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"Bir memlekete bey olmak, bir Asker Kahve fiyatı Cam eşya 
terazidir. Bir kefesi 1 b d zr J.. F. ti 

cennet, bir kefesi cehennemdir,, Ai e eri tes it e i uz ıya arı 
İhsan BORAN Yardım için sinenıa ve - Fazla fiyatla satış Yaıan: 
-6- nakil vasıtalarından Bir kilo halis kahve perakende yapan müesseseler 

tahsi ata başlanıyor 284 kuruşa satılacak tesbit ediliyor Murat Bey har prensin bir isyan, dl. ,Hayatını oralarda gec;lnneğe ka-

Nakil vas~talarına, sinema ve 
malı olduğUnu, B,z:ansı zayıf dilşllr- rar verdi Yuvanls ile oğlu l\lanoel'de 

mck ıçin 'kcndıslnden iSti!ade edile- Murat ;sey sayMinde tekrar Bizans 
hx:eğint anlamıftı. Bu ifte Ceneviz tabtına gec;tner. Bundan sonra Mu
erde yardım t!ttller. Yuanls Vene- rat Bey Ala.şehrin teslimini istedi. 

dık1!lerl iltlz:ı.m ederdi. Bu sebeple İmparator Yuvanls ile oğlu ordusu
prens hapisten çıkar çtkmaz Cene- nun başına geçerek Alaşehir önUnc 

.ı:Uelr 'kcn'dlslnc yardıma başladı - geldi, tabasını dUŞ'manlarına t~llm 
aı. Yuan si de mağlClp etmek için ol'maya zorladı. Al~ehrı, Türklere 
B zansta Androntkosun taraftarları tabasını kendi oı'duslle ezerek teslim 
ru ttı. Nlha,yet 'kati derecede 'kuvvet- ~:len imparator ' Yuvanistir. 1381 -
l ndlğlni a.nlıy n Andronlko , cıara- 783. 
:yı a'nsızın baı>tı, babasını da iki oğlu Murat Bey devlet işlerinde emnl
~nno~l ile Teodorosu do. yakaladı, yet ve 'basirete ıfazla ehemmiyet ver
.ı,epsıni vakt!lc kendiSinin kapatıldı- 'dl. Bızans'ta <>lup bitenden daima 
ğr kuleye hapsederek imparatorlu - vaktinde ha'bcrdar olmuş, Anadoluda 
ğunu ildn c'yledt. Blzansta hakimi - bulunmasına 'rağ'men iki prensin iluL
yef Cenev'izlnerin 9'1ine geçU. Vene- netini çabuk önlemtştir. Kıymetli ku 
dfkl le.riıı. nllfuztından eser 'kalmadı. mandanlarmdan E'vrenos 'Beye verdl-

tiyatro bi ı et er ne auer a. ı e. cı .ne 
yardım için b,r m..;ı:ta.r zam ya
pıimasma karar verlmişti. tlele· 
diye, önümüzdeki hafta yeni w.n 
lar üzer'ndcn tahsiıata baş ana
cağını alakadarlara bildırmiştir. 
Bu tahsilat yapıldrktan onra Be
lediye, haziran ayı için asker aıle. 
lerine bütçesinden tefrik ett'ğj 
200 bin lirayı alacaktn. Haziran 
maaşı için ayrılan tahsilatın ka 
zalara dağıtı.masından onra as
ker ai1elcrinın ımaaıları verilmeğe 
ba§lanacakıtır. 

Fıılnttı Venedlkl~ casuslar derhal, ğı beratta fU satırlar vardır: 
rnaltyctc geçtt; Yuanıs hapisten c ... 'Belki bir memlekete Bey ol
kurt~lmanm çaresini buldu. ESki im ma'k iki kefeli bir terazidir. Bir ke
i)&rator önce ha.plshane kapıcısının fesi cennet, 'bir kefesi .cehennemdir. 
'kamını e1de etti. Bu 'kadın 1mpara- , Rumell vlltıyeUeıi uzak yerlerdir. 
torun C3kt gözdelerindendi. Bu kadı- .tedbir, •tedarik ve 1tlyaset emrln
nın adl (Pctronm ~ı. İmparator bu ·de ~!bette 'kılıç ve kalem ehline 
J{adtn ''13Bıta31lc, Vene<ltklllcrdcn çok ihtiyacın olacaktır. Din emrln
,(Karlozedc>.). ile muhabere etti. Kar- den ,göz yumanlarda. Allah korkusu 
lozcno, Yuanisi kurtıu'makla Cene- yo'ktur. Böylelerine itimat etme. Çok 
.-tzınerden 'intlkam almayı ve Vene- .kim'Selcr gUndUz slı.im ve ,gece ka
dIJ?!ı'terin Bizanstakl menfaatlennl im 4urur\ar. Ama. haddizatında jPU· 
temin ~eyi düşllnmtt tU. Bu mak- ta taparlar. Sakın 'bfr .kimsenin za
ısatls, Y nlsf haptstcn kaçrrımığa hfr -haline aldaımıa. Hazreti Ömer 
karar verdi. de Rebi ,Bin Zeyyadın ha,lne bak~ 

Gecclcyın bir şaiobe :He ,mahbe!Sin aldandı. Beni lldcmıin bedeni blr ha
dcnlze 'Dakan penceresi altına gd\:li le '1ntikal edip bcr ık&rar ohnadığl gt. 
ımparator aşnğI bir ip uzattı; Kar- €1 cvıvel hallrılde dahi ibcr kar.ar ,dc
lo Eeno ipe 't:lrm'anarak yukarı çı'ktı ğildir. Etbct'tc bir halden bir ihale .ln
İmpara'tora ktndislle beraber qağI tikaI etıme'ktddir. ,Bunun 1Çin vcltll c
ı.rtmesini ti6ylcdi. lin~rator ka~ağa dip işte kullandığın 3dmsenin cmvall
'karar ve:ı4nn ken fırsat anında vaz- ne glh ·ltulak 01. Şimdiki emvali eski 
giçtt, :iki -Oğluntı 'hapiste bıro.kmağa. emvaline uyar mı, ona. göre sözUne, 
rs:zı olmadl. Kaç.aca!k olursa. Andro- kıymet ver ... 
nikosun · l de öıdüı eceğini söyle-. Emir .eyle, ıvekfl koyduğu k'lnmcler 

· dı. Bumın Uzenne iKarlozcn<ı mah- -•-ı-eayıııya rrf'kıle muame.Je . ..... inler. 
pu tan indi, asker~CT'mi !başından sav ZUMlm ve teadd. Uzer ine olmasınla.r. 
dı. 

~. _ _._ y Halkın fı1ı:arasını cözetsinler. Onlar 
Ara'dan ,.._ z &n ıgeçroı:;ucn u-

'ants Karlozenoya tekrar haber gön. ıfakirlık belAsmı:ı. sabrederler. Elın<.iı> 
~rdı. Xendisint ,,~rrdığr takfdiı'de dUnyıısı ~..ol nın dtiri ma..nazar 
(Bozcaada~ vereceğini "r-miet.tl. Bu -etmezler. Xendı mllerinc ~a'kirdir
'1U3t1St.a bir de fet'man yolladı. Karlo ıer, ışükredel1er .. > 
zcno Jmpa:ratora. cevap yazdı; bu ce- Murat 'Bey\n Evrenos Beye verdıği 
vabı fnq>aratonm ıic gözdelerin- ou berat, onun cömcrUlğini basireti
den vo h hane ke:pıcıSı'nın 'ka'rıBI. 
ofan .Petronil'c ~erdi. Kadın korku- nl ve zE!k~mı göstermesi itibarile 
dan rneıruıbu ayakkabısının içine sak 
Jadı; impara.'toı' Yuvanf e vermc'k U
zere fı~'t ikolladı. Fakat bir gUn 
mektttbu ,kııj'bctti. Mektup gıı.l'diyan 
Iarın elıne geçti. D rhal imparator 
Aridronıkos'ıı. tak'dlm edildi. 
Yakayı haber alan Vcnedtkli Kar

lozeno Mkerterinden birinin nezdinde 
sakla!ld.ı. ":8-ızanstan ~ak için fır 
sat kollı:Mt. ,Bizan'Slılar kendfsini ara. 
drlar'sa d bul madılar. O smıda. 

Mu'koJü.rtiy nı .oıı !kadar r,ıektinney
le Bfza gelmlşti Karlozeno, bunu 
frr t bildı Bir gece, 1umse'ye gortın
mddf'n bu dana.mnaşa. geldi ve JU's
lıyanl ile aııla;şt.ı. Donanma derhal 
hardket ederek Bozca8da önüne gcl
ıdı. Kat'lozeno ile JUstlyani karaya çı
karak adanın Rum kuımandanııuı. 

~i imparatorun fcı'manmt göstcr
dı1cr ve adayı; tcslım aldılar. 

'Bu haber CcncViziıleri dehşete dll.-. 

şUrdU. VencdikUler Bozcaadaya ııa.
kım oldukça, Cene\'tzlfleıin demz tı
careU zarar görecekti. fesclcyi An
dronlkosa şikayet ettıle'r. Arldroni
kos, Bizansta ne ka<la.r Vencdildi var 
sa hepsini hapsetUrtti. Ceneviz1iler 
Bozcaadaya donanma ile geldiler· 
fakat mnğlClp oldular. 

kıYıneUi bir vesikadır. Ahır öm'rUn
de otıu Savcı Beyi a!fedebilsey\'li, 

(Arkası var) 

Mlessıı bir zıya 
Selinik eırafından ve sabık 

Baro reislerinden Bay Mustafa 
Arif KenbU kaa bir hastalıktan 
sonra kurtulamıyarak rahmeti 
rahmana kavuımuftur. 

Merhum insanlığın bütün haı
letlerine sahip hayınev«, vatan
pervea- bir zattı. Rumelide İmar 
ve maarifin terakkisine ıayret ve 
Rumeli gençlerinin yeti.tmetine 
büyük hizmetler etmiıtir, Ölümü 
hakikaten memleket için kayıp 
olan merhumun kederli ailesine 
ayrı ayrı beyanı taziyet ederiz. 

Merhumun cenazesi bugün aa· 
.at 12,30 da ŞiJlide Çankaya •· 
partnnanmdan kaldırılarak na
mazı Tqvikiye camiinde kılın
dıktan aonra Feriköyiindeki aile 
kabristannıa defnedilecektir. Mer 
buma Mevlanın rahmetini dileriz. 

---'>-

Barbarosun türbesi tanzim 
ediliyor 

Barbaros türbesinin ebrafının 
açılara'k me;>1dana çıkarı.ması 
için faa}iyeıt devam et'mektedlı. 
Hasanpaşa karakolu Eml:ıki Mil
liyedcn satın alınmı tır. Karakol 
ve Beşikotaş iuelesi gazinosu yı
kıldıkL?n <'..nra türbe uzaktan gÖ
rülebilecekıtır . 

Diğeır tar.aftan türbe civarınd~ 
76 lhin liraya sat1n alman çatal 
bıçak fatbrtkası sahipler-ile Bele
dlye ara'51nda İhtilaf Lıthur etm"ş
tir. F abrlka sn'hiplcri Belediye
den zara/?' ve ziyan isteımektedir· 
!er. Bu tale.p Belediye Daimi en
cüm~e ıtc:t'kik o1unımak Ü.Zere 
havale editıntşµr. 

Kahve tiryakileri kah veci dükkanları fuıünde 

Fiyat Mürakabe komisyonu 1 Büyük t~tancı tüccarlar kü-
dün feV.kalade bir toplantı yapn çük perakendeci esnafa k~vrul
rak son günlerde lstanbula gelen muş ve çekihnjş kahvenin k.ilosu
kahve!el1~n sa;tıs fiyatını tesbit et· nu 262,5 kuruştan satmak mec 
m.i:ştir. Fiyat t~bıt ıcdildikten buriyotincledirler. 
sonra derhal p 'yasay çıkarılan Oün şatışa çıkarılan kahveler 
kahvelerin <Satışma baş anmıştır. İstanbulun _htiyacını bir müd'det 
Yeni ıtcsbit .e& en fiyata göre için karşılaya bilecek ın'tttarda · 
kahve çekihnfş ve 'kawuhuıı o· dır. Viliı.yet 'kahvecilerin kahve
larak perakende satıfdığı ıtakdir fere n'Ohut ve arpa gibi madd-eler 
de "'if osu 284 kuruştan satılacak- karı tmnamaııı için. lazım gelen 
tır. Ha:ka kolaylık olmak üzere 
2 5 o şer gram'lık pakıetler .halinde komııol ıte~k~atını kurmuştur. 
eatılacalk ıkah:vcler paketi 71 ku- Halkın aldanmaması için kahve-
ruıtan fazlaya sat~1amıyacaktırı. ciler her an kontrol edilecekitir. 

ç ADLİYE ve POLİS HABERLERİ 

Kahve muhtekiri kadın 
Yüzde doksan 

kahv_yi iki yüz 
beş karışık 
seksen kuruşa 

bir ki 1 o 
satmış 

Dün lbtikAr suçlyle bir kadln as
liye ikinci ceza nıabK'cmesine getiril
miş ve mahkemesine ~la.nmJŞtır. 

Maryantl ndınd•k~ muhtekir .kadın 
Burga.z adasında, Yalı caddesinde 20 

çisine uO lıra tazminat vermeğe 

ma1ıkfim edtlmlştlr. 

Eski Yeniköy nüfus memuru 
mahkum oldu 

numarada. kahve<:lllk yapan Hasan Ycntköy sabık nUfus ımcmuru Ze
kaptanm yanındald çrrak Neodcle ld ...,a.zlfesini Sllllstfmal ettiğ'lnden bir 
yU7.de 95 kanşrk .kahvenin !kilosunu müddetten'ocri birinci ağır cezada 
280 kuruşa. sat'mıştir. Bu satış Uzerl- muhakeme .olunmaikta idi. 
ne Necdet şikft.yet etmiş ve kadın Dlln Zekinin .muhakemesi sona er
cür.mü meşhut cllarak yakalanıp Ad- mlş ve nllfua mmurunun suçu sabit 
Uyeye venlmtştlr. görtlldllğünden Uç aıy ha~ine ıve o 

DUnkU muhakemesl nasında kadar müddetle memuriyetten mene-

ctmemlıştı. Haydar ise o esnada, kur
(IUtllara karşı ıkavun atmakla mu
kabele etmişti. 

Halil katti maksadlle oldilrıneğe 

nakıs teşeb'bliııten dolayı mnhke'm'c· 
ye verilmiş ve dün birinci ağır c<:~a.
da nctfcelenen muhakomesl sonunda. 
kendisinin Haydan 1<011kutmak kns
tile ateş ettiği anla.şı!dığrndan 2<> 
,glln hapse ms:hk~mlyetine ka.rar ve
rilmiştir. 

Bir akıl hastası tramvay 
altında öldü Maryantl kendisinin Necdetten tıla- dllmeslne, diğer suçlu Horop ne Ley- , 

caklı olduğunu ve kahveyi sattığı za.

1 

!Anın beraetlerine karar vermlştir. 
man bu parayı alıkoyduğunu onun T b k k I Evıvelki akşam Si&ecide bir 
için fiyatın çok olduğunu ileri sur- a ancak ubrşul nuna • avun a tramvay kazası olmu~ ve bundan 
müştür. mu a e e etmış bir müd'det evvel Bakırköy Akıl 

MUddelum'Umt Maryanlinln ceza- Geçen sene 'kavun mevsimln<.ie hastan;inde teidavi. edilmiş olan 
landırılmasmı iSlemiş ise de mahke- meyva Halinde ıkavun boşaltma ;me- Tevfi'k oğlu Ali tramvay a·ltıılda 
me suçlmıun iddiasuun tetkikine ve 6elesinden dolayı bir ıhAdl'Se olmuş- kalmıştır. Ali çarpma netlces.inde 
M-aryantinin le\ikıfine karar vermiş- tur. Kll.bzmıal yanında çalrşan Ha'lil alldığı yaralardan müteesairen ör. 
tir. Hal amelesinden Haydar ile knvga- müŞtilr. 

Anasını bırakıp kızına 

saldırmış 
Geçen senenin maıyıs ayınd!l Sillv

rinln Geleve köyünde, Kara. Yusuf 
namında bir adam SUreyyn. adında 
blr ka,dını evine almıştır. Fakat bir 
kaç zaman sonra Yusuf metrcsme: 

- Kızını neden eve getirmiyor
sun? Ben onun oba'bası ayılırım, de
miş ve bunun llı:eıine Süreyya da kı-

ya tutuşmuştu. Hal l kavga orasın- Müddeiumumilik hadise hak· 
da tabancasını çıkararak Haydarın kmlda t-ahkikata baŞlamıştır. Ad
üzerine doğru bır kaç el sfilıh atmış !iye dio.kıtoru H.i.km~t Tümer cese. 
ise de- bu 'kurşunlar Haydara isabeti din defnine ruhsat veıııniştir. 

SORUNUZ 
~---SÖYLİY ELİM 

Ke.rlouno da. Venedikli idı. :Fa.kat 
ne VenddRtlilerln ve ne <le Jmparator 
Yuvanisln işine yaramamı.ştı. Vene
d klner bnparatoı· Yuvanisi mahpus
tan kurtutmadı'kça i~erinin dllzeYrni 
yeceğinl anladl1ar. Nihayet: para. 
ıkm-vetllc (Şeytan Melek) adlı azılı 

ve casus birini lbu?dular. Şeyta!n Me
:lek teklifi ka'bUl ettf, lbu 'kunıa'z a
dam imparator Yu\•anlsi ve iki oğ
lu Manoel ve Teodorosu hııpısten ka
çırarak 'Oaküdara gcçl1'dl. 'Oriı.<ian 
Borsaya "S"elere'k Murat B ye iltica 
et:tner. Kendisini Andronfkostan ayır 
mak için en ir .,,artıan kabul ettl
ler. :Murat Beye her sene 30 bin al
ıtın \'emreyl, ıernrlne hazır olmak U
zere dahna 12 bhl ki'. bwundurma
yı taahhüt ettiler. O 'Zamana kadar 
Tüt.klere 'kar.şı dayannuş olan Ala
şehri rde Murat Beye bıraktıla'r. 

Haraççı Ailesinin 
Elim Kayıbı 

• zı Nevriyeyi Yuııufun evine getirmiş- Köy ekmeği 

Fakat Murat Bey ıAJldronikos ne 
bfr muahede yapmıştı. Bunu ha'ksız 
yere bozma'k istemedi. Bunun lc;ln 
Murat Bey Blzansa 'blı'kcıç 'klşl .gon
derdl: Bizans fuhtı için ahalinin f k• 
rint anlamak istedi. Hal'ldn ekserisi 
'Manoeli tstac!Uer. Andronikoe. aba• 
tın n bu arzusu üzerine babasına sı
ğındı aynklıırına kapandı. Ken~isl
n affettlrdı. sıuvrl ne c vanndaki 
vcrlerden bı.r kıs'mını has olarak aı .. 

Yanya. e.şratından merhum Hara,ç
çı Hafız Mehımıt Şev!kl elendi refi
kMı, Ad!Fye mtifettlşlerinden KA.zmı 
Haraççı, Mobilya. ve mefruşat tücca
n Haraççı kıı.ı<deşler mUos5e5elerl sa
hiplerinden İzzettin Ka.nt Haraççı, 
Yusuf Haraççı, A'l:ldullah Haraççı ve 
Nedim Hanı;ççı He 1zıu,lrde ArtUr 
La.f'on Mahdumları Llm1ted .şiı'ketl 
m11dllr ve ıhlssedarlarmda.n Kemal 
Haraççı'nm valldc'lerl, ttS'kcrl hesap 
memurhığltndan enekli yllzba.fı Tah
sin Türker' n hemşlr 1, İstanbul 
Bahçe'köy Onman FakUltesl 'prote
sörtcrlnden Esat Muhlis Oksal ik 
emeklf vetenner yüz!başı Kadri Ok
sal'ın te~leri 

Bayan Hayriye 
Haraççının 

dünkü 2516/941 çarşaml1aı 69.bahı sa
ut 6 raddelerinde lzmirdcki evlerin
de vef'nt ettiğini teessürle tıabcr al
tlık, ha enat ve l}efkat clılUerinden 

t>lıı.n merhumeye ma.ğf ret ve keder
\! evlAUarıle kıı.rdeşln<ı ve kardeş ço
cuklarına sabırlar dileriz. 

tir. 
Genç kız eve geldikten sonra. Yu

sur krzm anaeından vazgeçip kıza 
musıtılat olmuş ve anasmm evde 'bu-
4umnadığı , bir sırada kıZm ırzına. 

geçmiştir. 

Blrlrlcl ağır ceza mahkcmıesınde 
,bakılmakta. olan bu ırz d~anının 
davası dUn nihayeUcnmişUr. 
Mahkeme suçu sa.bit gl>r'dUğtı:nden 

Yusutun beş sene ağır hapse mah
kQmlyetine karar vermiştir. 

Karısının yüzünü kesti, dokuz 
ay hapis yatacak 

Bir mUddet ewel Çengel'köy ile 
Be;>'lcrbeyi ara:sındıı. bir yaralama. 
nadrsesi olmuş ve cezacı Sllml adın
da .bir ade.m luskançlık yüzünden 
karısı Mevhibeyi ve cvll'ıtılrklan olan 
Asiyeyi ylizkı'lnden bıı:ak'lıı. yarala
mış, bu yara.laımo. neticesındc :Mcıv
hibcnl.n yUzUndc iz kalnuştır. 

Bir müddettenberi •birinci ağır ce
za mahkemesinde yapılan duruşma- I 
sı sonun'da ccz:ıcı Samlnin euçu sa.
b.t görU!dllğUnden suçlu .9 ay 25 ~n ı 
pa.psc ve kansına. 200 lmı., hızmct-

1 - Fener~·olun,da KuyubW'}ın
da •Bayen Nadire Söy'°r aol'U,.}'o.r: 
Köy ~1Cınc!j1•1ru ınasılf l.' aprJ.aooğuu 
bild.l.r~r ırıı• hıJz ! .. 

Cevap - ı kilo 280 gram unu 
on l\<; gra.m tuz ile, ı kilo 2SO 
gram ılık suya. .azar azar atınız 
ve 'karıştırınız. 385 .gı·ıım bira ~a
yasını, yahut taze o?mak şartilo 
e~ek may~ını a.z miktarda su 
na ezerek 'butamaç gibi yapınız 

ve yddire yedire hamura katınız. 
;Elinizi dahna ılık BU ile ıslııtara.'.k 
hamur ısakız gıbi özlenLnceye ka
.dar yoğurdtiktan sonra. diğer ka
ba ahnız ve Uzerlnl bir bez ne .ka
ıpayınız. Kabarıp fki m!Sli olunca. 
ya •kadar 'bu vaziyette bırakınız. 
Son'ra, istediğiniz bUyUklUkte yap 
:tığınız e,kmdklerl teımiz bir ,tn.hta. 
llzerlne 'koyunuz. lizerlerlni sıcak 
bir 'Dezle öı'ter<?k bırakınız. Rcş 

dakika. sonra altUst edip 'ya il>lr 
saç tep-siyle yahut .doğrudan doğ
ruya tınna .sUrUnUz. Hamur ma
yasının bayat olmaması ~arttır. 

!Aksi takdiı:'de Mm hamur kabar· 
pnıı.z, hcm~e ekmek e'kşi olur. 
ı 2 - ıSa.ma.ndıra ,köyitrule ça,v,ş 
lb~hlm Ayaus'o~or: ;Altı ya.,ın 

dn.'kl o!lomun, aff~rsJ.'nlı:r. ~uiı
duğu Mıa} lıa~~ğını bJr tllrjll 
&'C!:frerne'dlm• .Burı un (~fA\':I lhıtk 
kında. mnlfır4.;t ,~e4r ınm n& t .. 

Ce,•ap: - Bunun tedavisi, 'has
tal.ığt ,doğuran sebebe göre değl
ı;ılr. Fena yeme~erln ve mikrop
ların barsa'kları bozmasından ile
ri gelen iıfuallerde (İngiliz tuz;u) 
ı;ibl bazı mUshlllerle barsağı te
mizlemek la)"<lalı olur. Yazdığınız 
gibi o!fyon ruhu 11e bizmut gibi ko. 
hızlık yapan iUl.çlarda verilebl!Jr 

mma., bunları veımek içi ishal 
'St'bebinln bir doktor tnraıfın'dan 

te'şhrs ve tav.siyesi \Azımdır. Sizin 
yapacağınız, .çocuğu her ·ha1de bir 
doktora ,glttllrüp göstermek ve gö 
tUrtlnceye kadar da, hns1.ııya per
ihlz ettirmek ve ayran, Çay, thla
bnur, yağsız lapadan ba:Şka. 'bir 
.,ey ''ermemektir. 

lstanbulda satılan cam eşya-
nın fiyatlarındaki yük~ekıik na
zarı dıklitati ceıbettlğinden Mü
ra.kabe teşkilatı memurları pi;> a· 
sada clıolaşarak cam eşya satan 
mağazalardaki satış fiyatlarını ~es 
bit etmişlıer, ayrıca Cam ve Şışc 
fabrikasına da yazarak bunların 
toptan 'Satış f~atlarını sormuş

lardır. 
bun Mürakabe komisyonuna 

Cam ve Si-şe fabrikasından bütiın 
cam eşyanın toptan 11atı~ fiyatını 
göstem bir !.iste gelmiştir. Ko· 
misy.on evvelce tesbıt ~ttiği yüz
de ~r hadierini nazarı itihara a.
lan.ikı bunların kaça satılması la
zım geıd1ğini hesap edecek ve 
böy:lece piyasada ;htıkar ya:pan 
müesseseler meydana çıkanla. 
calftır. 

--o-

Fiyat Mürakabe kursundan 
çıkanlar 

Fiya!t Mürakabe teşkilatında 
çabıtmak üzere lsıtanbulda a91lan 
kursa iştirak eden gençler.in ım'ti 
harvıarının neticclendığiırıi yaz· 
mıŞtik. İmtihanlarda muvaffaki
yıe.t msbeti çok .iyidır. Vekal.et 
rmıtihanloo-da çdk iyi derece ıle 
~uvaffak olaın 4 genci.nı vilayet
lerimiz kontrol teş'lcilatınm baııına 
geç.irirmclerİnj kararlaştumııı ve 
bu ıdıör!t gencin büro şefi. olarak 
IPldecekleri vilayetleri bildirmi~
tir. 

Bundan ba ıka imtihanda mu
vaffak olan diğerleri İstanbul ve 
diğer vi!iryet!lerimiz kontrol te~
kilatrnda lbir haf.taya kadar va~ı
felerine ıbaşlaya'caklardır. 

Ankarada açılma.sı kararlaştı· 
rılan ikinci kurs t'emmuz iptida
sında açılacak, bu kursa i§'tirak 
edcmiye.n veya geç kahmlar An · 
kaıradw kWJJaı tirak cdcbilc-
cekllerdir. 

Fasulya fiyatlarının tesbiti 
meselesi bu9ün halledilecek 

Fasulya fiyat1arının tesbİt edi
leceğini evvıeke yazmı~tık. Fiyat 
Mürakabe hüt'08u ktanhula en 
çok faeulya gönıderen. mm takaları 
tetkik el'mckte ve Istanbufdakı 
fasucya Hyattiannı da bu esas da
hilinde te.Sbit iç.İn ça11ışmakta idi. 

Öğrendiğimize göre kıom'l:syon 
piyaaadaıki tel1k~katını neticelen. 
ditmiş ve İStan;bula en çok fasul
ya - göndere:n merkezin Samsun 
olduğu nel~ee.i.n.e varmıştır. Ko
misy.onun bugünkü içtimaındn 
fHulya .meseresi de kat'i surette 
hallolun.a'caktır. 

Cerrahpaşa hastahanesinin 
etrafı ac;ılıyor 

Cerrahpa~ haıttancsinin etrafı 
açılımaktadı.r. İ&tim~ak işleri için 
§imidiıye kadar 23 bin l.tra aarfe
dilmiştir. lstlm.akin ıtamamlan.
ması için 9 bin lira daha sarfolu· 
nacaktır. Bu binalar Yl'k.ıldıktan 
sonra- deniz görülc:ibilec.ektir~ Bu 
civarın .imar planı Bekdiy.e imar 
l leri müdürlüğü tarafmdan ha
zırlanmış oıduğundan 'binaların 
yıkılmasından sonra lıa$taneniıı 
ctıafı bu p1ina gö-re açılacaktır. 

--o--

lstanbul ağaçlandırılıyor 
Belediye, İ~nbulu ağaçlan

dımuıtk .için bir pia..ıı. hazırlamı~tır. 
Bu plana göre T op'kap1 mezarlı· 
ima dik.i.lecek ağaç miktarı 4000 
dir. Bcxleıdiye Reis muavini Lutfi 
Aksoy, vilayet Ziraat ımüd'ürü, 
Bahçeler müdürü, Büyükkiere Fj
danlmk ırnüdürü bir toplantı ya
patak ~hrl ağaçlandırmak işini 
kıonuşmuıılaf1dtr. 

Bir 
---0--

hamal doksan kiloluk 

çuval altında öldü 
Tahtaka~ede, Hasır~elesinde 

hamail& yapan 45 yaşındaki Ha. 
oaan oğlu HalıtY dün de yük ta§ır
ken, bir ara 90 kilô ağırlığında 
bir fa;su~ya -çuvahnı taşımağa baş. 
Jaımıştır. Fakat Halil bir kaç adım 
atıtık•tan onra birdenbire yıkıl
mı~ ve çuvalın alhnda kalm ır. 

Etraftan y;etişen1er Halili çu· 
valın cahından çıkarmışlarsa da 
ha.malın ölü olduğunu görmüş 
!erdir. 

Cesedi muay:eıne eden Adl[ye 
doktoru Hikmet Tümer defnine 
ruhsat v~..tir, 
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Dünya nizamı 

M ihver devletlerinin çok 
kullanıldığı için artık 

eskimeğc yüz tutan bir « Y erıi 
nizamı» vardır. Diğer taraftarı 
büyük demokrasiler ricali d.e 
zaman zaman: «Dünyaya verı· 
lecek nizam, herhalde Mihverin 
tasavvur ettiği nizam olmıya· 
caktır» diyorlar. Demek ki O!" 
tada Yeni nizamdan baıka bır 
de demokrasiler nizamı vardır· 
Bu nizamlard n hangisinin uzun 
ömürlü olacağı hangi tarafı" 
galip geleceği meselesine bağlı 
olduğu için timdiden bir şef 
söylemek doğru değil. • 

Yalnız dünyanın büyük bır 
kısmını kaplayan harp be1iye• 
si, herhangi bir §ekilde ortadan 
kalktığı ve ayaktn kalabilenler 
iyi kötü bir sulh masası baıı~• 
oturdukları zaman, nkıl edıP 
de, dünya nizamının nasıl oltna· 
11 lazım gcleceğini bana sorar· 
larsa şöyle bir tavsiyede bulu• 
nurum: 

1 - Mevcut bütün tayyare" 
ler yakılacak. 

2 - Bu yapıldıktan sonra 
hiç bir memleket, ticaret ve se-
yahat maksatlan için de ob81 

• e· 
kat'iyyen tayyare imal etnııY 
cek. • 

Bence en doğru «dünya n!" 
zamı», en doğru «İnsaniyet. n~ 
z.amrnL en doğru «medenıY 
nizamı» budur. 

Kör Kadı 

Adliye sarayı İn§aatına 
yakında ba§lanacak 

Adliye sarayı inşası yüzündel'I 
Bclediyıc jJe Ad 'ye V.e:kfı.len .,. 
rasmd bir ıhtı uf Çrkmı tı. B~0• 
lbrahimpa ar sarayı yerinde ınşll 
edileccıklıi. Ha buki şehircilik m"; 
tchassısı Paıost Ad. jye saraYıll. 
ye.rJ.nİ biraz geriye a..mak i~teııJl'~ 
eu ytiz.dcn yeniden baz.:ı 'b.i~alv~
istiınLakı icap etmı.ştL. lhtılnf 1• 
kaletin yeniden istimlak yııP1

1 masına iti'rnzından ıdoğmuııtıl ~ 
Bu .ıhtilaf !hııf. olunduğundan Y~ 11 
Adtiye sarayının Firuı:ağa ca!1'1 
hiznsın-dn in asına karar ve~~ 
m~ :ir. Veka ot in~aata .ılk fırss 
ba. ayacaktır. 

-0--.-- • ·~ 
Yardımsevenler cemiyetırı1 

konferansı 

Yardım'sevıenle.r cemi.yeti t~:: 
fından teı'tip olunan lkonfer~n 

11 
rın i!lki Hastabakıcı ımcokteb.ı 1'11 , 
dürü Bayan E.ema tarafından P;~, 
§eaıYbc günü ısaat b~ ibuçu r· 
f.şüp Ha kev.nde verHecek'U 
Kon(eran\!m ımevzuu «Kadın. çof 
cuk, en dw. tK·;nc.i kıoofer:rııı 
cuma ıgünü 'Saa't a tıda E.ani.n"j

5 
Ha.kC'Vi.n.de profesör Klizı:ın ll 
maif tarnfrndan ve cC~znıye ti 

~ "k "zer• ç.ocuga a.il ası> mevz.uu u 
de vcrile.celktlr. 

-o----

inkılap müzesının etrafı 
açılıyor 

tan'bul Beled.iy:esincc Be>(ı 
zıtıtaki İnkılap müzesinin ett~ 
nın dıprıdan görülebilecek ~e e4: 
de an'çnk b''l' duvarla çevrıle111, 
ve ıclahilinc bir pn'l"k yapılın•;• 
karar vıerilmi tir. Müzenin ~~~ 
ka tarafmda!k.i ıbahçe kı!Jll• Y'" 
sek ıoFduğund.an burada bir yer' 
ııı halası yapılacak ve uarn'v 
durağı dnlha ,tleı ahnııcaktır. el 
~er ıtamamlnnd ktan sonra ~ t' 
rimiı.ıdeki sergiler İnkılap ını-ıı 
sin,de açılacaktır. 

=======~ 
BiZDEN --1 

GoRUYORLAR) 
Bu yaz Bulgurlu, ÇaırıJıc' 

ve Topbanelioğlu taraflııl~' 
Allah ekıik etmesin, pek rıJ• 

fi' 
bette. Tramvaylar akşanı tJİÇ 
hah tıkhm tıklım dolu. e 
ıüphesiz ki, kö§k sahipleri .; , 

mahalli esnafları gibi 'fr.&~ 
vay idaresi de bu vaziyeti "f 
memnun. Fakat, halk pek ~~ 
teki. Şikayet, tramvay ücret~
rinin azaltılmamasından, ya ıı 

seferlerin artbrılmamasınc!_'e, 
d ~·ı Yük' k ·· t '"denıd egı • se ucre o et 
balık istifi gidip gelmcge, l>J • 

eı; e 
sabah iskelede vapur b ,.~ 
meğe ma§Allah hep ah§tık. 1' 

. b"l gO cak, nedendır ı emem, lir 

gilnlcrde tramvaylara . . ""~· 
tabelaları aaılm dığı ıçın bll" 
çınlan vapurların ardındıaıt eli• 
kakalmak halka pek zor g 
yor ve size soruyO'l'UZ: cııW' 

- İtletmeyi idare ed dır 
buna mimi olamıyacnk ka 
beceriksizler mi acaba 1 f ,. •• 
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Anadolu, yüksek ruhunu, temiz hareket 
tarzlarını eskiden nasılsa, şimdide 
öyle, aynı salabetle yaşatmaktadır 

Anadolunun ruhu 

<a.,,ı 1 lr4'!fııle) + Flakat, tıiç kimee Tüı1riyenbı Al
ıeoen yekm}aıfM& &afha'-rını '\IU- man"y& ile h&'Blmlaı!jlma11ta lbll' mm
mhla anlattı IYe bıttyiik sutb eeertnin faat tua.VY11r e'tmi• ~u iddia 
emniyet verici karakterini tahlll ettı. edemez. 1-ki milleti btr'birine ~-

Kar;,lerin. gazete1ente neşrini rnUs- cü veya btrbirinden ll)"l:ICI bir tıadi
tena bir ah\ka ile dlttry.acaklanna se olmadıkça Türlk mtliethıin .tıoprn 
şüphe etmedıiğilnlz bu beyanat, mıi- ·ve hak d&vasına. Atıman Raylhi t&
'let Nektlierı tara.fMda.n d&kıkalarca rafmda.n riayet edikli~ bır ni
alknJ!anmfftH'. öyle bır zamaııda {ak sebebi lca.t etmek, içuı kendimi
bulunuyoruz ki cıhan efklrı beynel- ~ fl0liıyac9k dfıtildik. 

miJel münaeebetlere aıt her hMiee , '.nirk _ Ahna.n do8tlwk muahede
karşısmda. '90I\ derece hasaMtır ~ einde tıamimt doıııuııgun tabii bir 
bır çok propaganda ci'ha.zları mı .ifacte8inden bafka bır feY aramak ve 
hııtıeamyetle, b«zan gellfi gtizel "!· pnun tabıt bir .in'kiıpfmtian ~a b\r 
nam-1< itiyadındadıdar. Hancıye ,,,ey beklemek dof"l o8n&z. Btz har· 
Vekılimizle diğer 'hatipler. d1ln1cü be ne dUn kalnfma'lt istedWc, ne bu· 
nutuklariie dUrUtJt. sulhçu Türk .ıııya.- gün ~a.k i~ ne de yann 
l!!etlnin 'bu yenl e.ııerme nutl bU' te- kar141rt&k 81'21U8lB1'da,y. ÇUn'kU 
lAlk'ki ile bakılmak lAzım geidtfinl millt hıJdutlarmusln ~inde milli 
k.t.t'i bir ~l:a, ötretrni§ olsalar kaHumns. .gayre'tılellimize devam et
cerek;tir. iiınekten ""' tııı.ınu blze .te'mln içın sulh 

En l>afta biUnınesl g«eken ,u- ~e enmiyet nizamını devam ettir· 
dur .ki Türk poUt*auıu .idU'e «ten- mekltıen bıujk& lhlıçbir makea.dımı.z 
ler, bu 'haı'bin baflanıgıcmdanberi lllıç yıoMııtr. Türkiye Cümhuriyetinin 
bir lhere~ ve te~erinde k'en· harp eonr.ıuıı m•a"k ve muahedele
dUerUe tezat ıbıWinde kalmamış.lar. riftden hıç biri cüçünoti bir ~el 
çünk'U bu politiiııanın bir mtlll müda- olmamak>, caıa.'kadar memle1tetle
la.a .ve emnıyet ve 'bir' istlklAl siya- rin ~rek tedattlt emniyetlerine 
.aetl cı+Mak vatmı daima muhafaza mön'haı&ır olmak> e9a8mdan ayni· 
etm~ir. Bin ttir1U riY&yet w ....- ınaımı;tır . 
yı.- ve harbin ka.pılanmua. .cfotnı Ti'a'kyaıda. Boğhlarda '" ıköçtlk 
Yaldafa.n ibtilA.t vıe a~erl kar-~ nisam ve sultl UNNl'UJQS. 

.flBIPda bötUn IRe&ele, AkM.n Rayhı- Onu tuilısnak lwdretindeyız. onun bo
nın ıBs.lltanl1U' wı yakm ,şaric siyase- zulrlfumda ya1na kenıdimızın değil, 
tlle billim miidat.a.a, en11dyet ~ is- hiç kiımaenm menfaatini görmttyo
ti'klt.l <IP'a.mrz 8"emdtı. t-.at olup ruz. Hiç khnee obisim cıe dtın, ne 'bu

oımamaeında idi. g'lln, ne yarın .kendisi için ltir tebli-
Almantar menfi jc:Jdialan yalmz ke ~ etmekte etduğllrmız fıkrin· 

Vi8till -w Ren boylarında iken "Nil- de deA'll. ıwlıminde dahi bulunaJnU. 
detmem~rdir. Meriç ve Adaler de- Terk • Alman doaUuk mua>ıedeın 
,nızi 'luyılanna. geldikten sonra. dalli 

i SiY AS1 iCMAL 1 
Almanlann 

Büyük Düşmanc 
Açlık 

. ı..r 'ı± K.-... tlıenizi • Bnıde, elllldye k&ırfl uyanan şüphe, ıhikA'y• halınde hat.ıtlanıfları, 'brze ye 

.,. I> • 1 .... Rw• cnefret Ye ~lik hl&leri. .kAh ofkl- yazan: m Ji'aTeket kudretleri ver.r. 

temtnatlaırını sözle ve fiil ne teyid ne bis, bir geçici. ba\ değil. btr de
etmiıfl«dir. Ttlrk .nrilHıtıne h\tZtll'MIZ- nmh .-tı'1L'bal eeeri kurulmut oldu
luk veren endifelenn neler oklutunu tuna kanlis. Haric~ V•utmi:s de 
bm'ad& mti.naka.., etmek i.stemlyo- dön'ldl nutlamuri baflnde. bBhaeea -bu 
ruz. no'ktıaya i,ın-et etmt.ıtr. 

I · it ..... ıdetlenere'k, kA.h <laha aaıkı.n o&ara.k, B~yet tarihıne 'Cllk'kat edılirse, 
,...._. ... llanliilri;._:9 :..-a tanZim&ttan 't>uctıne kadar devam Mehmet KAPLAN yaşrya'n mıUetler eakidenberi hatıra.- aı~a gırerek benliğim kaybeder. 1 bul&, bütün .tstanm&la da detfl, aray 

NılliiMI·-.. p 
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nno .,... edegeha~r. Medeniyet detiftitmek laruu mnhafaza eden kavımlerdir. örf rve Adet yeniden yarab1ıamaz; ~ ve taallakatma. bir kam 

~llllıı• . ..,. Norm· r' ._ llNW:bdrijetlnde 'küıuı bir cemıyetın, a)CD'an en büytlk fark akıl we, .akltn Bır 'milletin ktUtUrUı, tamamen bir o, zamanın mahsulüdür; ve b&flıc& yUkaek t&b&kaya inhiear etutinl sÖ 
...,....,. .... a:.. ..... _ ka: ıtlni ilk ıı.mtede, lnllZl .... att btlttin -y- hlltıraıdır. B .... n .. , tarifrteki 'birçok vaSfı mlthafıı.za edilmektir. Yeni bel- rUrt1z. Koca btr mılletın yalnız 'be-.-.._ • fi - .r- -,- temelıni ~l ederi hatıradır. Hatır- "6 .... 

r'-...................... ......._ hıri .btkAr ...-. tarihte em.ealı go- Jamad&n dtifllnmıeite ıntkAn ydktur. milletlerın drtada o1miıııdıklarrnı gö- ki her (!Peyi yaratabıllr, fakat kendi- zuhnu, ,bir zümresi.ne 'b&kara.k, bU-
... uta lMr ,.rdaa ~ ı1Men- ~andır. ,Y~fk 'hely~ 'Bütün .şuunnızruklar, hatıra yok- rUyoruz. Onlar, kılıçtan geçınlbte- eme bir örf t•Ls etımecLikçe, y6.ni es- tttn teki ft'Ylenn kötU olduğWıu llA.rıı 

Z I a I ,. wllk nmd8ıı dotan taaaap, e9kinin ta.as- ıu,tu ıle müteralı'lctır'lar. Mütemadi- mişler veya bir taunla yok olmamıt- ki')llip bil' müeeaese haline gelmedik· etme'k hataların en kor1tunca dlur. 
t.aE 1 L • eubundan 8'atı kahnaz. Putperestler (Yen unutan, 'daJlnıa yeni kalan ınsan !ardır. Ba..\Ck& mılletleri.n ara.sma ~ ç~ hlkimiyetinı tes.s edemez. Bu lH Burada ço'k mUhim. bır meee1e or-

~-ıt ..... ;t• - d l•. dilMial"ları naıl atır ifkenceler al· ıher anın detifen fal'tl&n )Çınde, ,nı- nı,nı~ar, hatıraTannı kaybet:mışler pek mr ve zdma.na baflı bir ıştir. ' '\aya çıkıyor: Dili 'kWtürlln 'bir ma. 
tla ia•• k 9 al ı• •" tında. ~rae, dirılia.rtv da sın- ha~ tir ;makin& derele.esine ~r. dır. Hatıra, mılletleri tekrar can\a,n- Yenilık. eakının içinden bir tekl- let kttltürü (C:lefil, bir zümre ktHtt!ril ta-....__ ..... ...... diktan 6yle, belkt daha ınaaf-Ma::a Hay'van, ldnııanan vtıya 'kenodı vt-=.tı- 'dırır. Yunan milletlnın yeniden dot· mW neticesi ortaya .çık'madıkça, a· o'ıdutu nu111elleal. Gen1' ~nlda an. 

Z W d • «m'ban ~~r. dundlln ge'ıen ısürıekli J.tmeler karlJI• m.asına sebep, 'mazılerLnı unutmam14 rada vücude celen uçurum çok 'derin latılaclık Diva.n edebiy&tmdan ib&-
Nua o ıç wla 1 7'aüt üte fırtın& iJıflÇtlkten aonra. __._ f..-.- __ ._._ n1 -dlmala.n'dır. Fraunlarm asırlarca f!V- olur. · ret aayabilecetfmis .-ki ıcwttır, bü-

• ' ! ı F .... ._ - ~-ı)'O ar yapan k'J d y Bütün tnaanl.,._ .-mil olan bu h.., yUk halk 'kütlesine istinat ebni)'Or· r'lllblliıı•a.. *• • ıbft'blloine #tJl"'llft Olan lllk1 ile J'9fti. c&nlı bir lnaldnediT. Btzl, tabtıttm vel topra arın &n kovduklanltı ahu 
.aç'ktanı ~ ve,..: gtlli olarak an- ve kendimizin -mekanik ık:alarına. dıleİhr, bugün hllA. mevcudly ennl kıkıtU&T, blıze tatbik olunduğu za., du. Halkımızın 'llıendlıline bu k.ıarak-
,_.._ ..... ft -·ta *-...... ... mu a!aza edıyorlarısa bunu batn-a- man, gorülecek manzara, zannolup- 'terlen, .hu "ıEWttırtin 'Cluvarlarmldan 
r-rı• ...... ....., r. ~""' 0 2S&'ft'Ni!', mtnr k~ı durduran, evvelce g~ırdığimız ' 
t.eiıt Hd m«lf!nıyet, <hwam «ten v e !arına bağlı kal'malarına. borçludur- duğu derecede korkunç değildtr. Bur. içeri sızmıyor, dJtanda 14lenmemiıl. 

9 , tecrübeler veya başkalarının lecrU- .lar . .Fakat b&tır&lannı untltan Fra- de, 'bü7filc le.üt.le. itendiaine U8 ıta- 1atınJk Wr Mılcle ~ • 
.Mlılll.oıııt .. -11 .. t- ...._,. .._ 1 

' rıar ••• •·•• _._ .................. _ --... ~. 'nllım--ek, Ahnler ......... •---' w-.ı..... - ... r ~- --ı ""'- ...._.uun ~ - _ _, ...... , .un ka""1\tnden -'nrdi bir khnıse .-_ ra.ı«.eri, &'!.,. .6detleri hM& ve biç N~ .BGlcannl filllmacla 'te- ' • -
İlıll .. •,,ılP

0

iııııl'il ;:;, ~. ' __. .....-.pn• .~ P defa, hatırlamaktır. tur. ..,. , r- aıı.rSıhnıyac&k 1&ktlde muhafaza et- c-tını eden reaHSt TQr'k 'kafam, • fasıla Yel I ık ft -~-il 
Y Ealdye ~ 'liaim ~ kal !fatıra,e. :k.,..ı gösterilen hurmet. Bır mileti ild&rt'l eden mtieaeee, mektedir. Anadolu, yttlmek rubu- Yunuaun 'menkabe 'Ve tilrlerinde gör A..ilradan aörclilkJeri 

Rı 1 o wılııit h d •• ma1C ilk ~ti ~iyen: lt~ tebcfl hi88i, imsa.nutm 'büyük aa.i'kle- hfildbe'tinden, 'kanunlarından ıiya- nu, temız hareket brzıarmı es- dutOmilz bUr eh'Wrı 'voe tıı:ten dindar- karp.mda So9)'et ....m.iıııi 
["'111-dw.. O GAP• dı .... IJll h ' on~ .... -..-• .ıı... bil •-h rn'tnül rınden biridir'. Hepimız yüksek aa.y- de, yıne lbiT Wa.t.ıra olan. örf ve töet- kfden nıuıılea, ıı,imdi de öyle, a:rni il&- lık, 'halk '8-irlerirrin ıııal8nndan ta- _ _ _,_ __ L - WL . k.,.iıilll 

. &.-..-Jlo.. ._._._ '" ' .La... eyecaaı ...,,•"""'-"' e .... a ~.- 'bir"" - ö h-'-- t ~ tm kt-... - ' . ha~• -ı --..,__._ --...-- ._. -
........- ....- 11 • • ~ ettememeıı: bu ~i terkibin vtl<'Uda ...ue• .. ız um-e g re an:ke e- teridir. vrı ve Adetlerini 'kaYbedıen llbetle ~ a _..,. p;n 1reru.t 3 - n....,_., __....,. "' 

~ 
ı.....,_ r w· 'ıı ..... .__ ..... -.... ..... 

1'11 

5,30 
ıa.ıa 
17,17 
20,46 
22,'8 
3,91 

OCNti 

1-9* ... 
eı 

l lllJI* .... 
5 

8,'5 
4,32 
8,32 

12,00 
2 Oı1 
e,u 

Al'* 

lllK. 

Al'* 

Yeldar .. 

se!meetıri ~l'k~r: ve 'bu hal de- deriz. Etlltun. Dflkart, Kant, pey- bır mWet, ya ahl6.k•ıZlık, hayY&.nbk Bizfm bugttn eski diye .netret et· kabramanlıklan. lmGr.evV'el'ler W... ibti,llCllM cluıJmatlanhr • 
...mn edtne. fena neüceier haf gös- •ımfl>erler, beşeriyeti ileri~ m.o- ve cinayeUer ıçi.nde mahvolUT, ya-

0

tiğimiz fey\ere dl.kült eduWk. bun- fJndan Buıat w turtr Mirleri .. det, tirli ..km " .... 
tıerir, ceml,.ıt temeUe!l'ini u,ıbetmi- ·toriardn'. ıKahraımsnlarrn 41ır, 'lnaaal, ohıit yabancı örf ve Adetlerin eearett larm hepsinin 'llOll iki ımrlık ı.t&n- de ifade 8clilınif ols&Jdı, baıl'ön ...., iMi ilt ,.. fiddetli w•ltiwa 
~ döner. Nonuıl 8ir 'Ur*ler kaza- kammda floflliS. han. bir Ttkok kil~ kwl!llCleın 81Mcektir. 

na!lllaZ. rtlne maltk oiac91rtik. 
1 l!l!!l!!!!!!!!!!!ll--1!!!1111----..ııw 

( Gazeteleri okurken ·J ~_!;-;. Top~veperake MWJJt".e Ooımtel-ıtn, ~. cDiri
leri ~ eıdıen öMnıı516 .> 11&sü, bıze 

eatdntft n~ oMuPsHl ,ve ehem ~ - Bil ~ ıoc* lölaRnla Wr ~ ,.. çımento sahı 
1ntyetini çok gttııel anlatır. Haktk&- ll'at, itinıf ~ ....... k'S, 9l7ll. f•yat1 
~· dir4..leri idare eden öUUerdir. Polftik.acıltğm zamanı yaıptı.TJN&. günqirı ~e do· hiç anlatılln>ayan IRICJba, flkbim Mada vGıcme ..... _. '\ile fikir 1 an 

lnsan, yer ytilıllnde, mazietz, çını iUfU arumda G. ıne politika o· ineena zeng.intik v.eıl'IMeidir. m~ 1dsııbl. Mil .kMl•in ru 
~plak yafM!tıf olıııa3"1h, hayvanlar- Necip Faal Kıeaküre'k'.in: yun.farı Ol)'ln&nchğm1 fukeder. Zengin olmMı1n treçetıeei bu hu He yalcm btr 'llllnll'elıet _......, Ankara, 25 CA A > - İkbllııt Yı 
daa 'lliç bir eurette f&11redilemeılldi. ___ ..J ı_ . ..J ........... ı... • ....ı me.l Weti'dden: cPolit.iılr.-ya deir ... > yez..-an: Z I k olu ...uar ~o~.. ... 
Medeniyet denllen ff}f, tamamen ö- cPolitikacmm bltün a-Y• ve en9in oma y BugUnü'n 3'enlllk. ,.._ ~ ı - ,31115 ıNı ._ildude mm 
ıtmertn ~tctndır. O'zeırtmize gt)'ıcli- - Nefes c;arftlfthsı ---ı-..ı fl\:udOtunUn JNn1ıfuıe ı... l'freb fftO sayılı kanunla vaae11-. 
tfmiz elbieeter, yediği'mlz yeme'.k\er, n.t.ni. aünetin dol...- ve ba- Ziya Vehhi'nm c8üyükada.- ,..... :;;.:~ rubae ,_..bir 1Jl6na. i•t!Rıllk ~ &MaJUile JMIDl 
kuUandıpruz Aletler, Uzerinde .otur- bfl aramwlMi ima wnan par· du hikiyeeinden: HalUk Cemal'.in cO.Wn ha· .Hbet teıda edebilıeceıkler'mi? dahilinde mıaıı edilen çtınen 
clut•ouz topraJcıar, aer gtın konaıt- ÇUllll iıS mu elmek oldujau cBir imana pW.ia ya ...... yat'u an~Ml)'OIUm> undan: Şimdilik belntm g&dltlbw SÖN• toptan ve peıfin i9atlf f~ 
ıtutmrm• dil 'Ve ~tıs tndr- söre ... » lit verir, yahut da hopa ka. cSonra aefeelerimi& çarpa onlar daha bunu dlıftlnlllÖ'J'OrlM': dlak'ı pekilde ltellbtt edılmiıftir: 
ıer. ha8dl bir çocutun dotdutu •- Muhan:tr !)'.anılıyıcw aanırım. dar 'borçlanmak ... » ~ yek .. iierinmden a~I· yabancı ve y.ııa,t Werillden tÇI- 2. - Nonnal porUand Çinıealfıllll 
m.an icine sirditt 'bütün i'naanlık dün Polit*acmm f.aa~ iç.İn malı- Pena olan bit- adamın bteı dik.• k&n .,.ıyleri, orijinal ll8ll'lıt '\Je ftk'tr dlfılrme 16,39, tıorlb& içbldıe H,17, 
r-ı. anrilll"m. öltHerin .-eridir. Hay para bile borca ainneden tık- diye ~eıfe çabıfıJıorlar. Hehı b. - Çabuk 8*tleıfen 
W:n, bu pniıf eı.tem içinde ,yetifir, dut bir zaman ..1a. bahil ınıev- lanmuı lkab.iıldir. Fakat diyelim Aıeliba adııanir, k&}plerimiz mulnbı ne dftıek cıU .... ıu w ~ giment.dau -tı..-..ı--.~ 
l'el'biye ~r. insan olm'. zuu değildir. Necip Faal hadi· ki bikeyenin muharriri bunu mi elemek iatiıYıor) miyethıi dlt'fClnmek bile l8tıemiJIOI''-" 19,20, torba ı;;;~;:-

••t•nean--otı-u•n•u•d1fer•••h•a•yv•an-lard-•a•n••1e•4•ere-•dı-••ıin•ıdle-•bi•"•r•geç.at••· -l"ealll-•'• ... p.a11r•aeı-z•ad_am_l•ar•.içın•·-~-r•i.•a111•··n1ü-·.· :•••• -•Sadun---G•.•S•A•V•C•l•••••-••Jl•l•'•'•*•ILU'LUI••• 2 _ ~to •t&fl .,...aan 
-, Unutnıuf g&ıwue Kesb&n, t"a ... 

l'1IQ aantiml fikrini BÖJ'le ! 
- Seni temın ede'r1m 'kf lldrdulUn ~y, 

t.ıJıma,mHıe aJiloncl&n 9dcıtı Onu bir defa da· 
haı tek'rai" ecleıratın -.nA ~ ceYap Ye'rl• 

riun. l 

EDF.BI ROMAN 

- Ha."kkmıda net tftiıtUndüt\lnU anlamak 
Mltiyıorum. BHiyoa1m,.., lllta.nbuldaı ikm b& ~.J r azan: Muazzez Tahsin ~ı:RKANLJ 
nl\ bir g1ln ı;.tıP'km ,,. ha.w,i 'bir erkek oldu.. bqım elleri aruma akb. atefıt gtislerile o- celrain, bir kaç eene artında bu ktagWc do
tumu, hattA if&ni ve meeleğfmi bile kadın· nun heyecandan aolan yüztlıne baktı. fQm ev1 ne kadar genl .. iJ-=ek, memlekete 
ları'n, ~lltdd 'koflll&olt için feda et.tltlmi eöy - Tetiifinl k.atbul «!iyonun Kellban, bU- ne kadar faydalı lbir .mOeııBeee olacak. 
leımiftin. • :VUık fedakArlıldaria kurdutun 'bu m41~ ll"ııkat fimcll.Uk bu ciddi iflerle meısuı oı-

Gençı kaıı gamerı,nı; ha,yretle açtı. beraber ~atıacatız. HUlluel hayatımızda mJ)'&lmı Ke9ban, biram da kmdi •9detimi&l 
- Ben böyle 'bit- teJI mi. eö~titn ?ı oldufu gibi çalJtırken de elele, bqbafe. ola- dilılünellm: 1ıııter mi8in? CUma stlnktl va-
- Evet, battA bunu muhtelif veeilelerle catız ... OmrUımüztln aonuna kadar. puıi& ı.tanbula barehet edeftm. 

de tekru etm1ıftin • t G8llÇ kıs end1'e ıle ona baktı. - Döıl'OnUmöırlbı ırmttaka ored& olmaau 
- .Kut\lllka ıbildıiet ve k.llkançtadan .. lf!Je· - Nasıl ? lataııbuldaıki \lilZiyetin her sttn mı 1ati}'OnlUD ? 

ör • erket'tın lcetndiaine )'l(b vcen ıuımnl-.r blnz daha dtlUlir ve YoWmelirken oraamı, _ Evet yavnım. Burada kim8Mlz ki hı· 
la 9'1enmete hakıkı olduğunu düfthıemiye- oradaki 'haat&lanıu bırakıp bın'aya :mı ge- ııan gibı nl.kMı daıiresbıe gitmek ook acı o

.-:elc JmdaT ley bir ktZ mıyım ben? .Meelefi- lecekain Ferit? ... .ıur. Bükill ben cltllllııGmtıdn Defi ve et
ne l'ellnee, bir kaç sene sarfında kua.ndJ#ın - Hayır yavrum, t.Laııbuldan bU.btltUn lence içinde geçmeıdni iatiyorum. Annem, 
"6hret eenin için en 'bUyilk 'l'efera:ns detti ml· aynhrıakl.ıtmıa tmkln yo'ktur. Eaaaen senin ofimdiden da.vetlileNn llsteei'nl hazırlr)'Oıl'. 
dir? de temelli olıarak burada yaşadıtuıı ı.temi• 

- Demek bana artık itimat ediyorsun, yorum. Gençütimizin ızevklni sürmeli, ıez- - Beni artık görgu.tız lbir kız bulmuyor 
K.ıbalı T meli. ettenmeliyiz. puawı ! Ab'bs.plarma beni tanrtmlMan u-

- Ben '- uman senin cldcUyetine fMn- Bak ne yaps.büirtz: taıwruyacak mmm Ferit? 
mıı,trm. Salonlarda daldan dala w;an bir Jtuı, Evlendtkten sonra bütün vaktinl buraya Kntı.ın bu 8Öllleri ...-, ıdlye eöylemlfti a-
.gtbı, her ctneı kad!nm &!'kumdan koıptulun ıhaaredemlyeceğini nazarı itıbara alarak '1m ma onun o çdk eeki yaraanıın blll aızladı· 
haıJde dıf&l'da lf ~.tlnda fe*alMe ciddi dl 'hastahıs.rıenin idaresini Doktor Nbnna ımı u.nneden Feridln yttzO teessUrie sarar
ve dürüst bir iman okhJtunU biliyor ve u- tevdi ederiz. 'Ben ona İatanbuldan bir ya.rdırn ıdL 
na gQvenl)'Ol'dunı. Bu lrlaal.mde ne kadar•· cı hekiım bulur yollarım. Senede iki üç defa - Sm t.anJchlım kadınların en gtlzeH, en 
mimt oldutumu bucOn una l&b&t edeceğim. da seninle beraber 'bura.ya ceıır, vaziyeti ya- fayanı bl1nnet olan•m yavrum .-e ben ae
ıl(a8tamOllU dıolWn evtntn ve çocuk kli.nifi- kından tetkik eder. ieap edene bir kaç ay nlnle her zaman I~ «lecefim. 
nin idaresini deruhte eder mtatnız, doktor burada kalırız. Bunlar bll~hare dUfilnillüp Bu eiiıZlert söylerken ettlm~. ıenç kmn 
FerU Sertkaya? kararlqtmlacak noktalardır. Mademki ba- elını saygı ile öpmUftU. Batını kaldırdılı za 

Bu son sözleri yarı çapkın, yan clddl söy- na ttımat ediyorsun, artık bu teferruatla be· man göz cöa geldiler. tıueuıın de belufla-
ltmıfti· Genç doktor bir lldını ilerledi, onun nim met1ul olmtdclJlmıa mtlla&de et! Göre- nnda derin, sonsuz bir eevgi vardı. 

VI 
Dik, l'ÜJlıetli bir aonblıltar l'&nl. .. 
Kandenialen ı.tanbuıa Selen vapur Top

.hane önün.de.. Kellbanla J'mt kOpefteJfe da
j.VUlllJf. mlWl aulara '-klJIOl'lıM'. Keıztıenm 
1YU2ıtinde me)'llMI, b&Z1n bir mtna vaı:. 

- Ne ~Qronun yavrum? :Neden 'bir
den'bire yUıılBn nn,tr. 

- tık .det& İstuıtıul& pidWim ~ ha.
ıt.Jdaıdmı. o 'Nidt beni kaqdıyan JdmaenJn 
babam oldutwıu lbilmlyordum. ŞllDdi iae Ga
iat& nbtmunaı çJk9calJm uman mun mut
ıtik )JÜlltbıU ~i dQfanesek ..U
sun olttyorUm. Z&Vllllk tıelbacta- ! 

- Hakkın var Kellblın? Fa.kat bu deta ı.
ıt&lllbalda eenl awerı b6r çok tnMnı.rs wı.... 
cakenı. Bun'ıl dUfllnmOyor lllUllJl? 

Bu senin için tilr t:.elli delil ml? 
- J:vet, o -.nan ıneotwl b1r ll&yata dot· 

ru )61Q«dum: timdi n...,. ve .ııiıçiııl cel
dltimt biliJWQm. 

çqm - 1Ude8e etil&~ •Jabatin 
aonundlıı ~-m kıendiıRni )'ine elkt M 

ac1 'h•trell • tılrakbl'mı _._ r.ıt ..... , 
UMtb, -- ldlp9ıfteye ~an eUai tuttu. 

- Baraı«a 9* acı c0nJer Ceçirmlıfttn, on· 
tarı ana unuttlı...,._, aent Dl.aut ....,. 
talıf&C8Pn Ke9ban. 

Bir )'llJDine 1.Mmlyen 4Mı 8&ıler pnç Jmm 
ytaüntı eaadetıle parla'ttı ve )'ille ._ ..,ı 
unutan.k ona 1ı*tJ. 

- x--. dlacals J'ertt, buna in~. 
atkımmn ~uttıne Un.amnı oldutu gftıi .• 

Vapur, cünet altında parlı,an bıavt •ula· 
n yaıvak ~V&f )'aWf Geıata nlttımına 

~ eox 

Junda U /3/ 19ü tm'aic ılea 
~ıınn .............. 
rlılir. 
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Almanyanın 
Rusyaya verdiği 
notanın metni 

ol.lan! 1940 danberl Rusya gizli bu 
aurette Yucosıa,:yanın Jı.lihver d~v

ıetıertne karft tesll.hlne çalrşmqıtır. 

Belgradın işgalinden sonra RclC"h hu .. 
-kfnnetinin eline gecen vesikalar Rus .. 
yanın Yugostavyaya Bllıih teslimatı

mn her safhası 'hakkında malfimal 
\.ermekte ve keyfiyeti 'kat 1 olarak ıl 

1 pat etm•ktedtr. Beigrad hUkOmet ı 

( 

A 1 R darbesı rnuvaffak olunca da Rusya 

tmanyanın usyaya 5 n!Sanda Sırbıstanm gayri me rul F tb , .. 11 il 

ne gibi Sebeplerle SımovıçhUkOmetıiJebır-ttukpak u o omuzu 
lı aktetmlştır. Bu paktın akdıyle ıs ... 

ÜCQVÜZ etliği tıhdat olunan gaye, sUıkastçılarıı mü 
zahcret ve müşterek İngiliz - Yugos .. 

nasıl yükseltebiliriz?1 

~, 
izah ediliyor lav· Yunan cephesıni takviye etmek 

lı:. Birleşik Anıerika Haric ye Müste. 
nı.ı.svanm bu rtddcdıcl tavrı hare· 

k t 1911 lk...: c kinun:.ır.da lk defa r,art B. Silmmer Welles daha evvel 

ıar. k dip om tık sahada inkıtaı mu 
:p olmJ'ftur Yani Almanya bu ayda 

Bu g·ırLStanda., İ"lg lız Kılalarının 

Yu a stana ihracın& karfI bazı em
tyet t<dblderl aldığından berlıııdekı 

Eski milli takım sağ içi Alaettin diyor ki: 

Bugün bir maç için bir lira alan oyuncular var. ı 
Bu, amatörlüğün şerefini bile kirlefm~ye değmeı::r:;:ıe::ı~ 

.Rus sefır1 re!mi bı:r mtiracaa.t yapa· 
ra. SoV)-·etıer lttlbachnın Bulgar top 
aklarile karadeniz ve Çanakkale bo-

Vaşıngtondaki Sovyet Rus sefiri ile 
blrço·k görül;'meler yaptıktan .sonra 
bu münasebette ve bariz bir memnu· 
..niyetle 6 nisan 1941 de Rus • Yugos
lav paktının en büyük ehenımiyeti 
olabileceğini, bu paktın çok taranı 

menfaatleı·e çarptı#tını ve bunun yaı. 
nız bir dostluk ve ademi te<:avüz pak 19 32 aeneai nıhayetlerinde, Zira l ürk hutbolunu idar~ 

• • 

~annı Rusyanın emnıyet mrntaka· 
ı addctliğı.nı \:e bu nuntakaJarda bu 
mnıyeti tehdıt eden hcld seler kar· 
ı ııı<1a ak\kaısız. eyirci 'kalamıyaca

gmı, bu sebepleı1e Sovyct hUkUmetl-

tından fazla bi!" şey olduğunu kabul yani bundan aş.:ığı yukarı d'okuz. ~d-cn Jdüp idarecileri ve o zamau 
ıçln sebepler mev\:ut bulunduğunu eene evvel Ankarava val.ife ile tamamen bu zevilttan orıüte~ekkil ı 
&öylemiştir. Böylece Alman kıtatarı- git.miğt m. İ anbuıci:;: eon maçım Fedeıasyon •erk.inı bir~ncj hasta• 
nrn. lngilizlerin Yunani.stana yaptık· bir Fenerbahçe • Galatasaray mu !ı~ın dev_amını va~·t .ı:e za~anile 1 
ıarı ihraca. karşı Runıen ve Bulgar sabakası idı. Tak m etadyomun- _,,oremed er. Haylı yu elmış bu. 
topraklarında. tahşıt edildiği sıralar· da oynanan bu f:naçı bı:z bir - sı• lunan Turk fubbolu:rıa mevsi.ms.iz 

ln B gar topraklarında ve her ikl 
bofaz mmtaka.smda Alman kıtaları 

bu,undurn1aktan Almanyayı tahzit 
ettıo"ım söylemJltlr. Bunun il.zerine 
R ..eh hilk-0.mctJ. BalJtanlardakl uke-

da, Sovyet Rusya, İngiltere ile vazıh fır kala- m• · "'· Anl"'araya gidin- yenı elernıaniar almak merakına 
bır anlatma yaparak, Alnıanyayı ar- ce sarı lAcivert forma mı çekti düştü:en. V.e her bir.i birer klas 
kasından vurmaya çalışıyor ve bu· bilmem. fazla ısrarlar da ınzı· oyuncusu ol.an e-skiier"n futbol 
rıun içın de Yugoslavyaya. siya.selen marn cdlnce 'Sırf fu bol oynaya· sahasından iıstü.sı.e uzaklaşması· 
açık ve askeri bakınıdan gızli olarak bilmem dü•. u··nces ·e Ankara Gü· na sebt-p oldu 1ar. ~la.buki idare-

ı1 tedbırJerinin Sebep ve gayeleri ha.k "j 

yardım ediyor ve TUrkiyeye arkasın- cu·- ... .- gı'rdim. Tam amatör ruhu c.iler bı.:nu böyle yapnuyacaklar, 
kında Sovyet hükCUnetıne tatmınkir •n .. 
mı1.ıumat vermiş ve Almanyanın. İn· da.n vurmıyacttğına dair teminat ve- taşıyan VP': bazı iyi e ieman'.arı da taknnıarını tedricen e,ençlel'ltir· 

ltererun Yunanistana ayak ba..c;mak rerek onu Bulgarıstana \'e Ahnanya ta~ıyan bu takımı çaiı~ırmağa mek usulünü Ütizam edeceklerdi. 
ya kaı·•ı tecavUzkArane bir vaziyet ba !adım. Bı·r K' ar ay-· gul ol- ikinci hatttalıg·ın da doğma ına 

ususundakı her bır teşcbbi.iSUnU her .... .. ...... 
bır va. rta ile mencdeceğini, faka.t aonaga ve Tut·k ordularınt Trakya- duk.tan sonra 'büyuk t'eraKki~er gene futboicudan ziyade ıdarecj 

ı da çok gayri mü.salt po~isyonlar i- ·ide ettı'g• m.'zı· ha~et ve memnu- aebep olrnu•+ur. Uzun Z&."nan tam Eoğa.zları ı,gaı etmek niyetinde oma ..... .ı.. -r 
dığtnı bih\kls Türk h.ıikimiyet mınta. çinde harekete geçirm~ğe çalJfıyor. n1yetle gördüm. r\n.kara Gucti Milli takımın eski &ağ içi amatör olarak epor meydanla· 
kasına hUrmet gösterecf'ğinl Alman 6 -- Kendlıii Rumen hudutlarında o zaımn;nki Fen.erbahçeyi taklit 1 Ali.ettin rında koş.an futboiculara amatör. 
kıtaiarmın BulgariStandan geçmel~· Besaraby~ ve ~toldau·da. kuvvetli kı- eden, yerden ve tem.ız htT oyun lüğtin eaf ve temiz dü~ünceierini 
Tinın ~o .. -yetler tttıhadının emniyeti- talar ta.h.yıt ~dıyor '\'e . . oı,yna.mağa baılan1ış.tı. Hatta bu bo~luğunu drudurımak bugiin içın n~arı .itibara. almıyarak para 
nı lhl ı eder mahiyette g<irtilmediğl- . 7 - Hııricıye .komiser muavını Vı- takımla bir lzm'r . !,tanbul • ! değıl daha oenderoe de kabil o· teklif ettıler. Kliip idarecilerimiz 

ReK'h hUk!lmetinın bu harek4t •ınskı nisan iptıda..CJında :\fosk.ovada.-: Ankara turnesine çLk.tık. Kadıköy: lamıyacaktır. Bu kad:ır bir sür-ı arasında mütekabılen yapılan be 
11. daha Z""""e Sovyet menfaatlerine ki Rumen elçisi Gafenko lle görüşür- 1 ~ d F b h b' · · atıe az zamanda futboldan çeki çlılkın.' hareketlere •nimp:rofes.YO· 

,~ stcııc;ıyomun a ener a çe ırı.nc.1 . • . · -
hızmet et"uw fikrinde oldu<h•nu, Ba.1- ken Romanyayı Alm.anyadan ayır- f "h l 1 , b· , ıb I k , len bu kıymerd elemanların yerı .. ne~Uk deni.di. Bugün öyle ~eyler 

-.;• to"' u ... o aAımıre ır ıu o -c zer~ 1 _ . • . ~ 

ka.n!arda. ha.rf'kAtm ic:rasmdan sonra mak lçuı Rusyarun Romanyaya liÜ· 1 ız' • 'h" ya nk G"ç tak nı 0 .. nı -ayni ~tiratle yenıler.n doldur- duyuyoruz 'kı. mcse1i. bır maç 
Almanyanm kıtaJarını oradan te'krar ratle bir ya-klaşıma. politfkasından un t kdir eden Fenerhahre!° 'ma ı im ·an arıc..aı e ır. Y.l ıorr ıçın .ıır .ira aıan oyuncular var. ı

s ı ue pw . u ımı n · k h · . d d · ı· · .L • • • b' 1 ' 
yun u a , ı f b 1 . . B .. [" • .. 1· 

ccrı çekeceğini bıldirmtştir. bahsediyor. ar'kada~1arlm Ankara Giıcü tak!~ ul o cunun ye-tışmesı uzun" za- u amatoT ugun ş~n ve şe~e ını 
Reıch hUkümetlnin bu ızahatma 1 ·ı· dl 1 .. a··k --a \ı.inın takımı .nini tak .. uıana mütevak!kıftır. Ayagında bire kt-rıetmeğe degmeı. Haıbukj 

ratmen Sovyet hiikO'meti A'l'man kı- . . m-ı.şlardı İki eene atzu i[e ve bir er uın ura gor ugumuz. mt:şın ız e , en uyar ı . u oyuncu ngı ız p omasıaı u reftekl A.

1 

.... ,, / h k d ·· d"'" ·· b' 'd d dk Ş 

taıannın girişim müteakip Bulgaıi•- meıikalılar tavassutu ıle ııynl 1'ıtı- . k d. d k' l k b top arkasınclan koşan, birinci ta •u.kadar bin lira ile şu klube gir-. .. sene a ar a zora ı o ara u , . 
tan adresiııe hır beyanat n~retmış.- kamette gayretler sarfedıyor, böyle-, k :nlarda oynayan oyuncu blzım mış. Bi't.talbi bu Av:ruıpa-da olur 

ta·kmıda oynadı.rn. Herkesçe ma· -d • b. f b ı d •ı ı· z b'd d .. tır kr bu. Almanyaya Aa11ı doğrudan ce Romanya ve Bulgaristana gelen f . k" A k ·G. .. ara ıgıımız evaatta ır ut o.C'?J u. ıv ese a a~ eı e a.y a uç 
ru Şıveno ın n ara ucune d 5 hh t k. k b'ü ı .. ı· il b d k 'b • doÇuy& hasma.ne bır karakterde idi A.lman kıtaları İngiliz. Rus plA.nla· .. : d'l d b' mu u.!• ı a, ze a, ·a ı ye, yuz ıra e e-nı e ontrata ag-

\e Bulgari.standa Alman krtaları bu- .rma göre burada Uç taraftan yani ~nkenor tay n e 1 ~e~I~ en _ır tah ii, bilgi aranan hasletierdlr. ~amak i tedıier. Ve daha iyi 

ımnasmm Balkanlarda •Ullı& degil Besarabyadan, Trakyadan ve ~ırbis- ti;; :~e"~kr~u':he:ı"'::aya~ı~~n..::· Takımda on !bir oyuncu oıduğu- y'!lıııtirip ha kalarına ••tmak 
bılAkJB harbe S&J:k oktuğunu ifade e- . · - na göre ·bu v&.sıfları nefs.indc madde.,ıni de kontra a ili.ve ede .. 
d yordu tanla Yunanistandan tecavüze uğrI· sızce kapattım. . cemeden kin1selerin b.irjbirine ceklerdi. \'e 'hatta ;naçlarda da 

yacaklaıdır. Ancak General Anto- imdi 'tenis, kayak sporu. kiı· ahı-Akan da uygun olması da ik· ayrıca h'ısıııe verecek.erdi. Kiühü· 
ncsconun dürilıft ve Türk htikCımeti· rek. gıbj '~porlaria mefftuı oluyo· tıza eder ki takımda tecant.is bu- mü d'u!lıiındüm. !\1ı :i 1"ürk takı
nın realist tavrı h&rekeUeri ve her} ruın. Sporu .. tamamen b!rı kanla· lun.abi,s_._n. mındaki mevki mi dü~lindüm.. 
feyden evvel de Almanların seri ha.- rın halı ma.um. Bu sebeple hele !lcincı hastalık an1atôr h~nirı KahuJ etmed m. · ki spor ahla .. 
reketleri ve Allnan ordusunun katl İStanbula ·geıdJc.ten ı;onra çok azaıma:tJ ve adeta 6Önmesıdjr. ktle bugünkünü mu ·ayes~ edınce 

Rusyanm bu t.Avrr hareketnin bu 
tll:r1u izahım daha 'Zıyadc sıkılafan 

ııo--yet Rusy& - İngiliz 1'I b!1'1ifine 
dair o zamanlarda. tekı18Uf eden ha
berler teyit etmiştir 

Almanların sükutu zaterl~rt eayeeınde bu tngillz - RU& sevd'Wim pora biraz eher\)n\ıyet F bokulc mıoıın mühun hır l.. oku ru 

planı akım bıraktırıımı~tır. Reich hü. vermek ister.un. mının ;·arı profes.yone ~e ınc;· Oyuncu yetıştırmemek ise ida-
Bun& rağmen Almanya bu mesele- kCımeli aldığı haberlerden öğrenildi· Bugün ·ü futboı hahSlnc gelin- Ielmesi, bence erı. acınilCJ!... hır recn r n - en büyük hata~ıdır. 

do de ausmuştur 1911 martmda Sov- , 
gine göre, tki yüze yakın Yugoslav. ce: haidir. Ekzerşız ve maçlar için Kliıplerimiz oyuncuyu lkendiler.i-yet hükO.rneU tarafından Tür'kiyey 

ver en ve Tltrkıye, Balkanlardakı tayyareıı:i Sovyet Rusya ve İngiliz a· i rutlbolumuzun tekamül yerine aid.kJ.arı para eaf ve temıL a.na.· ne ı ndırrna ı. bendetmek çare· 
hal'be girecek OlW'a& Rusya tarafın- ja.nlarmı ve Strp sUika.stçılarrnı h&· ! günden güne tcdennİye doğru törtı.ivü kır etmıe.ğe cegınez. 0~ ler nı bu.ma. ıdır1ar. Eskiden na• 
dan arkasından vunılnuyacağına da. mılen bir kumu Rusyaya ve bir kıs-. gid'.i her poru seven gıbi beni yuncularımıLa ~rız olan bu has· 6Jl oı~rdu. idare edı H&e bugün 
ir olan tmııne.t da bu kablldcndır mı da Mısıra uçmuştur. Rusya.ya gi de üzuyor. lier eyde tekamül tatıığın kö~~n~ kurutm ... ,.;; ıiı.ıım· gene olur. 
P.elc!ı hllkilmeUnın malllmu olduğu den zab•tler bugün Rus ordusund"'l eoas olduğuna göre futbolumu dır. Öyle umıt ed.yorurn kı bu- Beden terbiyesi 
Uz:ere bu teminat. lngilız Harıcıye Na' .hizınet edıyorlar. Bu malCımat İngıl· z.un bc>yle tedenn~ye doğru gıdış nunla uğraı;;ııır ~ bu hastd;ık_ za· 
zırmın Ankarayı zıyaretinde İngılız .. tere ve Rw;ya.nın Yugoslavya. ile iş ıebeb~n1 ara;ı'tı~mak eizem'Ciır. 1 nıa,~,~~. ge.~ecektır.... erki. lna bir kurs 
Rus müzakerelerın•n bir ootıcesl idi bııilğint karalkterıstı'k bır tar.<da ay- O 1 k s· G 1· b. A ..,.,.uncu ha.rta ;gı, OJUncu >e ' 1 1 

dınlatmaktadrr. Sovyet hUkOmetı bu ·r bıyorHar ·ı: GiT' a bıp, H:r • ıı•tirm.-yip ba-'-a klıipl-den çal- cıa ıa açı ıyor ve t!l.gi.Uz l-Jarkiye Nazınnın gayret· 'f ~ -• 

d R 1 ·ı· .,_ gün gtlttUğil politikanın hakıl<i ga- r~.· ır ae.nu~ a.·l~· ' l! a a_n n1agwı buıuyorum. Beden ferbi-
leri bu yol an uoyayı ngı 1z ~0m• ı· b S t S h tt b Beden terbiyesi Genel Oirek-

k b ctt b " . yesini gızlemeğe lM>yhude yere çalrş· 1'.am.11, Jr et a a a ın, ır - d. k ..... w .. b .dd ti 
b nezonuna dahası ı lr sur e ao• ycsı ır~ ·l!orıugu una f· e e törhig"ü bu defa da Ankarada 

•·tJhd·• -~· rd 1 mıştır. Daha. son zamanlarda Alman. Ober, ve yakın maziye gelelim. mani olmalıdır. Klüp idarecileri 
an1ayı .. aı nu.YO u. adi u b ti ıi . b B b z-ıL! iL 'h ba eızıtil:nen kursu ar.mag-a karar . .. y& ile iktis m nase e e nı mu- ir ·ir, ir e-JU, 'oİr . ı at, de birıhirlerinden oyuncu n. ma- - T 

O z=ıandanbcrı. So,·yet hu- hafaza etti"! "'bı daha bir takım b. S b·L b' L bl b' b' 1 t verm ır. h k d b D' " a .. ı, n ., e 1• ır sme · mak için aralarında mukaveleler 
kQmcllnin Alman Relc ına. arşt a.I mlinferit a.kaiyonıar da yaparak dün bir Mlthat, •bir Bedri bugun ye .. yapmalıdırlar. Kursu bcr.muta.t ~~~en ~erb~-
ma artan tecavüzler polıtlk~ı ve yayı kendtaınin Almanya He normal ~m~),Or. ye ~ genel dırcildtorlugu erkanı ı-
mdtye kadar Sovyet lttlhadı ıle İn· hatta d0$tane mUnasebctler içinde Fut~o1cu h~r t~.kım;n oy.un t.ar .. , dare edecek ve dersleri de yine 

"- h Uz b d Beo de aank1 kehanette bulu- zına gore yetı•t:rı r 1 eıb•~ecıle- b k k• k . gilteı·e arasm\.Ul> n ır croccye butwıduğ'una inandırmak suretıle al- _n_. . b . . T" k 'l "' • ·J ı u ura e1 anı verece tır. 
karlar kapalı olara yapılan siyası nur 1'"uı .. ı~te unun lçtn ur rimiz vücudü yakmamak iç·n fut-

. da.tmak i5temiştir. Meseıa. birkaç futbolu 'bugün ıgerilemi tır, di'yo-, hola on sekiz ya .. Jarında ba.ııla- Kurs binasın11 tefriş etmek üze-
ş birlığı, bu yılın nısan ayı ıptıda- hafta evv•i Belçika Norveç, Yunan , ' İ b 1 b"' . d. kt" , ..... 
sında Balkan kriZı bC411ayır.ca bütün d rum. Çünkü bu i:simlerj yaz.mağa mağı ıta""Siye eder er ama n1üsaa- re an u oıgcşı ıre or ugu-

ve Yugoslav elt;ilerinin Rusya an çı- .nün muhteşem salonlarını süsli .. 
dünyaca mal11m oldu. Yugoıslavyanın karılması bu kabildendir. bıraz daha devam edcL:m: Bir delerilıe 'b&n oyuncuyu çekirdek .. 
uçler pii.ktma ıltıhakından sonra Bel 1ngıhz sefili Crlp.s'ln Sovyet hilkü- Cafıcri, bir Kadriyi, bir Kemal ten- ıyeti~tirmeğj ta"'sıye ediyo· yen mob1lye1erin bJr kı .. mı Anka. 
gratta yapılan hUkClmet darbesınn\ meti Ue anI.a.şarak vaki ıltizamı üze- R.:.F11tı, bi.r Mus1ib.ı, biır Cevadı, ;um. Çünkü .Küçükken futbola raya ol anı.r. tır. 
lngtltere tarafından Sovyet Rusyaı rine Alman. Rus münasebetleri. hak- bir R,,.adı, bir Ulviyi, bir . ~cdi- başıtdnli!} bır oyuncu ıle on altt • Bugüne kadar yapılan tecrübe. 
ue anlaşılarak vukua getırildıği bu· kmda lngitiz matbuatının susması ml.. hır fahiri, bir Alıyi bugün on seki~ yaf aratında bat-layan lerden aonra, yine bin!erce lira· 
gün her tUrlU •U.pheden lrt olarak ve nıhayet Ahnanya. ne Sovyet Rus- bulamıyoruz. Demek ·ki. Türk fut- oyuıncu}arı futbol haytllımda çott nın !üzu:rneuz y.ere aarfına sebep 
&ab t bulunmaktadrr Daha l l tefrı· ya münaısebetı~rini tamamiyle dü· bolunun bir zamanki asları, hır defalar mukayese ettim. olacak bu kursun teık,.aı- açılması 

rllst gOt>termeğe .;alışan ve bundan kaç m.Üstesnıa ile dereço itibarile Sözumü bitirnıeden e" \'el bü- avrıca münak&!a -edilecek baslı 
kısa hır mdddet evvel yapılan Tuıs kıymetler~ pek az farklı oian klas tün bu hastalı.K.;arda oyuncudan b~,ına bir mevzudur. Bu husuttia 
tckzibı de bu kabildendir. oyuncuları futbolu az bir ara ile ziyaıde, idareciyi kabahatli bulu- ki söz~erimiz.i. ha a bir gün bu 

(Arkası var) Ü tüste ıbırakmışlardır. Bunların rum. sütun 1ard:a ~övliyeceğiz. 

Türk kadmı laboratuarda 

~ÖRDÜKLERIM, iŞiTTiKLERiM 

Vatan hizmetinde 
Kadının rolü 

.-.------Yazan:------
[ Muazzez Tahsin BERKAND ] 

Vaktile Tü;k •. ~adını, vatan 1 Eve>t ~~l .haıbincle ka.dı",1' 
hızmetin.de, erı.;.egınHı. yar.rı_d:ı yer mız erk.eğ.ile bırlikbe çalıştı. bugı.ıD 
aJır, caın~a bi:l:şla ona yardım e· 1 de cepihıe geııiainde, en büyük fe· 
derdi. Tarıh sayfaları bize kocası daıltarl.k an 5"ve .,,~ yapın"~' 
ve oğlu ıle birl kte cenge gi.Jen hazırlanan binLerce kadın vMdır· 
bfrçok Türk kadınlarını tanılıyor, amma. hu kafi d~ildir, çok aı· 
Türkün dünya~rı saran fiihretin- dır. 
de kadın.arının ne kadar büyük Vatan .müd&faaemda kendiol' 
bir hissesi ol<{uıiunu ıspat ediyor. ne ved~ok he-rlı.angi bir !ı.izmel' 

Sonradan, b~tçok ı:> bepler!e ve bir asker gibi yapmağa. hazır ~· 
tlı. kurtuiuş sava~ına kadar, Türk lacak genç kızlar yctiftirmerrıil 
kad;nı, bu muhim vazife bakı- llı.zlmıchr. Bu da bir yandan lı;~ 
mmdan, erkeğınin yanından ayrıl terbiye, bir yandan bir t~kil• 
dı, nıemlekıetin müdafaasına ait mee.elesidir. 
mcseı.e,erde uzaktan bir seyirci Terbiye meoelesidir: KızlarJilll 

· B • '" '-'- ''Jf .J Lof vaziy.eti a _ ı. u umumı_ fC.-uın zın . me~:c:ıK.et mı.w_a .a.a.sın~a "'a 
bırçol< i3t"'11aları ıüphee,z vardı vazıfe yuklenmelernun çol< talı 
a.ma 0 kadar azdı ki hunu bir bir borç olduğunu kerudileri.ne ~ 
cvarlik»- gıbı görmem.ize lmkiın retf.T.ek, daha küçük ya.,ta. ?kıJ' 
y ur. u f i . m lmlT'ıd~ 

Cumhuriyetin ilanından berı Naeıl ki, bir erku çocuk, büyil 
Türk kızı yavaŞ' yava~. her §eYde cfüğü zaman asker oJ4cagını bı.ı 
oiduğu gibi, bu mukaddC' i,-:e de ve hunu en normal b.lr n~k.e Jt' 
kendi üccrıne pek büyük bir va- f'ycl olarak kabul ederse, bir ~~ 
zife aüıımekte o!duiunu idrak et~ !:.Ocuk da, muayyen bir yata ~ 
meye başladı. lçim;rde, para§Üt· lir.<:e, vatan hizmetinde bir yat) 

le athyan, < Tür'k kuşu> na yazı· fe alaceğını bilmeli ve bunu b~· 
lan, e8lc<:ri haota bakıcı eıfatile !emelidir. Bu vazife belki L.r ılf 
ordu hizmetine girmek ıstiyen förlük, be ki bir haata bakıcıl"' 
pek çok bayan ar vardır. belı!<i 1'ir terz.ı1ik, beLki bir ahçı'>' 

Bundan ba~a. cephe gerioi iı- belki bir k&t.ipuk, beıki b;, do 
)erini göromek ma:kı.adile, her gün torlU'ktur; fakat, ne olursa ,,:,.ıf 
yardım sevenler cemiyetine aza bjr memleket jşjdJC ve k.?Z ço..,;J,· 
kaydedılen yüz.erce Türk kızı da bir gün geÜp böyle bir i§J y•F· 
rnemıeketin müdafaasında çalı~- maya davet edilcceğ.Ln.i öğrenrrıt' 
mak arzusunda olduklannı iııpat li, kendu.ın; huna hazırlamaiıd 1 

eb'.ne.ktedirler. Tc§'~iıat mesel.csidjr: Bu m#r 
Bütün bunlar &Ö:3i eriyor ki, sat~a, biraız zahmete, biıraz rnaiı 

bug.ün arbk sevgili Türklyemjzin ruı.niyctıe katlanabilecek ma~ 
mesut ve müreffeh yaşamasL içln ve manevi rahatını feda edc0..1' 

yalnız hudutlardaki kahraman cek sağlam ve çevik genç k.ıl• 
Mehmeııçikterden müteşekıkil or· yetiştirmek lazımdır. Yaınıı: h•1 

dumuza değil, ayni zamanda ta·da bir ıki saat yapıian bed• 
Fatma fardan, Ayşelerden mürek_ tıcrb•yesi hıucketierıı e yürüyÜf t• 
kep bir baııJ<a ve onlar kadar C'!· !imleri kafi gelemez. Geniş td 
sur orduya da güvenebiliriz. kiliLtlı crenç kız kanıpları tes.ia 

Bütün dünyayı haıyran eden, di1me1jdir. 
birçok milletlere misal t~kil eden Li&e ve ün)veraitelerdeki erk• 
ve baştan bata bir kahramanlık tale<be naoıl ki her sene ul«1 

ve fodak:irlık destanı olan kur- kamplara gönderiliyorsa, •Y 
tulu~ eavaŞlmızda Türık kadınının mekteplerin kız taFebeai de, k 
oyna•dığı büyük milli rol, cihan di salıflım dahilinde tali.m gD' 
tarihine altın harflerle kaydedi.· mek için kamplara g :.neğe m 
meğe layı.k muazzam bir roldür. bur tutulmalı ve buraluda kend 

( Dın _, ,_ .. 5, ırn. 2 <le) -' . h~rgftn 
~tt . Fıkrn . . .. . ~ 

Ne de çabuk 
koku aldı! .. 

Bi'Zım m8hallenUı , kendlne göre 
bir hususlyeti \ıtr'dır. Ayrı ayrı çatı
W altında. beşka, 'hafka. aıleterin 
hıun.ıst bir tmtizaç ve anlaı.ma a.hen-

1~i rne\·cutlur. Her ;;ece bir eve top· 
. ıanrrlar' her pazar bir yere giderler 

1eğlenirJerdi. Y•ne bOyle bütün tst'.an .. 

,==tllll[~~:~~J~~~~~~~~~~~~~~~:~~~~~J~ıııı~=: yln su ıcımek 'iştthııyı arttırır diye. 

• A ooğuk suyun dtra.tını gev'teledi. Mec, 

H 1 K Y E itsin •ofra ırazımı Hacer Haını:mı 'tıi-. 
ta'z sonra. ocak b~ı'ı:ltlan S(l!ltilentll: 
' - Çocukla·r hay<li ~ııylar hazır 
.kahvaJtıyıı 'bu-yurun . 

Mille't hem ça.Yınt ıçi-yor hmn ko; 
nu~ıyar'dtı.. 

Bekta,i dedelerinden biri, 
fakir bir kadıncajızl& evlenir, 
kenar bir mahallede kiraladıit 
küçücük bir eve yerlqir. On 
bet, yirmi ııün sonra, dedenin 
dilıuralıiı tükenir ve bir Jolı;. 
ma, bir barka kabilinden yok· 
ıul bir hayat bafııöaterir. 

Bfr gün dedenin canı et çe• 
k«. Haaretli bir eda ile kan
una: 

- Bacı ıultan, der, Ah bir 
yagh koyım butu olsaydı da 
kaynahp oöğüf yapoak ve afi· 
yelle gövdeye abaydık ... 

O lll'ada sokak kapıaı itilir. 
Yandaki evin çocuğu bir kite 
ile dedenm karıısında dikilir 
ve: 

- Babam oelim etti, dede 
sultan biraz et a1yu da bize 
himmet etmez mi, dedi. 

Der. Dede de: 
- Bak bele fU köftehora. 

Ne de çabuk kokusunu aldı 
malihulyanın. der ve kıs kıs 
ııüJv, 

bulluların akın aktn mesire mahalle· KaJUe •ı1a.haheldtn ha.reket eder Dapatya ,·ze df'n atan tnsa:nların geczıreceklerı u ... 
.rıne t~d~ bır "tatıl günU. kh. Bir l<en sesler yükseldL ' r ı ,ııın hır ta:t.il gUnUniin netesile yay .. 
1*fta ~·ekien Ml•n komşular a- - Sen1a.verl aldınIZ mı'! .la.miıkları harekete geçtikleri ~ez ~i· 
.rala.rında kura çekerek y8rnek ta'k· - Bana. balt Seyfı b.vl&yı: al:rna.y' l" •k yordu. 
simi yajlmış\ardı. 1ı'ınlk helv&tarıle unut'mayın V..k t Bad (ene ç•lma.k· ge lnCl !'ki <rıp kayıgı ııyunmı«ıan çalı\'1-
~u bdrekıerfle, zey'tin yağlı yaprak. la lWtenmez; koc~gU.nü uyuyarak ge lal bir .gecentı kazanç bamule&ini. 
'do~mala:rile zengin bır seyyar .;;ofra. c;iı"Ini'yeceğtz. Bıraz dlL pul ~'kırtn;ı • "" • ha lıkhaneye götürüyor'dıı. 

hazırle.nmıştı. Ucuz <>!sun diye Şır· lkrm.. ç l ç e g l Bırkaç çUt. Sllbahın gUZ<ilıl!in<len 
;J<eti Hayrlyenin tertıp etliği on bel' Bır ba,ke. ,.,.,. yUksclt perdeden: teımln edece'kleri !&'Zelil< ve a'vantaj' 
kuruşluk sabah ~ta..-;Ue kafile yo- - 1skambılleri alın 1.rak.Jistna bır ;<h:t-•bert'mcme'k için aand'allı:.ra. binip 
la ttüızelmlşti. Hoca. Hayreddin Efen .. a;llt Kol çevırirız, Y 3Zafl : den1ze aı:ılmışla.rdı. Vapurun 1baş ta.., 
~iter. ıkal.antur IJ(ıyafetli. 't.Uccar zu1... - Esat ağabey gelmezse bu işin A rafınd~ bir tııalka yapan genç bir 
tlkıı.r Beyler rre ıı,ıe meşgul olduğu tadı çikmaz. Mlhmul itila Aykut ,grup ı.c;orsindcn davudi sesli biri31 ıa 
··bir sır ıolan İrl&'r\ Ağaıbeyler cam göz Ve .otuz kıf ık kafile ıhep 1:ıiı-den 

1
baden bir gazele 4:>aşlad1. Arka gli 

lUklerini.n a.ltında'lf bUtUn ı\lemi sez- ·bağrIŞttlar. vanı d& 1katıştı. ı veı'tede çızleık seslL bir gr'aın'Ofon ga. 
dirmeden diktz eden Me!ı.met Beyler - Sahi. Sahi E:..at .a.ğabe)l l$'te- Rutubellı bir .sabah Hlzgtırı scrfn rip b1r -daıns hava:sı çalıyo'rtlu. Her· 
huzurile meclisteki muha~bete rev· riz. serin esiyordu. Boğaztç hatkı 1henüz ·kes ·bır an evvel Lıyin ~tik~rl ve gü-
nak "Veren Hacer Hanını\.ar ve daha lncc bir tkadm sesi araya. kaırı tı. yeni uykudaaı uyanıyordu. Dcniz.d.<'n n:l g«irecekferi yere ka\lışma he· 
nice nice büyüklU küçüklü hatun ki· - Bu.gün maç yok4sa. gelir. t('pcle.re bıı,ğıılu bıı"-sıs taba'J<.a.sı naz- yec?ıınT içcrsı(tıcle ıdl. Bizim kal'ile 

şiler hep .bu kafılenin a.ra.sıııda ıdi,er. !\.fehmet eta'bcy ıı.tuöı: lı 'bir .,gelin duva~ı gibi ağır ağırı Hü.ı kAt suyuna yolcu ittiler. 'Bah-
M'ahaUenin en ya.kıflklı deli.kanlt· Anam 'böyle günde de maç acy- kıvrıla.ra.k yti'kaehyord.u. Yalılart:.'1. çed'.e kcr;d. erirtde, evvel cıvardan 

J.a.rmda.n Qsman genç kızların nıüşte •• red:lir mi'? 1 pencereleri 'ktlpahydı. cAksi seda• ve !yaıun' y~ rlerden gelnı ş biI'kaç a
relk rekabet ve ta.a.rruzuna ufr'ıy'an E at ağabeye haberlet salındı. Ge- koyun'da. kuşların sabah sesleri il.ıih ıle vardı. Suya yakın, l;aza biti,ik iyi 
,tek bıÇkm detırikanh ıdt. Fakat o nis-; lecckrriiş haıbcri n1Ujdelen1ii. Ve yddl -sUkCıtun ' ... atlı na'ğmelerl halınde ko- bir yeri intihap ettiler Masalar di· 
betıte de sakin ve fiinsi görünüyordu. VStlJUrunw'l geceden ısefere h8..zrrıan- ,ya yayıııyOrdu. Tek', 'tük açık pençe- zildı. Biraz da"ha yukarıda tenhaca. 
ıKim6e ile alukadar deği~ flbı hare- lmı} zevft\: erba'bı ur. 'apurun güver· relerden insan ba:.şl&rı görünüyor- 'bir• köşeye seyyar bir ıı:ış kebabı o
.ket edıyoı'du. Genç kızlaı~an (Vl nin .tesinl dolduran n eli ka aJbalıtına. ı du. \'apur Boğ:ıza doğrı.. yol fllrl1 ·ça e.gı h zıt! ndı. f; >el er yerlcşti'rTI·. 
pn& kacşı zaafını 'bır ben bıhyoı·dun1. j brzlnı lnah'allenın otuz ıntlfusluk ker bır gecenln mahmurluğunu ı.lzerıer~n dı ufak paketler açıldı. Vu saba.hle-, 

- A. Vallahi P\"de bir yudum yer 
'lllt>k ak'lım'a. gelmez. 

- Krr havası ya.vrum. ınr havftJ5ı 
Zfı.ytinl ya'ğlı çalı faeulyasmm ya.nın· 
da bol sarm•ıaklı cacığa 'benzer ye. 
Cikçe ·yedittır. 

· Üçüncü dilim ekmeği yuvaı'.ryan 
Mehmet Bey: 

- ~a"nu ba.na,. blr ş('yler oldu. Hele 
~yle benl b~r kena.ra. çekin. Hacer 
p.bla beya-z peynirle domates sun·duk 
.ça Agobun ka'zr gi'bı atıştırmakta.ı\ 

~at d·~yip patlrya.cagrm. Adalet He.
ınım .ikramda im ak «östermiyor. 
·, - Ye ,A~lah a.şkmıı açrk 'hııva 
böyledir diyordu. 

Yavaş, ya'vaş kalabal~k da sOkUn 
c.1lmıeye b34laıdr. 

Bizin1 k'afı1e gruf'lara a'yıılınıştL 
Bı'r :k 'ını sa·bah seıinliğintle •Çrr· 

.çırll. kaıdar uzan:clılRfr. Bir 'krsmı 

•Sultan suya-. niyetle-ndiler. Canını 
yormak ı.stemlyen ·ehli keyif de tav
Ja 'ba~tna. çundulltr. 

Ra.k!srna. 

(Arkası var) 

Zeytinyağ!ı biber 
dolması 

400 &Tam soğanı evv..ı> 1 
ç.ontini •• Ozerine sekiz on yap' 
rak taze na.ne, bir demet tere' 

otu ufalayıp aerpiniz ve h•P 

birlikte iyice kıyınız. 250 gr11ıı' 
zeytinyağı içinde soğan peJ!I' 

beleıinciye kadar kavu~up bir 
tepsiye alınız, 400 gram hl'I' · 
lanmıt pirinçle yilz gram fı•I,) 
üzümü kawulmuı soğana i<• 
tıp iyice karııtırınız. T ence< 
nin dip tarafına bir cam pıaf 
çaaı koyunuz ve biberleri dol 
durup ağl•ları yukarı gelrrı ... 
Üzere aıra ile oturtunuz. Tel" 
cere,.,, dolmaları kapayaca1 

kadar bir katık toz teker karıf 
tırılmıt yapız el auyu do!clıt' 
runuz ve orta &tefe koyun"* 
Suyunu çektikçe yine mil<!JI~ 
kafi el suyu ili.veaile pİJir.iniS• 
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Türk-Alman anlaşması B. M. Mec
lisinde ittifakla tasdik edildi 

<aa.ı ı melde) X /X mukafbil ve müvazi mütalaaları 
Abuaınyanın salahiy.eUar mü· ıle karşı•andı. 
messiı,erj arasında imza editerek 4 mayıs 1941 tarihi.nde de 
Meclis heyeti umumiycsine arze· Hit1er - Rayfıag' da ıııöy:lediğ.i bir 
dı.miş oıan muahedeyı Müsta'kil nutukıta Türtkıyıc için, Tür1k dev· 
grupun ıuv:ip etmekte olduğunu let adamlaTı için V'e fakat biıhas 
söyı.iyerc:lk demi{ltir ki: .. .. sa Büyük Atlll!llıız Atatürk için 

«- Tasvip ediyamz, çunku güzel ve güzel olduğu kadar doğ. 
mündericat1 Türkiye Cüm'huriye. ru mütalaalar yürüttü ve hiı'küm
tinin harici siyuetmde takip et· Ler vçrdi. Kalplere ve vicdanlara 
ınekte: olduğu emniyıet, iyi müna- hitap etmesini pe'k iyi bilen Hit
:-.ebat esaslarına uygundur ve ·)er •bu a91k söylenen mütalaa ve 
me\ cuı taahhütlerimizi mahfuz hüküm~eri ile de Türk milletinin 
·.ı. .muıtadır. ve Türk çocuğunun kallbini hare 

Muhterem ar1kadatlaır bu mua-ı kete geçirdi. 
hede Tüı k ve A4man mılıeue.rı· Böylece planı ç.izil'miş ve te· 
n.n am.im.ıYet1e clele vcrrn~lerıni meli atılmı~ olan Akntan • Türk 
ve biı'b~rlerine itimatla bn.mala- dosuuk binasının intası için ça
rını ist..hdaf ediyor. M~.şt.~r~ıt lışma sırası kalfalara vıc amele 
menfaatleri için dostça goruşup tere ge?mitıti. 
anlaı;malaT1na yol açıyıor. Bunun J3ir taraftan iki devlet reıSJ 
ıçın bU muah,ea~yi yalnız tasvipl.e atasında tkİnc:,j lbir mekıtup tcati
Q(.gll, ayni zaman:4_a anemnuru- &İ ba§laı'kcn d'.ığer ıta11aftan da 
H ... e kaf'§tlı> oruz. Münasebetle Von Papen ve ar1kad~l:arı, Sa· 
r mizin mes'ut .inkişaflara mazhar ra9oğlu \<'.e arkada~ları hükumet
o 'masını temenni ediy,o.ruz. ferinden aııdtkları tıalimatlara t'CV. 

Refık Sayıclam hükı'.i,metini bu fikan Tıürk _ Alman dostluk abi· 
güzel cşerinden dolayı tebrik desinin ınşastna daha doğru b;r 
ederken içic'ıde y8.f8dı~m~~ g~ç· tıabtr.Je rhyasına koyu1dular. 
luıder v.c tehlike~erle yüldu dun- Bu çal-..cıma esnasında Jki taraf 
Ya şaııtları alttnda milletimizin yalnız dürüsıtiüKtcn ve açtk yÜ· 
rr.u.zahır bulunuşunu. müteyakkız re'ktc.n yapılnu, bir tıck gaye ü~ 
ça,ışmalaTınl da daima dile tünde yürü.dil. 
riz..:. calk!.Şlar> Bunc:!an ba~.ka biz Alınanlarla 

Hari<:.;ye en'Cümeni ~azbata olan müııakeTt:lcrimizin mühim 
ltıu'harri.ri Muzaffer Gc;>ke.r de safhalarından lngilrz <lostlarımızı 
Meclisin tasvibine arzc,dılmış o· haberdar ebt:lt v~ yer yer kendi· 
lan nnıahedenıin büyük ehemmi· lcrile i!!lİ.,'lllr:elcr,de bulundU>k. Bu 
teti haiz bir dpstluk ves.ikaet ol· istişare v~ konuşma1arımızdan 
duğunu işarc,l etmiştir. . bittabi Ahan ıdpstlarımızı da 

Bundan şc>n.ra daha bır ç.ok haberdar ett'.ik 
hatip eöz alaıra:k Türlk • A~~n 1 te böykce ve sadece doğru 
dostluk nweheıdesi etra-fıncla eoz. yol!.dan yürü~erek bugün huzuru· 
lcr ~!emişldrldP'· .. rruza çıı'kan esere vasıl oldu'k. ~u 

Ankaııa, 25 (A.A.) - Tu~. • noıctada bu iş iç.in meşkur hıı
A.lma.n dıo9t1uk muabedeaınm metler ifa1 c:ıtmiş olan: Atman 
Buyuk. Mill~t Meclisinde ~ü~a- cfev)ot adamı ve Büyük Elçi dos 
1-crcai r. inaeebetile, Har.ıeıye tum Y:on PaRc'nı0Ül. itı.nin'.i sevgi 
Veki~i Şük.rü Saraçoglu, ~ağtda- ve takdirle yadet.meği bir vazife 
~i nutku irat et:m~: addediyıoruın-

<- Ar'k<adaşlaır, Aırkac:laşlar, 
Hiıı1c.ı\ımeti:nizin bun.dan bir haf Refik Sayıdam hükumetinin bu 

ta cvvd Almanya. He imzalamış eseri ibir hahadaınberi dünya ef 
olduğu d0$tfı.$ mua~e?-cşi a.ab~I kan umumiyesinin nınarv tetkiki. 
Ve tas:lik eclilmek ıçın . lbugun ne ancdilımi§ 'bulunuyor. Her ta. 
l"iiksC'.k huztırunuza ielın.İ§ bulu- raftan ge?en haıberler göstcrm'Ck· 
~U~r. tedir ki bu eser bütıün insanlığın 

İki ~e~letinı müstaklbel müna- geni! ~ettıe ta8'Vibine mazhar 
•chatını vazıh. ılt'Çı.k ve samimi f.i. ohnUııJtur. 
~irler!e tanzim eckn ve bu mü- Denilebilir ki bütün dünya 
~batın dostluk y.o\unda in'ki- uzak1ara giden y.ollar üs'tüonde 

kf edeceğini s(>$te_ren b~ siyasi bulunan Türkjyıede suiihün bozul
~ .. h~ ırnuıke:dde.mesınde ve mam<isı jçin muahede) erle miita· 
qcr ıma.naJ:ar yanında iki tarafın laalarla ağ.cta ittifaok cıtmiftir. 
~V'cut ıtaııwhhütlerinln mıaaun kal. Yine denilebilir ki sulhumuzun 
dıiını gö!teren sarih bir kayıt kahraman bdkc;isi olan Türk or
~vc\Mftur. Bu 'ka.yıdm biz.un ta- dusunu.n yanında ve afYni cephe· 
tofuınzdaki anal\'!.sı en ba~ta de bu sul'hu korıuıma'k .için muha
'tiirk • (ngiliz ifjtıifakı bulunmak rip d'evleıtier, bita'raf c:kvletler ve 
'.i~ere Tıü11k}yenin elyevm mer'i insanlık -efkarı umuımiyesi yer al-
°llılunan bütün taaWhüt!eridir. mıştır. 
Doselanmıza vaıktile verilmtş Ar.kadaıtlar, 

0lıı.n mleri tutmak iç.İn a.sıi şart Bu manzara, bu umumi taS'Yip 
oJ.arak ileri sürdüğ.ümüz bu kay- milletimizi. 'bir kere da'ha şerefli 
dı ka:bul etmek suretile hepimi- ve rnultena bir mevkie çıkarmış· 
~c A'..man • Tüıik dostıo'uğu etra- tır. Bu gcref.li ve mutena rnevk.i.ih 
f nda hararc't'te çalı~rtU& inlkinı- Cüniliur.iyetimize nekadar ya.raş· 
Ilı 'liermiş olan Aftman. devlet • tığmı bundan sonraki siyasi faa
~ arma l:luzurunıada tcıdkkiir liyc1.mmle de .ieba.ta çalışacağız. 
ttnıeği. bir vazife bilirim. . 

Muahedenin ım~aıdclemesını 
~İnci rr.ad'd'e takip etmekt~r. 
licr ıtürlü .zıahı [üzumşuz kılacak 
dttcccde vazm yazılmış ol.an bu 
~d,deyi sadle'ce okumaildıa ikti.fcı 
~cccjim. 

<Mad:de: 1 _ Türki.)'e Cüm-
~lır.iyeti ve Alman Rc.idh'ı arazi· 
~tinin masuniyetine ve tamamı· 
>eli mü~iycs.ine müteka!>ilen rı 
' d v ~et ve doğruı&an ogrıu~a ve~.a 
~llW)"tsJ1e yekdiieri aleyıhine mu. 
lcvccc..h her türlü ha.r~8ıtıtan te· 
"'itki etımeği taahhüt ede:ler.> 

Ldnci mad'de iki devlıc.tin bun. 
d,n böyle mii~terek menfaatler 
'1trafın:da v~ki olan kıonuşrnalan. 
Ilı taaıh;hüt altına a1an bir mad-
dcd.ir. Sam.imi 0~wra.1t dost olan 
c dost:niklannı sıa.mimi olarak 
ki,af ettirmek azminde bulu. 
il ıki devLetıin mü,terek •menfa. 
tncvzularıN cl.bırliine tetkik 
crelc. müşterek karaıı1ar alması 

iUydalı olduğu kadar ııabii olan 
tııde.nd.:r. . 
Uçüıneü ırmıdde muahedıcmn 

llıi.ıddetini gö,Steren ve alelUınum 
llıuahcdclerde mevcut olan tek 
11« hükümleri jl\'tiva etmektedir. 

.\r:kadaıla;, 
Bir ka~ cümle .ile hul&saya ça· 

tttı~m ıeser lhar.p :yangınları, 
'ı:p çöl.kıüntülıcri. harp yılkıntıları 
tlaaında Tur'k mi1lıeti için, Al· 
an mil!~ için, hatta bütün ın· 
nırk iç.in gÜ'Z'e'l ve •mes'ut bLr 
lh 'd' esen ır. 

:Stı böyle ollnak1a beraıber ibu 
r~ en güzel ve en mes'ut ta· 

\fı .. .. b''' ..JL 'i<>runen v.e uınen cepuesı 

cğj Üir. Bu netıc.edcn dıııha gü· 
'eda-ha mes'ut olan cihet bu 
re v~sıl olma'k iç.in talkıip cdi· 

~I\ Y.olaur ki bunu daı 'bir lkaç 
~le ne ar~a çalışacağını. 
~8 şuba.t 1941 tarihinde Al
~ Devf eıt Reiai Hıier Tü11k 
' lct Reisi lnönü'ye bir me'.k· 
'1 Yazdı. Bu mektup Türle r~ 
~makamları üzer.inde derin 1"r 

r .} aptı ve ~ Re.iauJUzin 

Vatan hizmetinde 
kadının rolü 

(~ı 4 ündit\o) -

!etine mcml~ket •müdafaasında 
çalışacaklan zaman görccdklerı 
hizmetler yaptırılmalı, kızlarımız 
hU«l'"a aııttırıEmalıdır. 

He.r sene, birkaç a.yı açık hava. 
da• geçirmenin onların sr'llhatleri 
balümından da ne kadar büyük 
faydalar tem n edeceğini v'e yarın 
ic;İn• .ağram si.nirli kadmla-r yetiş
tirmek husuilunda ne kadar bü
yük. yardım~ aokunacağmı da 
~özden uzak tutmamak ,icap eder. 

Bu kampluda yaşıyacak kız
larımız )"Orgunluğa ve meşaJclkate 
ınütchammil. yoklu·k jç..ınden var
lıklar y;ratmağa kabijiyetli, pra· 
tik ve becerikli kadınlar olacak
lar, hayat kar§18ınd.aki gör.üş ve 
tıela'l&ileri değişecek. bajkalarına 
Yardrm et!mcğ.i tabii bi.r vazife gi· 
bi görecekler ve enı ufak bir teh 
ltke kM"şısında. meta.net vıe &ağuk 
kanlilıklannı kayıbctm.iyeceı'.klcr
dir. Bütün bunlarm, memleket 
müdafaası ~vzu bahie okiuğ.ı 
zaman, pek büyük ehemmiyeti 
olduğu şüphesizıdir. 

Kızlar1mıza bir yanıdan mem
leket i§krınde bir vaıife almanın 
en ta:bii bir borç olduğunu öğre
tir. bu hbi, küçiı"k ya,utn itibaren 
on1ara aşılar, d.iğe.r ta.raftaın da 
onları hu vazifeyi ya.Aıuaia el
verişli olara'k yıeti!tirireek, y.armın 
Tüdc. ka-dmTım vatan müdafaası 
mevzu bahis oa.duğu zamanı, bu
giünkıler gjbi derhal bilıa tered'xiüt 
vazifeleri başıına koşaııken tam bir 
teşkilat1a ve çahşac~loan sahayı 
çok zarnaın evvel SCQmİş olan a
damlara mahıaus emniyet ve iti
mada işler.ine sarılacaklar ve hiç 
teredlcfUt et!meden, 'bocalamadan, 
va.tana karşı olan borçlarını hak· 
kile ifa edeceklerdir. 

VATAN ---------------""-------.,__;---~------- s 

O...._ ___________________ __..O -
isveç 

Parlamentosu gizli 
bir içtima yaptı 

Stokholm, 25 (A.A.) - İs
veç parlamentosu, bugün gi]:lı 

bir cebe akd.~tmi.ştir. 
Dün Kral Göstav'ın riyasetin· 

de toplanan "lUirlar heye'tinin iç_ 
timaı hakıkında şimdiye kadar 
hlç bir tebliğ ne redil)m,em~ştir. 

TRODSK'ta 
<Batı ı Jnclde) /-/ 

Sovyet tayıyareleri Sulina'ya da 
üç defa hücum etmi,lerdir. Bu 
hücumlar Alman hava kuvvet!eri 
tarafından Kırım ""= Stvastopol 
üslerine kanşı yapılan iki hucuma 
kar§ılıllc o1arak yapılmıştır. 

Dan'zig, Ossero, Varşova ve 
Lublin' e karşı yapılan Sovyet ha. 
va hıücurr:ları c nasında aıı'keri 
1-(edeflerde büyük hasar vuku 
bulmuştıur. Var~ovada petrol de
poları yanmaktadır. Bu hücum· 
lar da, Alman hava kuvvetleri 
tarafmdlldl Uıo\uı.yanın merkezi 
Kief, Beyaz Rusy;!lnını merkezi 
M:nsk ve IJı.bao ile Riga limanla
rrna karşı tevc h edilen hücumla
ra ka~ılık olarak yapılmıştır. 

Salı günü, Alman kıtalan Sau.{ 
lai, Kaunas, Grodno, Volkov.isk, 
Ko'hrin:- Vladimir Ul>lin-A ve 
Bro:d'flk" a katşı yaptıkları taanu
ı:a dt:vam etmişler ve Kızrlordu
nun kuvvet4i b ':n muka vemetile 
karşıla.,."lllışla rd ır. 

Litvanyacfa Saulai'ye yapılan 
Al,man hücumu düşpıana ağı. 
zayiat verdiriler.ek püskürtülmüş. 
tür. Sovıyet motörlü k:ıtaları ayni 
mıntakıa.da mukabil hücuma geç· 
mişler, oradaki Ahnan tanklarını 
tahrip v.e motörlü lılir alayı imha 
etımi.şlerdir. SoVıYet hatları arka· 
sına Sovyet milis üniforması giy· 
cfirılnıiş u~k gruplar halıinde pa
raşütçüler i;rıdir.Umektc'dir. 

Trod:sk mı.ntakasınd& cereyan 
etınelkıte olan mey dan muharebe. 
sinde her :iki tarafa ait büyük 
tank teşekkülleri çarpıtmakıtadır. 

Muhuamat başladığındanberi 
Sovy.et tay:yar'c zayiatı 3 7 4 tür. 

Bunların çoğu tay~.are meyıef an

larına katışı yapılan hücumlar es-
nasında t!&hrip edilmi~tk. 

Almanlar hava muharebele

ninde 161 tayyare kaybetmi§ler· 

d.ir. Bundan ba§ka Sovyet hava 
kuvvetleri tarqafınd&n tayyare 

meyıclanlarına yapılan taarruzlar 

eımaeında da yerde 220 Abnan 

ta.}'}'Meai tahr~ edilmiştir. 
Son on gün içinde Almanlar 

Finlandliya topra-lelanndan istifa
de cenek'te<lirler. Paza.rtes9 günü 
Fint&nd~ad~; hareket edercık 
KaK>jaar mı.ntakasmda Sovyet 
hudud'Unu i1cçm.o'ğe teşet1püs 

IAiman-Sovyetl Müstakil Fransız 1 Holanda kraliçesi 
harbi ajansına göre Vilhelmina diyor ki 
(~ ı hıclde) l+I 

Kov.no ;ç.in Volıkovit&, Brest • 
UtoV'dk ve P~n9k i9tikamctinde 
kanlı mUhaı:ıebelcr devam etmek
tedir. 

Mühim tanlk eüziitamlannın 
Brodi ist.Stametjnde verdiklerı 
ı;iddetli muharebeler devam edi
yon. Dü'1Jlan bu muharebelerde 
ağır zayiata uğrarnı,.qtır. 

Hava kuvvet'lcr.imız muharebe 

Alman motörlü 
kuvvetleri 

Kafkasyaya vanrsa 

Bltıerıa bedeli İran 
Ye Irak olacak 

mJeydanlarınd&ki kıtalarırnıza mu Ilondra, 25 (A.Aı) _ Ml\stal<il 
vaffa:kiyetle müzahtıret ederek Fransız ajansının ~rk muhabiri 
hava meydanlarındaki tayyare- bildiriyor: 
fıcrle hir çdk mühim ae'k-cri he Alfkerl ~ehassısla:rın fikrine gö
deHere seri ha1indc darbeler İn· tc Alman motörlU 'kolları •ve zırhlı 
dirn1i:şti11. 

Hava muhar:cbelerlnde tawa
reJerimiz 34 düşmaın tayyaresi 
dü§ürınü~erdir. 

fırkaları Kafkasya.ya ıvanr ;\-'C bu.-a.
smı işgal etmeğe muvaffak olurlar
sa B. Hltleı-'in bunıda.n sonraki ,hede
fi lran ve Irak olacaktır. 

Rus mill~finin 
yanında 

harp edeceğiz 
Londra, 25 (A.A.) - Kralı 

çe Wilhe'ımi.ne, dün akşam Ho· 
landa miPletine hitaben radyoda 
bir mut!uk söyli)'lerck demi~tir ki: 

«- Rus milletinin geçirmekte 
olduğu müthiş imtihandan dolayı 
ıtecssür duymaktayız. B. Hitler'ir. 
muazzam !ıarp makinesi bugün 
Spvyetler Birüğine tevcih edil
miştir. Fa!kat yarın veya öbür 
gün muıkadıdes bildiğimiz mcde
niyıetıimiz.in ve wcns~erimizfo 

Harp gemilerjmrz F.inlandiya 
kö;f ezinde bir diifman den.izaltı. 
smı batııımışla.rdtt". 

Romanyadan gelen Alman 
bombar<iıman taY'yarel;crinin Sı· 
'Vulopol üze,rine yaıptıkları ikinci 
akına ımu'kabele olına'k üzere 
Sovyet bom'bar,chman ta)'}'arcle· 
ri K<>&tc;ncc ile Sulina' yı üç defa 
bomıbaırdıman etmişlerdir. Kös· 
tencc alcvller içindedir. 

kuyvC'fü kalesi olan lngiltere ve 

F• } A d• Amerika bu hntp makinesıne 
ın an ıya karşı koyımağa medbur kalacak-

(B&!!I 1 incide) - lardır. 

Jamje1l bugün'kü vaziy~ti ve bu Bunun iç.indir ki, Bolşev.i:klik 
vaziyeti doğurmuş olan şeraiti prenısiplermi ,~e ha1eketledni 
anlatımış'tm kati.} eı.l:c reddetıtiğimiz.i hiç bir 

Devlet Nazın bu sabaht .. nber.i J'~mak unut~ıy~rak ve Bolşevik
Fi.nland'iyanın Sovyet tecavüzle- 1 ~tek arşı ~oı;.!ta ~az~nrnıza sa· 
rine hedef teşkil el!tiğ~ ve Sovyet. dr. ·a aRraı;;, ":talzı~e müsaade 
1 B. ı · w · · F' l _ _ı• k e ınce us mı etmın yanında er ır .gınm ın anuıyeya ar,ı h ....t.. d w. Alman tayyarelerinin Kief, 

Mi.ns1, Liepaja v•c Riga'ya yap
tığı hücumlara mulkabele olmak 
üzere Sovyıct bordbardınlan tay· 
yareleri Danzig, Koeniıs'berg, Lub 
lin vıe Varşovayı bJmbardıman 
ederek ae'keri hedeflerde büyük 
tahi"ibat yapmışlatdır. Varşo\a· 
d'aki pebl'!Ql depoları alevler için· 
de yanmaktadır. 

h ı. _ k ı_ d b B d arue ceegız. > 
aeırnane rHSre et~r e uıun u- K 1• b d "--- · 

w k _.._tm;.,.;,. ra ıçe un an sonra ou yenı 
gunu ay~ ..,,... · h b k d 1 ·ı· l B · · d' k ' flnla!lldİya mu are e arşf!!ın a ngı a m-

-~ı"link .ıçın .. ~ f l . . bütü~ paratı0rluğu tarafından. kat'i, cc 1 

rrı,~m .e edtı.ı_ .mlu. a ~~- _ıçt 10 
s_ur '~e hakimane bir strrc'tıte alı· 

aıKerı tc ıo:.r eu a~ ır. . . _lL. ·~ • 

Devlet Nazırının beyan.atını nl an ."1·.azzye:~~:(JÇıı etmış ve şun· 
.. k 'b I' , h " k• ar.ı J ave Cwulıl'•lr: 

mut.ea 1.p mr;- usa·"· medc ısıb'uld'U· «- Amenka da lngiltere gibı 
mele mii.tte ~an ıtıma ını ı ır- h" · t dal t w d . . un ~· c ve a e ugrun a yap· 
mışllr. tığ~mız karışılıklı i«birüğinde Hü-

Sovıyet hava kuvvetleri 22, 23 
v.e 24 haziranda -ek-Ser.bi hava 
m~ydnnlannda tahnp eruı.mek 
suretHe 3 7 4 tayya.re kay belımıf· 

~ !er tarafından b ir gedık aç/ima 

Amerikada sına mü~ad~~tir.> 

tir. A)'lni müddet zarfında Sov· (Başa 1 lnclde) = 
.A:mer!h"e.. Sdvyetteı· Birliğine im

yct hava kuvvetleri, hava muha-
rehelerfode 1 61 Alman tayyareai ll<An dahUinde olan yardımı yapncak-
düşüromüşlerdir.. Bun.dan ba,ka tır. Bu yardanın ne şekilde yapıla
hava meydanlarında da taıkriben pat;ını şimdiden tayin edemem. Sov

ycUer BtrUğintn lhtlyaçlan malOm 
en aşağı 200 tayyare tahrip edil- olmıtdıı.rı Amenk\uım ~ gibi bir yar 
ınitlir. ;dm1da ·tıuıunıtbileceği hakklnda bLr 

Roma.nya bütün arazisini Al- §eY 6Ö'ylen1ek mUmkün değ'lhiır. 
man k.ıtalumın emr:.ne tahsis et- ;sovyeUer Birll#i şimdiye kadar A

miştir. Yalnız SoV(}'et ~chir1eri ve me~kaya. i:htlya.çle.n gösterlr bir ııs
kıtaları üzerine a~tn yapan Al· .te tevdi etm~miştir. Bu Ji:ste verlldl
man tayyareleri değil ayni zıı.· ğl zame,n şUphcsizdir ki lbunu bU
manda. Sovyet kıtaıarma kar§l yfüc m,ağazala.ra ibnz etmek kati 
har~ki.'tıa geçen Alman ve Ru- gelmiyecektir. Dc:rhnl gönderlleblle
men kıtaları da Roman.ya ara_\. cek .şeyler · kundura. ve çorap gibi 
e.indcn ha:ııckelt etmc::dtedii. Al- <'!/yadır. Tayyare slpıu-işlerini, yeri
man - Rumen kıtalannın Çerno- ne getirmek hayli zarryına muh· 
v.i.ç ve Prut nehrinin sağ sahilini taçllr .. Sovyel!ler Biı1iği için imal 
el e gcçjn.1 ek için yaptıkları te· edilecek tayyarelere imal rllçlııml
şelibüs!lcr akamet~ uğramıştır yet'i ~crilmcsine mu•vafaknt ctlillp 
Almanlardan v.e Runtenlerden edllmiyeceğinl 'b!imiyorum. Serbest 
esir aidtk. bıra!kıla!n Sovy~t 'kredilerinin Jıan-

Alman • Rmnen kararg8hı .gl mak.Satlar için kullanılja.cağmt 'da 
tıebliii .bilmiyorum. Fakat lbu •kredilerin 

Bükrcş, 25 (A.A .) _ A\ma.n _ Ru~ 1 Sovyet.Icr Biı'llğllnin Amerlkada.n ya
.men .cephesi umıımt kararglhm'm · pacağı ıni'lba:yaata tahsis edileceği-
.tebliği: ni tahmin etmiyorum. 

Muhasamatın ilk 'i.lç gUnU, .kara 8. Ruzvelt Amerikalıların lngiliz 

İstiklal harbinde malul olan bir 
zabit, 27 nefere ikramiye 

verilecek 
Ankara, 25 (Tıclefon1a) -

lst:t1clal muharehelerl esırıasında 
ma1Ul olan 2 7 neferle bir zabit'· 
miz.c l)qramiye verilmesi halkıkın· 
da bir kanun layihası hazırlana 
rnk Meclise n~.ri~miıtir. 

Bu kahraman malCılfere veri· 
lecek olan paramn )iCkunu 3300 
liradır. Mıllul zabitimiz 300, di. 
ğer neferler de, maluliyet dere· 
celerine göre 100 • 20..0 lira~ 
kadar mükafa't alacaklaırdu. 

ispanyada 
(Başı 1 iaehle) -

Arkadaşlar, 
Sızi çağıracak olan aese hazır· 

!anınız. Hazır olunuz. Avrupanın 
tarihi Sovyetler Birliğinin .imha

sını eınrediyor.> 

eden Alman ordusuna 
kıtalar p~ürfü\m:üştür. 

hareka'tı te'ıJbit edilcıın plA.n mncl'bln- ordusuna yazı!malarmı tasvip 
m~n&up ce cereyan etmiş ve dllşmımın bir ediyor 

.kaç .a148ll!Ame'l te~ebblisU .geri püs• Vaşi,nglon, 25 {A.A.) - B. Roo-

Öğleden sonıra da MadTitte 
nümay~lcr ç~k heyecanlı oknuf• 
tur. Kafabahk: bir haJık kütleı;i 
bgilterc büyıük elç.ı1iğ.İJ'ie giderek. 
l.nBilterc ve_So~etler Birliği a· 
le;>4ıirrde bağırarak hoşnuts~lu
ğunu göstermiş ve kalya, Al
manya, Finlandiya, Romanya ve 
İspanya lehinde bul.lmınuşt\lr. 

kürtU!mU~Ur. sm·elt ga'zetecllere beyanat.'ta bulu· 
Düşman hav.o. ıkııv'vetlcri, fevka- narak, harp tedhizatt .istlhsa.llltıdda 

la.de .Şiddetle Kootc~ce, Sııltna ve 1ngiltere'ye yardım etm{'k için te.ş'k'.ı l 
d•an yapılan teşel>b~er muvaf· Galatz'ı baml'.fartıımaıı etmiş ~·e Tu- edilen Bivı"l •ve tek1nik teşkll!'ı.ta iştl-

cea, Brayla. ve Yassl'ye , 'bir kaç ra.klerlnl temin etmek için Amerika.fak olamamıştır. 

' Cerma'nti'yi İ~al ve Prut'un 

§ark sahilinde tutunmak için Al· 

man • Rumen kuvvetleri tarafın· 

bomba ırtmıştır, fakat şayan! kayt hlann ·t~ik edlhnesine taraftar ı0l-
Kuban Kazakları müstevliye neticeler .almamıştır. Ha.va kuvvet- C.uğlınu söy'lenüştır. 

lcrimlz, yeniden bliyUk neticele.ııle Amerikalıların tnglliz ordusuna 
Bolşevlklerın ıınillıim 11skeıi teei~a.- yazılmalarını •tas"'ip , edip etmddiği 
tına. hücılın etmişlerdir. Yklnız Ru- sorulması üzerine B. Rbo6evclt ·bu 

kartı müdafaa brarı verdi 

Moskova, 25 (A.A.) - Tass 

a;arrsının verdiği bir habere göre, 

Don ve Kuban Kazakları mem

leketi müııtevliye kal'§! müdafaa 
cdec.cklerıini bildwmi~e.rclir. Ka

zaklar askerlik yapmağa mecbur 
dıeğfücrse de gönüllü yez:ı,mak 
ist~elkt.edirler. 5000 Kazak bi: 

jıçıti!mıa akdederek hodbin ve mai 
rur düıııma:n eztlinc.iye kadar si
\iıhlarım terketmemek kararını 
vertmişlerdir. 

men ha'Va kı1vvetlerl ve hava. daft 
bataryalaın, 30 Sovyet tayyareıııi 

tiUşürmüşt\lr. Rume'll ıhava kuvvet
qeri, yerde asgari 40 tayyare tlahrip 
·etmiştir. Ceman 12 tayyare .kayıbı
mız vardır. 

Sovyet tayyareferi Helsinki'yi 
bomlNırdunan etti 

Helslnkl, 25 (A.A.) - Stefani 
ej;ı.rısından: . ı 

Bu ıııhıab He1sinki.'dc ilk he,·a le'h
'ik~I li~ret:i verilmiştir. 10 S<wyet 

suale doğrudıı.n doğnlya cevap vere
.rclc <'her ,genç Ame'rikalı bunu yap
mak ha'k'kına. maliktir> demiştir. 

tayyaresi .şelhrln Uze'rin'de yfrk~eWten 
ı.ıç'muŞtur. ,FinlD.n'dl'y,a av 1.ayyarelerl 
ve 'hava. ımUdafaa bataryuları derhal 
ıfa.a'llyete gdçmişlerdir. llc'i Sovyet 
tayyaresine isabet vUku'bulnnış ve 
tayy31eler alevleır içinde dllşmUştUr. 
H.uearat haiı1't1r. 

KOstence Şehri 
Sovyetler Birliji tebliii Kös

tencenin bava alanlan netice· 
sinde bak ile yeksan ed*liğirıi 
bildirmektedir. 

Köstence, Romanyamn Ka· 
rade,niz sahitinde ve BükretHı 
239 kilometre cenubu terki.in· 
de bir tehir ve limandır. Mila
dm 3 üncü urında Büyük Kons 
tantin tarafından kurulmuftur 
ve timdi Romanyanm batlıca 
ticaret limantchr. Şehrin nüfusu 
1930 sayımına göre 58,258 dir. 

Beyrut şehri 
Suriye hakkında gelen tel· 

graflar İngiltere • Hür Frana.a 
kuvvetlerinin Beyruta pek yak-

laflıklarını ve tehrin düpnek 
üzere olduğunu bildiriyorlar. 
Şamm 96 kilometre ıimali 

garbisinde bulunan Beynıt, 
Lübnan cümlıuriyetinin merke
zi ve Suriyenin birinci derecede 
bir ticaret limanıc:lw. 

Bağdata giden mühim bir o· 
tomobil yolunun garp münteha. 
smda bulunan tehir mamurdur 
ve ayni zamanda mühim ipek 
sanayiinin merkezidir. Aynca 
zeytinyağı, hububat, tütün ve 
yün ihraç eder. 

İki büyijk Amerikan ve 
Fransız kolejleri vardır. Nüfu
au 170,000 dir. 

İnciliz tayyarelerinin Baal
bek hava meydanını bombardı
man ettikleri bildiriliyor: 

Baalbek, Şama 64 kilometre 
mesafede ve 1200 metre yük
seklikte çok eski bir kasabadır. 
İçinden «Resülayn» adında su· 
yu pek iyi ve aon derece berrak 
bir çay akmaktadır. 

Dünyaca ınethur harabeleri 
sulh zamanlannda aeyyahların 

buraya akınını mucip olmakta· 
dır. Filhakika harabelerdeki sü. 
tunlann ve oymaların aiizelliii, 
tatlarm büyüklüğü ziyaret eden. 
lerin hayret ve takdirlerini cel
betmektedir. 

lnglltere elçiliğirUn bazı ca~ 
lan kırıLmıjtır. Po'Üs nümay.itç.i
leri dağı~mıŞtır. 
İngiltıere İspanyafı l*oletıto etti 

Madrit, 25 (AA.) - lnıiHz 
büyük e çisi, Hariciye Nazırı Su
ner'i zjyaret ederek İngiltere bü· 
yük elçiliği önünde yapılan nü
may.iai proteeıto etımi§ı.ir. 
İspanyol kabinesi aabaaıa kadar 

Mirren bir toplanh yaptı 
Madrit, 25 (A.A.) - Dün 

akşam başfıyan lspanyıol kabine· 
ainin .içıt.imaı_!labaha kadar devam 
etmiştir. 

--------~-----

B. Hitler 
( Baf :r 1 ln<ıi.d•O $O 

ımıan kıtaları vıc!J4.i:kleri muharc· 
bel.er e9llasında SovyQt kıta.lan· 
nın ~inde ~.inliğmc ilerlcm~ler 
ve yallnız bir bö~ede müdafaa 
haliın.de bulunan 1 90 tankı tahrip 

ı etmiş~erı<lir. 
ıBertin, 25 (A.A.) - D.N.B. 

aj8.ntilnm bil:clirdiğine göre, Al· 
man • Ruınen kıtal.arı kanlı mu· 
'harebderde.n sonra louvvetli Sov 
yet ıkıltalannm muarmidane mu 
kavemetin.i kHllll11laNhr. Cereyan 
eden muharebdeT eırnaeında Bol 
şevik'lcr ağır zayfat ver>~lcrdir. 

Führer'in umumi karargahı, 
25 (A.A.) - Alman orduları 
baŞkumanda.nlığınm tebliği: 

Şat'kta orıdu, hava kuvveı:lerı 
ve harp ıclonanımasının SO'V)'et 
kuvv:etle'rilc yapibğı rmıhard>cler 
o kadwr müsait hır .şekilde .inklfaf 
etmdkıtcdir ki büyük muvaffaki
y:.etlere inı!ızar edilrnekıt'eı:Mr. 

Münferiden uçan So-v)'\C't tay· 
yareleri Koenipberg ve Memel
d.e meakiını mahalleleri bombar
danan etımi,lerdir. Bu hücum~ar 
billıa'SSa hatı> eair\ori arasmda 
zayi.ata sebe1> 'ıyıct ve~. B;r 
çok bjnalar yıkılmış veya ha.ara 
uğram.~t.u. 

-BAŞ ) 
lllAK.&LBDB• DBVUI 

Alman ve 
Rus dahili 
cepheleri 

(Başı l incide) • ı• 
nakliye sistemleri fena işliyor. 
Silahları belki de miktarea çok
tur, fah"'at hele tayyareleri Al
man hava kuvvetleri kadar mo
dern değildir. Sevk ve idareleri
nin seviyesini düşürmek için se
nelerdenberi ne mümkünse 
yapmışlar, şahsiyet sahibi ne 
kadar kumandanları varsa 
«belki bir gün partiye ihanet 
eder> diye sırf vehim üzerine 
takım takım imha etmişlerdir. 

Buna mukabil Finlandiya 
harbinden .sonra tehlikeyi .göre
rek 1Çok ve sıkı çalışmı§lardır~ 
Ordudan parti nüfuzunu ve 
mekanizmasını kaldwmak ve 
asker1ik ruhunu aşılamak için 
elden geleni yapmışlardır. Sür
priz unsurlannın yüzde yüz 
Rusların , aleyhine çıkacağına 
şimdiden hükmetmek hatadır. 

Harbin seyrini yalnız askeri 
unsurlara bakarak tahmine ça
lışmak da yanlıştır. Asıl esrarlı 
taraf, dahili cephelerin müca
deleyi nasıl karşılıyacağında ve 
ne dereceye kadar mukavemet 
arıJUsu göstereceğindedir. 

Her iki memleketin dahili 
cephesinde zahiri bir birlik 
manzarası vardır. tFakat bu bir
lik zorakidir, senelerdenberi 
mihaniki tazyikle devam ettiril
mektedir . . Yeni yeni h8.diselere 
iki dahili cephenin nasıl intibak 
edeceği meçhuldür. Her zaman, 
her tUrlü sürprizler karşasmda 
kaJmak ihtimali ·vardır. Bir de
fa ortadaki mücadele, iki düş
man ideoloji arasında .cereyan 
eden acı bir siyasi mezhep 
harbidir. İki ideoioji 1939 ağus
tosunda miltareke yapmışlar, 
fakat birbirine hiçbir zaman 
ısınmamışlar ve inanmamışk\r
dır. Son:r:a ther ikisi birbirinin 
harimine kök salmıştır. Rusya
da komUnist fırkasına kayıtlı 
bir mHyon iBSrmın arkasında. 
milyonlarla beyaz Rus, hoşnut
suz adam veya .rejim muhı&lifi 
bulunduğunu hesaba katmak 
lizl'Mdır· 

Diğer taraftan komünistliğin 
1933 senesine kadar Almanya
da büyük bir nüfuz ve kudreti 
vardı. Nazi rejimi kuruldu diye 
komünistler ortadan kaybolma
mıştır. Şurasını hatırda tutmak 
l:&Eımdır ki komünist mezhep
lerinin temeli Almanyada ku
rulmuş, bu mezhepler Alman iş
çisinin ruhunda derin ~zler aç
mıştır. A1manyanın her tara
fında. her sabah ilk iş olarak 
bir yafta temizl!ği yapılır. Işık
ların kararblmasındAn ve poli
sin takibat yapamamasından is
tifade ederek mubalef et hisle
rini ifade ve ilin etmeğe çalı
şan Ahnan i~ileri herhalde 
epeyce bir yekun tutuyor. Bun
lar Moskovayı elbette Berlin
den :ziyade benimserler. iBu mü
cadelede kendileri»i belli etme
ğe imkan bulacaklar mıdır? 
Bunu henüz bilRliyoruz. 

Rusyaya karşı .açılan bir har
bi hem bolşevik düşmanlığı, 

hem de yiyecek içecek bolluğu
Ra ait ümiUer yüziinden iyi 
karşılıyacak Almanlar çoktur. 
Hatta Rus taamız11nun harbin 
-uzamasından dolayı içi sıkılan 
Alman milletine karşı yeai bir 
yem borusu ıolduğu, Almanya. 
da sarsılan dahili birliği kttv· 

vetlenclirmek için buna ihtiyaç 
görüldüğü ve her türlü riskle
rin bu yüzden göze alındığı Gıa 
eöyienmektedir. 

Bizi pek tabü olarak pek ya
kından alakadar eden bu koca
man çarpışmanın ne kadar sii
receğini ve ne netice alac,.ğını 
kestirmek için pek çok bekle
mek lazım gelmiyecektir. Rus
yada dahili çöküntü, panik ve 
sevk ve idare iflası olup olmı

yacağı pek yakında kendini 
belli edecektir. Bununla bera
ber Ruayada. ciddi mukavemet 
gösterilemiyeceği kabul bile 
edilse Rus lokmasını yutmak 
herhalde aylar sürecek, bu es
nada İngiltere üzerindeki Al
man tazyiki ister istemez aza
lacaktır. 
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MODORlYETlNDEN: 

Basma Satışları Hakkında Halkın Nazarı Dikkat:ne 2 den S e kadar 

Ağrıları dindirir! Sümer Bank Fa'brikalan Basmaları Tür ki~ enin her t.aro,t'.tnda 

NAZf Llf TİPi KA YSERI TiPi 

Toptan metresi 
Perakende " 

33.25 
36.50 

Toptan metresi 
Perakende " 

35.50 
38.75 

----DOKTOR ÇIPRUT 

1stanbulda Bah~ ka,pıda Bırıncı Vakıf he.nındakl !ı;tanbul :mağazamızla Kadıköyllndekl mağ'azamrzda sa
- tılmaktadır. Keyfıyctı sayın halka lbıldırir e daha yüksek fıyatıarla satın s.lmamala.rını llA.n edertz. 

CUdlye " ZUhrevt7e M~ 
ı Beyotla Yeril MaUa.r Pa

zan ~mda P~ta ukatı 
ı.:öşeelnde MeJIDt"M't apartmanı 

·--· Tel: üMS 

ROMA TIZMA, BAŞ, DİŞ, SİNİR ve BEL ağrılan ile Soğukalgın. 
laimdan ileri gelen vücut KiRiK LiGi, NEZLE ve GRİP but•· 
lıkları O ERMAN katelerile derhal geçer, icabında günde 
1 • 3 ka§e alınır, her eczanede bulunur. 

Türk Hava Kurumu Genel Merkez 
· Başkanlığından: 

1 - Genel meı'kcz ihtiy.a.cı için ntlmunolcrinc uygun yaptırılacak 
2000 bronz, 1000 gittnllş madalya kıapalı zar! usullle ekSiltmcyc konul
muştur. Mu'ham::ncn bcdcır 5250, muval&o.t teminatı 393 Ura 75 ku
ru<ştur. 

2 - Eksiltme 11 tommu-ı 941 cılmt. gtlnU saat 15 de Türk Hava 
Kurumu genel 'merkez ~ına.smda ~ıla.oa.ktrr. Ş'!.rtnamesl merkez 've 
İsto,nbw .şubesırlde pal'asız verilir. NUmundler gö:ıterılir. 

3 - İstcik.'lilcrln Jmnunun 2 ve 6 fuıoU :madllelerind ~ılı vcsıkaı 

ve tem atlarını havi usulUne gorc haZ?rianımş mUhUrlü "''"1? ko;pııı.lı 

za.r!la.rını sa.at 14 de kadar resUm etroeleri. Pottııda. ;.ru]{\Jbulaca'k ge-

cikme1eı'1n d'Tkkate alınnuyacağl t'l!n olunur. (Ci105) 

İstanbul Belediyesi ilanları 
K~ bet\ • 1 İlli tcı nat& 

7440,77 
624,00 

558,57 Vanfköy - Kruıdılli yol,umın esaslı şose tamiratı. 

46,80 ToplCapı - Silivri ıyolundakl 'beynelmilel i..şn:rct 
lcvhalarmm ~amir ve boyanma işi. 

K~ff lbedellerl tle ilk tmnina.t mlkta.r:kı.rı yuk~rıd:ı. yo.zih l.IJler ayn 
ayrı a.çtlt eılsilbncye 'k<mulımı;;tur. Ke.şif ve şartnameleri Zabıt ve Mu
aıme~t Mü<IUrlug;ü kaiamlnde görüleb!lfr. thale 11/7/941 cuma günü 
saat H de Daımt Encümende yaıpıla.caktır. •J.'.ıUplenn ilk tcmiırat mak
buz ıveya, mektuPiarı, ihale ,t'arihinden csekız gih evvel Vilftyet Nafıa 
\lt.MUrlllğllne müro.caatla nıaeaktla.n fenni ehliyet l\•e 941 yılma alt Tica-
ret Odası ves rn.la.rilo günü ımuayy~n atte Da.tını Enollmende 
bulunmaları iAzrmdı:r. (5127) 

Küçiik tasarruf 
hesapları 1941 

iKRAMiYE PLANI 
KE,.. iDELER: 4 Şubat, 2 Ma,yıs, 

ı Ağost-06, 8 tkincUcşrio 

tarihlerinde ~-

1941 IKRAMIYELERf 
1 adet 2000 liralık = 2000. - Lira 
3 > 1000 > = 3000.- > 
2 > 760 > = 1500.- > 
4 > 500 > = 2000.- > 
8 > 

35 > 
80 > 

300 > 

250 
100 

50 
20 

> 
> 
> 
> 

= 2000.
= 3500.
= 4000.
= 6000.-

> 
> 
> 
> 

GONON 1 

CsoRsAsı.J VAT AN Gazetesi 

25 HAZlRA • 941 

l Sta·lın 

100 Ddlar 

6,24 

131 

30,2025 

tLAN F1YATLABI 

a > 

' :t s > 
e > 

> 
> 
> 
ıt 

:t 

> 
> 
> 
ıt 

> 

Devlet hava yolları umum müdürlüğünden; 
l - Afyon tayyare meydaru pist inşaatı iki sistem üzerinden ve 

kapalı zart usullle eksilbncye çıkanlmışt.ır. 
2 - a. - Sisteminin muhammen bedell 367448 lira olup muvakkat 

temınat.J 18t48 liradır. 
b - sisteminin :muhammen lbedeH 329296 J'ira olı.w ~at te

minatı 16922 lira.dır. 

3 - Eksiltme 2.7.941 çarşamba gijnü sa.at. 11 de Ha.va yollan 
meydanında. kilin umum mUdUrffik binasında toplanacak lromi6)1<>n 
tarafından icra edilecektir. 

4 - Bt~ işe alt: fenni ve husu i şartnamelerle mukavele projesi 
ve resimler c18> lira. c37> kuru4' :mukabilinde De\'let havaı yolları tay
yare meydanında ilu\ln umum mUdUrlUk ft>lna,srnda bulunan a.lrm satnn 
komisyonundan temin edilir. 

5 - Eksilbneye gireceklerin MünakalAt Vekli.letfne Diıifitü.rttım
den en geç sekiz gün ~el istida ıle mlh'acaat ederek ehliyet veeikaıSJ: 
a.bnaları şa.rt.ln'. 

lsUdalarma buna benzer işleri yaptıklarına. dair işi yaptıranlardan 
aldıklan vesikaları raptedeccklerdir. Zamanında. müracaat ebniycnler 
ve ehliyet vesikası alamıyanlar eksilbneye giremezler. 

6 - Taliplerin teklif mektupla.rınt en geç ihale saatinden btr saat 
evvel eksiltme komisyonuna. makbuz mukabilinde vermeleri ve hangi 
slstemL ne kadar tenzıllı.Ua. kabul ettiklerini sarahaten göstermel8I'i 
lA.zımdır. (3357 -c 4774) 

Beyoğlu Beşinci Noterliğinden: 
T. C. Beyoğbı 5 m<"l Noter D~il 

21/6/941 D: 8179 No. 9U6 

Beyoğlu Beşinci Noterliğine 
Kadı'köyilnde Altıyol ağ:z:ından rıhtıma mUntehi olmak fü:ere açı

iacak yol !Qin umumi mentıı:a.tı~ nanuıfa. rsum~ke ttı:b~ tutulmuş olan 
Ka.'dtkCiyünde Osmanağıı. mahallesinin Başçavuş sokağında 9 - 48 - 48/ l 
yem fklatpı ve 61 ada 5 !(1a.rse1 No. ~u kAgir Uç dUkkQna 3600 l!.t'a istimlak 
bedeli takdir edilmiştir. 

MezkQr gay.rimerikull<!rln mutasan-I!ı General Em'ln'e mukadder 
'bedel 3710 No. ıu '.Be1\!!diyo ilıtJ.mlAk kaınununun 11 inci rnadcl.esi mucir
bınce Wb?f,ğ edDme'k !,,-tcnilmlş ise 'Cl.e 9072 ye-lm1ye mıma.rası tahtında 
'lcVdi edi'ıe'n 'i'hpanramedekl tu'bllğ memuruntlZUn frieşruhatın'ıı. 1stirladen 
General Emln'.in 'vc~a.t ebnlş ve voıri!11-erlrün isim ve ika:metgAhları ta
yin ed'ilenı.etnl-ş -ve lbu su'lletlc tebliğ eldilememiış lbulwıduğu 'beyan ile iade 
edf..mtş olma'Smıı. bhtaen ilAn farlttinden 1tl'ba,ren 'kanuni müddet zıa.r

!ın~a takrire gelmefdlği veya. maJtkemeye mfuacaa.~ etımediğıl takdirde 
istrıdlA'k kl:ı.ntunumın 16 "'6 18 'inci mo.ddes ''htik'i1mlerln1n tatb'ik oluna
cağmm yine istlmltı'k lkanunıtnun 10 uncu maddesi ik'tıza.smca ıtcbllğ ma
ko.nuna lkalm dl.mnk zere Od yeVml gnzeted,o l.tlı.n ott"lrUmesl V'C i'IA.nı 

anı.thtevi ge.z:etelerden ikt~r ~BSIİun önderi ı aygıl'amnlıı. 
rica edertm. 

İstanbul Va.Ii ve ~ediye Reisi N. 
1stim1Ak. MtfdUrU 

AH Yı:ıver .Mazal 

tmzs.: A. Mlazal 

Ne.,ir w ilAn odilinek ve Uruıı 'havi Uç nUsha gaızete tlairemize 

gonderırmelt ıtlzere ta'lep \ldçhtle !işbu üa.ruiame VATAN gazetesi !do.re

ha.nesine teb1lğ olunur. 

Beyoğlu Be.şlncl Noteri 

Resmi muhur ve httza. (5016) 

Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü ilanları 

Kiralık Emlik 
Ma~ No. 

C.lmlt UJa Kuru!# 
Beyoğlu K~u Torn&ctb8' 3 üncü va.ktf füı.ndo. 9 uncu daire 22 50 
Pangaltx Pangtı.ltı S~en 10 Ev 4 00 

» Kota tepe Elmadağ 7 > 28 50 
Beyoğlu Hüscylıl'ağa Öğüt 19 > 20 00 
Ortalroy Ortaköy Derebo~ 71 > 17 00 
IIkşfkt:ı.ş Şenlikdede Yenioyol 4 > 12 00 
Beyoğlu Şehit .Muhilir Tarl4başı 44 > 27 00 
Pangaltı Koca.tepe Cutrlhuriyet 65 Dül&An 9 00 
Gaıla.ta. Yenicami Fenıneneoller 116 > 17 00 

BUyı\lkdere BUyükdere QaYll' 16/1 Fırın mahalli 2 00 
K. paşa. Bodred\Un Havıuz kaprsı 7 DUklttı.n 7 00 
Galata Ycnicami Fermenccller 118 > 17 00 

> Kcma.rlkeş Oamf ~tı ara.lığı 5 > l~ 00 
> MUcyyetza.dc Aynalı lokanta 4 > 8/9 hisse € 00 
> Yenicami M. Ali paşa han 41 Ya.zrhane 19 00 

> > > > 52 Oda 9 00 
HaSköy Keçeci piri. Olône)'llaru 106 Area barak& l 50 
Ortaköy BtzyUk •ay8'zma 12 Beş oda 8 00 
Ortıaköy Ortaköy Vamalı l Bostan .( 17 
Gala.ta Kermuilreş 6 nC[ Vakıf han Kahve ve ocağ'ı 21 00 

Yuk'ıı.rda yazrlt gayrimenkullerin 31/5/942 günU sonuna 'kadar kiraya verilecektir. İhaleleri 2/7/941 gU· 
nil saat H de yapılaca,ğmdan isteklilerln Beyoğ'lu Vakıflar Müdilrlllğll Akarat kalemine mUracaa.Uaxı. 

(5973) 

tstctıtbui ÖdnclJ icra. riı:mwiuğun

dan: 
939/1803 

EmlrgAn pa;ıta ve telgraf müdUrU 
iken halen ikametgO.hı :meçhul ŞEW
kete: 

Dairem1zln 939/1803 sayılı doeya
sında posta ve telgraf idaresinin 
ıaleyhinlzc İstanbu1. -asliye ikinci ti
caret mah'kemosfnden istihsal eyledi· 
ği. 14/3) 941 tarıhli ve 934/902 nu
mara'lı ıllı.m mucibince zimmetinizde 
ruııcağı dlan (2135) lira (73) kunı

'Şllll % 5 faiz ve masarifi mahkeme 
ile bırllkte t~mini istifası için tara.
fln1'21& gönderllen icra .crnrlnln 1ko.
'm'c~l'l'hmızın meçhul olmasından ic-

mercl hl\JtimUAinc bir 'Y mUdr 

detlc illmen tebliğine lcaro.r verilmtş
tır. l~u !l!n.m tebliği tarihinden iti
baren bir -ay içinde 'borcu ödemeniz 
10.zı:ıridır. ıBu :mU'ddet içinde 'borcu 
ödemezseniz tetkik mercllnden veya 
temtz veyahut iadei :muha'keme yolu 
'ile aU ol<luğu ma'hkeme'den icranın 
geri bırakılma.sına. dair !bir .karar ge
tir.med!kçe OObrl icra yaptlaca.ğt ve yt 
ne 'bu müddet içinde ana! ·beyanında 
'bulumna:ıisanı.z hapisle tazyik oluıuı
~nrz ve hakikate muhalif beyan
da bulunursanız hapisle cezalandnı:· 
Jaçağınız icra emri .mak'amma. ka.im 
olmak üzere iHl.nen tebliğ ohmur. 

Kazanç Vergisi Mükelleflerinin 
Nazarı Dikkatine 

lstaalıul Delterdarlıjıadaa: 
1) 1941 :m~ yılı için tahak'kuk ettirilen kuza.nç vergi!erile zantl&" 

rnun blrinci. ta,ksit tediye m\Weti lbu a.y eonunda nih'ayet buiactıJ<lll'• 
BlrincL taksit vergilerıni lbu mOOdet zarfında. bağlı <l.dukl'arı Mall1° 
Şubeeh'te yatmn-a1Ill7i' ~n mllkeUefler billı!ıuııre. % 10 zamla bor~rını 
ödelmek mecburiyetinde ~acaklardır. Cezaya maruz 'kalmamak jSte

,.en m\D(elle!Ierin taksi~erini 30/6/19U Pazartesi -günU a.kşa.mınaı J:tŞ" 
dar <Jdemeler.i; 

2) :tradl fl(i bln lfrardan a.şa.ğı mabıEllerdo çalışıp gayr~a.n ~ 
U1ierlnden """"!fY• bl olan ,ın~ nezdl.n:de ça1~ d" 

lia'Zira.n <ayı .içinde vergi kanıelerlni liag'b 'buluru\uklan Mall'iye Şubele
rinden almaları lA.'zırndır. A'ksl tıakdirde vcrgi!lerllni cc:zalı ola:rak c;de)'e" 
celderdlr. Burıe. mahaı! kalmamak Uzerc alA'kadar'hı.rııı Hazman ayı ıçı.rı· 
de ·karnelerini a.lma.tan r'iea. otUI\Ul'. (5117) 

lstanbul Fiyat Mürakaba Komisyonundan: 
77 No. ru ilAn: 
1 - Kavruln'DJ "'İtA ~ihnU, kmttvenin ımtistehlike perakende sz'l1ft.l 

saıtış ftaıt.ı lbUtuıı ,lda:nbul 'vi14~ti dahilinde 284 kuruştur. 

2 - Kıs.vurup öfüttüğü toz ~a.hv~ penı.kendecilere eataınla.r içltı 
topta.n azamı satış fia.tJ 262.5 kw!t.lştur. (5126) 

l llLllACA CUmhuriyet Merkez Bankası 
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Soldan ra: 1 - Patlamış; Renk 
veren bır madde. 2 - Çolt değı'l; Un
sur. 3 - Yol; Derimlkkr: ıBli' nota. 
4 - Mensucat ~ham maddelerinden 
btri; Fena değil; Villyet. 5 - Soy
ta,rı. 6 - Zarf ed3.b:; Uç. 7 - Ust
ıt>a;ş; Kıl. 8 - T<Cmiz; Uzatma. 9 -
Dfzi; Mukaddem. 10 - Kasık,; VUcu
ldun bir .kısmı. 11 - Aç değil; Bir ot. 

AK T IF 
Kaaa: 

Altın: Safi Kilogram 
Banknot •• 
Ufaklık • , • • • 

Dahildeki Muhabirler: 

72.604,515 

• • • • ııı • 

Türk Lirası • • • • • ' • • 1 

Hariçteki Muhabirler: 
Altın: Safi Kilogram 12.937,317 

Altına tahvili kabil serbest dövizler 

Diğer dövizler ve Borçlu kllring 
bakiyeleri • • • • • • • • • , 

Hazine Tahvilleri: 
Deruhte edi. evrakı nakdiye karşılığı 

Kanunun 6°8 inci maddelerine teVfi
kan hazine tarafından vıikf tedlyat 

l"~ııd,a."n 8'j8ğıya: 1 - Büyük 
bir şcllir; Bir gıda. maddesf sa.tan. Senedat Cüzdanı: 
2 - Eziyet; Ekmek pişirilen yer. Ticari sqnetler • • • • • • • • 
3 - Bir edat; F.c.ıre'bl t>ir 'Par&. 4 -
.tıe·run kısası; Eakf Mkim. 5 _ Çolt Esham ve Tahvilat Cüzdanı: 
ıyiı; Ka,deh 5UJ1an; ESki 'bir silO.h. (Deruhte edilen evrakı nakdi-

Lira 

102.124.058,03 
16.995.594,-

572.048,6~ 

445.391,07 

18.197.370,87 -.-
~.018.452,73 

158.748.563,-

21.683.011,-

273.784.147,19 

IJra 

119.691.700,65 

445.391,07 

63.215.828,60 

137.065.552,-

273.734.147,19 

PAS IF Lira Lira_............ 

Sermaye: ••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••• 15.ooo.oOO· ...... 

ihtiyat Akçesi: 
Adi ve fevkallde • • 1 1 . ' . ' 
Hu.eusı • • • • , • • 

1 -

T edavülcleki Banknotlar: 
Deruhte edilen evrakı nakdiye • • • 
Kanunun 6-8 inci maddelerine tevfi· 
kan hazine taratmdan vlkl tcdiyat 
Deruhte edilen evrakı nakdiye baki-
yesi • • • • • • • • • 

Karşılığı tamamen altın olarak 
i!Aveten tedavüle vazedilen • • . • 
Reeskont mukabili lllveten tedaville 
vazedilen • • • • • • • • , • 

Hazineye yapılan altın karşılıklı a
va.na :mukabili 3902 No. 1ı kanun mu· 
clbimıe illveten tedavüle vazedilen 

Mevduat: 

Türk Lirası , • • • 
Altın: Safi Kilogram 

• • • 1 ,.. 

877.160 

7.822.019,15 
6.000.000,-

158.7'8.1563,-

21.683.011,-

137.065.552,-

17.000.000,-

250.000.000,-

13.822.019,ld 

118.000.000,- 5h.Q65.52Zt"' 

74.105.U0,74 
1.233.782,03 

> lsViçr<? Fre. 

> Drahmi 

> PE!çeta 

-.- ı6 - Köpeğm oovgiHsi; Kan. 7 -
12,9375 :=!!!!!!!!!!!!I!!!!~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~ &as; Bir peygamber. 8 - Kız oğlan 
31.1375 

26 
OO kız; tşret çerezi. 9 - Bir sayı; .Mili"" 

A - (yenin karşılığı csfam ve tah
(vilAt {itibari kıymetle). • 

B - Serbest esham ve tahvilAt • 

45.9i1.683,93 

7.899.526,12 53.871.210,05 

8860 No. la kanuna röre hazineıye 

~ılan avans mukabW tevdi olunan 
altınlar: 

san Kilogram 78.124.167,90 > Yen 

Ji lsviçrc Kronu 30.7450 Şirketi .Ha~ye deni i.p. 10 - .Bir note.; Asker; Bir 
NUK1JT nota.. 11 - Gecikmesi dognı olma- Avamlar: 

1933 Türk ibarou I 

1918 :tatikrazı dahili 

1933 Jkramiydli Ergt\ni 

1984 SMlıB - ErzurUm 

Anadolu Demiryoln Tahvili 

..... 
20 00 

21 50 

111 75 

20 10 

Demiryolu Mthnessil Senet 43 7.S 

T. C. Merkez Bankası 124 00 

T. 1' Banka.Si müessis :tı:JıSSe l30 00 

T. n, BankaSı (Nama muhat'.) 11 10 

OSmımlı Ban'kası 26 50 

Kalın bcşı birlık 105 00 yan; tst.a.nbu1un bır semti. Altın ve doviz Uzerine avans • • c 4.741,69 
7.808.722,-> > (Hamit) 1-07 00 D ;xt)' BULMACA?lı'IN HALLİ TahvUAt Uzerlne avans • • . . . 

> >' (Reşat) 

24 ~ar altın gramı 

Mccicliyo 
Tiltk Altını (Reşat) 
TUrk Altını (Hamit) 
~Altını kUçük (Hamıt) 
Türk Altını küçük (AZl'Z) 

111 00 

3 18 

~ciklıMı sap: 1 - Ga'lata; İsim. 

2 - Efa.l; Dolama. 3 - Vatanı; 

75 A'maık. 4. - Ekin; Lahana. 6 - E· 
:mek; Antika. 8 - İrak; Ktjrdvı. 9 -
Ayilve (ev?iya); Ayan. 10 - Deli; 
Risale. 11 - Emekli; Aımak. 

2.5 00 
23 20 
23 00 
22 60 

Sahibi ve Neşriyat MUdUrU: 

Y~ıdruı eşağtya: 1 - Geveze; 
İade. 2 - Afak; Meryem. 3 - ı..a.

tlfe; Aile. 4 - Alan; Keklik. 6 -
Adil; As1cer1. 8 - tla.h; Terasa. 9 -
Saine.."ll; Eyam. 10 - İman; KavUfa, 
11 - Makara.; lnek. 

AHMET EMİN YALMAN 

Basıldığı yer: VATAN MATBAASI 

Hazineye kısa vadeli avans • • • , 

Hazineye 3850 No. lu K;nuna göre 
açılan altın karşılığı avans • • • • 

-,-

167 ,684.926, 75 

Hissedarlar: .............................................. . 
Muhtelif: •.•••.•••••.•••••.•• • •• • •.•••.••.• · .••..•••••.•.•. 

Yeklin 

175.498.390,44 

4.500.000,-
9.368.490,19 

837.390.705,19 
-

Döviz Taabhüdatı: 
Altına tahvili kabil dövizler, 
Diğer dövizler ve alacaklı 

bakiyeleri • • • • • • , 

. . . 
kliring -.-
i • • 27.708.7U,26 

r.fu.btelif: •••••••••••••••••••••••••••········ ·······•·•••··· 

Yekim 

1 Temmuz 1938 tarihinden itibaren: 
İskonto haddi o/o 4 Altın ÜJ:erine Avans o/o 3 

1 zS 
27.708.7'• 

., 11 
105.331.80'' 


