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ezahüratla karşılan4ı 
Hipodromda at yarışlarının 
sonuncusunu takip ettiler 

Moskovada 
son tedbirler 

1 
Ankara, 29 ( A.A.) - Reisi

cüınhur İamet İnönü bugün Anka. 
raya dönmü_Jler ve Ankara ırann· 

Türk • Atman pakttnı biz 
anca:k bir sulh vasıtası di
ye t>eğendtk ıve alkışladık. 
Buf'HJfl jbf.r takm1 fedakar
hl<IM'a ve maceralara baş
langıç oıaıcağrnın. ve f'ÜŞvet 
vaadile başka mılletfer a
leyhine şu veya bu hare
kette bulunabiJeceğimizin 
hatıra bite gelmesine ırazı 
değiliz. 

da B. M. Meclisi reisi Abdülhalik 
Renda, Ba§vekil Dr. Refik Say· 
dam, Vekiller, C. H. Partisi ge
nel sekreteri ve genel idare he
Yeti azalım, mebuslar, Vekalet
ler erkanı ve milli müesae.eler 
umum müdürleri ile mevki ve 
~rkez kumandanlan, emniyet 
dırektörü ve garda bulunan kala
baldc bir hall< kütlesi tarafından 
ıelanllanmııtır. 

Ankara, 29 (Hususi) - Bu· 
gün fdırimizi tetrif buyuran Milli 
Şef İsmet İnönü Hipodromda de· 
vam eden at yarııların1n sonun· 
cusunu takip buyurmu§lardır. İnö. 
nü ııerek Hipodromu tefrif eder
ken ve gerek ayrıhrlarken halk 
tarafından tiddetle allnılanmıtlar 
dll'. 

Sovyet arazisinde eft büyük çarpıtma tanklar arasında oluyor. Yukandaki resim bir Alman tank cü.zütamtnt göstermektedir. 

azan: Ahmet Emin YALMAN 

ıas AjanSI diyor ki~ diepsi 
yalan ... Biz Boğazlarda hiç 

zaman üs aramadık, Türk 

Ayrıca İnönünün geçtiği cadde. 
lerde biriken halk kendilerine 
co.tkun tezehüratta bulunmutlar· 
dll'. 

Avrupa ile karadan 
posta başladı · 

ilk Posta, dün Svilingraffan 
Edirneye geldi 

praklarına hiç göz dikmedik. 
(Tas) bu kadarla v kalmıyor, 

··rk _ Sovyet dostlugunun bal. 
günlerine ait hatıraları tek. 

r ed · r ve Türk gazetelerinin 
ıyo gandasına kapıl Edırne, 2tl (Husuet) - Avrupa l· ra Svllingrattan postayı alarak Edlr· 

Sovyet 
Tebliğine göre 

!) 

Latı1r, Mlnık 
bllgelerlade 
Alman nlfaz 

teşebblslerl geri 
plsktlrtlldl 

Ağır tank 
zayi ah 

verdirildi man propa .. te . • le karadan posta müna.kaltı.tr bugUn neye getirdi. 
asına hayret gos nyor. başladı. İlk posta kamyonla sabah- B ~·- A • f 

d Vtıı:ı.ıyo k" u sur"'""' vrupa .ıe posta ba.,. 
Öyle bir aleın e .7.-s ruz 1, leyin S\'Uingrada gitti. Öğleden son· lamış oldu. 
opaganda ile hakikat arasm-
hiçbir hudut tanınn_ır~~~:Kim ======================== 
~ usöylüyor?Hangısozuha- AME-RIKADA SURIYEDE ·~t diye ka~ılamalaı? bunu 
stirmek gUçj;ur· . . 
Doğrusu aranı~ ıkı ~ernıe. 
arasında yirmı se~elık de>st. 
rağmen bizinı Bogazlar hak 

daki söze inanmamızı ve te. 
ür göstermemizi ~o~etler 

azur görmclidi~l~r, ç~~ku t.~t
klan umumi gıdışe gore, böy
bir talep bize aykırı görüne. 

ezdi. Biz eskiden. Sovyet Bir
'"·ni muayyen ıdeallere ve 
en~iplere bağlı bir kuvvet ta- ı 
Yorduk, öyle b~r .. kuvvet ki, 
. nyanm kötU gıdışıne UYI?az, 
sine olarak dünyayı kendı se. 

Yesine çıkarmak için sabırla, 

10 milyar 
küsur aolarlık 

tahsisat 

Ayan taralındaa 
kabal edilerek 
lmzaıaamaya 

g6aderUdl 
rla çalışır. Bu Rusya, bir 

Uddetler Cenevrede ideal bir Bu tahsisatla 12856 
iişterek emniyet fikrinin ön. 
'Iüğünü yaptı. . tayyare ve diger harp 
Günün birinde, aynı Rusya, [ l k 

AI · kara ma zemesigapı aca tından indi. emın • :iısı. 
her fırsattan istif ad~ eder bir Vaşington, 29 (A.A.) - Or
peryalist kuvvet dıye çıktı. du iç.ın 12856 tayyare imalini der_ 

lllandada ve Baltrk memleket. Pİ§ eden kanun projesi, .imzalan
·ndc bunun kötü eserlerini mak üzere ayan meclisi tarafın· 

ilk. Rusya, bu haı:ek?tleri dan B. Rooscvelt" e gönderilmit· 
niyetini korumak iddıasıle ya tir. Kanun, gerek bu tayyarelerin 
ordu. Ha!buki Finlandaya ve .imali gerek diğer harp ımalzeme· 
ltık memleketlerine ciddi bir si a.ipariş edilmesi için 1 O milyar 

. niyet hissi ver~y~i b .. ugün b? l84 milyon 82 1 bin 624 dolar
tük milletlerin ıstiklal sevgı. lık tahsisat kabul etmektedir. 

· ausyanın etrafında ko;uyucu Kanun .projesinin aldığı kati 
manevi çeınber teşkıl eder, §Ckilde., mümessiller meclisinin, 
(Devamı Sa. 5, SU 'Z ele) */• (Der\'811U: Sa.~. Sü. '1 de) -

SPOR 

~ 

Müttefik 
kuvvetler 

ilerliyorlar 

Tldmlr, lam Y8 
Sa1da mıatakala
rıada bazı 1erıer 

işgal etUldl 

Beyrut istikametinde 
büyük bir mukave
metle karşılaştılar 
Kahire, 29 (A.A.) - Suriye· 

dekt müttefik kuvvetleri, Tüdmü
r" ün 100 kilometre cenubu gar
bisinde Saba Biyar' ı i~al etmiş· 
lerdir. 
Şam mıntakası, müttefikler 

Cebelimazhar"ın bir kısmını işıal 
etmişlerdir. 

2 7 haziranda, Sayda" nın 12 ki. 
lometre şimali liarkisinde kain 
Şehirn v-e Mazbut zaptedilmiş ve 
14 kilometre kadar şimalde Saa· 
(Devamı Sa. 5, Sü. 1 de) X /X 

rt. 
~n Fener ıtadmda milli küme maçlarına deva~ .. edildi. Galatasaray • Betiktaf 1 1 berabere 
~dılar. Fenerbahçe de lıtanbulıporu 5 • ? maglup etti. Modada yapılan yüzme yanılarmda da 

bir Türkiye rekoru kll'ıldı. Muıabakaların tafıilah dördüncü sayfamızdadır. 

Sovyetler bir 
Çok noktalarda 

mukabil 
hücumlarda 
bulunuyorlar 

Finlandiya 
kör/ ez inde bir 

düşman denizaltısı 
batırıldı 

Moskova, 29 (A.A.) - Sov· 
yet istihbarat bürosu tarafından 
neşredilen tebliğ: 
- Düşmanın motörlü unsurları, 
28/ 29 gecesi ve 29 eabahı Minsk 
ve Lutsk bölgelerinde nüfuz te· 
tcbbüslerine . devam etmişler, fa
kat dü§man tank cüzütamlarına 
çok büyük kayıplar kaydettiren 
kıtalarımız tarafından ner yerde 
geri püskürtülmiişlerdir. 

.Minsk ve Baranomiç bölgesin
de, piştar zırhlı unsurlarla iltisak 
peydasına gayret eden Alman pi
yadesi ile şimdi şiddetli muhare
beler cereyan eyl!'mektedir. Kuv
vetlerim.iz Alman piyadesine mu. 
vaffakıyetle mukavemet etmek
te, bir çok noktad~ mukabil hü
cumlarda bulunmakta ve düşma
na ağır zayiat verdirmektedir, 

Lutsk bölgesinde, şiddetle mu. 
harebeler devam etmektedir. Ha
va kuvvetlerimiz, Alman tankla· 
rına tiddetli darbeler indire· 
rek düıımanın geriye püskür· 
tülmesine geniş mikyasta yardım 
etmektedir. Bu bölgede düşma· 
nın kayıpları ve bizim kayıpları· 
mız ta.vazzuh eylemektedir. Sov
yet _ Fin hududunda, düşman, 

topçu ateşi müzahereti ile bir çok 
taarruzi keşif hareketlerine te~b
büs etmiştir. Bütün teşebbüsler 
püskürtülmüştür. Düşman hudu
dumuzu -P'CÇmeye muvaffak ola
mamıştır. 

Bütün diğer bölgelerde, kıta
(Devamı ~ tS, SiL 6 ~) ••• 

ingiliz 
Kabinesinde 
değişiklikler 

Londra, 29 (A.A.) - Res
men bildirildiğine göre, Lord 
Beaverbrook, levazım nazırlığına 
tayin edilmiştir. Diğer taraftan 
Sir Andrev Dunau da ticaret ncl· 
zırlığına getlrilmiştir. 

Ticaret nazırı B. Lyttclton'a 
deniz aşırı memleketlerde hususi 
bir vazife verilmi~tir. 

Alman 
~ Tebliğine göre 

Yedi glDllk 

' 
mabarebelertle 

f 
Baslarllaa 40,008 
esir &00 dea fazla 

top abadı 
... 

2233 tank 
tahrip veya 

iğfinam edildi 

· 150 Alman tay-
yaresine mukabil 

4700·Sovyet 
tayyaresi tahrip 

edildi 

Sovyet orduları bafkumandanı M are,al Timaçenko 1Mr manevrada 

&.Molotof B. Dalton 1 

Kuşatılan iki Rus 
ordusu ya teslim 
olacak, ya imha 

edilecekler 
'Berlin, 29 (A.A~ - Alınan ordu

ları Ba.şkumandanlı#ı Şark harekAtı 
hakkında, bugün birlbiri ardma 8.f<l· 
ğıda.ki fe\•kal!tie tebliğleri .nefl'etmiş
tir: 

Dün verilen bir 

resmi kabulde 

B. Crips 
ile mühim bir 
konuşma 

yaptılar 

Almanyanın 

zayıf noktasının 

Petrol 
Olduğunu 

ileri - .. suru yor 

Şarktaki tehlikeye kartı 
1-Şarktaki tehlike tehdidine karşı 

harekete geçen Alman kuvvetleri, 22 
haziran 68.bahı saat 3 te dUşman kuv 
veUe.rinin muazzam tahşklatının tam 
ortasından ileri harekete gcç~er
dir. 

Şafaktan itibaren Alman filoları, 
Sovyet ordıılan üzerine alwılar 
halinde ta&.rTUz etmişlerdir. Düşma
nın adetçe kuvvetli tlstünlllğllne rağ
men, Alman ha.va J<u~etleri, daha 22 
hazirandan itibaren şarkta hava Us
tllnıngtıntı kazanm1' ve Sovyet hava 

M'osko\'a, 29 (A.A.) - Molotof ta- Cardiff, 29 (A.A.) - lktısadl Harp kuvveUcrinl ezici bir hezlmt-te uğ-
ratmıştn'. Yalnız havalarda cereyan 

rafından dün İngiliz heyeti şerefine Nazın Dalton, dUn bir nutuk söyli- eden muharebeler esnasında, avcı tay 
\'erilen resmi kabulde Crtpps'le Molo- yerek demiştir ki: yarelerlmiz ve dafi ba.tarya!anıruz, 

tof tekrar konuşmuşlardır. İngiliz he Hltlerin Baltık ve Orta şark mem- 322 Sovyet tayyaresi dllşllnnUşlerdir. 
yetinin azaları Sovyet ordu, donan- leketlerlne \'e Sovyetler Birliğine kar- 22 haziran akşamına kadar, yerde 
ma ve hava kuvvetleri şeflerfle Al· şı yaptığı harekA.t Almanyanın zayıf tahrip edUen tayyareler de beraber, 

noktasının petrol olduğunu göst'er- Sovyct hava kuvvetleri 1811 tayya
manyaya karşı yapılan mUcadclcde, mektcdır. Almanların elinde bulunan re kaybetm!ftir. Ayni gfuı Alman Jta.-
SovycUer Birliğine yapılacak en sert petrol mevcudu muayyen bir radde- va kuvvetleri yalnız 35 tayyare Jca.y. 
yardımları görUşmck fiı:ere şimdiden ye 1nince Almanya harbe devam ede- betıniftir. 

temasa gelmişlerdir. 'miyecektir. (~ı s.ı. 5, .Sü. 2 i\e) _ 
• 

1 • 1 
HARP VAZiYETi 

1 ·I 
Sovyet- Alman cephelerinde 

Almanlar, Minsk istikametinde eski Sovyet 

hududuna vardılar, fakat meydan 

muharebesi henüz neticelenmedi 

Yazan: 
ilrsaa BORAN 

" 

Dünkü yazchklanmı.za ilave 
edeceğimiz pek az ıey vardır. Zi· 
ra iki tarafın ajanslardaki reami 
tebliğlerini karıdaıbnp bir cephe 
vaziyeti çizmek müfküldür. Ha· 
ritadaki Sovyet cephesi ve Al· 
man taarruzlar1 birer ihtimal ola-ı Şurası muhakkaktır, ki Alıpan 
rak gösterilmiıtir. zırhlı tümenleri sarp cepbeainde· 

ki aüratle ve muvaffakıyetle İler• 
liyememifler, çekilirken de mun
tazam muharebeler veren, batti 
mukabil taarruzlarla büyük lu
aımlann vaktinde cephe tutma
larını temin eden SoyYet kıt....,_ 

( ...... S..l.SQ.l .. ))C 
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ari i de Casuslar ~ 
Birinci Viyana muhasarasında 

Türklere casusluk 
eden üç Alman neferi 

Yazan: İhsan BORAN 
-10-

araptar 1 ya ıklncı 1· ı - Cç Alm n neferi .. 
oynadı llyaıı Mustafa- Ne yapacaklar? 

n n d çıkardı. A k - Şehre girecekler, yangın çıka· 

m 
im lletmeklm, b na kardeşim 

kı.} r, d Şaraplar İlyas saldn ol
du Aldı, ~tt . HUdavendl Ara Uettl. 
Kard ı d hl cellAd buyurdu. Cel
lflt dahi buyruğu y rlne getirdi. Dur 

.}a anaaı yanına gönderdiler. Bur-
sa kavmı dah k nunu ı,cr'll def-
r.ettlkr (1) 

İki yüz U, para ı;c ıkb 1 düşkünü, 
easu ruhlu e r pt rın ihaneti apa
çıl, tı. Bu ihaneti n yUzle lrtık p et
t ı o dukları z m n, buna da 
z mın ı;e zaman uygun b r cevap 
buldu v öyle ded : 

Zahlrde ben gUnahkAr oldum. 
Fakat iki inin olmesl Ammenin za
rarına olurdu. Ve h m ben efcndım 
oğluna yaramaz bir iş yapmadım. 
Bu dUnyanın muıdnrınıı. bulaşmadan 

hlt ettlrdım. Ve ccm lem rahat 
oldu. Hem bizden önce gelenler bu 
kanunu koymuşlardır. 

Şaraptar llyasın bu sözleri başt.nn 
b a saçmadan ibaretti. Hakikatta 
önce B.zans tarafından satın alın· 

mıs, sonra canını kurtarmak için 

1 

Murat tarafımı geçmiştir. En büyük 
'cnalığı, Blzansın muhasaradan kur· 
hılmasına yardım etmiş, TUrklcrc 
y ni bir -ga le çıkartarak 'Bızanso. b.r 
mlıddet daha nefes aldırmı!ltır. 

- 10-
Kanuni Sultan SUlcyman Viyana 

muhasarasının 'bir ncUce vermiyece
ğlnt gördl\ktcn sonra 16 - 1 Teşrin 

de emır vermiş, orduglihmı kaldıra
rak Vlyan3ya az bir mesafede bUyUk 
blr dh an kurdu. Artık Sultan SUley 
man muhasaradan 1.lmlt kc mlş, or
duya. rıcat emrı vermek istiyordu. 
BUtUn kumandanlar Sultanın fikri· 
ne iştirak edıyorlardı. Yalnız bllyUk 
v zir İbrahim Pqa Ml ümidi ke • 
m mlştl o bır g1!n d hq ~kl ilme-
5 nl söylüyordu. Sultan SUlcym:m bil 
yUk vezirin reyini t.anccUplc karşı· 

ladı. Sebebini öğrenmek istedi; Sul
tan SUleymnnın işareti Uzerlne dı· 

vanda bulunanlann hepsi dışarı çık· 
tılar. BUyUk Vezir İbrahim Paşa 
ıle Sultan SUleyman yalnız kaldılar. 
Bunun Uz rine Vezir Sultana arzct
meğe başladı: 

- Sultanım, dedi, kış bastırma

saydr, erzak ve cephane mUşkılil.tr 

çıkmasaydı muhasaraya devam eder, 
V yanayı de\lct!Q y nlzde fethed r 
dik. 

ı::uıtan gUlUmslyer k ııordu: 

tyı ma, ne d ~c ricat emrini 
ı ru bulmuyorsun 1 D ha çok -bek
ler k daha çok milşk lAtla kar ılnş
mamız muhtemel d il mi? 

- Evet Sultanım; ricat emri doğ· 
rııdur. Ancak 'bu emrin bir gUn son
ra verilmesini arz diyorum. Blr g1.ln 
kaybetmekle mUşklla.tımız artmış 

'Jlmnz. Ancak bir gUn içinde lehiml
zr: çok şeyler ol blllr. Ben bir teşeb· 
bliate bulundum. 

Sultan SUleyman kaşlarını çata
rak bUyUk vezirine bn.ktı: 

- Ne yaptın? 
- öncU kumandtınlığtndıı yararlık 

göst rmı, olan Yalı 'Bey o V yener 
\) rg tepcl rl gerisinde fırkaslle bck
lyor. 

- Nlçlrt? 'B zlm y parnadığmıızı 
o mu yapacak 1 

Viya.naya Uç cıısua gönderdim. 
- Kimdir bunl r? 

rac ki r, sonra Vly ncrbcrg tepele· 
rinde pu.ııuda bckllycn Yalı Bey fır

kasına yol gösterecekler.. GUç bir 
şey fakat bilinmez ki Sultanım? Ba
karsınız, muvaffak olurlar, kUlliyctll 
para verdim ve bUyUk vaatlerde bu· 
lundum. 

- Kendi milletlerine ihanet ede
ceklerine emin mlııln? 

IBUyUk vezir itimat ve emniyetle 
cevap verdi: 

- Zannedıyorum Sultanım. 

Sultan SUleyman gl\ldU: 
- Eğer bu mUmkUn oluMa, bu i

hanet Viyana mUdafllcrl için haki· 
kalen bUyUk bir leke olur. Scflrkrl
nl bile bize kıırşı casuslukta kullan· 
maktan çekinmiyorlar. Pek All, bir 
gün d ha lntlz r edelim. 

Sultan SUlcymn.n tlo BUyUk Vezir 
İbrahim Pa~a divanda böyle konu
şurken, Yalı Bey Vlenerbcrg tepelcı
rlnde, aldığı talimat mucibince fır

kasllc pusuda bekliyor, Uç Alman 
askeri de Vlyıınaya doğru kaçıyordu. 
Viyana önUne gelince içeri alnmala
nnı, esirken Türklerin ellerinden ka· 
çıp kurtulduklannı söylediler. Mu
hafızlar sözlerine inanıp içeri aldı· 

!ar; fakat doğru kumandanın huzu
runa g6tUrdUler. 

Kumandan, neferlerin korku ve 
heyecan içinde anlattıkları yalanlara 
lnan<1ı. s rb t bırakı!mıqann.r. em
retti. Fakat diğer taraftan haldann
da gizli takibat yapılması için casus 
lara emirler vcrUdl. Kurtulduklarını 

ve pllinlannda muva!fak olacakları· 
m zanneden Uç arkadaş, o gün şe
hirde içkiye, sefahate ve kadınlarla 
eğlenceye daldılar. !Adım adını le.
kip edildiklerinin farkında değiller· 

dl. Masrafları bol bol TUrk akçele· 
rlle ve alllnlarllcı ödUyorlardı. 'Bu va
ziyetleri akşama varmadan .kuman
dana haber verildi. Hasıl olan şUphe 
llzcrlne derhal tevkif edilerek sorgu
.} çl!kfldfleı'. O'nc:e1ı ç 'blrtıil bir şey 
sl:lylemck istemedi. Evvelki ifadeleri
ni tekrar etliler. Paraları nereden 
bulduklarını sordukları zaman da, 
ôlUlerden topladıklarını s6yledller. 
Fakat bunlara inanmadılar. 

Nihayet Uç llınlnl söyletmek için 
işkenceye soktular. Her birine bir tUr 
lU işkence yaptılar; sonunda bUlbUl 
gibi söylettiler. Muhasara esnruıında 
cıınncaklarının altından .kaçıp dUş

man tarafına geçtiklerini, Viyanayı 

yakmak ve kendilerini Vıyencrbcrg 
arkasında beklıyccek bir fırkaya rch 
ber olmak 1.lzere ktllllyetli para aldık 
larını (1) ikrar eyledıler. 

Bu itiraf Uzerlnc lhıınetıcri anlaşı
lan Uç Alman neferi, casusluk ve ha
inllk suçlnrlle idama mahkQm edil· 
diler. Fakat !damlan sade olmadı. 

vucutlarr parça parça. dofrandı; bu 
vUcut parçaları Viyana kalesinin is
tıhkl\mlarıno. asıldı. Halk ve asker, 
TUrklcrden alamadıkları öcU, kendi 
m lletlerlnden olan bu Uç hain as
kerden aldılar, doya doya seyrelt1· 
lcr. 

16 • 1 Teşrin gUnU akşamı BUyiik 
Vezir İbrahim Po.şo. son ümidinin de 
suya dU~UğUnU anladı. Vaziyeti Sul 
tan SUleymnna arzederck 17 • l Teş 
rinde orduya ricatc devam emrini 
verdi. 

(Arkası var) 

(1) A ık Pn, Zacle nyfa 108 
(2) Hammer tarihi Otıt 4 ayfn 95 

Edirnede bir define 

Resim, Edh nede meydana çıkan definedeki eski altınları gösteriyor 

Edirnedekl evinin bahçesinde bul· 
duğu bir kUp dolusu eski ve kıymet
ll altın paralardan bir kı mını hUkQ. 
metc haber vcrmeka n tıp yedi 1 
ve .lstanbula geldiği anla ı araba· 
cı Edırnel Ali, emnly t 
mi% tarafından Top 

kahvesinde yakalanmıştır. Alinin Uze 
rinde 600 lira bulunmuş ve bu para
nın Balıkpazannda bir sarata. sattığı 
altınların bedeli oldufu anlaşılmıştır. 

Zabıta, bu an.rafı ve Alinin berabe
rinde gctlrdlğl Jıaber alınan diğ r al· 
tınları araştırmaktadır. 

Vekili 
Dün akşaın 

Ankaraya giderken 
bir arkadaşımıza 

beyanatta bulundu 

Hasan Ali Yüce1 

iki gün evvel Ankaradan şeh· 
rimlz:e gelen Maarif Vekili Hasan 
Ali Yücel dün ak amki trenle 
Ankaraya avdet etmiı ve istas
yonda Maarif erkfını t rafından 
uğurlanmıştır. 

Vekil lstanbula bazı hususi iı· 
leri için ıgelmiı, fakat bu arada 
Hay:darpaga erkek ve Çamlıca kız 
liselerinde açılım devlet kampla
rını da zjyaret etmiıtir. 

Dün akşam .istasyonda kendi· 
sile goruşen bir ıP.uharririmize 
Vekil ou beyanatta bulurunuştur: 

- lstanbula hususi bir mak

satla gelmedim. Bir gün kalabil· 
dim. ıHaydarpaşa ve Çamlıca kız 

liselerinde açılan devlet kampları. 
nı ziyaret -ettim. Talebeler.in va

ziyetinden ve yaptığım sorular· 

dan, aldığım cevaplardan mem· 

n\JnUm> demiıtir. 
-0--

Şehir Tiyatrosu Karsta 
Kaıı. 28 (Hususi) - Şehir 

t.iy troeu rti tlcıi--ça1~mbn1"1· 

nü şe'hrimizden Erzuruma hareket 

etmişlerdir. Belediye reialmiz B. 
Mehmet Bagatır tarafından te yi 
olunan artistlerden B. Behuıt Bu. 
.dak §Unları söylem.iştir: 

c- Karstan çok memnun ola
rak ayrılıycruz. Partiye verdiği
miz lıstede 3 temsil vnrdır. Kars
lıların sanata karşı göıterdikler: 
y.üksek hissiyat bizi 2 temsil daha 
vermeğe, Karstakj ikametimizi 
uzatmağn sevketrnİ§t.İr, 

Gerek büyüklerin, ger .. kse bu 
güzel yurdun bJze gösterdikleri 
sevgiye bilhassa müteşekkiriz.> 

Mum<ı.ileyh artistler namına 
Erzurumdan valim.iz B. Hüday· 
Karatabana bir teşekkür telgrafı 
da çekmışt.r, 

--<>--

Nüfus sayımı 
istatistik umum müdürlüğu 

eoNüfus Sayımı ve Nüfus Mesele
leri> isimli çok faydalı bir eser 

__ v '/!: T /1ı. N .:__ 

f(ahve tevziatına ait 
hazırlıklar ikmal edildi 

Talimatnameler Kaymakamlıklara gönderildi· 
Ha:ka kahve almak üzere vesikalar verilecek 

Vilayet, yapılacak kahve tev· bulundukları nahiye müdiırlükle-ı lıyacak olan tcvz.iat, kuru kahve· 
ziııtına ait btltün ıhazırlıkları ik· rıne müracaat edeceklerdir. Bir cilcrin mtl terilcrden aldıklıın 
mal C'l Tİ§ ve yapılan talimatna· kısım nahiyeler bu puılaları ta-

1 
puslaları, bağlı olduğu nahi?'e 

mc ı .aymakamlara göndermiş· 1 mamcn hazırlaır.ı;: ve diğerleri de müdürlüğüne iade etmek suretıle 
tir. Kaymakamlar, nahiye müdür. hazırlamak Ül:ere bulunmuşlardır. idare ve ayni zamanda kontrol 
leri ile bu hususta iş birliği yapa· Bu puslaların tevziatına bugün edilmiş olacaktır ve 250 srnm 
cak ''e her aileye nnhiyelerin ıes· semt semt başlanacaktır. kahve 7 1 kuru~a satılacaktır. 
mi mlihürlerini tıı!!ıyan birer pus- Kuru kahvecilere verilen kah· Bu suretle sehr.imizde ilk parti 
la dıığıttıracaklardır. Bu put!lalu. veler, tayin edilen resmi memur· l k 5 5 O " l k h d ~ t la 
da hangi kahveciye müracaat edı. !arın nezareti aitında tamamilc 0 ara· çuva a ve agı 1 

• 

leceğj yazılı bulunacaktır. kavrulup çekilmiş ve paketlene· cak ve yakında selecek olan 700 
1 laik, puslalarını almak jçin rek tevzi edilecek bir hale getı· çuvalın tevzü de bunu takip 1 

bulundukları mahalleler.in bağlı rilmi,.tir. Bugünden itibaren baş- edecektir . 

Ko a fiyatları 
yükseliyor 

Kozanın yükselmesi ipek 
kumaşlara büyük tesir yapacak 
Bursadan alınan haberlere gö 

re, koza fiyatlarındaki yükselme 
devam etmekte ve bilhassa yenı 
mahsul 225 • 250 arasında der· 
hal müşteri ıbulmaktadır. V.azi 
yelten müstahsiller son derecede 
recedeki yükseli i, .ipekli kumaş 
yapıcı ve satıcıları bu vaziyeti 
normal te!akki etmemekte ve 
kendilerine bir hareket hattı ta
yin etmek için düşünmektedirler. 
Koza fiyatının bu ,görülmemi~ de. 
recedeki yükseliş, ipekli 1kuma~ 
piyasası üzerinde derhal tesir~nı 
göstermiştir. Bir çok toptancılar 
vaziyetten istlfade için, ellerinde 
mevcut stokları ortadan kaldır 
mı';!lar ve fiyatları arttırmışlardır. 

Bu yük elmenin İstanbul piya
easındn yaptığı tesid ö_ğrenme!' 
içm tetkikler yapan ır muharri· 
rimize şehrimiz kumaş toptancı 
!arından bir zat: 

c:- Koza fiyatı normal şekli

ni aşmış ve eskisine nazaran üç 

misl.i artmıı.ıtır. Bu yükselmenin 
yeni yapılacak kumaş fiyatları 

üzerinde tesir yapması tabiidir. 

Yalnız, bu tesir elde bulunan yer

li ve eski mallarda da kendini 

iıÖstermeğe başlamıştır. Alakalı 

makamları,n bu işe derhal el koy 
malan litzımdır. Aksi takdirde bu 
kumaşlarda da, koza fiyatındaki 
yükselme nisbetinde seri bir tc
reffü vukuu çok muhtemeldir. 
Berum bildiğime .göre halen ku
maş fabrikalarının geçen sene 
mallarından koza stokları vardır. 
Hiç şüphesiz ki, onlar da bu fı 
yat tereffüünden istifadeye ve el· 
lerinde mevcut eski kumaşlarla 
eski kozalardan yapılacak kumaş
lara da birer miktar zamma kal· 
kııacaklardır. Hatta, bu yapılmış, 

fiyatlar metrede 100 • 1_50 kuruş 
arjtırılmı!ltır. Fiyatların daba :L.I· 

yade arttırılmasını önlemek için, 
geç_en mahsul senesinı:len kalma 
ipeklerin derhal te~it edilmesi ve 
yeni kumattların bu jpeklerle ye· 
ni mahsul ipeklerin karı§tırılarak 
yapılması suretile maliyette bir 
muvazene tesisi herhalde faydalı 
olacaktır.> 

Demiş, ve yeni mahsul ile ya

pılacak kuma~ların metrede 200 • 
250 kuruş art!11ası ihtimalini de 

ilave etmiştir. 

---o---

Devlet Demiryollarında yeni 
bir teşkilat 

Devlel· Demiryofiarr dokuzuncu iş· 
letme mildUrlUğU, hır latlhbarat bU· 
rosu teşkil edecektlr. Bu bUro, alel
umum yolcuların mUracaaUnrını din
lemek ve herhangi bir vatnndaşa, e
dinmek is

0

tcdiğl seyahate mUtealllk 
her tUrlU izahat ve malQma.tı vermek 
vazifesini görecektir. D1Srt memur
dan mUte9ekkll bulunan btı büro pek 
yakında faaliyete başlıyacaktır. 

~ 

Musiki kursları 
Şehrimizdeki Hakevlerinde li

san kurslarından başka kız:, kadın 
erkek halk1mıza muhtelif musiki 

aletleriııi öğretrr.ek Üzere musiki 

kursları d!l a',;ılnıası kararlaşmış 
tır. llk olarak mandolin, kitarc 

kursları açılacak ve heveıkarlara 
parasız olar<'k bu çalgıların çalın 
ması öğretilecektir. Beyoğlu Hal
kevi bu hususta faaHyete geçmiş· 

tir. 

Halkı 
A .. datanlar 

Fiyat !Vlurakabe 
Bürosu esaslı 

bir kontrol 
yapıyor 

Havadan para kazanmağa alışan 
bazı açık gözterin mU.o;ıterl sıfatıle gön 
derdikleri adamları vasıtaslle Yerli 
Mallar Pazarından aldırdıkları bas
maları dUkkıl.nlarında yüksek fıyııtlar 
ile sattıklarınr, Fiyat murakabe bil· 
rosu kati surette tesbit etmiştir. A· 
ldkadarlar devlet mamulll.tını kendi 
men!aaUerlne uygun ve halkın znra· 
rına olnrnk istismar eden bu glbller 
hakkında ciddi tedbir alınmasını ka
rarlaştırmışlardır. 

Bu hususta yapılacak takipleri ko· 
hıylaştırmak Uzere, fiyat murakabe 
bürosu, Yerli Mallar Pazarı mUdUrlll
ğtlnden, letanbulda. hangi ticarelha· 
nelere perakende ycı1l basma satıl

dığını, salış miktarları ile ibu tica
rethanelerin adreslerini havi mufassal 
bu: liste geUrtmlştir. !Bugünden iti

baren kontrollere daha şiddetle devam 
edilecek ve bu suretle ihtikD.r yapanla 
rın şiddetle tecziyeleri lstenllccektir. 
Mahmutpaşada, Mehmet Ali adın

da biri, Yeril Mallar Paznnnd:ın 
metresini 36,50 kuruşa aldığı bir bas 
mayı 60 kuruşa. bir kadına sa.tarken 
yakalanmış ve hakkında muameleye 
başlanmıştır. 

--0--

Kaıalarda sığınak 
Yap1lan tamimlere rağmen ha· 

zı kazalarda umumi sığınak kazıl. 
madığı ıgörülmfüıtür. Vilayet bu 
k11zaarda sığınak ·azd•rılması içjn 
emri tekit edecek ve derhal hnre· 
kete geçilecektir. 

-0---

Cam eşya fiyatları 

hazıriamıştır. EserJe nüfus sayım- SORUNUZ ·-------------...... lan ve nüfus iılerimiz ıhakkında 
gazetelerde çıkan yaı;ılar da top· 

Camlarla ilaç ve lamba şişele· 
ri fiyatlarının son günlerde yük
ıelmcs.ini na~arı dikkate alan fi. 
yat mürakabe komisyonu, bu hu· 
susta tetkikat yapılmasını büro 
ıefliğine bildirm.!§tir. Mürakabe 
büroıu bir taraftan piyasada 
mevcut mal miktarı ile fiyatları 
tetkik etmiş, diğer taraftan da 
Paşabıı'1çe şişe ve cam fabrika
sından ~tirttİği listeler üzedne 
bu fiyatlar Üzerinde mukayeseler 
yapmıştır. Öğrendiğim.ize göre, 
fiyat mürakabe bürosu, bu gayrı· 
tabii fiyat yükselmelerine, husu 
si bir tröstün sebebiyet verdiğin· 
den §Üphe etmekte ve tahkikatı· 
nı derinleştirmektedir. 

lanmıştır. Eser her tarafa ve haı- SÖ YL/.YEL/•M 
bmıza para!IZ oll'rak dağıtılacak • .-----------r tır. 

Tütün ikramiyeleri tevzi 
ediliyor 

Sorulan Adres 
Kon~adan Bo.y Sül ~lAD ırdaş kdnı da yok. No ~apayını acaba! 

soruyor: CEVAP - Elinizde bulunan kon-

30. 6. 941 

Kahvenin hatırı 
IR\ ün evde otururkeq, kapı 
ll::::&I çalındı. 

Kapıyı açtım: Bir polis. 
İnsan kapısında bir polis gÖ• 

rünce ne olsa bir irkiliyor: 
E kirasını verdik amma aca· 

ba ev aahibi bir yolunu bulup 
bir tahliye karan mı aldı? 

Geçen gün tramvayda bir 
kavga olmuştu, acaba bizi şahit 
mi yndılar? Kimseye bir şey 
yapmadık amma, acaba aleyh;. 
me bi~ dava mı açtılar? Yoks11 
herhangi bir tanıdık hakkındıı 
benden malumat mı almağa gel· 
diler? 

Polis bir kağıtçık uzattı: 
Bir tarafında bir mühür, öU 

tarafında da bir numara. 
Bir şey anlamıyarak yüzüntı 

baktığım için polis izah etti: 

- Kahve almak için ... 
- Ya! diyebilmişim. 

- Yarından itibaren kahve 
tevziine baılanacak. Falan yer· 
deki dükkana gider, payımı• 
düşen kahveyi alırsınız. 

Meger ne boş dü}Üncelere ka 
pılmııım: Ne ıahitlik, ne tabliye 
karan, ne dava, ne de baıka bir 
şey ... Ssdece kahve imi§. 

Kahve tiryakilerinden sayılı· 
rım. Polis gelmeden iki dakikll 
evvel c nım kahve i.,tedi, mut· 
fağa gittim, kahve kutusurı• 
baktım, kahve kalmamış. Şiınd1 

bu mühürlü ve numaralı veııikll' 
yı elime alınca, sanki kağıd 
cezveye atacakmı~ım da derh•! 
bir kahve piıirecekmiıim gib 
keyfim geldi. 

Sonra kendi kendime düıyrı· 
düm: 

- Bir fincan kahvenin kırlt 
yıl hatırı vardır, derler. Kah': 
kutumun tamtakır olduğu bit 
günde böyle bir vesİ!iayı evire 
gönderen makamın hatırı h•i 
kere kırk yıl olur acaba'? 

KÖR KADl 

Yüzde 50 tenzilatlı deniz 
tarifesi 

Denizyolları idares.i, İzmir 
arı münnsebetile İzmir ile dt 
limanlar arıı~ındu gidıp gelme 
içJn tatbik edılecek yüzde t 
tenzilatlı bilet satışına 1 O ağusto 
ta başlamağa karar vermiştır. A 
ğustos başlarında ayrıca limııtı1 

mızdan lzmire hususi bir sefe 
yapılacak ve Fuaza ı.cıtirak edecel 
sanayicilerin eşyaları tnşınac.aktır 

Muallim cüzdanları ve 
pulları 

F evkalude vaziyet dolayııııte 
bazı vergi ve resimlere yapılB 
son zamlar dolayısıle muallinıle 
rm sicil cüzdanlarıle kayıt suret 
lerine ynpıı1tırılmakta olan pul 11 

ra yüzde elli zam ynpıldığı M•0 

rif V ckaletince Maarıf Mudur il' 
ğtlne teblığ olunmuııtur. Emre 8 
re badema sicil ciızdanlurile kııY~ 
aurctlerıne 4S er kuruıluk, evr• 
!arın suretleri hulasalarına ve ıer 
cUmelerine de 15 er kuruşluk P 
yapı§tırılacaktır. 

Seyyar sinemalar 
Halk Partisi bir seyyar sincıil' 

grupu teşkil etmeğe karar .,,e ~ 
migtir. Bu ıgrup köylerı dolaşac11 

ve köylülere faydalı şekilde rnulı: 
telif fılimler gösterecektır. Bu ~ 
retle köylülere muteaddit, fay d• 
)ı, terbiyevi, zirai, sıhhi, ticnrı, J~ 
tısadi, sınaı fıl'mler parasız 0 

tenlecektır. Vj}8yeumız ko.>'I 
rınde ıgöstcrilecek filimlerle ı 
manları tcsb't olunmaktadır. 

=================~~ Harp m:ılCillerine verilmektf' 

olan tütün ikramiyelerinin tenı 
ine temmuz ayı içinde başlanaca
ğı haber alınmıştır. 

cE kJ valilcr1mlzd n jBaY Cemal trattnkl ~artıarla bir sene daha o· 
IBıırdaksmm t tanbuldıı.Jd dresini turacağınızı katibi adil vasılaslle 
öğrenmek tiyorum. Lutfcn bildi· hano sahibine blldlrinlz. Eğer, kira 
rlr nıwtniı;~» bedelini arttırmak için size yaptı· 

cEV AP - Beyoğlu, Teşvlklye, ğı ml\racaa.tı ve yüksek icarla evi 
Narmanlı apartmanı altıncı daire. bnJJkasına klre.lıımak Uzere pey al· * dığını bize yazdığınız glbl muteaö· 

E&kl,ehlrıle l'ukarı malıa.llcde t> dit şahitlerle isbat edebilecek ise
m idi binbe.ı}ı Ahmet Na.el Başeı· ıılz tcllşa ve ev arıımağa. ıuzum 

~mı) or: yok. Oturunuz ve rahıı.tınızıı ba· 
«E k1 l\loı.kO\'& ı.eflrl Galip Ke- kınız. 

- BiZDEN 1 
Askerlik ilanları ı ı SORUYORLAR 

~ ,,.,;' 

iki yavruma birer entıtİ 
yapmak üzere ihtiyacım olı11 

b § metre basma için, üç sii11 

sabahları Yerli Mail r pazarı• 
nın kapısında biriken halk arı' 
sında ezildun ve bir türlü sırı, 
bulup içeriye giremedim. E."' 
velki gün de ö leye kadar belı'\ 
)edikten sonra, magaza ıefİ111 
müracaat ettim ve ihtiyacırı'1 

söyledım. Aldıgım cevap •1' 
nen fU oldu: 

Belediyemizin 
Dikkat nazarına 
Bir ok~ ucumuz mntbruınııuı. ka

dar geldi \C şu dlişiln<• ini bize öy
ıeaı. Jfü; de lıııldı iSrdllğlitnUı. lçlıı 

ııyncıı kııytle<llyonız. 

Yaz me\ mlmleylz. Toz toıırnk t-
çin6e lan kunaumlarmıızı boyat-
mak hlr IJıtl)n~;tır. 

Jlfll'kes ııazar guıılerl şura)a, 

buraya g~nne •o gltlhorlnr. Kundura 
boyatmak k•nıı ediyor. Köşe ha.,lıırın
da boyacı nn~onı~ noyncı salonu en 
IUzumlu bir gilnd pazar totutn u• 
yularak kap blıyor. 

IBeJe<ll~ eınlz, bo cıl rm pnzıır gU
nU eınlonlannı nçınalarmo nıllıınadc e
demez nıl'l 

malinin yakın tarthlml?.e alt bir c- * 
• ı;erl otd~'UllU ôğrendlın. Edinmek Adapıızarmda Bay Zekl arJl!:IOY 

~in Jıangl kütUphaneye mllracnat tıoruyor: 
edileeoğlni \'e kitabın l!!ml lle fi)ll· «Ayak na.sırlan nasıl izale \C ııl· 
tını bildirir mi lnld t;lk1crl ne lle tedavl e<llJlrT» 

CEVAP - İstanbulda Kanaat CEVAP - Nasırları jiletle kes-
Kttabevine müracaat. ediniz. Kı· mck muvakkat bir tedbirdir ve teh 
tabın ismi, ( Bnşımızn. gelenler, ya- llkelldir. Kati surette lzalcsl için 
km bir mazinin hatırıılnrı) dır. Fi· en iyi ildç Collodlon Sallcylec'dir. 
yatı w, ciltlisi ıoo kuı'\ıştur. 'Bunu ufak bir fırça lle nrum·lm·ın * llzerlne bir kaç gece kııt kat sur. 

Ü küdarda Nnlıkuyu unda na- meli. bir kaç gUn sonra da sıcak 
;)a.D Siı.a.det TN.caıı 114ıruyorı bir su içinde banyo edilmelidir. 

11oturdulftım cvln kontrat ml\!1· Banyo esnasında. nasır yumşar ve 
dethıln bltnı ine tılr buçuk ny kolayca çıkar. 
\Bil. Ev aıınıı, oorcum olmadığı Fazla terlemeden ileri gelen n- ı 
halde kontratı ~cntıeınektcn koçı- Yak pişikleri de Tale veyi\ adi pud
ru~or. l\1ünast11 blr e\' butnuık lm- ı a lle tedavi edılir. 

~·~--·----------------...... --------.! 

Şubeye davet 
arlJ er Askerlik Şubes.lnden: • 

Yedek t.ab!b yUzbqı Abdullah Rah
mi oğ'lu Hasan Muhlisin (337 • 30) 'e 
yedek levazım teğmeni SalAhtıddln 
oğlu Zeki Sayarın (39039) çok acele 
,ubeycı mUraca Uarı. 

* Yedek piyade asteğmeni MUmın oğ. 

- Elimizde basma az oldıl' 
Çok acele şubcyo gelmesl lll'ın o- ğu için yalnız sabahları sah)'o• 

lunur. ruz. Yarın biraz daha erket' 

M. Mesut. (39946) adresi: Fatih Io'c· 
ner GUlcatnl Mah. Tarağa sokak No. 
10 da. 

Sakatları yoklamaya davet 
IBc,lktw} Askerlik Şubesinden: 
312 ııa. 332 doğumlu ihtiyat sakal· 

lardan sakatlık derecesinin tayini \ e 
ayni zamanda 941 ihtiyat yoklaması
nııı yapılması için mUracacıt etmlyen
lerln bir an evvel şubemize mUracaat
Ian. 

gel de ön sırada yer tut. 

Şimdi size soruyorum: 
Bu ~ef, bana bu aklı öğrCl; 

teceği yerde kadınlığıma hÜ 
met, bilhass ıhtıyarlığıma rne 
hamet edip de parasile bıl 
metrecik basma verdircml' 
miydi acaba? •• 
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Gençlik-- Bir köy kahvecisi, bir 
köylü, bir sayın bay onıı.şııgor 

inkılap Türkiyesinde köylünün gözü açılmııtır. Onu 
ne zaman bir defa incitirseniz, bin defa incinirsiniz Bo tilliği kuvvetlend i r en 

~Jer, gençler için toplanh 
ve eğlence yerleri olmaması ... · 

Dyün pe beriadeki bil
veals kalmıainin öaünde mo
la veriyoruz. Burası iflek bir 
yoldur. Geleni geçeni çok O• 

lur. Bunun için hemen her gün 
chııar köylttler kahvenin ya
nındaki ÇE111Dedm aıoee boyu
ca dizilirler.. eerıi acarlar, 
yolculara te.vuk, yumurta, 
yağ, meyve gibi mahsilllerini 
satarlar· 

---YaMn:- . --t 

AbilDb 
llip ona venıem rul mmm !) 
hele biyol .... ln&n ki yirinl 
kurut bile kemen ruıymı dl· 
yecek. 

( 

Bir tabi durdu. içinden, 
kıyafeti bllammdan sayın 
Bay olduğu sanılan bir zat 
çıktı. Sellın vermedi. s.ğt
mudaki bir tahta iskemleyi 
mendilile aildikten sonra o
turdu. 

- Kahveci! Bir tekerli kah 
ve. 

- Kahvemiz yok bayım. 
- Kahve olmaz olur mu? 
- Şehirde de yok ki bbde 

olaun. 
- Suyunu iyi su mu? Pis 

değil ya. 
- Çetme SUJU. ffte akıp 

durur. Herkesin içtlilne bakı
lırsa iyi olsa gerek. İBteneniz 
bir çay ya.payım. 

- Kim bilir ne bulqık A· 
yu bir şeydir. 

- Şehirdeki .kuru kahveci
den paketle aldım. Ayran is
ter misiniz? 

- Bardağmı sabunla yıka. 
- Baymı. kWlura kalma, 

1&11a bir 18Y aöyliyeyim. Bu
radan Bizin gibi çok baylar, 
avcılar, yolcular geçer. Co
funda birer Jdlçtlk el çantam 
vardır· Bu çantanm içine -
bun, petkir, bardak, çatal b-
11k neyi koyarlar. Bir de aıo
fukluk mcakhk matraıan. .. 
Hani içine sıcak koyan:ık 
ucak tutar. soluk··· 

- Termos lllJl demek 18tl· 
y~! 

- Evet, termoe mu terkoe 
mu iate .cuıda.ıı..-

- Bunu bana niye aöylti
yonun ! 

- Bani, bayuna lll;liJıe
yim, yok mu ya. maclem ld 
gezgin bir bayan. rallat yoı. 
culUk edesin diye, kuSura kal
ma. ZatmD da böyle yçana
nu hem ğ1mltlmüzll indtmes
ainiz, hem emniyetle yer içer
siniz. 

- Sen epeyce uka1l bir a
dammıp. 

- Bayır, ben ubll deli· 
lim; onbqıyım! 

- Onbqı isen burada ne 
itiD var? 

- Ne yapalım? l'elet ialn 
vermiyor. Biz aıramm B&l-

kanda, Çaııaklralede. WikJtı - Bu pahacmp nehdm 
harbinde aavdık. Art.ık bbe 111 •bp.mız? 
bucakta kahvecilik dilltil Ne - Bqka mallar 1Ul bu S-
)1al'&I' Jd ODU da beceremiyo- baezJık decJiitn çukura J1lftl'
ruz. Söz miaili zatmıs glbl iti- ladı. Guı kap ahJoru. lal· 
barlı, •ym baylara ikram et- vvb,t besi. mintanbk buma· 
mek )ıile eliwriwleıı plmiyor. YI k&ça ahyoru? KUDdura11 

- Kuvvetli çmen var, lif neyi aorma. 
ikram ediyOl"8Wl y&• - Sorma dlycnwı takat 

- An1Jyan ol111'8& lNH da eormad&ıı kendin 86JllJW· 
lilldlr! sun. 

Kahveci Salih onbafı ayran - Ne ,..,alım 1-ym ! Ba• 
getirmeğe gitti. Saym bay bi- 11& Dilli Cawt derler. 
H töyie bir baktı. Kılık ıa,&• - OnWl için mi dilia ~ 
fetimilden bay mı. ala mı ne UUD ! 
o)dgpmuzu keetirememil o- - Daha obdar o::n~. 
laeak ki arkadapma: - 8&dbı kma8ı 

- Hemteli! dedi. Ne ub- 1lılt a.te otusara verecei: liil· 
1l kahveci! bu kayde hep böy- illa, venniyecek millin? 
lesi mi yetieir. - t1cma vermiyecejfm ....._ 
Arkadqmı. bunu ob,.m- yım. -'••·•Wıı.11 

ea danbnurn ama benim el· - KJrkta iaat mı 
bi - epiee patavatllmdır. He- sun? 
men cevap verdi: - Y&renıik uzadı, 

- Salih onbaş uk&ll delil· kaybettik. te.vuklarm 
dir, fakat akıllıdır. Asker oca- elliye çıktı. 
ğı ve harpler içinde geçen ha· -ı Vay! lhtlklr mi! "' 
yatı ona çok 19yler öğretmit- - Sen bilinin lfeytm. g6n-
tir. Bu köyde hep ukaJi değil. llln nuı1 istene 6yle aöyleyi
h9 aJalb Jetifir. Salih onba- ver. 
lllardan daha~ ISlilyon- Cam pekge m1rı•an &&J'lll 
1ar buhnak pek kel&Jdır. ~Y 1MI .ter 1lana d&ldü: 

Saym baym biraz afa••111a- - lxttil'OI' muun .,_eri! 
8IDJ bekliyordum ama baba· Dedi. lhtlk&r yapıjmı ~ 
can bayım hiç oralı olmadı. itini edi10J'. 
feitmemezlikten geldi ve yan- - Biç bll'l8f itini 4ıtta•· 
dald köylüye BO!'du: Sadece tavaklan. Ma • ,,.._ 
- eu beyaz tavuk kaça? rq verdtlbn için -- ..... ! 
- Kırk bet ı... • .n. be;yım. imı ntıkteli bir tariııü. ~ 
- Tuhaf! D; elli deiil. met istedi. 

yahut niçin kqk delil! - Demet eea arttdla T 
- Elli kurut deeem dıolru - Tabii dejil mi ,.. Bat.ta. 

ohntıZ. bence de pahabchr. ıs.ti namla dalla bet lmnl 
IÇll'k deaem otu diyerebta. ful& vereceiia! bet taftllta 
Kırkbet denıem. aen 1ark ve- Jirmi bel brQI fa* Ye1'811-
rebiliraen tavuğun tam 11aüı- tim. a,unet mi .,., 
.ııı J.lg oluru~ ,.,.._.,,_--... ~ l:IJrAf ~,,...~. 

- Otu bet bile V...._ IHI öirm.U. ! 
Sis hep böyle pah~ - -- mit .... ' ll?'Rfl 

- .,., .. hep böyle Dk~! 
GCaCUADU. Ama aca-1•- _ ••·•? 
tunmn 1ft.tl http ~ 
mtma yWdenir- Ne olar 1ark - ,.__: IH ar il 
yılda bir olsuB k6yla mahna - Pik abl 1* d• bea-

f
--'- . ..,. __ 

bet Hnlt _. verıvenıen ae - l'ena«lalle ""*1 ola-
çıkar ? ' 6 - Otuza veril'leJl almm. ymı. ~ lllillir. Ama 

- Gödnü seveyim kwnıra aizcilen _,... bıill-
kalma. bireeY söytiyecefjm. - BenW ldla olıı.iımıı lıi
Bu töför bir gtindelikçi eaııaf. U~ ~ dlla 1ntruma. 
tır. Ona eor, de ki: 
(- Sana yirmi lira tabi S.ym baflll dedlıklarfte be-

kirall vereceğim. Ş1l ta,lll- raber pu'IDUlan da titıe,or
nln tawiudan keetillm on clu. 
kUl'Uf1l 8eJlin hatJrmdan ke· ~ J9n miteHdr ol-

dum. tıeri giUiiimi ..,,.,,_,_ 

Gazeteleri okurken 
Kelldık, tavllklM'I otıomo111e 
~ ....... bir taıria: 

- S&JID 11a,_. dedim St
Jd lıiru incittbn. Bot gtilil
nils. Yam me ..- .a,n,.. 
ylm ki ta'bllp Tlrlcl)' .... 
k~ ........... ().. 

_...,,.... JaWIMll .,,.. ba1aauıpn ..... 
......,.. bııllr gak cesar s&'lnQJordu. ~ 
ber ..,. '* ~ Yar. 

KapQI ..... ft .... 'blldlııııııldı » 
.. _. _... Dalla ..... 1ııll9' ........... 

- QMla.. ... ,_ ~.................. _... ...... 
lılN ......_ OCllııd& PDO '* ~ ~ 
.. ..... Gtnıı'la elnl tatu)cılda. tJcllll .. 
,..._ ........ Olfmltl'HL l'alcat ~ 
.. ~ 'l'alanndül ..... Ud ...... 
J8ft lgllalıf IDDkt..,s n bı'ılanm li1Dd8 de '*"* llpra ldUG ftl'dı. 
~ ..... ..,.,. Jcallcank ı.clma ... 

ı-. - .. 8llalDuf bir hali )'Oldu. AJrilie 
cıiltlık "'8nlVOl'dU: 

- ~ ~ Tarpla, - kadar ~ 1ılr 

··-'-- ........ bdısr d8flDdlllatlıi ,_ Cila ........ ~ ......... M ')> 

ram. ........... - ~ 
Jllrılılllld Dil ,.,...,..... ......... 

- ·- *' 

Çftnn: Rezun A. E. YALMAN 
- .... aıallll't a.n.- .... ..... 

- ...,,.,. ........... '* .... laıdlır --. ...,.. 
a.n. .... ...._ ota .., ,..,. rı • 

- .,.... ..__ ,..... ~ clllclf • .., 
._.. ..,.... gDU, ••• e '* at ar .... 
... Twpba ...... --= 

- -- aırt. ,.. *'' - .. , - JbıJD', cloM:mD. llsld 1* ...... .... 
... ~ .................. Mat 
o ....... ...,.. 1ılr liff1remet ... , ... ilet 

~-
out.tr t.'lln1r. linlltl w .... da ~ MI' 

...... Oaa ~ ...,.... ........... de
di. ~ ....,,. bstlt.e)re enmelldi.ı'. 
Ka1.ıe ,.,,a1nJS ne ıapuaJc T 'Bmdmle ev• 
1iD-. dalra 111 .... . 

....... '1'llrpln ........ llldı: 
- 'lllJ,.. D9D* nlf8nl-•T 
- llQırr- J'abt ............ ildMl ..,. 
~ tü1U .._.,. .... 

• .... .,...... IGl ~ -...u. .... 

•• ne wm• 1ılr 416 llııellr
_. mathJra lilla ... • 
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,. - 1lllmıtJıw 
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Dünkü maçlarda Galatasaray - Beşiktaş 1 - 1 
berabere kaldı. Fener lstanbulsporu 5-0 yendi 

Yüzme erde bir Türkiye rekoru kırıldı 
.. 

Dun Fenet stadında mlllt ki.ıme bir hareket yapan Salimi de çı · 
maçlarına devam etllldi, mevşı- karmuı, ilk kararını telafi .iç.in 
min ıleriıemesi. bunaltıcı l:iit sıca· yapb~ı kanaatifıi haklı dlatnk 
ğa rağmen stada yınc yedi sekiz uyandıtaı. 
bin kı~ılık bir seyırcı toplıınmıı Sahıyeı'I şunu ilave edelim ki, 

, bulunuyordu. Ahmet Adem dün oyunda çok 
! lJUn Fcrterbahçe, lst.anbulspoı- konuşlu, bu da link@mlıı zifından 
' la ı Galata!laray titı. Be lkta~la kar. ileri geliyordu. 

• • • ; şıla8tı. t' enerHıt:t rnkiplcııni_hl'lki Öğtendiğlmlze göre, l>u arka-
Bu güzel kadın da acaba boyunun kısalığından fİkiyet~i mi? bu !iene ~n Jyi oyt.ınlnrını oynıya- daş bir gun evvel kendisile konu-

rak 5 • O mağlup ettiler. Galata· §ahlara, uzun zarnandanberi ma1s
sarayla Be~ıktaş da 1 • 1 berabe- ıdare etmediğini, antremanı olma. 
re kaıdı. dığını söylemıştir. Bu sözlerine rağ Kadınların başııca şikayeti: 

Boy kısalıvı .. Maçların tafsilatına girmeden men böyle :nüh.Jn .iki kulübün mu 
evvel ~.-ine hu sütunlarda ıhakem ·adderatının mevzuu bahsolduğu 
meseleşi üzerinde duracağız. Be· bir ımaçı hakikati itiraf eden birisi 
şiktaı:ı • Galatasaray maçı hake- ne vermek, verildikten onta dcı " 

B k 1 " d k "' f d min fena idaresi müsabakada hiç arkatla!:ıil böyle mesuliyetli bir Oy ISa IQln an Şİ aye e en bir zevk bırakmadı. Bunaltıcı b1ı vazifeyi kabul etnıesi dogru bir 
sıcağa teğmen saatlerce Uzak yer- harehl olma a gerektir. ~fa su-

k ad 1n1arım1 z ne yapma f 1d1 rl ar?. lerdtn, denız ll§atak, deniz han- retıe mesuııyetj hakl!m komitea: 

de m z: 
D ye soranlara: 
ınm Ull ye~ d tını. 

1' akat her ı;ı yden 
mUmJı::ün mlldür?> 
\;M°melıt ı zım. 

yosunlı bir ynna bırakarak futbol ile 1iiikfin: l!.ayla~makta binlerce 
lxrbere saçlarının arıı. ından alıilalı zevkini latmine ko an bihlerce ı halkıfi hlslerıle mli!let~ken oy· 
halırlatmahdırlnı. Grcta Garoo'nun meraklı, bu zevklerini hakernJn nanmaktadır. 
saç tarama Şt>klını J{endllcrlndc tec- çok fena idaresine kurban ettiler. , .. Uün F ene stadıntia jJk mi:li 
rUb eltiteye k lkı malıdır. DUz da- Ve ıhiç şüphe yok ki; sahadan la kume maçını F enerhahçe - lsta.ı
ğtmk ve uz ın açl.:ır boyu k ıtır. I net ederek ayrıldılar. ı b~lspo~ yaptı. Sarı ıacıverdıiıer 
!çerı doğru kıvrılmış sade bir rulo Uzun zamandanberi maç Jda 

1 

dun guı:el bır oyun oynadıla . 
şıl.kaklarda 'l:C alında oağınık bukle· re etmiyen hakan. dun yoruıdu, Evvela şunu söylemeuyiz kı. mü· 
lcr ,.e yahut a larırt tamamlle .ru-I a;mbale oldu. Bunun neticcsidır dafaa ovunu oynamak ıoaliısınd'!ln 
karı knTılmış li kısa boyluları ki. senenin bu en mühım maçın-ı kurtulmu ıardı. Atak bn oyun suı. 
çok u ar . .Ayakları kbçtlk •e ~-'ı da ne yapacağını şaşırdı ve guzeı temi laki- elliler ve muvaffak da 
chr. Onların güzeli ğini meyclana koy başlıyah, çok zevkjı cereran eden o~Cluıar. Ortaya hakl!'aten zevklı 

uz:ım k mak için dairı1a iyı nyakknbılar seç- I bu maçı seyredilmez bir baie sok. bır ntaç çıktı. Egcr F enerbahçe • 
cc\:ap meli. Fakat boyu uzalJnak gayesilc tu Ahmet Adem dün ıh~ ko~ma· J tanbulspor maçı da oımamış ol. 

sipsivri t.opultlu a.yakkabılıırdıuı ka-1 dı veyahut kogamıidı. f Utbolde sayaı •. Lınler.cc halk büsbütün kır. 
F kat çınntalıdır. Kı boylu bır katlının avantaj denen bılcleyı ortadan gın bır vaz.ıyelte sahadan ayrıl• 

çok Yfik k . l~puklu bynkkabılaı la tamamen sildi, yok elti. Şeret bi· nıış ôlacaklatdi. 
eke f;eke yürü'llCSı kadar acalp şı-y rincı devrede kasti b.ir hateket Fenerbahçe munvın hatlı otla 

yoktur. Sadelı 1 ve tabiliği hiç bir yaplı ve bunun ceEastnı dethal da A j l<iza olm k üzere hücum 
uman elden hır kınamalıdır. k ndan l. b&t.uııı J i dca k.l n 

d bUyDJı: b r ha tah tar v ya blr Gece elbıcıelerı ıçın .luetlennı mey kr.e •d ht ı"' k k ncUcesldir i, takım b"unun ba 
doğ'Um yaptıktan !ıonra b ,.kaç san· dana .. ıkarocak kum,,..lıırdan tuval;t ço geçme en at a cıpanoca ı " -.. şındıın nıhayetıne kadar hücum 
tim tre daha a'l ve g ! llyerek 1 yapmalrı Mese !\ krep dllşln, ktepsa- · ti d k ld M .. d f d 
tllefttl!Ş kadınlara tl3.nınrştır. Fa ten, dantel, jorjet ve mu lın dU sua. şapkalar gıym~melld r. O zaman boy 1 vazıye n e 

8 1
'. u 

8 
aa :ı 

kat bu ÇOk enô r vukubul n bir hA- vücudu çok güzel sal'lu·. 'rafta, or- ları daha ziyade basılır, bUtUn gUzel- bu sureltdıe alJçık bbır . oyu~la nefı:s 
d _ _.. •.ı. 1 1 .... t llkİ""'ni ko.·""""erl"r. »ıAlıklnrı gibi aımıı 0 u.. ıye !ırız kı, fener-

...v r. ~el' yıt'!ıl .~ Y rm ~ en gandi, fay gibi kumaıplar uzun boy· = • ,, ""'"' .. v " 
şaıı ve b r z daha boylanm k lulara daha çok yakıftr. Tuvaletleri kalmak çok daha lyltllr. Ben şahs n l.ıer senenın en lYJ oyununu dun 

ı tıyorsanre doktor nuuın fıktiı 1 alı- oldukı-a dekolte yapmalı. kol ve ya- enine boyuna bir delikanlının yanınn °t yn dıınr "
0 

e .. K1 1 
cdner &.$lemın,J e uır ortava KO" u nr L.ener-

nız. Boyun uzam ı ı elt rl gudde- ka yapmamalıdır. s ç tuvaletini de kUçUk bir kadını çok yakıttırrrım "' " · r 
lerfn llyiklle vazlf lcrinı yapaman1a- ytlksek yaparak başa bir çiçek iliş· Erkeğin kadınını himaye eder glbl blr b.ahçe takın.ınchı ttıUd~faa vazife. 
lanndan ilet' gelir. Doktorunuzun tırtlı.tse olduklıırındnn bıı·knç sant'l· hali varcln· ki başka bır çiftte bu mA-

61~ 1 yaptı, Muammerın gUnden 
ı:.e Ekfıtralt de Thymu tavsiye et- ntetıe daha uzun g!SrUnUrlcr. na kay'bolur.' gi.ıne duzeıdığıni gör.~yoruz. Mu· 
mesı çok ınuhtemeld r. Bununla bır- YUksek ısıcemleleı<Jc oturmamağa Boyıı kesen elbı c şckUlerlnl lnU- rat çok canlı, fakat uzerinde da-
kaç santimetre daha almanız mubak- fükkat etmelidirler. YUksek lskclfılc- hap etmemelidirler. Bo'crolnr, geniş h~ çok işıemck lazım. Tecrübesiz· 
kaktır. lcrde ayakları yere değmez ve mual- kemerler, kısa ceketler, yelekler kı- l~ı ınsana henilz büyük bir em· 

Peki ya 25 ya mı geçmiş olanlar lil.ktıt sallanan b caklarlle hıç de boş Btı. boylulara hiç yakışmaz. Bil!kls nıyct vermıyor. Ömer muavin 
e yapsınl&r, diye l'IOrncak ınn:. On- bir manzara arzetmezler. Oturmak tayyör yaptırdıkları zııman ceketin hattının en bılere.k oymyan oyun. 
ra da boy18.rından azami l5t fade için salonlarda. dalma geniş ve kısa kalçaları örtecek kadar uzun olması, cusu, fakat d~ima topla oynama· 

tmekten ba ka ço.re yoktur. Yani koltukları seçınelıdtrler. Onların için kemerin kUçUk parmaktb daha ge- ı sı.' z mıın zaman dahi olsa adama 
akıkatta olduklarınd n cl3ha uzun de, gösterişleri, mııhfaznsının içinde· niş olmaması lazımdır. 1 gıtmekten vazgeçmesi lazım. 
örUnnıeğc çalıfmalıdırl r. ki kıymetli taş kadsr göz alıcı olur. Son olarak çok mtlhlm bir tavsiye- Hucum battına gelmcc; Niyazi_ 
Evveli doğru oturmağı, dik ytlrtl- ÇOk büytlk el çantalannı kullan· de daha bulunacağım: Hiç bir zaman Yi dün iher zamankinden İYJ gör-

n ey Adet cdinmelidırler. Fena otu- mamalı. heyet umtımiye ile tezat boylarından utanmamalrdırlnr. Her diik. Yerinden kımıldamağa, koş.. 
uş fena ytırUyüş kadar .şeklı bozan teşkil etmtyecek kadarlannı tercih zaman, her yerdıı kendilerine itimat mağa başlamış. Bu hatta Naim 

yoktur Çev k muvazeneli bir etmelidirler. etmelidir. Kısa boyluluk hiç bir za- futbolü bilerek oynuyor. Bünye-
' o ut her zam n gllzeldlr. Sevdiklerı adam kf'ndılerlnden çok man kusur değildir. HatlA hazan, iyi sin.in zayıf oluıu. mücadele kabi-

Sonra açlarını çok fazla uza.tarak d:ı.ha. uzun boylu ise, onun boyuna istifade etmesıni bilenler için cazibe· liyetinin azlığı netice almasına 
omuzları Uzerlne dökmemeli. Sık sık yetişmek ister gibi kocaman yUksck yl arttıran blr hU'SUslyet olur. mimi oluyor. Naci bermutad inat. 

çı, bu inadı bıraksa futbol &aha 
tının ası olacağında hiç §üph t 
yoktur. Rebii1 Fener hücum ha• 
tının nazımı, oynatanı. Kadri ıle 
risi .için ümit veriyor. 

Dün Fenerliler ba§tan nihaye 
te kadar hakim bir oyun oynadı· 
lar ve oyunu lstanbulspor nısH 
sahasına intikal ettlrôiler. Çok 
gol poz.i9yonuha girdiler. Goı 
adedini yaptıklarının bir misline 
de çıkari!.bilirlerdi. Fakat gelen 
fırsatlardan istifade etlemedHer. 
Birinci devre 3 • O fener lehine 
neticelen~i. İkinci ôevteôe iki gol 
daha kaydeden Sarı laciverdUle. 
sahadan 5 • O gahp ayrıldılar. 

Beşiktaş G. Saray 
MUsabakayı yukarila da kaYdettığt

mlz gibi AhJhet A6em idare cıttı. Sarı 
Kirmızılılnr takıiri teşkilinde btlyUk 
bir hataya dUşmUşlerdl. Musl.afo. ve 
A.rifı oynatmıyatak Hellli hUeum 
hattına almak yanlış bir hareketti. 
Onlın içindir ki, hUcuın hatlının or
tası tamamen felce Uğ'ratlı. Eğer bu 
hata yapılmamış, J.iustafa ile Arif 
oynatılmış olsa idi, tlUıı BcşiklaŞı 

kazanmak öyle Mnnedıyoruz ki, pek 
kolay olurdu. 

Sarı Kırmıealılıır, bU yanltş kadro
larına rağmen auh oyuha lyl bıışla
aııar ve bu güzel t>yunu bir mUdflııl 
le devam ettirdiler. 

1lk dakikalar İstanbul .,amplyohu 
için çok tehlikeli geçti. &ıldah yapı
lan blr hUöllmda gUnUn en iyi oyun
cusu Mehmet Alının allı!i 5ıkı blr 
~Ut direği buldu e lyah be)"wılar 
lnu1ıak1fa1{ fr go en mahrum kaldı· 
lar. Galatasaraylılar çok canlı, bu· 
na ınukabil Beşiktaşlılar durgundu
lar. ı.·akat her şeye raAmen oyun, 
2cvkll oluyor ve heyecanla seyredili· 
yordu . 

Bir hücumda Hakkı topu sola ge
tirdi. Topu avut çizgısine kadar 111-
Clırcn ŞUkrU bir orta yaptı. Sağdalı 
tekrar Hııkkıya gelen top, hafif bir 
vuru\lla Galn.tnsaray ağlarına takıl· 

dı. Oyunun temposu mUsavı bir cere
yan takip ederken 13eşiktaş merkez 
muavini ile Şeref lüzumsuz hareket· 
lere başladılar. Nihayet Şerefin kasdl 
bir hareketi karşısmda hakem dışarı 
çıkarma kararını verdj. Saha ortMın
da bir kaç dakika sliren bir mUnaka· 
Şad:ln sonra Şeref çıktı ve Siyah Be· 
yazlılar oyuna. on kişi olarak de· 
vama başladılar. Fakat çok geçme
den Salimin verilen bir lcıırara yap· 
tığı itiraz üzerine hakem ikinci bir 
ihraç karan daha verdi. Salim de O· 

yundan çıkarıldı. 
Oyun, bundan sonra seyredılmcz 

bir hn.l aldı. Hakemin bir kararı, ay
(Deva.nıı 5 incide) 

~ "Jt \ 
osta güvercinleri orduda büy ilk hizmet eden mahlUklarClır 

Avrupada ,telsiz tc grat ve tel fo- evveldir. Yam leletonun hentlz icat e
nun icadından sonra, gUvetcinlerın dilmediği bir zamanılıı... Fakat, te
P<>Stacılıkları ı~I suya. dllştU Fakat, lefoh icat edlldı diye gilvercinler mat 
Japonya.da gUvercınler, eskı yUksck buat kadrosu hal'icine çıkarılmış de
ve ehemmı;vetli mevkilerini ~An mu· g'lllcrdir . .Bugllii blle Japon gazeteci· 
hataza ediyorlar, ne telsiz telgraf, ne Uk Alclnirtc pek bllyUk yardımları 
de telefon gUvercinlerin kıymetine bir dôkunUr. Bilhassa l:IU, ba.yramla.taıı 
naklse getirmemiştir. ve ynhut spor nUma:,işlennde pek de-

Japonyada, gUvercın ~etıştlrmek ğerlıdır. Merasimde bulunan muhar· 
lıerbcst değild r. Bu iş. ancak hUk1l· rlr, leleton ile uzun uzadıya. Konu~· 
ırletln rhfüaadesile ve kontrolü altın- maktan ise hemen yazısını yazar, gU 
da yapılır. Askeri makamların kcn- \fercine lciıllm eder, gönderir. Fo· 
dilet ine liıı.ıı gtlvercinleıi vard1r. Hu- togfıifçılıı.r aa, ayni suretle hareket 
siliıl yetışUı chtei' de, yelışlirdlkleri gü cacı·ıer. GUverclnler, yazı ile beniticl 
verclıı1trlıt sayısını bu makamlara fılnU ae g UHrler. 
blld;rnıbk mecburfYeUndedltler. Şu hakıkaU sôylf'.mck lflzıındır ki, 

Kırıt sene t>vvel, Belçika ve Fran· Japohyada, guverclnlerltı bu kii.aaı' i
sa en iyi posta gUvcrcını yeti,.Uren tıbar sah öl ôlmiıliı.hnıı. en ziyaae 
memleketlcrdl. BugUn ise listenin ba· matbuat se~p olmuştur. Bi.indAR ya· 
şında Japonya bulurumıktadır. rım asır evvel bUtlli! Japon gazetele· 
Japdııyada resmen tescn edümlş, rinfn güvercinler hakkifüiaki umumi 

80 bin ğ\lverc!n vaı'aır. Burtun 20 bl• yazıları, bu faal, işgUW hayvanın 
nlrll asker besler. 60 blnlhi de lhısusl Kadro he.rlcJ etıllmestfiln 6nttne gl!Ç• 
şJrkelJcr... BunUı.fdan bir kısmı pô· mı,ur. 
Usln elindedir. Gerı kalanı T>Uytlk ba,. GU 01 1 1 U 
lıkçılara, inci tıcareule mtfgı.ıl <>lan ver 0 er n pollSe 6lıı.n h'!Zme 
şirketlere, tıp c mlyetlerlne, gazete· de çoktur. Bllha.ssa mUhlm bir izi ta· 
lcrc ve llAlı ... aittir. kip ellen polis hafiyeleri, elde ettik• 

Japonyada. bir doktora, 'biı• post.ıı. lcrl matQmatı derakap, yanındaki gU· 
gUVcl'eini ne gibi bir hizmette bUIU· Vercln Jte. Amlıfoe blldırlr. O da ica.P 
ha bilir? Arzedellm: Siıytiyeletde het eden terUbatı alır. 
eczacının bır kaç gUvcrcihl vardır. ıau C:Uverciıılerle mektup gondenneıürı 
gUv rctnler hıuıtalann yanına gönde• bir kaç uaulU vardır. KA.h ayaklıırt 

r. .r mel<tub:ı. oh:lOrun tav ~e- ·asıfia, kAh katıauarının 
leri yaulmıştır. Onu h88taya ~Urtr. allına konulur. Fakat, sert bir :ııa· 
Bılh:ıssa hastanın vahim hallerinde, ber göntlerllirken mektup kanauarın 
veya telefon bozukluğuna t adtıt e· altına konulmaz. QllnkU bu. hayvanın 
den ımmanlnrda gtlvcrclnlerin hlıine· uçma sUrntinl a.ztıttır. Hızla gidebll· 
ti pek btıyUktlir. mek ioın çok emek sarfelme!lnl mu· 

GUv('rcinlerin balıkçılara yaptığı cip olur. 
hizmet fllylcdır: 'Biz TUrRI r aruında gUverclf\lCJ• 

Japonyada balıkçı gcmilerı modern zamanında pek mUhlm rnevkllora e• 
olmayıp eski ve yelkenli kayıklardır. hipWer. İngiliz kralı ArelanyQrekll 
Bunlardan biri, evvclA. balıkların çok Rişarln Saib.haddini EyyUbinln gttver 
olduğu yeri arar, bulur ve hemen gU. dnlerı pek m~hurdur. Rtşar, TUrl< 
vcrcinle blr mektup gönderir, bUtUn ordusuna gllvercinlerln yaptıkları hl~ 
gemiler! çağırır. Bunlar da zahmet- mcUeri göz önUnde tutarak, lngııte· 
sizce balığın bol olduğu yeı e gelirler, rede de ayn! usul Un tatbik edllmesı.nl 
avlanırlar. cmretmı,u. 

Şehirlerden uzak yerlere giden o- Mısır TUrk kadın hakanı (şcce· 

tomobllciler de dalma yanlarında., ka. rettlddtlr) de, Fransa kralının Sen LU 
fes iı:lnde bir gilvercln taşırlar. Dağ- orduslle Kıbruıta 1kcn geçen bUtU 
da, bayırda, kırda otomobile b,r ka· hAdlseleı1 gUvercinler ı:asıta.sile ögren 
za lnz olunca hemen gtlverclnle ha· mlftl. Sen Lut esır edildiği zamaJl 
bcr gönderirler. Yeri muayyen olan bu husus.kendisine nakledildiği vakit 
otomobile yardım etmek te böylece hayretler içinde kalmıttı. 
kolaylaşır. Denebilir kt, Avrupa, gtıvercinJrr· 

Post.o gUvcrclnlerl, matbuata da d~ istifade etmeslnl bilmediği zamlln 
bUyUk yardımlarda ve hizmetlerde bu larda TUrk ordularıncl& gUvercln, bU· 
ıunurlar. GUvercinlerin matbuat hlz· yUk hizmetler ifa edıyordu. 
ıneUne girmeleri bundan altmış sene Zeki TUNAl' 

hergiın 
(Dinkti nüahadan devam) 

- Haydi, haydi Nermlncl.ğlm, de· 
dtm. Necdet ağabeyın sUslü bayan
lan dururken beden mi ilham ala· HiKAYE -

-

-

bUytlk bir şey değil, küçük blr ricayı 
kabul edeceğine söz versen ktı.fi.. 

- öyle ise peki... Dedim eserinizi 
tanıamlnma.k için i6tediğlniz şeyi ka 
bul edeceğime söz veriyorum. 

hergün , 
.s ı ı~ ,Y~me~ .air f1kru 

Aptal u'S'ak 
Bektati muhiplerinden biri 

utaima bir mektupla fU emri 
verir: 

- Bunu bizim baba efendi
ye ver, cevabını al Selim llÖJ· 
lemeii de unutma ha. 

Biraz aptalum& olan upk 
k~ kop babaya gider. Efen· 
dİIİlıin ..ıimını ,öyler. Fabl, 
mektubu Yenneği unutur, yal· 
... ........ıncla divan durup 
bekMr. Baba • ..,ajln halind• 
liPhelenir. Gü&e,.k l()l'ar: 

- Batka bir ft')' diyecek 
nailin? •• 

Cevap v..medisini ıörünce: 
Har •J'I otlu •Yl hay, itabile 
koni'. 

Eve dönen Uf8P bu aefer 
efendiei aorar: 

Bir fey" dedi mi? •• 
- Dedi efendim. 
- Dediklerini unutmachn 

ya? .. 
Upk, açıksözlülüfiinü ırö•· 

tennek bter ve ciddi bir eda 
ile: 

- Hiç unutur mu)'1Un. Hay 
971 otla ayı hay, dedj, der. 

cak" 
Fakat bunu söylerken bilmem nl

çın JÇ mde garip bir SJZt belirdi. Göz. 
terimin onUnde Necdetin zarif kum- bir tango çalıyor. Odamın kapw a-
l'al başı koyu kestane rengi gözleri- çıldı. ~ı bu lgUzel manzaranın 
ni görtlr gibi oldum... e~ın.den çevirernlyorum. lJd el 

gözlerimi kapadı, o kadar 9yıt tu-
* 1 tuyor ki birden: 

Davetıılcrin yanından biraz o.yrıla- - Babam! Dedlm. 
bildim. Ak~berl resmi tebrik· Sonra bUtUn arkadatlarınn say. 

On s~kiz 'yaş 

Yazan: 
Nur TA HSIN 

Ellerimi sıcak avuçlarında sıktı: 

- TeşckkUr cderlm Şerrare dedi. 
ğim bir şey var. SöztlnU bir namus borcu gibi tuta.ca-

Onunla ~mdiye ıkadar !hiç böyle ğına eınlnlm... Beni ne kadar minnet 
konuşmamışllk. tar ettJS'lnJ sonra. anlıyacakam. 

- Ne gibi! Dedim. Sizinle ciddJ Odadan çıkarken biraz alay et. 
neden bahsedebiliriz, Şerare ne kadar mek t.stedJm; 
bQytlrae sain için dalma küçUktUr. - Koltuklarımı fazla kabartıyor
Ona mllhlm teYleri naaıl emniyet o- sunuz, dedim. Artık bu eeerinlt için 
derslniZ 7. gtlzel bayanlardan gelecek olan teb-lerden, şık e8zlerden, mUltefrt bakı.ş- dım, hlı; biri defU. Elin sablbl, unu· 

!ardan öyle ıkıldım kl.. Hem~n oda- tutmasından Ju2m1ı:ş olıca.k ~I gözlo. 
ma koştum. Eskisi gıbl ayruı.da. dül· riml acıtacak kadar Bıkıyor. Birden 
ml çıkartarak saçlarımı dllzelbnek aklıma Necdet qabey ı•l41. laıntni 

YM 9errare 1l• llk defa ben bir tan(o Y
1
Uzündk e mUpJ1cm 'bir tcl>essUm rik mektuplarında benim de h\Mem 

yapayım .. Halbuki aradım, aradım C&n anı~ en: olac&ğından beraber okuruz degil mi? 

iııtcdlm. Fakat birden kendimi tut- sQyleyince gözlenm Wldı. 
yoktun? Nihayet seni odanda bula- - Yıne başladın GeJTarc, di)'Ol'du. Necdet atabey gWllyor: 
'bileceğimi tahmin ettim, aldanmamı. ~ iBtedlğin aanıtn büyilk, istediğin - Şl\pheetg.. Şüphesiz, Şerrare dl· 

tum, bu küçük cocuJc şımarıklıkları - Demek ıbcn1 en sonra :tıatırlıya-
arsızlıkları hiç de aynadaki g\lıel caktın Şerrare? Diyordu. 

fml· zaman ktlçUksUn. yordu. 
- Teşekkür ederim Necdet Ata- Salonda annemi ıörünce: 

genç kıZa yakışmıyordu. Bu, birden- Gllldllm: Bu gece nedense çok mUstehzl I· 
dlm. Dudaklarımı btlktUm: 

bire de!lişıen varlığmıı biraz daha ya - Ne yapayım Necdet. ağabey de· 
kından seyretmek için aynaya yak· dtm. Sizin bana karşı müşfik, na.dk - Ne ~ kl, dedim. Şcrrnre, bu 
ıa.ştnn. Bu gece sa.çıanmı, gözlerimi halle.rinlu alşmadım da gözlerimi bu ktlçUktcnbcrt kendisine kartı çok say 
daha ıı1yah dudaklanmı daha kırını- kadar acıtmadan kapıyanın sız oıa- &ılı ve .şimdi lblrdcnbire mUlteflL o
zı buldmn. Elimi yava.ş, yav~ ayna- blleceğinlze hUkmedemedım. Ancak lan kıymetli ağabeysini tanımakta 
mn yanmdakl elektrik dtlğrneslne her zamanki hırçınlrğınızla göılerlml gecikU ve tango yarısına geldi, de. 
gotürdllm. Odam karardı ve aym, acrt'.trğuuz vakit tanıyabildim. ğil mi? 
balkon kapısından ge~erek aynaya - Ben her ı:aman beni hatırlama- Necdet ağabey isUhzamı cevap11a 
akseden l!Jlklan itinde ince 'bir genç nı isterdim Şerrare. bıraktı. Pencerenin kenarına ynslan-
ıuz hayali bclırdı. Ben, bu gilzcl, - Şüphesiz ... Fakat hiç geçlnomo. dı. Bu gece her zamandan daha lgÜ• 
btı muhayyel genç km öyıe sevdbn dlğlmiz Necdet ağabeyimi sakin, uı· zel, ay ışığı yUzUnUn tnoc, Znl'lf pro• 
kL.. ıu, uslu lherhangi blr manzaraya da- filini duvara. lşliyar. 

Ay ışığı odamın halısında parlak !arken hatırlamama lmkfın yok .. Ne Birden: 
yollar ışllyor. Peneerenln &Unc git· ise .şimdi bunları bırakalım .. Odama - Şerrare dedi her zamanki mil· 
t'lm. Meh~ dı~rda 'bir rllya Alemi gelmek sizin nereden ak'lınıza geldi? naka.şa.lanmızı bırakalım. Bu r:ece 
yaratmt,'I. Babamın 'bu akşam için - .CSzband tangoya. ~laymca. sana daha ciddi şeylerden bahsetmek 
Umin ett1ğt küçUk caz ağır, cfizel istedim ki bu gece birdenbire btlyU· istiyorum. Hem :senden rica edece· 

bey, dedim. Öyle ~ sizi dinllYQrUm. va.r - Anne! .. Dedim. Haberin~ 
Gözleriqde sevinç ışıklarile: mı? Necdet atabeyin yeni eserine 
- &.ş sonedenberi bafladığım bir yardım edecekmlflm.. DllfUnün bir 

eserim var, Şerrare .. DJyordu. Artık kerol" Benim yardımım JWlll olabi· 
bu eseri bitirmek lıtıyonım. Fakat lir? Pek naziklne blr ricası oldUCU· 
onu tamamlamak, onu ö1Umden kur· nu söylQyor amma.. Btl, oln, olsa 
tarmak için ince hisli Şerrarcye çok müsveddeleri temize çektirmektir. 
lhtiyalcım var. Eğer o, bu eserde ba· - Zannetmem Şerrare, dedi. Nec· 
na yudım edeceğini söyler, ricaıan. det !böyle bir ifl herhangi bir ~ 
mı kırmıyacağına söz verirse ona ye de yaptırablllr. 'Su, herhalde ~ 
ihcr zaman minnetttar kalacağım. milhlm, ancak senin yapabilecelin 

Birdenbire şa.şırdnn. bir ı9Ur. 
..... Nasıl. Neodet ağabey? Dedlm Nermin de yanımıza g-elmifti. 

sizin yeni bir şalıoııorinlze iştirak e- - Şerrare haberin var mı? Necdet 
debllrnek için biru fazla ce aretlı ağabey nişanlanmış. 
olmak lt.mn... Bilmem niçin ibu kadar çılgın bir 

GUldU: kahkaha ne (UldUnı: 
- Hayır lffi'rare, ded.ı. Bu o kadar (Ark• -..r) 

Dana eti i•e fırın 
pırzolası 

Halka halka dolranmtJ dört 
bat .ovanı harb bir alette 11e 

senit bir tepıi içinde iki yemek 
kafalı t_..yafı ile, pembeletirı• 
ceye kadar, kanftırmadan ka• 
vurup ateflfn alınız. Y anm ki· 
lo domate1 ile arzu ettijilÜJ 
,.kil ve miktarda yağda lasaf• 
'blmıt taq patatesi de tep•~ • 
koyunuz. Dana pırzolumı ütl 

U.te ıelmemek üzere tepsiye 
diziniz ve Üzerlerine birer kah· 
ve ka!ıiı kimyon, yenibahar, 
kekik, tas aerpinia. Bir yemek 

katıiı tereyağı ve aö• karan ile 

yallıca et ıuyu ilave ettikten 
aollf'• fırına verinis. Pifecefine 
yakın Uzerine birer parÇa tere· 

otu ve maydanoz dojrayıp tek• 
rar fınna sürünüz. iyice pi§tik· 
ten sonra. çıkarınız, hemen ta· 
baklara daiıtınız. Soiutrnadaı: 
yenilirae tadına hiç doyum ol· 
ınas. 
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Beyo~ Kmlay ba,kanı Ce. 
leral M~et AU Belliaan"ın to
runu Bqan Neriman Ertenle ye-
dek t•en Şevket o..ı.u . 
k&hl m nun nı-

an Kadaköyünde yapılm1thr. 
Nl§ANı 

. Eaki Defteri hakani müclürle-
nnden rahmetli M..s..__ A 
kızı B M ...rmet tanın 

-.Yan e"IUbe Şenyürek ile 
uta okul :muallimi . d M 
ala Feh . D eran en uı 
nifanlanm~archr~er Bo~tancıda 
OOCUM, 

d P~ta ve telgraf memurların· 
ıuan 1 ay Hasan Kaya' nın bir oi· 

lmo muıı, Yavruya Iemet ismi ko
'lU ~ıtur. 

* Rahmetli Muıtafa Pqa to
runu süvari yüzbaıısı Muhein Da 
lar'ın bir oğlu dünyaya gelmiş, 
yavruya Turgut iımi verilmiştir. 

OL.ENLER: 

Manifatura tacirlerinden Meh
met Zeki Yılmaz'ın eıi Bayan 
Nihal Yılmaz Buraada ölmü~. 
Çek.Jrg~ mezarlığına gömülmüı
tür. * Emekli ıhak.imlerdcn Sala
haddin Dikbat"ın on eekiz yaıın
dalcj oilu Hüsameddin Dikbaı 
Üıküdarda öln:uq, Karacaahmc:t 
mezarhiına gömülmüıtür. * Süvari ıııiralaylarından rah. 
metli ANf ın ef,i ve Dr. Nihat 
Keremli'nin wlideıi Bayan Seni
ha Keremli ölmüı, Merkezcfendi 
mezarlığın" gömülmüıtür. 

Beşiktaş, milli küme 

• 
şampiyonu 

tebliğine göre 
(Bqı 1 :incide) -

2 - Şark Alman ordu'3u 22 haziran 
sabahı geniş bir cephede hududu geç. 
mlş ve tııhaşşUtlerlnl bltlı mekte o· 
lan Sovyet ordusu tertibatının orta
sına dalmıştır. Dllşmanın hudutta te
sis ettiği kuvvetli lstlhkdmlar kısmen 
daha ilk günde yarılmıştır. Sovyet 
ordularının şiddetli mukabil taarruz
ları en ağır zayiatla akim katmıştır. 
Alman hava kuvvetlerinin bu nmha
rebeleı de şanlı bir neticesi vardır. 

Kanla çarp1tmalar 
3 - 23 haziranda düşnıan taarruz 

kollaı ımızın başlarına fcvka.ıtde şld· 
detlı mukabil taarruzlarda bulunmuş
tur. Düşmanla boy ölçüşen Alman as
keri, muzaffer olmuştur. Bütün Sov
yet te~bbUsleri pUskUrtUlmUştUr ve 
bunun için de cephenin bazı mıntaka
larında şiddetli ve kanlı göğUs göğü
se çarpışmalar olmuştur. 

Grodno kalesine taarruz edilmiş ve 
şiddetli bir muharebeden sonra kale, 
zaptedilmlştir. 

ni tekilde bir kvv~ ' Macide) 1 nlz ha.vuzunda bUyUk bir kalabalık 
lu h&rekeu b SU-a tellti feldinde- önünde intizamla yapılmıştır. 
koydu ve dev';. d 

1
b oyunu bu hale Havanın müsait olması yüzünden Tahrip edilen tayyareler 2,582 

l:lnde 1 • o 'Betik~ 1 u zevksizlik i- klUpler tarafından geniş bir allka i· DUşman hava kuvvetlerinin 23 ha-
Oyun ikinci d elline sona erdı. le karşılanan bu mUsabakalara 92 zlranda da uğradığı zayiat fevkalAde 

Londra, 29 (A.A.) - lngiliz 
hava nezaretinin tebliği: 

İngiliz bombardıman tayyare
leri dün gece Hollandaya ait A
meland adası açıklarında bir Al· 
man gemi kafilesine taarruz et· 
miştir. Bir tavyare dafi gemisi ile 
her biri sekizer bin tonilatoluk iki 
iaşe gemisine bombalarla taarruz 
edilmil}tir. iaşe gemilerinden bi
rine ateı verilmiştir. Tayyareler:
mizden hiçbiri ziyaa u~ramamış
tır. 

Dün öğleden sonra İngiliz 
bombardıman tayyareleri ıim' 
denizinde Hollanda açıklarında 
bir miktar diiıman av tayyarele· 
rine tesadüf etmiılerdir. Cereyar. 
eden muharebede müteaddit düş. 
man av tll')'yareleri hasara uğra· 
tılmıı ve biriı muhtemel olarak 
tahrip edilm~tir. Bombardıman 
tayyarelerimizden biri kaybol· 
mucnur. 

Helsinki, 29 (A.A.) - Marefal 
Mann.rhelm bu sabah Fin askerleri
ne hitaben bir gtln!Uk emir nefretmiş. 
tir. 

Emirde ezcUmlc şöyle denlimektc
dir: 

K1' harbimiz ellm iblr sulhle neti· 
celenmlştır. Sulhe ratrnen memleke
timiz mUtcmadıyen dUfmanın şaklce 
tehdidine maruz kalmış ve tecrit e
dilmlftl. Ba.şlangıçtanberi düşman de
vamlı bir sulh istememl9tlr. Aktedl· 
len sulh bir mütarekeden bqka bir 
9ey değildir. Bu mütareke de ,ımdl 
nihayet bulmuştur. Düşmanımızı bi
liyorsunuz. Bu dü9manm, yuvamızı, 

imanımızı, vatanımızı imha etmiye 
ve milletimizi esaret aıt:ına almalı 

istihdaf eden emellerini de blllyorsu-
nuz. 

SllAh arkadaşlarım, benl takip e
diniz. Kareli ahalisi tekrar ayaklanı
yor. Finlandanın yeni fecri bizi ça
ğırıyor. 

de cereyan ettı ;rede de aynı '*11- sporcu &1bi büyUk bır yUzUcü grupu ağır olmuştur. Ayni günün akfamı, 
PU soldan inen· M e= •onlarında to- 1'tlrak etmiştir. bir evvelki gündenberl tahrip edilen 
C"isl önünde kale: b~ AU, taç çiz· Çok heyecanlı fekllde geçen mUsa- Sovyet tayyarelerinin sayısı 2:ıs2 ye 
\'e köşeyi bulan ~ vuruş yaptı bakalarda iyi dereceler elde edilmiş baliğ olmuştur. 
dir, Bu mUhiın nı p ::l&ra takı!Jver- ve 100 metre kurbağlamada Galata- Brestııtovsk kalesine Alman top-
bera'berllkle neUc açı bu suretle l-1 saraydan Ywıur 1,2• ile yeni TUrkiye çwıunun ma!Jk olduğu en kuvvetll si-

tomobll iğtinam olunmuştur. ~saatten saate fazlalaıpnaktadır. Ga· 
8 - Pripet bataklıklarının cenup nalm, halen muhasara edilmiş vazl

mıntakasında harp, bilhassa güzid yette bulunan Rwı ordularının teallm 
teşekkWlere kar9ı yapılmıştır. olmasından veya imha edilmesinden 

e endi. k t 
Her ıkı takım Bahada re oru yapmış ır. lAhlarla taarruz ednmış ve kale eli- Lemberg'ln garbında en kuvvetli, 

de dizllıni9 bulun fU '8klller- Küçük \re bllyük olmak Uzere iki mlze dU9müştür. DUşmanın bu son ve en modern latlhklmlar 'ebatlı ve 

Luck' a dofru 

uyorlardı· 
Galabaııaray. · sınıf ytlztlcU arıuımda yapılan müaa- kalesi de 24 haziranda hücumla alın- . kahramanca taarnızlardan sonra if· 
<>aman • bakalarda büyüklerde Galatuaray 75 ~tır. gat edllmiştlr. Şimdi kıtalarımız mu-

ver, ~ ~~ • Mu.a, En puvan ile birinci, Beykoz 57 ile ikin- Alman ilerleyişi Vllno ve Kovnoya zafferane Lemberg Uzerine yürUmek
W. ı;,fak, Mebmet-=. Büiead, Ha- el, Fenerbahçe 13 lle üçUncü, Beşik· varmıttır . .Ayni gün içinde bu iki ,e. tedlr. Lemberg'in fimallnd~ Alman 

Betik ... : AIL taf 8 ile dördüncU olmuflardır. hlr de alınmıştır. zn·htı tümenleri harp ederek Luck'a 
Mehmet AJI • Ya KUc;Uklerde Beykoz 77 puvan ile doğru ilertemeğe devam ediyorlar. 

ıı.w HÜ!ıe>yln V-. ~ • Rlfat. birinci, Galatuaray 6:s ile ikinci, 'Be- Çemberi karmak tqebbüaü Diğer mmtakalarda olduğu gl?>i bu 
hbn, Şe 1 ~· ll8Wa, n.. şlktaf 28 ile üçüncü olmuşlardır. • - .Alman Heri hareketini dur- rada da hava kuvvetlerimiz keflf ha-

DUnk:' • Teknik neticeler funlardır: durmak için Sovyet ordusu ııayıaız reketıeri ve içerlerden mütemadiyen 
nnı bitln:~~:u:.ıııktaşlılar maçla- llDçüllllr: tankl~rla taarruz ederek gerllerimlz- akıp gelen dllfman kuvvetlerine karşı 
>erlik Siyah 'Be ve dünkü bera- 100 S.rbelt: 1 - Sabahaddin (G. le irtıbatımızı kesmek veya üzerine ı yılmaz taarruzları lle ordumuzun mu 
tam i l Y&Zlıların mııu kllme S.) 1.15, 2 - Nejat (Beykoz). kapanacak olan çemberleri kırmak te 1 zaf!erane llerleyl,ine yardım etmek· 

P yon utunu tahakk k febbUsundc bulunmuştur. Fakat Al- teAlr. • kta•lılan v , ... __ u ettirdi. Be 100 Kur"• 5 1ama· 1 Tarık (G " 

sonra daha. çok artacaktır. 

4. 700 tayyare 
Alman hava kuvvetleri, Sovyet ha

va kuvvetlerini kahir bir mağ'IQblye
te utratmıştır. 7 gUnlUk muharebede 
avcılar, savq tayyareleri ve hava da 
fi bataryaları tarafından, ya hava
larda ya yerde 4700 Sovyet tayyaresi 
tahrip edilmiştir. Bu rakkama naza. 
ren .Alman kayıplan ehemmlyetslz
dir. Ayni mUddet zarfında hava kuv
vetlerimiz, 1:-;o tayyare kaybetmiştir. 
Alman tayyarelerinin ve tayyareclle· 
tinin falklyetı ezicidir. 

Alman ordularının bUtUn şubeleri

nin misal teşkil edecek iş birlltl sa., ., e -.rectlennt k ,... · - · man hücum arabaları, tank dafl top- ı 
ları şampiyonluktan d &Zandık- S.) l.38.2, 2 - Ahmet (Beykoz). "U teşekkülleri ile birflkte harp ede· 
deriz. olayı tebrik e- 100 Sı tüstü ı "' 

Dllşmanm zayiatı kanlı ve mUthif yeslnde imha veya zaptedilmlf bu bü-

1'-.ı ONAN 
NOTı 

Söylediklerine rör 
dUn stadda zaterlerı:ı Befiktaşlılar, 
zere tertibat ahn te.ıt etmeıc U· 
nin berabe 1'lar, fakat netıce-

re olUfU •tadı 
rce halkı bir dolduran bin 

t aater alayı görmek-

r : - Necati, (Beşik- rek, hava dafi bataryalarının ve ha-
taş) 1,33,4, 2 - Zeki ('Beykoz). va kuvvetlerinin yardımları lle mu-

200 Sertıest: 1 - Bedri (Beykoz), zafferane tutunma.ğa muvaffak ol-
3.3.3, 2 - Tufrul (Beykoz). 

muşlardır. Dilşmanın muazzam yeni 
' X ıoo Bayrak: 1 - Beykoz ta- tankları da keza Alman askerinin 

kımı li.21.3, 2 - Galatasaray takımı 
BIQ'tUdel': kahramanlığı ve elllhlarınuzın evaarı 

100 BerbMt: 1 _ Ali (Fenerbah- karşısında nihayet matlQp olmuştur. 

çe) 1.9.1, 2 - Vedat (Beykoz). İmha edilen tanklar 1297 

olmu9tur. Bir çok dllfman tankları yük miktarda tayyare, tank ve sair 
tahrip edllmı,tır. Yalnız Dubno cıva- malzeme rakkamlan, diğer taraftan, 
rındakl muharebelerde 26:s tank ve Almanyanın 'ark hududu üzerindeki 
•2 el en ağır çapta olmak üzere bir tehlikenin vUsatı hakkındrı da bir fı-
çok top iğtinam olunmu9tur. kir vermektedir. 

iki Sovyet orduau çember içinde tatili tehlikeıi kalmadı 
9 - Atman llerl yürüyüşü Blall•· Her halde merkezi Avrupa sahası, 

SOVYET 
tebliğine göre 

s 

c=-BA' 
, .... \IDD ...,Ailf 
Moskovada 

son tedbirler 
(Bafjı 1 lncıldllO ... <Beıt• 1 lnelde) • , 

Alman emellerine bir sed olu !arımız, dÜfmanın ilerileme te,eb
büsledni muzafferane bir surette 
durdurmaktadır. 

2 7 haziranda Finlandiya kör· 
fezinde bi.r düşman denizaltı ge
misi batırılmıştır. 

* Moekova, 29 (A.A.) - Sov-
yet .ietihbarat bürosu tarafından 
~azar earbahı neırolunan tebliğ: 

28 haziran günü zarfında yeni 
mevzilere doğru ricat etmekte 
olan kıtaatımız fiddetli dümdar 
muharebeleri yaparak dütrnanı 
mühim mağlUbiyete uğratmttlaı· 
dır. Savlay istikametinde kıtaatı· 
mız, bir çoğu Nriıoş bir halde bu
lunan -bir ca>k esir almıtlardır. 

Minsk istikametinde kıtaahmaz, 
düımanın muharebe tanklarına 
karıı ımuvaUakıyetle muharebe
ler vermekte ve bunlarin fllrka 
doğru ilerleme9Uıe muhalefet et
mektedir. Bu jıtikamette 27 hazi
randa vukua gelen muharebeler 
hakkında alınan esaslı ma!Uınata 
nazaran düımanın 39 uncu tank 
kolordusun:ı mensup 300 kadar 
tank tamamen tahrip edilmifler
dir. 

Lostk istikametinde dünkü gün 
muazzam bir tank muharebeai 
baılamış ve buna iki taraftan tak. 
r.i.ben 4000 tank iştirak etmiıtir. 
Bu mU'harebe devam etmektedir. 

Lemberg cephesinde dü9mana 
karşı muannidane ve şiddetli mu
harebeler yapılmakta ve düımıan 
kıtaatımız tarafından mühim mai. 
lubiyetlere uğratılmaktadır. 

Tayyare kuvvetlerimiz hava 
muharebelerini muvaffakıyetle 
idame ettirmiş ve dütmana büyük 
darbeler indirmek auretüe kar\ 
kuvvetlerimize müzaiıarette ~
lunmuştur. 

T ulça üzerine yapılan bir tay
yare hücumu esnasında düımanın 
Tuna nehri üzerinde bulunan ik.i 
monitörü batırılmııtır. 

Oiier mıntakalarda lutaatımız 
devlet ıhudutlarını muvaffakıyet
li bir surette müdafaaya devam 
etmektedirler. 

Sovyet • fran ınllnuelaab 

du. 

Bu sözleri Rusları tenkit e 
mek için değil. Boğazlar ha 
kındaki sözlere inanmammn 
beplerini izah i~in söylityoruz 

Buna kal'8r Sovyetlerfn 
şuna inanmalarını isteriz. Ru 
!arın Boğazlar hakkındaki 
menerine daır Almanlann 
ya attığı ifşaat ister doğru 
sun, ister olmaam, bu nok 
belki hialerimiz üzerinde 
olur, fakat aiyasetimiz ve 
ketlerimiz üzerin(ie hiç bir 
eiri ola.mu. 

Türkiye, Rus - Alman ha 
binde bitaraflığını ilin etmift 
Bunu, Boğazlar hakkındaki · 
şaatı duyduktan sonra J>aııaım 
trr. Bitaraflığımız, devletler la 
kukunun esaslarına ait bir 
kil meselesinden ibaret 
dir, sarsılmaz bir kanıaatle 
ettiğimiz milli siyasetin icabı 
dır. 

Öyle görülüyor kl, Ru 
bunu anlamıyanlar var. öyle sa 
nıyorlar ki TUrk • Alman pa 
Ruayanın aleyhinde banrtan 
m11 biri§ beraberliğiıll gizliyor. 
Biz el altından veya a~dıça 
manlara kolaylık göstereceği 
Kafkasya istikametinde ilerle 
mek istiyen Alman kuvv~...-"°' 
topraklanmızdan 

onlar da bize mükafat ve rilş 
vet diye Rua arazisinden şu ve 
ya bu toprak parçasını ve 
cekler ... 

;a,ao Ku*·tl·mu ;ı • ..Yuauf-t•ı.o..ı.~B.....;,:.u dört gün!Uk muharebenin ao-
S.) 1,2, yeni Türkiye rekoru, 2 nunda imha ecrnen et tifi1tl y •• laman (Beykoz). sayısı 1297 idi. Bunun 1200 unu or-

U z ın e 100 SırtUltU: 1 - Fuat (Beykoz) du teşekkUllerl ve mlltebaklıini de 
müsab~kalan 1.29.•, 2 - Kemal ('Beykoz) hava kuvvetleri tahrip etml9lerdlr. 

ı 400 Serbest: 1 _ İbrahim (Bey- 5 - 26 haziran 941 de kıtalanmız 
stanbuı Sıı-ı•- ""' tll bir yUrU n. fından tertıp-:ı-;;e;._ ~tı tara. koz) 8,15, 2 - Sadullah (G.S.) oa1tık sahasında cüre y...,le 

en 'ftlabna• ......,._, ·-

iL o. 

tok'un fark aahıuıında iki Sovyet or- neticeleri hesap edllmez mahiyette o· 
dusunu tamamlle ihatasına müncerj lacak bir 'istllldan son dakikada kur
obnuytur. ~ w .... ._.. YAi'· tardmap muvaffak olunmuştyr. 
ll)ak için sUnlerdenberl yaptığı Umit- Alman mllJetl, f8Cl erlerine, haki· 
ılz tefebbUIJere ratmen çember her katen, en derin te,ekkUrlerlnl borçlu· 
saat daha ziyade daralmaktadır. Bir dur. 
kaç güne kadar bu Rus ordulaı:ı ya !_ı~- k 
teslim olacaktır, yahut ta imha edlle- Norveçten Fuuiuıdiyaya aeçece 
ceklerdir. Merkez cephesinden Al· Almanlar 

Moskova, 29 (A.A.) - SovyeUer 
Blr1111 ile lran arasındaki mUnue
beUer dostane olmakta devam edi· 
yor. Binaenaleyh lrana karşı Sovyet 
tehditlerine dair Almanların uydur
dukları hlkAyeleri tekzibe bile lUzwn 
yoktur. 

Ruslann bir saatye ~ 
böyle bir şeye ihtimal verm 
rine cidden hayrette,u. Dlaya 
yüzünde toprak hırsle 1:1t19a; 
iftahlanna gem vunumyuı 11111-
letler çoktur. Biz onJardaa 4ıeii
liz ve olamayıs. Oalanıı gittiği 
yoldan biz çokta.il; hafifJemil 
bir yükle, fakat dillÇ bir kafa ve 
berrak bir görtifle döadük. 'O· 
zerimizden bir talnm afra1ar 
attıktan sonra birliğe, teeana.e, 
ve inkişafa kawştuk ve ytlbel. 
dik. Böyle aafraJarı, deiJ1 illtik
lilimizi ve toprak1anmm çiğ
netmek .. be·ne. ille lıılır teyin 
mukabili olarak ta bize uataa
lar ve kabul etmemiz için ya.1. 
vanalar yine reddederiz. Dlln
yarun çılgınca ıgiditiae uJID&ia 
biç niyetimiz yoktur. Abine o-yüzme ınUaah.~-·-- ... evatrnin ikinci Kule atlaması: 1 _ Bekir (G.S.) Tuna nehrine varmıtlar ve bu nehri 

.._....., dQn Moda de- 87, 2 _ Ziya (G. 8.) bir çok noktalardan geçmltlerdir. Du- manyaya karfı taarruz etmek için 'Berlin, 29 (A.A.) - Yarı resmi 
t&hflt edllmif olan bu bir çok Sov- bir kaynaktan bildlrlllyor: 

Bir Fin crpu Sovyetlere larak dünyayı kendimize ben-
!!!l!!!!!!!!!:':~-----~;;:.:~~~;.;:~:..:~-!!!ll!!mll!!l!e! naburg şehri elimize dllfmUttUr. Bu Mac t bl Uerleyişe mAnl olmak için dllftnanın ar e iği Rumen tebliği ümitsiz mukabil taarruz1arıa yaptığı 
So97et tayy...ı.LL ,.a_1 __ bütün teşebbUaler askerlerimizin kah 

..... -...va BUkref, 29 (.A • .A) - Alman - Ru-
Budapefte, 29 (A..A..) _ raınanlığı karfısında kırılmıftır. 

duıu genel kurma11nrn •&blMacl ... ar or- tnen cephesi umum! kararg!hının 

yet tümenlerinin akıbeti işte bu ola· 
caktır. Bu mıntakada harbi piyade 
tllmenlerlmlzle muhafız kıtalan yap· 
maktadır. 

Alman hava kuvvetleri imha edici 

Norveçten Finlandaya gitmek üze
re Alman kıtalarınm bveçten geçme
sini Stokholmdeki İngiliz elçisinin 
protestosu hakkında Berlin siyasi 
mahfillerinde beyan edlldlğlne göre, 
bu protesto, lsveçin komfU Ye dost 
Flnlandaya bol,evlkllte karşı müca
delesinde kolaylJk göstermek kararı 
üzerine mUenir olmıyacaktır. 

tealim oldu zetmek, hırstan, ölçüsüz iştah. 
Moskova, 29 (A.A.) - Flnlanda lardan, emnlyetsialtkten, kin ve 

askerlerinden mUrekkep bir grup hu- nefretten kurtarmak vadisinde 
dudu geçerek Sovyet kuvvetlerine ta çalışmak içia temiz emellerlmil 
llm olmuftur. Bu askerler Rwıiara vardır. 
kartı harp etmek istemediklerini söy. Türk • Alman paktını, sulhe -c e• tebUtf: BllAhare selen IDalbıata ö. 

Yet hava kuvveUert l'I ~e, Sov 1-Sovyet Rus ordularına karşı ha-
'.Nagybanpr ve T.ıabort stınu rektt Bukovina dağlanndan deniz kı
bombardnnan etra1t1ercUr aıva•yı da yuma kadar devam etmiştir. Alman 
hasarı mucip olnı&Jnl9tn'. · BoınbaJar ve Rumen te,ekkUllert her tarafta 

Cuman.et C1lnt1. kıtal vazifelerini yapmı9lardJr. DUıpnanın 

yet kıtaıan aruında h &rmuzıa Sov- bütün mukabil hUcum te .. bbUsleri ge 
llddit noktumda &tef ~ nıute- ti pUakürtUlmUttür. Tuna deltasında 
I>tlf1Danı takip eden kıtaı~· harektt htll devam etmektedir. 
teaddlt noktadan hUdudu g ınu. 2 - Alman • Rumen hava kuvvet-

Bir ~ ..,... L-~~tır. lerl, memleketi himaye için harekAta 
Ber -.uaa ve taarruzı t9'ebbüalerlne devam etUn, 29 (A • .A..) _ Cunıa 

tn&rteıılye batl.Jyan lece ..:ı cu. mlf ve dütman üzerine faikiyetlnl te· 
A1anan harp tanareıerı Li"a .. &amd& )'ide muvaffak olmuştur. Düşman 
l&rında 8000 tona&toluk bir"'""' açık- Yassı, Buzdur ve Gatatz ve Köstence 
tlcvet vapurmm batlrırutlar dUfınan bölgelerinde lir kaç bomba hllcumu 
haetmde diler bir V&PıJru Ye &1nl Y&pmış ve •ivil halk bombalanmış ve 
11lUbtm aurette buar& ~ &tefile nııtraly!Sz atefine tutulmuştur. Maa
Bu harekttı yapan ta lfl&l'dır. Dl&flh haaar ehemmlyetllsdlr, 26 hazi 
to11ya aahlllerlndl ıc.fstJ'YUtletiınla Le- randa dtlfman Btlkreşin bir mahalle· 
'llala memur ~ Jap. •i lllıerlne bir kaç bomba atmağa mu 
turıar. •eneup. Va!fak olmuttur. Fakat mUhlm hasar 

Suriyede 
.._ 1 ....._> Xıx 

dıye ve E.eyer illal ohanııu11tur. 
.. KudU.. 29 (A.A.) _ Aeked 

IOZCÜ deıpiftir Jdı 

le ~nrWz •• hUr Franıaz kuVT•t· 
h:ftadSur~f4• dinlenmeden Uç 
ker an r\,yaptddan ileri hare. 
me ı eonuncla ~il,& lair muk .. e
tilr. tle kal'fllatnutlar •• B•Ynat ia-
ld &ın•tiade ancak alır tera&kller 

fiJr.t •tınltlerd.ir. Mamafih aıütte. 
li .::~ın·an 50 kilometre tilna
ltı de ve Şam • Huınus yo 
k~::;ra buhmaa ve .. v. 
~ehrinj mnUyeti olan Nebek 
T bl ııaal etınifierdir Humua. 

ra uar~ J.l_ı..:_ • 
üzerinde ~- --P demiryolları 
tehi ...ı:_ an tar kınut:i olan bır rqu. 

Şaın"ın 20 1.U--:....._ , 

olmamıftır. Son günlerde hava mu
harebelerinde ve yerde 32 Siromen 
tayyaresi ve hava dafl bataryaları 
tararından olmak üsera takriben 135 
Rua tayyareai imha edllmlftlr. 3 tay • 
Y&remiı kayıptır. 

1 - H huiranda Köatence açıkla· 
l'lnda lkl llovyet torplto muhribl gö
atllanuttür. cMoakova• torplto muh-
ribi 'batınlmıt ve dlteri muhtemel O· 

lar&Jc huara utratıınıqtır. 
' - Dtlfman memlekette bir kaç 

kOprQ ve cıvanna parqUtçUler indir· 
nıı., fakat bunların ekaerllll eair e-
dDnılttır. ---·---,._....~ So.,.t ha .. alrmlan 

Gorki kruvazörü 
6 - Alman denlz UstU ve denizaltı 

kuvvetleri Uslerinden cUretıe uzakla
ra kadar giderek Sovyet donanması
na karşı bir çok hareketlerde buJun
muflardır, Şarki •Baltık denizlnde bir 
Sovyet destroyeri mayinle batınlmıf 
ve Makslm Gorkl kruvazörü ağır ha
ıara uğı"atılm19tır. Alman denizaıtııa. 
n iki Sovyet denizaltısını tahrip et· 
mlşlerdlr. Alman hllcumbotları iki 
destroyer, bir torplto ve bir denizal
tıyı batırmıtlardır. 

İki Sovyet destroyeri tarafından 
Köstenceye karşı yapılan taarruz te
'ebbUsU .sahil bataryalan tara!mdan 
lkim bıraktmlmı,tır. Kı•a bir bom
bardımandan sonra Sovyet destroyer
lerinden blrl berhava olmuf ve dlteri 
allratle uzaklaşmı,tır. 

Tank meydan muharebesi 
7 - 28 haziranda, .Alman ?ıücum 

arabalan Kovno'nun şimalinde tkl 
(ündenberl devam etmekte olan mUt
hlf bir tank meydan muharebe•lnl za
ferle bltirmifl•rdir. Bir çok taarruz
lar çevrilmit ve imha edllmiştir. 29 u 
en atır tipten olmak üzere 200 Sovyel 
tankı, 150 den fula top, yUzlerce o-

taarruzları ile kara kıtalarına baha 
blçUmez yardımlarda bulunmaktadır. 

Yeni bir zafer hUU"lanıyor 
ıo - Blallatok havzasının her iki 

tarafından ilerliyen Alman zırhlı ve 
ınoUSrlU tllmenlerl Minak mıntakası· 
na varmışlardır. Yeni bir bUyUk mu
vaffakıyet hazırlanıyor. 

:Bertin, 29 (A.A.) - Alman kumap· 
danlıfının şark harekltı hakkmda· 
kl fevkallde tebliğinin mabadı: 

40 Bin esir 
11 - Sovyet Ruayaya karfl ilk ha

rekAt, 22 hazirandan 27 hazirana ka
dar geçen kısa müddet zarfında, da
ha ganaiml takriben dahi aaymak im 
klnı olmamakla beraber, çok mUhlm 
neticelere varmıştır. 

DUf111ana verdirilen fevkal&de ağır 
kanlı zaytattan bqka, ilk günlerde 
<iO binden fazla esir aldık. 

Ganalm arıuıında flmdlye kadar 800 
den fa.ala top saydık. 46 •ı 52 tonluk 
en ağır tipten olmak üzere 2233 tank 
ta ya tahrip edilmlf veya zaptolun
muftur. Bundan başka çok bUyUk 
miktarda tank dafi ve hava daff to
pu, makineli tUfek, tUtek, otomobil 
ve saire de ahnmıttır. Bu rakkamlar, 

Sovyetlere kartı Alman 
tayyarelerinin faaliyeti 

Berlin, 29 (.A..A.) - D.N.B. nln 
haber aldıj"ma göre Alman tayyare 
kuvveUerinden fark harp sahnesine 
l9tırak etmiş olanlar cumarteal günü 
de kara ordusuna çok geniş nisbette 
yardımlarda bulunmuflardır. Tayya
relerin harekltı bllhaıısa demlryolla.ri 
lle laf8 hatlarına karşı vuku& selmiş 
ve bu hususta en mühim tahribat dllf 
manın rlcat yolları üzerinde ika edll
mltUr. Bu hareklt eanaamda Sovyet 
orduaunun uğı"adJğı zayiat fevkall· 
dedir. 

Rualar dum dum kUl'fQDu 

kullam)'Ol'IDUf 
IBudapqte, 29 (A.A.) - Köröı -

BudaPefte ekspresine Sovyet tayya
releri tara!mdan yapılan taarruzda, 
dumdum kurfUnlanrun kullanılmış 

oldufu mUtehassıılar tarafından ya
pılan tetkikler netlceainde anl&fıbrııt
tır. 

lemltlerdir. 
hizmet ettiği ve mtllıaviler &ra· 

Roman7aya ıetirilen Scwyet sında imzalanmış, karşılıklı biı 
esirleri dostluk taahhüdü olduğu ıçın 

Berlın, 29 {A.A.) - D.N.B. bildl- hoş gördük, alkışladık.Bunun bir 
nyor: takım fedaklrhklara bq!angıç 

Bolfe\"lk esirlerini yUklU trenler, olabileceğinin ve başka memle- ' 
Rumen hududundaki istasyonlara gel ketlere ait araziyi rüpet tek· 
mlştir. Bol,evlk aakerlerınln b&fları linde kabul ederek maceralara 
wıtura lie trq edilmiş bulunmakta- sürükleneceğimizin ve tQPn.k. 
dır. 'Bu ıuıkerler, toprak renginde ke- lanmızı ve istikllllmisl çtpete. 
ten ünifoıma giymektedir. Bunların ceğimizin söylenmesine defli, 
ekserı.aı, Sovyetler Birllflnin Aıya hatıra bHe gelme.ine razı deği
kısmından, Mogolistandan ve TUrltis- liz. 
tandan, bir kaç ay evvel SovyeUerin Bizim kuvvetim.iz, dünt1n e-
garp hududuna getlrllmiftlr. mellerini ve ihtiraslannı temail 

Sovyetlere karp Banat aöniillüleri eden çdıuılar kervaanıdan unk 
'.Bllkre\I, 29 (A.A.) - Yu&'oalavya. kalmamııda ve yarmm lllllliU

nın eski Banat kısmına ait olup Sov- nll, emniyetini, .eySi ve üen
yetlere karşı harp etmek için &'ÖnWll gini aarmlmu bir iman ve •• 
yazılan ve Rumen htlk1Urıetlnln mU- .amıe tenulil etmemimedir. Tllrk 
saadeslne intizaren hudutta bekhyen milleti her türlü. ihtiraalar& U• 
Rumenlerin sayısı iki bini lbulmu,tur. --'- d k bu ..M~..ar._. • 

--. urma ve uu&ua .. ve m· 
Sovyet tayyarel.iae İPNl •-- sanca milli liyasetine sadık bl-

y ... udiler mak emelile Milli Şefiııin etr&· 
BUkl'ef, 29 (A.A.) - SoYyet tay· fında. toplanm11 bulunmakta

yareıerıne alyalal'la lf&l'eUer verme- drr. 
te tefebbüa eden bir OOk komUnllıt 

Yahudi BUkrefte tevkif ectUmtftlr. 

Amerikan orduaunu dinıranm 
berhansi bir tarafma aöndetmeii 

miimldiD lolec:ak kwm 
Nevyork. 29 (A.A.) - D. N. 

Allmet Emiııa YALMAN 

Amerikada 
( .... 1 llıııc!We) -

HUMUS ŞEHRi 
B. bildiriyor: 

Vatiu.cton'dan öirenildiiine 
töre. Aıp.erika harbiye nazarı B. 
Stimeon mebuan meclialne aön
derc:üii mahrem bir tezkerede, 
bir l.ıubran halinde dünyanın her
hanlfl.i bir tarafına Amerikan or• 
duaunun ~derilmeaini .mimlriln 
kılacak bir kanunun kabWünti 
teklif et.mittir. 

harp melzemaa .imal ed• flılwi· 
kalarda patronlarla amele aruan. 
da çıkan .ihtillfları izaleye llMID•r 
hakem heyetlerinin k ... arlarlDl b. 
bul etmemif olan Jtıcierin mUJt 
müclarfaa .için çahtan faörikalarcla 
çalattırılmama11na dair yaptaia 
teklif nuan itilNıM .ı....,._. 
rlunmaktaclır. 

Suriyede müttefiklerin Şam'• 
la ~umus aruanda yan yola 
kadar geldikleri bildlrlhnekte· 
dir. 

matlablar imal olunur. 

Murmansk 
Bir Alman kolunun Mur· 

manlk'a ilerlediii haber veri
liyor. ~ali ıarW.d~ kadar fl• 

~ 
'1W ıbo~ ~-•r .u. 

ektedir. 8ıar ···~· 4na~ 
• ·•oe•ku~ ... :;s;.: 

Heı.tnkı, 29 (A.A.) - Milli istlh· 
barat nıerkezt tarafından dlln akşam 
B&at 21 de blldlrlldltine göre, Sovyet
ler blrllfinlrı 27 ve 28 hazirandaki ha
,,. faaliyeti, Japonyadt. ve Finlanda· 
em cenup ve şark mmtakalarmda ba 
.. ~rlel'de ve şimal ve cenubu garbi 
lahlllerl ac;ııklarındaki adalara karşı 
IİGOUk hava kuvveuerı tatarından ya
Pd&n llUcumıara lnh!Ar etmlftlr. Bir 
ilaç ev Ylkılnu9, muhtelit kereste de· 
)Olan )Jarap olmut ve bazı orman· 
IU'da kUiıUk Yan.-uııar çıkmıştır. 81· 
Vil balk araeında bir kaç yaralı var
w. 

Blsim Humua de«litimiz iMi 
,.ı.rin ulı Hıma'dır, o tarafhlar 
timdi Homa demektedirler. 

Bu tebir .Ş...'m 150 kllo
metre pm.ıw. ve lalcelesl 
olan Trabllllf*ID'm 90 kllomet. 
re prkı fimallnde Aai nehrinin 
sat _.DW.ctir. Denizden ylk
Mkliii 494 metredir. HavMı 
.-ı, suyu boldur. Eaki bir 

tehirdir, evleri siyah ta,tanclır. 
lalim devrinde pek mamlD'du 
ve islim ilim ve ediplerdm bir 
çoiu burada dotrrnlflur. Ehli 
Salip nauharebelerinde bayii 
tahribata uğradı. Nim11u 50 
binden fazladır. Bir çok cami 
ve mescillert, türbe ve ııi)'aret
Pblan, bedevilerin alaperif 
ettikleri pek iflek çarpu, bir 
tepe •t6ncle eelri bir kalesi, 
.U-1 bat .. babçea.1, bir çok 
Uarı atikua nrdır. YUn n 
ipek lnnnqlar, döteınelilder, 

Murmantk aahilleri, fimalt 
R•ya'nın, Norveçle Beyude
nis aruandaki ve Kola yanma· 
dumın tiıdali prldalndeld ... 
MU.idir. Bu .alam.in batboa 
tehri olan M_....... Uımml 
Harpte mlttefllılerin ......._ 

Söylend.iiine söre B. Rooae· 
velt, harbiye naamnın ~ talebf. 
ni tuv.ip e~tir. 

* Nevyork, 29 (A.A) - ........... 
dan Asloclated ..... 9'anlıaa ... 
rUdlJine ,tre Boı.nda Btı llltına 
mUstemlekesi bu 9ene eonundan iti• 
.... J.....,. lcauOuk tlncılıtuu 
kıt ... ~vennifUr. 

teaelerj ele ...... olatı 
faa etmek· ._.. 
<lirler. .aç.&n PYret --te-

bir İafe üaaii olmQftu. 

* 'YtıflllP>n, • (A.A.) - IMC 
Ka4rld, • (.A. .A..) - 0--.1 'it''"' dlln W defa Baıtolye lf .. 

Franko ın.tıt.re bUyUk elçilW lca- 88l'tltlne Sitmlftir SUmner Vellel'le. 
bul eım:ı,ur. 'Buna cl&i hiç IU .....ı 19\')'et VUlyeti b&kkmda ...._.... 
tebllt neıtndflmtmlftir. sannedılmekted r 



a 
lzmit kurtuluşu büyii·k tezahür 

ve heyecanla kutlandı 
hmıt, 28 (Husu ı Muhabirımlz- bUyUk bir hürmet ve muhabbetle yfl

\en) - Şchrım zın düşman ışgalın- dederek, dUnyanın harp felllketi içın
Jen kurtuluşunun 21 inci yıldonUmU. de bulunduğu şu anda ulh ve sUkQn 
uglln bütun İzmit halkının iştırakile ıçınde hUr ve mUstakıl Türk va.lanın-

t,.--"""-~U zzam tezahüratla kutlanmıştır. da bayram yapmanın sevme; ve bah-
~nebllır .kı bu yılkı bayram her Uyarlığı ve Ti.irk mllktınc bu b•ıh 

encltinden daha gUzcl da.ha rcnklı, tıyarlığı veren mılll kahramanımız 
e harekctlı olmu tur. Şclur, baştan- CUmhurreiSımlz İsmet 1nöntine, as
aşa bayraklarla. yeş.l dallaı'la sUıflen- lan Türk ord~suna mıllctçc olan gU
ış yer yer, taklar kurulmus, v.eci- ven ve saygıyı tebarUz ettırmişler-

~ler asılmıştı. Sabah olurken İzmit dtr. 
halkı caddeleri mahşer gıbl doldur- Şehrim zin biricik ve bllyUk gaze-
uştu . .Mc de vallmız Ziya Te- t.eei olan (Türk Yolu) da bayram şe-

keli, Askeri komutanlar, valı muavi- refine çıkarÇ!ğı fc' kallı.de bir nUs
ırniZ 1sma 1 Vehbi Beıılcın, belediye hada heyecanlı yazılar ynzarak sulh 
eisl, emn ~et dtirU, devair J111.Udilr içinde bayram yapan Türk milletini 
~ memurları, n]<' ' ("pUler, kahraman ' T rk bUyUklcrini tebcil eylemek

rdumuz mensupları, C. H :r. '" te ve demektedir ki: 
e azalan vardı. Meraslme başlal'ken c - lnönU ... 18 mılyon TUrk. kayıt-
·ııı ktı\'Vetlerımlzi temsil eden mi- sız ve şartsız, emr:nde, yolunda ve i-

'lsler halkın heyecanlru tezahüratı a- zindcdir.> 
mda şehre girdiler. Bu yiğıtlcre ve Şehitlerimizin de aziz hatıraları a

~lği~rdui ~.~n ,'!.yağız yiltzHlt ldMleh· nılnuş, mezarlarına renk renk çlçek-
nıe~ c; ç~ ya0 muruna u u u aı·. 

tattlrk anıtı linlerlnc akan bu küt· ı ler konmuştur. 
e, orada muazzam tezahUrat yaptı. İzmit, kurtuluş bayramının hfU[ı 

tipler, aziz Ata~rkUn büyük adını tezahürleri ile hareketll ve renklidir. 

ın dı,. 

la{ Bursa Haberleri J 
yMudanyada Mütareke abidesinin 

a' yeri tesbit edildi 
rı 1 ıBur.a. (Hususi) - Mudanya. 
! . da yaptmlacak olan mütareke a· 
ad b.ideainin yeı:ini teshit etmek :mak 
meı .adile, v.iliyet. Maarjf V ckaletin

t da bir heyetin gönderilmesini 
kı talep ettn.i§tir. Güul sanatlar a· 

yd kademie.i ımüdürü Burhan Top• 
rak'ın riyasetindeki hey.et Mudan

C} y~a gelmiştir. Heyet mütareke 
ı.b.idcsinın ;yerini teabit etmiştit. 
Buna gıöre tt!bide, vapur iskı;lcsi

er nin tam karşısındaki park ilıe şe· 
n t hitler mezarlığı arasındalieahad·a 

inta edileccktır. 

Yüzme seçme 

müsabakaları 

;e serbes~: 1braiıim. Bu ımüaabık
lar birinciliği kazanmışlardır. 

Soya fasulyesi 
kahvesi 

~ursa (Hususi) - Bursa ve 
Karacabey mıntakalarında ya
p1la.n tecrübelerinde çok ıyi neti
celer veren aoya fasulyası jyice 
kavrulduktan sonra çekirdek 
kahve gibi çekilmiş ve Yemen 
kahvesi kadar lezzetli ve güzel 
bir taklit ~ah.ve elde edilmiştjr, 

Bu kahvenin tatbikine geçen· 
ler 1başka kahve aramamaktadır
lar. Soya fasulycs.inin kilosu da 
15 kuru§lur. 

ıBursa(Hu!_Usİ)-30_31A- S l b··ı . 
iuatos Borsada Havuzlu parkta U Spor arı O gesı 

r: yapılacak olan Turkiye yüzme oi. Bursa (Hususi) - Su sporları 
rincilildcrine ait seçme müsaba- federasyonu tar~fından Bursa 

kalan be§lamıştır. Bursa Beden bölgesinde açılan su sporları yiiz

Tet'biyesi lbölgesinio tertiplediği me hakem kursları yarın Havuzlu 

( aeçme müsabakalarına 36 sporcu parkta faaliyete geçecektir. Ce

r iı}tir&k etmi.cı ve yarışlar çok gü- reken hazırbklan bitirjlmiş havuz 

&el o&mu~r. ,Nelticeler ~unlar- ı da tadilat yaptlmıştır. Kurs ida

dır: 100 metre serbest: Mehmet 

1 

resine federasyon asbaşkanı l\"cc

Çamcılar, 100 metre sırtüstü: det t~in edilmiştir. Antrenörlü

Mehmet Çctın, 200 Metre kurba ğü de beden ter-qiyesi mütehassısı 

lama: Necdet Demirer, 4-00 met 1 Abbas Sakarya yapacaktu. 

r İzmir Haberleri) 
Fuarda Maarif pavyonu 

hazırlıklar başladı 

• • 
ıçın 

lzmir. (Vatan) - Maarif Ve- konser ve temsiller vermek üzere 
kaled. lzmir fuarındak.i Maarıf konservatuvarın genç ve güzide 
pavyonunda fimdiden büyült ha- artisti-eri davet edilecektir.. Bu· 
zırlrkl~r yaprnağa b~amıştır. B~ 

1 
nun için. bir program lhnzırlanmış. 

ecne de pa"\ll)'onda kitap ve kan· tır. Gazıno ve açık hava tiyatro· 
ltatür aerg:Si açılacağı gıbi V eki· sunda operet, revü ve tiyatro he 
let mektep talebesine ait güzel yetlerinin verecekleri temsiller de 
resim ve karikatürlerin de ıpav· çok zengin olacaktır. 

yondaki resim sergisine kabul e- Halkın fuar meva.iminde Jzmirı 
dilmesini muvafık görmüştür, kolayca z.iyaret etmesi için Devle: 

Sağlık ve İzmir .muzelcrıne bu Demir ve Deniz Yolları umum 
yıl bazı jlaveler yapılacaktır. 20 müdürlükleri tarafından nakil va 
Ağustostl\ açılıp 31 gi.ın devam sı~lar.ın?a :mühim tenzilat kabul 
edecek lzmir Enternasyonal fua- edılnu~tır. 

Katil olaı:ı aşık 

DULllACA 

t 
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~oldan snğa: 1 - Parçaları ayrıl

mıyacak surette kırılmak. 2 - LA
tife, 'Bır nakil vasıtası. 3 - &kat, 
Taneleri kokulu bir nebat. 4 - Kalın 

Ure, Uyc, 5 - Eski bir mabut, Efsa. 
ne, İsım. 6 - Bir böcek, lnliyen. 7-
Hayvan kayarı, Sıfat edatı. Bir sayı. 
8 - Ziya, ZekA ve feraset. 9 - Kıy

metlice 'bir taş, 'Bır peygamber. 10-
Bir gıda maddesi, Bir renk. Bağışla
ma, 11 - Bir balık. Zengin. 

l:'uknrda.n a.'8t"ıya: 1 - Şaire ya.
kışır surette, Yama. 2 - Zil (gibi 
çalınmak Uzcre parmaklara takılan 

tahtacıklar, Cet. 3 - Akıllı, Bir ha
raret derecesi. 4 - İdman, Cambaz
hane. 5 - Kalleş. 6 - Bir Ttırk un
vanı; Sebep; LAhza. 7 - Ateş kabı, 

VılA.yet. 8 - El içi, Giymi~. 9 - U
zun değil, Kavga. 10 - Ufak top ve
ya kapsUI şeklinde şey. Nefi edatı, 

Kısa znman. 11 - Çattran, Faydalı. 

DÜ1'"K1} BULMACANIN llAI..Lt 
Soltlan Sağa: 1 - Uçurma • Azak 

2 - Ray - Ad a- - Ebubne (enbube) 
- Alan 4 - Şaklama 5 - Ulucami 
6 - Kafatası 7 - Kas (a) - Fasi 
(isaf) 8 - Ekil - La.f ile, 9 - La • 
Ateda (ddeta), 10 - Eza - Redek. 
(Keder}. 11 - ev - Şe (eş). 

Yakandan A!Jağıya: 1 - Urebur 
(Ruberu) - Emel 2 - Çab (baç) -
Ak 3 - Uyuşuk - İtan 4 - Bacakla 
5 - Mankafa 6 - Elmaalar 7 -
Ait - Ateş 8 - Adam. Affede O -
La - Saide 10 - Aba - Islak ıı 
Nam • İe 

Çanakkalede maarif 
faaliyeti 

Çanakkale, (Hususi) - Çanakka
le Maarif hayatındaki faaliyet tak
dire değer bir mahiyet arzediyor. Bu 
sene ilk okullardan 338 kız, 809 er
kek olmak üzere 114.7 talebe diploma 
almıştır. 

Eğitmen teşkllAtı kurulan 7 ka
zanın 147 köyünde egibnen çalışlınl
mış ve bu okUllarda 1825 kız, 2438 
erkek talebe olmak Uzere 4260 tale
be devanı ctmiftlr. 

Okullardaki himaye heyeUeri tam 
bir alli.ka ile çalışmışlar ve iyi so
nuçlar alınUJ1ardır. Her okul kendi 
fakir ve yoksul çocuklarını korumu, 
tur. Bu suretle 470 çocuğun öğretim 
araçları temin edilmiş ve 285 kişi giy 
dirilmiş ve 300 çocuk ta. yedirilmiştir 
Okullardııld Kızılay gençlik kurumu 
bu sene daha verimli çalışmıştır. 

Bursa Merinos fabrikasında 
bir kaza 

'Bursa, (Hususi) - .Merinos fabri
kasının tarak dairesinde çalışan Meh
met oğlu Ahmet Sezen, makine ka
yışını takmakta iken kolunu maki
neye kaptırarak sol kolu kesilmif, ka 
zayı linlcmclt lstiyen usta muavini 
Abdullah oğlu Ferhat ve Demir de 
ayni makinenin kayışına ta.kılarak 

yere dllşUp muhtelif yerlerinden ya
ralanmıştır. Her ikisi de hastahane
ye kaldırılmışlardır. 

---0---

Antakyada bir cinayet 
Antakya, (Vatan) - Son günlerde 

şehrimizde esrarengiz bir cinayet ol· 
muştur. Şoför Çapar Ali adında 

biti dUrUst bir kadın olmıyan Hace· 
rin evinde baygın bir halde bulun· 
mu,tur. Evine götUrUlen .şoför Ali, 
az sonra ifade veremeden ölmU.tUr. 
Öğrendiğime göre, .şoför Ali, hAdl· 

sc gecMI Hacerle beraber Hatay par
la gazinosunda. içmiş ve bir mUddet 
sonra Ha.cerle beraber kalkmış, yol
da bir şişe daha rakı alarak kadının 
evıne gitmişlerdir. 

nnın, lz.mıt iç.in bir .bayram n~e
ai .içinde geçmesi hususunda mii· 
Nm !hazırlıklar yapılmaktadır. 
Fuara gelecek ziyaretç.iledn her 
tı.irııu eğlence v.asıtalanndan .is
tifadesi temin olunacaktır. Fuar· 
da eğlence geceleri .tertip cdıle
cek. zcngın programlar tatbik e· 
dilerek halkın bu .iktisadi büyük 
eserden ruhen de istifade etmesi 
huıusu temin olunacak. suo

0

i göl 
de kayık sefaları tertip edilecek· 
ur. Muayıyen gecelerde fuarda 
mdıtap eğlenceleri yapılacak, 
yüzlerce hava fi§engi yakrlacadt· 

HAdısenın bundan sonraki kısmı, 
tamamen esrarını muhafaza etmek· 
tcdir. Yalnız gece evine dönmlyen oğ 
ıunu merak eden Alinin annesi sabah
leyin Hacerin evine giderek oğlunu 
eormuş, kadın evvelli. bir şey söyleme
miş, ısrar edilince hemen çıplak de
necek bir halde olan Aliyi göstermiş· 

lzmir, (Vatan) Bergama ka- tir. Ali merdiven dibinde baygın bir 
zasının Dündar köyünde Hüse- halde bulunmakta idi. Altına ve Ustu. 
yin oğlu 16 yaşında Mustafa Ke- ne bir çuval konmuştu. Kadın oğlu
raz, göz .koyduğu Mehmet kız• nun başından kan sızdığını görerek 
20 yaşında Meryemi kaçurnağa hemen onu eve kaldırtmış ve polisi 
teııe'bbüs etmiş, kız razı olmayın haberdar ctmL'lUr. 
ca büyük bir taşla başına vurmak MUdde1umumılık ve zabıt,a ''akaya 
ve başını parçalamak suretile za- el koymuş vo tahkikata. başlanmış
valh kızı öldürmüştür. Katil tu- t'ır. HMısen n yakında aydınlanacağı 

tır. 

Beden T erbiyeai Genel Direk

törlüğü tuahndan fuar mevai· 

minde lzmirde güret. tenis den.iz. 

'lik atıcı ık ve futbol müaabaka

arı ~ı~ası jÇln zengin prog• 

amlar hazırlanmıflır. 

Konserler vcmıck uzcre Rı31a· 

tularak Ad!iyeyc vcrilmi~tir. şUphesiZdlr. 

,.. Boğaziçi Lisesi 
MÜOÜRLÜGÜNOEN: 

Lise ve orta okul talebesi için 16 temmuzda başlıyacak olan t:aUl 
ikmal kurslarına 1'tirak lsteğmdo bu unnn talebenin Pazartesi \•e per
şembe gUnlerf saat dokuzdan on ikiye kadar mektep idaresine müra
caatla lı!imlerlni kaydettirme r· lUzumu blldlrlllr. Kayıt işi on tenı· 

muz Pfr4embe g U saat lk }C' k ;ı. r tl vam edecektir. 

• Çil, e.rgenJlk, sivilce, yağ, ktr 
'ITe lekeleri kaUyyen izale eder. 
Geceleri yatarken brr pamuğu bu 
wsyonla rslalarakı, yUzUnilzU ve 
kirli mahalleri Biliniz. Pamuğun 

üzerinde husule gelen pislikleri 
göreceksiniz, bu 6ize tamamlle ı.s. 
bat eder ki, şedaidi havatyıeden. 
ncakta.n, terden, ruj ve allıklardan 
çehreniz ne kadar kirlidir? BütUn 
bunlar güzel yüztlntizde bir çil ve 
leke ta.bakası husule getirmiştir. 
lşte HASAN LOSYONU çehre
nizdeki boya, ruj, kir, ter ve her 
tlirlU toz ve siyahlıklarla çirkin· 
ilkleri ve yanıkları izale eder. Le. 
ke ve çiller yavaş yavaş znll olur. 
Cild üzerindeki teneffüs noktaları 
m açar ve Jm sayede çehre güzel· 
leşir ve şeffa.fiyet ve letafet kes· 
beder. 

Tünel Şahdeğtnnanl Bok. .Na. o 
Tel. 49206 

2 den ıs e kadar 

VAT AN Gazetesi 
lLAN FİYATLARI a.,,.. 

Batlık maktu Olanık '1M 
ı Jncl sayfa ııaatünl 600 
~ » » » MO 
a » » » aeo 
4 > » > ıeo 
1 » > > 16 
6 » » > 30 

~---DOKTOR 

ÇIPRUT 
Qldl;rc Ye Zllhrevlye Mlttebu
maı Beyoğlu };erli Mallar ı•a.

an ~ Po9ta wkafı 
k!Sfeslnde Me)'meDet apartmanı 

HASAN ÇiL LOSYOYU 
.Fennin ve tckAmUlUn bir harika
sıdır. BUtUn kadınların hayat ar
kadaşı olabilir. 

---· Td: t836S ---· 

Traştan sonra erkekler için pek 
ince bir zevk teşkil eder. Şişesi 50, 
dört misli 100 kuruştur. HASAN 
deposu ve şubclerilo ıtriyatçılar ve 
eczanelerde arayınız. 

Hayriye Lisesi Müdürlüğünden : 
Lise, orta ve ilk okul talebesi için 16 temmuzda başlıyacnk olan ta

til ikmal kurslnrınn iştirak etmek istlyen talebenin pazıırtesl ve per
şembe günleri saat 9 dan 12 yo kadar mektep idaresine mUrncaat 
ederek isimlerini kaydettirmeleri lAzımdır. Kayıt işi 10 temmuz per
şembe gtinU saat 12 ye kadar devam edecektir. ,, ........................... _, 

, ...... 
Httl._,,.I 

;Sl, 

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

hesapları 1941 s > 1000 > = 3000.- > 
2 > 750 > = 1500.- > 

iKRAMiYE PLANI 
4 > 500 > = 2000.- > 
8 > 260 > = 2000.- > 

KEŞlDELER: 4 Şubat, 2 ~ 35 > 100 > = 3500.- > 
ı Ağustos, S lklnclteşrin 80 > 50 > = 4000.- > 

tarihlerinde yapılır. 300 > 20 > = 6000.- > 

~SUMER BANf< 
• • UMUM PtlfJDCBLfJÖ'ONDEN 

MEMUR ALINACAK 
n vergi İstanbul ~ubeml.zle Ankaradaki Umum müdUrlllğüınUz içi 

ve pul işlerinde ihtısası olan birer memur alınacaktır. 
z 1941 
eya. ls-

Taliplerin tahsil ve hizmet vesikalarile birlikte 10 temmu 
perşembe akşamına kadar Ankarada Umum MUdUrlUğUmUze v 

ta.nbulda SUmer Bank İstanbul şubesine müracaatları. 

İstanbul Belediyesi İlanl.ır 1 

Yıllrk kirası 

123,00 

48,00 

60,00 

iLAN 
İlk taninatı 

9,25 

3,60 

4,50 

kağında Kapalıçarşıda Kalpakçılar so 
kAln 11 numara ı dUkkAn. 
.ArnavutköyUnde Lt'.ltf,ye mah 
Elçi sokağında kllln 80/65 n 

ailesinin 
unfaralı 

ev. 
llcslnde ArnavutköyUnde LQtfiye maha 

Aralık sokaS'Jnda klln 10/15 numa-
ralı ev. 

a soka-
. 

48,00 3,60 Arnavutköyünde KUçUkayazm 
ğında kAln 11/17 numaralı ev 

da kllln 12,00 0,90 Xapaltçraşıda Divrik sokağın 
20 numaralı dUkkCm. 

al lesin-
aralı ev 

60,00 4,fiO Arnavutköyünde Lt'.lttiye mah 
de orta sokakta kô.ln V /9 num 

rda ya-
yrı ayrı 

Yıllık kira oedel muhıımmenleri ile ilk tem.nal miktarlnn yul,a 
zılı gayri menkuller birer sene müddetle kiraya verilmek Uzere a 
açık arttırmaya k'lnulmuştur. Şartnameleri zabıt ve munmelAt mUdUrlU
ğU kıılemlnde gorlı'ebı\lr. İhale 7.7.941 pazartesi gUnU saat 14 tc Daimi 
F.neUmendı- ~ pıl ktır. Talıplcrin ilk teminat makbuz veya mektupları. 
ıe hale günu muayyen saatte Dalını Encümende bulunmaları. ( 4!l87) 

.ıl9 - S'" - 941 

ÇiL 
LOSYONU 

İstanbul Defterdarlığından :· 
Muhammen 

Dosya No. NC\1 bedeli T 

52151/203 LAielide Mımar Kemal mahallesinin şair 

Haşmet So. E. 4, 6 mU. Y. 27/1 No. lı 
39 M2 arsa. 409,50 

55100/1920 Sarıyer BUyUkdere Duvarcı So. 1 No. lı 

80 M2 arsa 80 
1/2202 Eminönü Ahıçelebl mah. Zindankap,ı 

Kantarcı oğlu So. E. 16 Y. 3 No.lı dUk-
kA.nın. 2/4 hissesi. 499,20 

52301/674 Aksaray Langa.da. KAtip Kasım mah. 
Hadım odalnn So. E. 18, Y. 17 No. lı 

34 M2 arsanın 20/80 hissesi. 30 
101/3017 Sarıyer •BUyUkderede Eltaırci So. E. 29 

Y.S9 No. lı arsa. 240 ıs 
Kumkapı Şeyh FcrhatNişancı Ahmet 
Mah. Havuzlu hamam Bostan So. E. 45 
mükerrer Y. 47, 49 No. lı maa 111'6a kA· 
gO.r iki hanenin 26/48 hi:ısesi, 569 4 

129/4661 Sarıyer Büyükderede İspanya So. E. 2, 
Y. 42, 44 No. lı arsa.. 80 

ri5100/2859 Sarıyer BUyUkdere E. Lanplros Y. Na-
zarlık So. 4l No. lı 120 M2 arsa 80 1 

55100/1925 Sarıyer BUyükderede Cevizlik So. E. ve 
Y. 12 No. lı 340 M2 arsa. 90 1 

62/7506 Sarıyer Bilyükdere Kahkaha So. E. 18 
Y. 24 No. lı arsa. 300 ı 

63/7118 Sarıyer 'BUyUkderede Duvarcı sokağında. 
E. 7 Y. 21 No. lı arsa. "f:i 

55100/1927 Sarıyer BUyllkderede Cevizlik So. E. ve 
Y. 3 No. lr arsa. 40 

-73/7S85 Sarıyer Büyükderede Şerbethane So. E. 
9 Y. 25 No. lı arsa.. 80 

55100/1774 Sarıyer BUyUkderede Nazarlık So. E. ve 
Y. 25 No. lı arsa. 80 

127/2247 Sarıyer BUyUkderede Dedeyusuf So. E. ve 
Y. 24 No. lı arsa. 300 2s 

75/8116 Sarıyer BllyUkderede Du'lrareı So. 6 No. 
lı arsa. ll,50 :ı 

63/75&3 Sarıyer IBUylikderede E. Lapiros Y. Na· 
zarlık So. E. 31, Y. 17 No. lı 40 M2 a?'6a 80 f 

115H9 Kumknpıda Yalı Mah. Eski Yalı bOstanı 
Y. Kumsal So. E. 110 Y. 203 No.h ;16,50 
M2 arsa. 480 at 

51270/66 Sarıyer BUyUkderede Tepebaşı So. ~ No. 
arsa 110 f 

52301/2450 Unkapanında Kasap Demlrhun mab. 
Unkapanr caddes:lnde E. 12 Y. 20 No. lı 

dUkklı.nın 225/1536 hissesi. 396 30 
52301/2313 Kadıköy Raslmpa.şa Mah. Recai zade So. 

75 No. lı 210 M2 arsa. 600 4f 
Yukarda -yazılı gayri menkuller 14.7.941 pazartesi günU saat 

Mllll Emltık mUdUrlilğUnden müteşekkil komisyonda ayrı ayn ve 
arttırma ile satılacaktır. Fazla lzab&t için Milli EmlAk MUdUrlüğü 
en kalemine milracaat. (5101) 

il 

. 

Tirldre Cl•lnat,etl 

Ziraat Bankası 
Kuruluş talihi: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 'ntrk ıırası 

Şube ve ajans adedi: 28CS. 
Zira! ve Ucnrt her nevi banka muameleleri. 

Para. biriktirenlere 28,000 lir& ikramiye wriJıor 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihba.nııız tasarruf .baıl&P~....-~ 
en az 50 llra.sr bulunanlara senede 4 defa çeıkılecek kur'a !.le 
daki pUi.na göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 adet 1,000 liralık 4,000 Ura 100 adet H Ural* 
4 » 600 » 2,000 ,, ı. ... 

120 » 9V > 
' )) 250 » 1,000 » 

40 ,, 100 » f,000 > 180 » - > 
DİKKAT: Hesaplarrndıiki paralar bir sene içlQde 50 llrlt1an 

ğı dUşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde ~ 20 fazlulle "''ril 
Kuralar senede 4 defa, 11 mart. 11 hazın.n, 11 eyh11, 

11 BirlnclkAnunda c;ekiı.t:ektir. 

Sahibı ve Neşriyat MüdürU: AHMET ltMİN YALMA.lf 
Basıldığı Yer: VATAN KATBAA.Sl 


