
Başmuharriri : 

Ahmet Emin Y A L M A N 
~ e ı e t o n : uıso - relgraf v Ar AN :tat.. 

VATANEvJ - ~o •lu, Molln Femırt S. S!1 

16 TEMMUZ 194 1 

Türk sularında 
Fransız gemileri 

Yazan : samettln tlıseı 

ŞAMBA Fiyatı 5 Kuruı SiYAS i SABAH GAZ ETES i Yıl: 1 - Sayı: 322 
Bugün 3 üncü say/ amızda 

• s adan 272 kişi l B. Çörçi 

Me mleketlerine gitmek üzere 
Kars yoluyla gurdum·uza geldiler 

ltars 
haı' l5 (A.A.) - Sovyet Rusya 

1 harpte bulunan devletler bU· ec: !;ılık er heyetleri ve bu memle
tcbaaJarından 272 ktşll1k blr 

dtı~ ~Velki gün saat birde Kızılcak 
tasyonundan Türkıyc toprak

'b_ a geçmıı•lerdlr 
<>a~J ..., • 
Ytik arındıı. Almanyanın Moskova 
dutu Clçlsı B. Chulcnbourg'un bu

uııı bu kafilede 237 Alman, 17 
Ütten, 13 Macar vo 5 Slovaktan 
a ... ~cp bulunmaktadır. 

-.,et l{ızıı 
Ye 'liek cak istasyonunda hari· 
Yet d. lleu :mUmcssıu ve Kars em

lrektörtı tarafından karşılan-

nuş ve istasyonda kısa bir tevakkuf- 1 mUddetincc hazırlanmış olan bUfede 
tan sonra b!rbırlni takiben hareket izaz edilmiş olan kafile azaları yine 
eden trenlerle Knrs'a gelmişlerdir. i iki gnıp halinde saat 20 \'e 22130 da 

Buraya muvasalatıarında kafıle tahrık edilen ilk trenle Erzunım'a 

arasında bulunan bUyUk ve orta elçi- g tmek llzere Sarıkamış'a hareket 
!er istasyonda vali ve mevki Jwmu- eylemişlerdir. 

tanı tarafından karşılanmıştır. ı * 
Vali kafile reisi sıCatıle Alman bU· Erzurum. 15 l A.A.) - Sovyet 

yUk elçisi Fon Chulenbourg'a bcyanr I Rusya ıle muhasamat halinde bulu· 
h d. 

1 
bUyUk 

1 1 
b 

1 
nan devletler siyası ınUmesslllerl ile 

oşame 1 ey emış ve e ç 1 • tebaaları iki kafile hallndc bu· 
mı.ıkabcle kend!lcrıne karşı gösteril- raya gelmişler ve istasyonda bir 
mlş olan kolaylıklardan ve iyi kabul· ı mUddet istirahatten sonra hususi bır 
den dolayı teşekkürlerini bildirmiştir. trenle Anknraya hareket: eylcmlşler-

İstasyon salonunda istirahatleri dir. 

Vatanın e rafında 
mahsul/erim ·z çok iyidir 

~~ara, 15 (Telefonla) - -----~---------...,----------
'raa llıahsul vaz~eti ha-kkında 1 

a ..:: t V ckaletine gelen malUma-, 
ll>U?e 1 1 

ortı • CVve ce endişe uyandıran 
1 vllı ye Sıv:ıs civarındaki mah. 

il.td •:tıycti son yağan yağmur- T 
1 

• 
il~ an hiiYirk fay4alar görmüş- ezat arın gayrı 

u &ur.etle belliba 1ı olarak bü_ 1 abı·ı,· ı·k ·ham o'.-llıcnılek-+t ah 1·· d .. ··k ıan ... e m su u uşu 

~lla ~ıntaka yalnız Hatay ve A· 

D:r;ınıntakasından .ibaret kal- madJğl a misal ir 
•? nier taraftan, zirai kombina- . 
i. 4trıına Amerikadan getirtil· Berl.in, 15 (A.A.) - Alman 
"7 <>lı..ı l • • "-fil . b • k • k • 

ı bekıp r'!kta yoHunn açılması- sıya.sı man ı en ug1 un.Jj·~ asReu 

Bulgar Ajansı 

Türk hududuna 
asker fahşidini 

kafi tarzda 
tekzip ediyor 

en 'h cy~n Yeni ziraat aletierjn-ı va:zıyetten sonr~ I1'g1 z - us 
ıı Cpsı de yola çıkarılmıştır. paktının h:_r .turlu ehc~mıyet. ve Sofya, 15 (A.A.) - Bulgur 
c ~kanılar bir -:iki gün için- kıymetten an ve h ç hır şey ıfa· ujan ı bUdlrllor: 
• <>nya ve Es~ehire gelecek-1 de etmiyeq bir vestka olduğu Bazı ecnebi ajan hırı \C bu 

mütalaasındadırlar. Churcltlll ıle m(ll·andıı Tnss aJnn!ıı. Bulgar lkı-

B· ır defacık da 

'< 

sıra t 
• 

• 
i Zi 

A.~ll'Ja. 
~arp rdanberi nerede bir 
tttuıı koparsa göbeğinde 
fa d aka bız vardık. Bu de
biı a Sulh babası rolünü 
oıa,, 0.Ynıyalını, ezilmekte 
~et •rısaniyet ve ınedeni-
Çıkaıı~~gularına biz sahip 

~tı· A 
' hmet Emin YALMAN 

O
!I ııta bu 

d,·· n 1 bir kervansaraya 
~lıııe0~~U . Birbirile dü§manlık 
"-~atı u~n memleketlerin dip. 
~ıı. ~· tebaası sağdan, sol
i~an alden, cenuptan kervan 
l'alt•ta buraya akın ediyorlar. 
je ltalrı , Suriye'den Almanlar 
taı~-a~anıar, Almanyadan ve 

ltı. lllal'ı: Ruslar, Rusyadan Al
~· ernıek t:aıyanlar, Balkan 
ıjırn tol> etıe:rınden İngilizler bi-
ıler "rakıanmıza misafir gel

g% j,.} geliyorlar ve bir kaç 
t:n:ı. ,.ın oıs 
d lliYet ha un burada sulh ve 
lıtuy01'l vasile ciğerlerini dol-
~ ar. 

ltiı erı>iıı n · \a d.e a 1 _:rı böyle canlı bir şe. 

1 
\>ga :agı.ı:nıza kadar gelen 

tı:ı en:ı.ıe k e gtirültüleri derin bir 
li ek oJd ~ıhyoruz. Harp ne de-
~ ıted Ug~nu biz pek ala bili
~l llli.ı~nı nıillet1eriıı ihtilafla
~ 1~erek akaşa yoliyle hallede
t-ı %ı-ak ~? ~aklarına razı ola
~.tıa bizi ırbırlerile boğuşmala-
"~all:ı.aznı kadar kimse teessür 
~f ı-r: · .. F'akat kendi hesabı-el'a .!{" u .. k b hltk h.cu_ . bir rahatlık ve 

ı.ı teeasu ;asının bir saniye için 
0ruın:ı.eı:e e.r~ karışması da çok 
~1 1 lıdır. 

ıı.,, t ar<l 
"l<l.r ~. aııbcri dünyada ne 
~ "IOV .. 

\>ard k uş olursa ortasında 
hı dıy~ k'Bizi nıallarımızm sa-
0tlatdı. S ~uı etmek istcmi-
~lta t ahıpsız mal diye her 
lltlardr 0Praklarımıza sataşı-
l'şı bı~ d ~·~ d<' yabancılara 
~ _tal'afta Uzıye dövüşüyorduk, 
~n ay : da dahilde yaban
l'la "1.ı~ landırdıklnrı unsur
,. biinı· şuyorduk. Rahat ne-
aıı orta ıyorduk'. Bugün yaşı
tı io· Yaşlı bır Türkün ha-
~ .. ınde y 
~eme unan harbi, sayı-
~a. l)~.' ~navuUuk, Makc
tıl UrzU, Dersim vesaire llta:1 ~;ablusgarp harbi, 
<~ ı, Cihan harbi, İs-

• IS, 11. 2 do) I il, 

Stalin, birbirlerinin koUarı arası· tatarının g(Q•ıı Tiirk hududuncla 
na, adeta zorla atılmr }ardır. Bu· tahıışşilt dmelrt-0 olduğunn. '\c 
nun iç.indir ki bugün şu çok ga· Boğıı.zlara kar ı bir taıırnn için 

tahad<ltls ctnuııtir: hazırlıklar ynpıldığına d Ir ha· 

• 
m ~o, mem ek le .ı b r gıyap 
ma ı. Anglo - Sakson dcvlctlerı 
bir taraftan diktatörlüse karşı 
mücadele ·etmekte, diğer taraftan 
ise diktatör Stalin ile ittifak ak
deylcmektcdırler. 

İrrgittere ile Amerika Birleşik 
devletleri, demokrasi namına to· 
taliter rcj.i.mlerle miıcadele edi
y~rlar. Fakat onlar ayni zamanda 
'kuçük milJetlere de tecavtlz ede· 
rek totaliter devlet idaresinin bir 
modeli olan Sovyetler Birlısi ile 
mütesanit bulunduklarını ilan 
ediyorlar. Almanyanın düşman"' 

(De\ ımı Sa. 5 , Sü "l de) 

berlerln en iknti bir tarzda tf..kzlh 

cditnı dne salühl_\ctll nulıfillcrc-:: 
mezon kılınmıştır. 

Bulgari tnn'ın Tilrkbo'ye kar
şı mu lihnne hattı lı.arckctl pek 
aU' maU\mdur. Türkiye ile Bul· 
gıırlstıuı arasındaki do tıuk mU
nasebctlerı berdevamdır ' e ge
çenlerde lmzalannn dekldrwıyon 

llo de talniye e<lllml' bulunmak
tadır. 

eNOVC>OP.OD 

MOS kOVA 

• 

Son Alman - Sovyet 11 arekatını gösteren harita 

lngiltere -Sovyetfer 
ittifak ım 

ilan 
resmen 
etti 

İngiltere Başvekiline 
göre Nil vadisi 

vaziyeti düzelmiştir 
Londra, 15 (A.A.) - Reuter bil· 

diriyor: 
BugUn Avam kamarasında .soyledl· 

ğl bir nutukta başvekll Churchıll 

Sovyet Rusya ile İngiltereyi mUtte· 
flk olarak mı.n etmiştir. 

..... 

Başvekil evvclıl Avam kamara.sı
nın yakın celselerinden birinde !stlh
salM hakkında cereyan etmiş olan 
mUzakerclere dair kısa bir bcyana.t 
yaparak Rusya meselesine temas ct
mış ve demiştir ki: 

Geçen hafta sonunda Brıtanya ve 
Rusya hUkfunetlerl arasında İngiliz. 

Rus ml11etledyle domlnyonların tam 
muvafakatiyle müşterclt dUşmana 
karşı mUttehld harekette bulunmak 

Stalin topu mühim görüyor. Bir Rus z:ı.biti, yeni yetİ§cnlere vcrıyor 

(D6Ynnu Sa. 5, S il. 6 da,) ••• 

ndişe 

Ruzveltin emri 
Almanyayı telaşa 

1 

düşürdü 
Bcrhn, ıs (A.A.) - Roo e\elt 

harp istıyor>, <Rooscvelt'm Amerlltan ı 
donanmasına verdiği hainane cmır>, 

Almanlara göre 
. 
ilci tabur 

im a edildi 

Yüzlerce tank 
tahrip cdi'di 

<Rooscvelt ateş açmak istiyor>, «Roo' Berlin fo (AA ) Alman b • 
seveıt Alman dcnızaltılanna ateş l ırnmıınd~nlı 1 111 tcblığı. 
cdilmcsı cmrıni vcrdı gibi başlı iti ar Şaı 1, cephe ındckl h rek t ter kkı 
altında, bu sabahki b t n Berlln ga- etıncktcdır. 
zetclcri B. Roosevelt 111 açık d niZler
de zuhur edebilecek bir h dl eden i • 
Uf de ederek Alm 11y y kar ı hıı.rp 

j llan etmek istediğini lf ctrnlktcd r-

her B obacbt r d y k • 

nooscvelt ın en hararetli nrzusu, d ı r 
mcvcudtyctl için mUcadclc eden A v-ı cdllm · 
rupayı, garp yanm kUrcslnl mUda- Şark ceph ı 

!na g bl uydurma bir bahane ile ır- d b r n VHl b r Sovyct a'\cı 
tından vıırmakbr. Rooscveıt böyle t:ırk ı m c m tir. Bu fırka d 
hareket etmekle, M.diselerin cereya-ı Alman • Fln t ekkullerl tara!ınd:ın 

(De\ımu: Sa. fi, Sü. 7 de) - (Devamı: Sa. 5, SU. S te) /-/ 

s • r ye 
a aşması 

22 maddeli.< bu 
anlaşmaya göre: 

Müttefik:er Beyruta 

1 

1 

ovye lere göre 
3000 Alman 

ha edildi " l 

1100 kadar tank 
ı tahrip olundu 

ı batırıldı, 
.. hasara 

ratıı.dı 
Bu 

girdiler 
ı Moskova, 15 (A.A.) 

\ ıch.} . 15 (A \./\) - Ofı a- aab hki !:)o\)Cl tcb ği: 
ıansı b. d rı.> or: ı 4 te:ı muz gvni.ı, muharebe· 

ll vı; t 
\: ·J on, 
vet en h4! umandanı 
Genera' de Verdı hac 
"erait dahi irde S 
nan d hı nde muh 
yet -v rmek hu u unda 
kalmışlardır: 

ler ljun ı garbi, garp ve cenubu 
arbi t nmct ermdc de,am et· 

• mı r. Kıt rımız dti manın zırh 
mo oJ µ cuzıitamlarının ta-

l a.ıo" t"tmi,ler 
taarruz ard a di.ışma· 
t "erdırm şlerdir. 

rp ı knmetındc kıtaları
mız ve ha\ra kuvvetlerimiz 100 

d r du m n tankı ve bir çok 
otomob ııcrını tahrip e t· 

erdır. 

1 - Muha n dt 1 1 temm11z 

j r--------=-----=ı--=-:mm:ıı-~--·ıı;:;ı.. l 1941 tarıhınde saat 2 1 l bır dcı-

1 

kika geçerek tatıl cdilmı§lir. 

C nubu gcırbi istikametinde 
kıt r rr;ız. takrıben 3000 kişi· 
: k muhım bır duşman cüzütamı
nı ma o;. up etmiş crdır. Bir çok 
top, mıtralyöz, araba ve cepane 
ığtınnm cttık. Ankara Gen Ç 1 e r •ı gv 1 'ı 2 - Muttcf'k ku'\.'Vetlcr Suri· 

~;ki~~d~~bnan arazısını işgal cde- 14 temmuz ünü hava kuvvet
ler mız, dıişman tayyarelerıne 
kcndı me) danlarında taarruz et· 
m.ı1ler ve düsman kıtalarına, zırh · 
lı ve motor u cuziıtamlarına şıd· 
detli darbeler ındırmişlerd.ir. 

Türki ye futbol şampiyonu oldu (De•~· ........ ' •• , •ı•ı 

Beşiktaş, Gençler Bir li ği ne 

4 - 1 mağlup oldu 
Ankara, 15 (Telefonla) - Bugün Ankara 19 Mayıs stadyomu, spor 

tarihine geçecek iki htıdiseyl birden kaydetmiştir: 
Bunlardan bir tanesi, çalışmalarının haklı bir galebesini kazana

rak Gençler Bırli~ takımının 4 • ı gibi mUhlm !arkla Beşiktaş takı· 
mını yenmesi ve TUrklye şampiyonu olmasıdır. 

Diğeri de, şimdiye kadar Ankara. spor tarıhındc gorUlmemlş olan 
müessif bir h~dlsenin vukubulmasıdır. 

Bu da Beşiktaş kulUbUnUn sert oyunu yUzUnden ikıncı devrenin 
sonlarına doğTu yine Bc.şlkte..;1ı1ann sebebiyet verdiği kavgadır. Ma
çın birinci de\Teslnl, Gençler Birliği 3 - O bilırmişlt:rdir. İkinci de\Te
de Gençler l gol daha yaparak sayı adedini 4 e çıl•arnuşlardır. Beşlk
taşlıla.r ancak oyunun son dakikalarında Gc:ı<;ler Birliği aleyhine veri
len ı penaltıdan istifade etmişler ve şeref sayılarını yapmışlardır. 

Beşiktaşlıların sebebiyet verdiği Mdtscye polıs nıUdahnle mecbu· 
rıyetindc kalmış ve 19 Mayıs stadında bugüne kadar görUlmcmlş çir· 
k n bir hadise vukua gelmişUr. Oyun bu h!disedcn sonra tekrar de\•am 

1 

etmiştir. 
Sfyah Beyazlılar birinci devrede bir penaltı fırsatı da kaçırmışlar

dır. Bu suretle Ankara Gençler Birliği TUrklyc şampiyonluğunu ka-

HARP VAZİYETİ 

Stalin müdafaa sathı n ı n birkaç 
noktadan yarıldığ ı doğru m1.;1? 

Yazan: İhsan O A 
Stalin hattı tab iri yanlıştır. Bu. ön kenarında Alman ordularının 

na Stalin sathı demek laz.ımd1. yeniden canlanan tazyikı üzerine 

Fakat bir d efa bu isimle dillere büyükb' mladeydAanlmmunlhareVb~lebriktck. 
Y 

b " d rar aş ı. a ar ıte s v~ 
d estan old u. aza yaz.a _ız.. e Mohilcv fehirlerini işgal ettiler. 
alıştık. Hatalı kullanıp gıdıyo· ı Fakat bu §ehirlerin Stalin müda
ruz. ı faa sathına veya bu sathın asıl 

Evet Stalin m üdafaa sathının (Deuum Sa. 8, Sil. ı do) 

B. çıkahn 
ö üyor 

Bcrlin, 15 (A.A.) - Bay Ce
vat Açıkalın dün Berlinden Viya. 
naya hareket etmİğ ve istasyonda, 
Türkiye büyük elçisi ve Almanya 

1 

Hariciye Nezareti mümessilleri 
tarafından sel & mlanmt§br. 

• e 1 

Hava muharebeleri ve tayyare 
kuvvetlerımızın hareketi hakkın
da ııımoi daha mufassal malumat 
alınmıştır. 

12 temmuz akşamı düşman 
kıtalarının ve tanklarının bulun
duğu nakliye gemileri tayyarele· 
rımi'z tarafından Baltık denizin
de görü müstür. Bu nakliye gc-

(DeHımı: 8. 5, SU. ~ te * 

etkikleri 
Üsküdar ceza evinde yapılacak yeni 
pavyonun ikmali için emir verilmiştir 

Adliye Vekilimiz mahkemelerden birinde a dli ııafhalan 
takip ediyor 

Bir müddellenberi sehrımizde 
bulunqn Adliye Vekı}i Hasan 
Menemencioğlu dün tetkiklerine 
devam etmı tir. 

Dün sabah Adliye Yeki i ile 
Cümhuriyet Müddeiumum· ı Hık 
met Onat Kadıköyune ıgıderek 

Kadıköy Adliyesini gezmişlerdir. 
Vekil m~hakemeleri dinlenü tir. 
Adliye Vekiü Kadıköy hukulc, 
ceza ve kada tro mahkemeleri
nin f aliyetindt-n memnun ol· 
mu ardır. Adlıye Vekili icra d a-

(Dcuunı: Sa. 5, SU. "l de) ///, 



- - :i: --"'----------------·------ ~ "f AN 

Eyüplü Halidin 
Maceraları 

Y auın: Mim Sıfır 
Memurlara! lzmir Fuarı Udun satısı 

Anlatan: Eyüplü Halid -12-

Güzel Elena 
Bana öyle anlar yaşahyordu ki 

kendimi Cennette bir hurinin 

kolları arasında sanıyordum 

Kahve veriliyor 
Belediye Kooperatifi 
yarından itibaren 
tevziata başlıyor 
Yarından it.ibaren Belediye 

kooperatifinde memurlara kahve 
tevziatına baılanacaktır. 

Bun<lan bafka üç muhtelif 
diikkina da serbest aatıı yapıl
mak üzere 90 çuval kahve veril· 
mittir. Bu vazıyetunizden Müsyü Karlo nasıl oldu bilmem, bu kızlara 

da memnun olmu~u. Benım gib.i kızdım. üzerlcrme atıldım, hepai· 
kıymetli ( l) bır antika mem· nin saçlarını yoldum. Bu rüya mı Teneke tevziatına 
baı bulmuş, aklınca beni yontma· yoksa hülya mı ne diyeyim bil- baılanıyor 
ga. volmag"a koyulmu.,tu. mem, geçtikteıı sonra g~lerimi So l l ._ .. 

.1 " n gün erde mem e .. ete mu-
Ben, artık İtalyan dilbermin açtım. B&§rmde bir aiırlrk, vücu· hiın miktarda teneke ithal edildi-

~ ••hane yoku .. unda, Y ahud.i bir dum<la bir yorgwJuk duydum. 
• ~ -s iini yazJIH§tık. 
madamın pansiyonundaki daire- Parmaldanmın &l'llsında da ko· Ticacet Vekaleti bunlardan 
sıne postu acım.ittim. Benli Mak· puk aa,lar buLdum. Meğer ben, 1875 aandtk teaeke levıhanın ls
bule. Sarı Leyla. Ef terpe vaaire o ruai buhran araeenda kendi ken· tanbula teV7.liine karar v~rmİ.§ ve 
gibı eski yavukluların kem göz- <iim:i hKpa1amlf, kendi saçlarımı düıı vaziyeti Jetanbul Mmtaka 
\erinden gizlenmiştim. Gece gün· yolup koparmlfM11. Tİca!'et miidürlüğüne bildirmi§
dıiz buzlu pmpanyalan çekiyor, Bu halimden o .gün adeta ürk· tir. v~.naı emre göre tevzietta 
yenı sevgilim He cünbüşlü bir ö- tüm. Dcü oım.k korkuııile laemen ilk önce konserve v.c -gazozcu~
rr.'Ür geçiriyordum. Sözün kısası eter şişesini yok ettim. Un~a- mı ıihtiyaıçl~rı nazarı itibara alı-
dünyayı gözüm görmüyor, hiç ya kaığar ga hani çok çektim. nacakw. 
bir derdi, tehlikey1 mühimsclJlli. tam on beı gün ara ara ıahl.aan Te•bit ed.ikn esasa göre bu 
yordum. arzumıa mücadek ettim. Elemler fabrikaların bir senelil~ ihtiyaçla-

Elena da ne çok bilmiş bir yos· le doflı günler .geçirdim. Daima rı gözöoonde tutulacak ve elde 
ma jdi görseıUz. Bana ne zevkler kaıb.imde bir botlıuk hiaecdİyor- mevcut miktara göre konserve· 
tattınyordu. bilseuiz? Öyle anlar dum. Ayni zamanda emelime na. cilel'e yüzde otuz üç, gazozculara 
ya!'Atıyordu ki. kendimı cemıeti il olacak Skcn hayal .ukutuna uğ- da ~de 40 üzerinden tevziat 
a.ıida bir hur.inıirı kollan araam<ia ram19ım gjbj, ağıc b.ir Diaaia altın- x_apılacaktır. 
sanıyordum. Kfrfir kız, beni lok- da eııiiyocdwn. Bütün bunlara lstanbul Mıntaka Ticaret mü
nıan ruhu koklamağa dıa alıştır· tahammül euim. Nihayet o beli.- dürlüiüne - istida ile m,üracaat 
mııtı. dan kuıtuMum. Alı ne olurdu, 0 edip ü.teye giren tüccarlara bu-

Hazırlıklar ikmal edildi. Fuar 
bu sene daha zengiil olacak 

Etibank ile Milli piyango i~resi de Fuara 
zengin bir şekilde iştirak edecek 

Yapılmıyor 

Fiyatların arttırılma
ması üzerine oduncu
lar satış yapmıyorlar 

Son günlerde odun ve kömür 
fiyatlarını yükseltme isteğinde 
bulunan bazı oduncular Fiyat 
Mürakabe komisyonunun bu ka· • ı rarı kabul etmemeej üzerine bır 

j iki gündür odun satıolarını tama· 
• men tatil etm.itlerdM. 

İzmir Enternasyonal Fuarından görünüı 

lzmir Fuarı için hazırlıklar her- !indedir. Diğeri §ehr.in meaıre 
gün biraz daha ilerlemektedir. yerlerile asarıatika_xı ve şehrin 

Haber aldığ11mıza ıgöre Etı· hususiyetler.ini göstermektedir. 
bank ve Milli Piyango .idareler.i Haber verikJiğ.ine göre, 20 a
bu sene Fuara zengin bi.r ıekilde ğustosta, yani Fuarla beraber a· 
i§tirake karar vernu§lerdir. çılacak olan Atatürk müzesi için 

Etibank paviyonunda bilhassa de hazırlıklar tamamlanmak üze
memleketimizin kömür sanayiin· redir. 
de elde edilen terakkileri göste- .Malum olduğu üzere 
r.ir grafik ve nümuoclcr canlı bir B.irinc.i Kordonda Atatürk 
şekrtde teşhir edilecek ve bu -ğında kurulmaktadır. 

müze, 
kona

Depo sahipleri dün de mal 
yok, kantar bozuk, sıra ile satı· 
yoruz-dix_e bir .tirü bahane bula· 
rak aatıttan i!!)tina etmiılerdir. 

Fiya~ MiUakabe komisyonu 
bu 9İhi çirkin hid.ieelere meydan 
veren muhtekir oduncuları sıkı 
surette takip etmekle beraber eli· 
ğer taraftan odun fiyatlarının art. 
ma sebeplerini de ciddi surette 
ar_!!ftırm'!ktadır. 

Bugün lstanbula en çok odun 
gönderen merkezler Om.erli, Çek· 
meköv. H~ Şile, Alemciağı 
mrnta~alandıl'. 

OÇunun çek.isi kayıkta teslim 
350 • 385 kuru.§tan satılmak.ta 
ve bunun üzerine de 270 kuruş 
kadar da nakliye binmc:itted.ir. 

Komisyon bütün bu meselelerı 
en ince teferruatına kadar incele
yecek v~ .ilk .içt.irnade odun mi!" 
selcsiru kat'i l'Urette halledecek-
tir. 

-- ?'& • .,. - :Jln" 

Yılları . .., . 
geçmıyecegız 

B Cburcbill, Loadr.da 
a vil müdafaa kuvv 

ni teftiıten sonra bir nutuk 
etti. İngiltereye ve 
bava akınları mevzuu 
kurulmut bu nutuktan, 
renin yıllarca harbe d~ 
rar ve azminde oldujuaa 
defa daha öğrerunİf b 
ruz. 

- Almanyaya aünden 
aydan aya, seneden sen.,. 
ha fiddetli darbeler 
ğ~ 

Diyen B. Cburchill, 
rin dünyaca mahim ve 
olan karar ve azimlerini 
lhnırlarından İçeri 

Dünyayı kuıp kavuran 
bin, aenelerin hududu içindi 
teceğini öğrenmek, bizi111 
aulhaeverler için bir m 
yet •ailesidir. 

Dün, senenin en 
günü idi 

lstanbul dün 1941 ıen 
en sıcak. gününü yaşadı . .8# 
zamandır havaların fena gi 
ni nazarı itibara alan İstaıı 
ların cbu sene yaz gelm' 

Birleıtiğirnizin üçüncü günü idi. metlMtğ.i. y sebM& ıkadenla.~a ve ~- günden .itibaren ihbarname gön· 
Uzandığımız divanın y~ındaki na.fo~culuia k.M~ da ~ıl- dcrilccek ve ihtiyaçlara nis'betin
tabıırenin üzer.inde hiç eksik ol- seydim de bu z.iUıet UÇUl'1Hll41lna de keod.fte~ teneke tevz· echle. 
mıyan- oampanya şjşcain.i kald.<rıp düflDest;,dMrı~.. Fek.at. bwı o oektir · ı 
attı, üzerine bol bol lolmlan ruhu zamanlanmda yapmaJt değil de, ' 

mevzuda etraflı izahat verilecek· Fuarda Türkiye Tioaret Oda· 
tir. @rı paviyonlan hazırlanmak üze_ 

Milti pjyango müdürlüğü ey- re Vekaletin emrile bir komite 
lul ayı keşides.inin İzrnirde yapıl· teşkil edilmiştir. Komite Odalar 
masını da tenUn edecektir. pavjyonunu daha geni§ tutacak-

Milli piyangonun ~ekilM 7 iddialan> dün §akaklar 
~ ~ pnan terle beraber suya 

serptiği ipek- mend.iliai burnuma hetti haUril~ bile... T abim bahçesinde koro ağustosta lstanbulda Ve lstanbul serinlemek 
yapılıyor nereye başvuracağını şaşıt'ch. uzattı ve kok\e«ı. llk aeferic-.de Ev.et, ne di&'ord.m? ·• E1eoa .iic ti ba 1 

ba~ döadü. midem bulanciL zevkli bir omu nr<iQi.iimiiri saa i ıyor 
l ____ .ı F ı. _::. • ..ı:: .. ~rd"- n-;:.:ı -'" •• o_ L. Beyoğlu Helkevinin kadın ve liiç bir fCY an amcKllm. aw.at, ...,,, • ..,-v -· .. ~ ... r ~ na 

ikinci seferinde kalbim ferahlail· yat böyle~ tam on beş gün de· erkek azadan mürekkep altmış 
dı. Kulaklamn ha.fıiıf hafif çınla· vam etti. On aktOCa günü, hiç u· kişilik bir koro heyeti var. Bütün 
mağa, etıl"da uçuıan sinekler.in nutamam. bir pazar saıbahi .idi. Balkanlal'd.a bunun bir e§İ yok
vızıltılan bic bana bil- muaiki O gün Sanyere k.dar çıkacak, tul'. Heyet önümüz<k:kıi haftadan 
zevki vermcic başladı. O anda. hem den.iz ~e hem de bir kır ge· bafiayarak bergün ahı ile sekiz 
sanki hayat rengiınj biiebiiıRiıı de· zintisi yapacakttk. Müsyü Kari o arasın~a Taksim bahçesinde bal\: 
ğittiriy<>r. her fCY p..Aleiefıy.oc sa4onda bekliyor, biz de yatak 0 - için meccani olarak :koro temsiLl 
gibi ~leli, bana. Ona da ~. deıM.zda .E"-a ile giyiniyorduk. verccle~;-IHeyct plrdovalaBrınkı ta-

Bundan başka, İngiltere, pa· tır. Bu sene •memleket mamul ve 
viyonunda .tadilat ya2mak sure· mahsulleri dMıa ge!Jıİf ölçüde teş· 
tile Fuara daha büyük ölçüde iş- hir edilecektir. 

Dün gö)eede harar~t .33 
Piya~onun geçen ay 86.921,25 ceye kadar çıkımış ve h• 

lira satış hasıla.tına mukabil bu rüzgarsız olması !stanbultuı-" 

tirake karar vermiştir. Bundan başka İstanbul Beledi.-
ay zarfındak.i hasılatı 147.743 caktan büsbütün bunaltmırtı'• 
lir.a olmu§'tur. P)jljlar dün en kalabalık .. İngiltere domin,ron ve müs· yesinin de Fuara i§tirak edeceği 

temlekelerinin mahsulat ve mez· evvelce bikHrilmisti. Belediye 
ruatı paviyonda zengin bir ~ekıl- Fuarda büyük bir -paviyon ifgr 
de tetfür olunacaktır. edecek ve lstanbulun imar hare· 

Piyango ha~latı bu şek.ilde !erinden birini daha ıgördl 
hergün Qiraz daha tezeyü-t etmek dir. Günterden pazar olm• 
ted.ir. na rağmen deniz kenarları. 

Milli Piyanıro .idaresi İstanbul ğaziçi ve Adalar bıı sene bıG 
hallmnızın bu auretle piyangoya ne tesadüf edemediğimiz bit 
karı• aöaterc.üii alika ve raibeti labahk tarafından dold sev.n•=- ı·1 - .._ __ ...J.J...h ,.L. _.ı_ ı.ok. Bu sır&<ia .kapımn zili anıızan acı raaın a~ a J'DefKU ür. u oro 

•-Mm Je .. -.,_-. ...... ~ __.İ11İD •• .,::J.. _ ~- v.ed~· 
!a.maia b.,t.m...-. acı çahndıa. Binı& aom"a de .. 1o. - ~~ 1 

Artık. geceleri şampanya içi· nun :kapısı araıaadı, .iri btyıitlt ko. ğına şüphe etmiyoruz;. Beyoğ u 

Paviyon satışları ço'k hararet· ketleri maket ve grafikleı-Je ,«ı
lemniftir. Sabanın büyük bir kıs- rin tanhi ve turiErtk -guzeHiklerinj 
mındaki paviıonlar satılmıf gibi- göstcr•n rcıum v:e eserler tethir 
a:ir. Berediy e Fuara ı§tir!'k ve z· edilecek tir. . gözöaünde tutarak yeni 7 jnci tu. 

yor, gündüzleri eter kokluyor ca fesli bir adam. bir ıtanıdık tek· Halkevinin halka sanat zev:ki ver 
F k b •=r · t:=:: "1_ W-en'ye d- ı.ı. mek .için hazırladığı bu yeni te-

miri ziyaret edecek olanlar için, İstanbul Belediyesindeki bu 
iki rehber hazırlatmaktadır. h'azırlrklar yakında ikmal edile-

tertip -planının 1- inc.i çekilişini 7 
ağu.toata herkesin bu çelcilişi ko
laylıkla takip edebilmesi için ls
tanbutda Takainı meydanında 

dum. a at, eter ana şampanya. .. .,.. onc: '"'7 --.. 

d d...ı. k-l. ı·· _..ı.. H BM L.: ___ ı..ı.._me -=L--:rı· ı·d·ı ,ebbüaü iftiharla kar§ılanz. 
an ıma zev t g:etlyorvu. er _, ı:ııır m---= u--va Beyoilu Hatkev~ Temsil kolu 

Bunlardan biri cep defteri ha- rek Izmire yollanacaktır. 

yapmaia ka;a.r vermittir. kokladlkça, zama1m1 nasıl geçti- Karlo ile Elıenaya emaıtak bir ço· 
g.in.i farkedemiyor, kendimi aad cuık. yıl-La.nMO.ı ile ayn ayn ba- da me)".dan temsilleri ~ermese 

.,. 
0 ckwam ~tmektedir. Şimdiye ka-

hayata kavuşmuş sanıyO{dJm. kıp gilüm.iiyor, bana doğru u· d v M _:.ı:...-L·· •· Profesör Deny geliyor Bir muhtekir t ohumcu suç 
üstü yakalandı A z:t1m· · '-· K b ._ l _ .ı .ı_ hi ekin ar -....M11npaşa, ewu.ay~oyu ve 

ra sıra tm1 tı~ma~a~ ez· zıwıan a~ı~ arıüQa Da A r ç ~ • diğer ycrlcrdc ver.ilen tem6'Her 
m~ ve Elterpc t~~~}eftftııi tatRa• geMtk 9eziiiyordu. M.iam ya, Ef~ pek yakında T epeba§ı bahçesin· 
male unutuyor, gonlumde yap- terpc ve Kozma VUJV'HlCL dolayıaı de tek dilccektir Meşhur alim, mukayeseli gramer 

kürsüsünü kabul etmişf r 

Son günl~rde bazı tohumcula· 
rın da tohum fiyatlarında ihtikar 
yaptıkları ıgörü\IJ!ÜftÜr. Vaki mü· 
raoeat üzerine vaziyeti inceleyen 
Fi~t Mürakabc" komisyonu me· 
murları Peristo isminde bir to
humcuyu suç üatü yakalamışlar 
dw. 

mak arzuları, sa.adet rueleri uya· le kul&klarım kir.itte b.tlunduiu yar ~---.. --·-
ftıyordu ""e bu tu.kr het' defa aç.in bHden aı.&r aibi oldum a· Tozkoparan asfaltlanıyor 
bİraz daha canlanıyor, pb'le.y.,r, ma, iti çabuıcak p.ifkinliie vuı· Tozkoparan caddesinin asfalt 
berrliiime d.ba •mimi olauk dum ve ~ordum: yapılmasına devam edilmektedir. 
k.arı§lyordu. - Kimj anyorsun efendi bira· Dün de bu arada Vali ve Be· 

Üniversitemiz yakında çok kıy J kında malumat yoktur. 
metli bir jlim unsuru kazanacak- Profesör Deny (Türk gr.ameri) 
tır: Paria Şark Dillerj Enstitüsü ı ad it meşhur bir eserin muharri
müdürü profesör ~~~y, ~ukaye. ridi~. Bu e~.e~. diLimize çcvrilmek
aeli -gramer profesoru sıfaule Ede tedır. ilk cuzu buılmıııtır. 

Hemen şwıu 2lave edeyim ki, der?.. !celiye Rc.iei L\ıtfi Kırdu yola h. 
eğer bQ- müddet sonr.a Ekoedaa Bakıılarını Karlo ile Elenanın dar i:;derek bazı tetkiklerde bu-
aynlm~ ,.e eter koıkiamağa yüzlerinde gez<Hrerek: lunmus ve izahat almıttır. 
devam etmiş olsaydım., rnub&- - Bu ç~kbi .ile itte bu koko· Bundan sonra bu caddeye Re· biyat Fakültesine gclmeği kabul Yeni profesör dilimizi mükem· 

etmif ve bu vazifenin kendisine mel surette okur, yuar, söyler. 
teklifinden dolayı iftihar duydu· Derslerin;i doğrudan doğruya 
ğunu bildinniştir. Profesör tem• türkçe ol~raık verecek ve ilmi 
muJıda gdceeğini haber vermek· faaliyeti lıtanbul Üniveraites.ini 
le beraber henüz hareketı hak· zeng.inletıtirecekt:ir. 

Periato, 80 kurut azami fiyat 
oluak tesbit edileQ maydanozu 
(180) kuruşa ve 60. 70 kurup 
satmaeı iizrm gelen rafiyi 350 
kuruttan satmaktan suçludur. 

hl k.i çıldıracaktım. Bir güa tu- nayı! Her vakit mahkemodea fiksaydam caddea.i denmesi ka· 
tuld~ fidc:ktli b.ir buhraıı. ak- celp getirir.im ben onlara... rarla§tırılmıştrr. 
lamı bqıma 8et.İmıit beni bu mu· Dod:i, k~ birine tekW· --a---
sı.betten vazgeçirmişti. O gün, E· sizce yerleıti Gel.i~ sebebm.i. Nadir görülür bir ihtikar 
kna evde yok_!u. Y.aloız kalınca aİjıarasmm dumanını, savura tı •· davası 

Per.ieto din Mü~deiumumiliie 
verilmittir. 

sıkıldım. Eter şİjesi :ile paa:ııu;k pa vura anlatmaja bafladı. O .öyle· 
ketini kapmea kendi~ yatağa at· dikçe Karlo :ile biz.im cUıber Ele
•ım. Yorganı baııma çektim. e· na renkten reD11e gil'di. Gözlcrj 
terü pamuğu koklamaia ba§la- yere dııMU!di. İk.isiain de aee.i ve ao. 
dım. Ne kadar kokladıjlnw bilını· luiu kesikli. Meğer bualaı- vur· 
y orwn. Kend.nni her yaıu i~le gu~ bana l&f çıkartacait 
kaplı bir kamer.iyenin altında mü. kadar eıııek.l:i ve becer.ikii ifçiler
kelief bir ~ sofrasının baflllda den imif. Hu ay evvel Betikta§ta 
oturuyor bul~wn. Yanıbapmd11 bir Pap Zadeyi kafeaieyip e!ek
bir saz ta1cımı Bahriye çiftetellisi ten geç.irdiWen ~ yakayı ele 
çalıyordu. Birbir.iaden güzel dört ve~ ve cünha mahkemesine 
kız da karşımda oynuY.,or. göbe* düpnüşkrmi§! .. 
çaıkalıyorlardı. Ben. birdenbire ( Arba Vlll') 

SORUNUZ 
.,.-----SÖYLİYELİM 

Tavuk uyuzu 
1 - Odlallp&lde Hüııeyln ör.ça-. 

im MnQ"Or: Tavaldalııla ayü •-
;Jm baı.,.ı. ,. iit•• .... .... 
tal* mJdlrf .......... s 7 - ... 
;JeD1Ur mi f Teıl99tııl ,,. Sl?leıu:.-
raNlcrt Dflijrf. 

Cevap - Ayak uyuzu bul&fıcı 

bir hutalıktr. Tedsri edilm ı tıtı 
takdirde keariklen kadw .....,.. 
eder.k öltme de atıbep ...... 

Hastalıklı ta•uJdarm eti yeMlir. 
Batı.. uyuslu tıwl&klen k8llİll ~ 

...- tedaTilerl için esuek v. ftkit 
udetmeictea dahA f.,-dat&W. BM 
tlıllJr .w.ır.nd& t.aııMiliea ...... 
Jd~nıe11I~ tuta iu8unitınnı --.. 
i( ~ ~ ltii iW ~ V• .h• 

~~·.4lf"IW ldı:eıt ~ ~ialıMAak •· 
r el'\~- RMIU na:rıwiar a..,._vı. 
1aı:ı ayrı lılr rr.~•~" J..~ruı!maJtdlr. 

T!l1.o.?iFoJ ~ 8""'tM tc.vu~ 

uyuzlu ayaklarını sıcak su içine 
sokmalı. çıkardıktan sonra U.ıseri

ne vuelln veya kol&& :atı bula
malL :a. suretle uyaz kabarcılda· 
rı yunauptddrktu eonra tel fırça 
buJunnaadılt t.Udirde sert lcdk tJr 
ça ile k&bıuoa*lan temilı..eii ve 
tıserlerıno ya z~Nı lltirJBeli 
yallclt da y9mde IPıi m.s.et1nde yap-
t.ınlma, a tlfWL m • •• He yı-
ltedclıltan ..... :ı.w m.....u. 
~1*1'. Bil .... IUNı da imi 
l..s.b!llr. 

2 - Hur!!ada Namazgilı mahal· 
......._ !\l:ılmleı& AU ~ 110m-
yor. l\f.a~nalarnaıu ne,l'flttltfnb: 

E~ llllli• ..ı unıbr, a.clrftt ne

dk t-
C6vnp - Sıgdır. Adreel 9imdillk 

İstanbul ceza evidir. 

Dün asliye ikinci ceza mabke· 
mesinck şimdiye kadar görülen 
ihtikar davaeının durutma.sına 
jbtikarı davasmm durutmaaına l. J 
baılanmı§tır. , ________________________ _ _ _____ ., 

ADLİYE ve POLiS HABERLERi 

~:~:.i!~!~fat:~:;:E:~i~ Fatına kocası Kim.ili Floryada 
mer Ah)t hanmda, Zok..i Sarıbe· 

kir, lbaan ve Kabasakal Y or,gi be k d 1 k 1 
ticar.edıanea.ine müracaat ederek ır a ın a ya a amış 
20,000 kilo yapağı almak üte· 
mi§ ve pazaıhk zteticeainde İktı· 
sat Vekaleti tarafından kiloeu 81 
kuruştan • utdnıası l&zım gelen 
yapağıları 97,5 kuruttan satın al· 
maia ve 16.200 lira üzerin.den 
fatura verit.ip Fri kalan 3500 li
rayı da açıkta,!} vermeyi kabul 

sonra barışmışlar fakaf Karı koca k·avgadan 
yanında getirdiği kadın yüz lirasın ı aşırmış 

~Üjtir. Çarml----.ıa kunduracıhk ya· - Aman "U karıyı yanma al. Yolda yürürlerken ele KimM Bu pazarlık üzer.ine Sam! Ozan ,.....,ıu "' L...ı 
pan Kim.il. pazartesi irÜnü bir renk verme, demi§tir. ile kansı Fatmanuı a- _. 

Fiyat lıtürtt'kabe bürosuna müra- _._ k-__..___L ~ '• 
1 kaç Zamandanberj beraber ya ... a· Arkad,..ı da ik.i kadını yanına 111..,....r ve - - . .. caat ederek vaziyeti an atmaı ve " """ 

.ı.L.ları Hatice ad_ ındttkı' kadını almı" ve kollarının bir.ini onu.a va1111reç "ıh diı. büroda 3500 liranın numaraları oı~ ,.. 
alınarak bir zarfa konulduktan ark.adqı Ahmet ve onun dostu omuzuna, diğ.erini ötekinin omu· F..-ın. ile &ocuı, Ahmet, Ah· 
sonra. Sami Ozan zarl'tn içeri.ine oları bir kıadmı da alarak Florya- zuna at!mıştır. Fakat Fatma kiil med:io dostu ve Ha~ aya-

l· k ya gitmiştir. Kim.il evli oldıığun- 1 yutmamış ve ~elir ,gelmez kocatıi. bp eve gelclMderi zaman Kamil 
koyduğu b.ir karta pazar Jgın ııe • dan karısı faLma o gün kocasının 1

1 

le atısma;a baslam.-.... Bu aareda i.ı. cebincMD iki elli lira1·~-- ekaik !ini ve 3500 liradan başka • ~ • ...-· "'T ~· 
16,200 liAlık bir de çek gönder. halinden şüphelenmiş ve diikka· gelen polisler ka~ca karı kec.a· olduju.nu iÖlwlİİI ve dedlal ka· 
eliğini ve malların yollanmasına fta ııi.derek koeastnı aramışsa dn i yı karakola götürmek ~e~~ al· rakola haber vermiftir. Zab.&a 
teves&Ül edilmesini yazmış ve Fi- bulamamıştır. Hatice dükkanda- maşlar ve bu esnada .Kamilin ca· paz.ar ~ Hılticey~ aramıpa 
yat Miirakabe bürosu m~murla- ki c;.ıraiı ~kqtırın<:a Kamiün Flor ketin.i Hcıtice koluna a&mtftır. de. ba'ı.....mış ve JWl.:yet dün 
rından Necdet Y l"lmere vererek yaya gittiğini öğrenrnif, trene at· Bakırköy karakoluna gitmek yalcaleoaa i-hıtice ...._ •luftırr 
Zeki Sarıbek.irin yazıhanesine lay&rak FlNyaya gitmiş ve ora· üzere yola çıkan kafile Balurir6ye lınca paralan çaldığını it.İl'af et
yollamı§tır. 7.N:i Sarıb,...ir ç.eici , da.ki gazino "Ve ptv!nrı gezmeğc geldikleri zaman Hatice: mit ve malnıt eve ~ ab
ve zarfı almış. zarfın içerisindeki' -:e kocasını nramağa baslamışlırr - Aman s1k11um, demiş Ve 0 dO!llhenode paralıan ~ye· 
karu okuyup yıruıktan eoııra va- Halbuki bu ,..1ta.i.- Kamil Ha- civardaki evlorden birine girerek! ri ıiec "ıtir. 
.. r.retten fU··..J..-Jennıi .... de para- v~ aıcaktan hala}a gK:ıtmiştfr. lş • .e bu eaaa.da~ Cümıii methut halinde y&ka· 
-.1 .,,...,. ..,..._ tir.eyi yanma alınış .. H · '· !1: L.:_ ..ı • j 
ları al.dıiı sıra.da cürmü me,hut ~ atıc.c amıı.ın Geı,J.AWaen ,. lanen 1-kiıec: c.l6n .~e getir 
yap.lrntt v.c yak~nmııtrr. caketftı:i çılcımp oturdug•ı sandal. ikı elli liralığl "ladeerh~ bei-1 n'bait ve Sui~ üçüncü 

Evvdki gece suçlular Adliye· yanın P.rlu~_•ı~'.l M.mPtı". ~ ara·! dııdısme sok.m~ı. ~ c:.SO::l m~~~ y~~ 
ye ge~ t.ahWl!.1ta batlan- l'fk KiıtuJ k·nıı;ının ~ars1dan gel· Bundan soı;ra Hatiı}e çıkmıı ~•ı ~ .. ~ ..,- bapee 
aut ve dün ulive ~ CeEacU uiğjru i;~r.- k:ıl~~m!~ ·.·t. :ıık•- ve yokla giden l:aont..-, Yetıiıtzait _..._ aMrı& ~ -'-nmtlf" 
cnai-Akomelcli glltt laıtir. duma: tir. ıın. 1 

Beykoıda 

annesini, hem oğlunu k 
ile yaraladı 

Dün Beykozda Salih Ö ·· 
minde bir adam bahçesind~ 
çen bir kadını taşla yüz~ 
oğlunu da kazma i]e baıı 
ğır surette yaralamı§hr. 

Aldığımız malumata görOt 
kozda Onçeşme aokağıncı. 
numaralı evde oturan 4S 
rında Hatice isminde bir 
komııuauna gitmek üzere 
rındak.i evde oturan Salih 
nün bahçesinden geçmek ' 
tir. Bu sırada çiçekler.inin °'' 
zelerinfo bir kadın tar 
çjinendigini gören Salih fe 
de sinirlenerek evinden çık 
Haticeyi taşla yüzünden 
mııtır. 

ıBu sırada annesinin fe 
yetiten 26 yai!arındaki 
da kazma ile ba§ından y• 
r"ak kaçmak· istiyen Salih 
polisler tarafından yakalasa 

Her .iki yaralı Nümune 
neaine kaldmlmıı ve t 
başlanmıştır. 
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1 1 _ SiY ASi iCMAL 

YAZAN: 

llııaa BORAN 

<Bat• l Uıcldtı) 

muharebe hattına dahil olup ol
l'lliauıaını kat' i olarak bilmıyoru:ı.. 
tı.rpte şelurler alınır, verihr. hO; 
C. t(U&ya arazisi için bunlar de· 
"ecte kuıak bale de3ıldir. 

Bütün hukukçulanmızı alikalandıTaa bu 
eseri Maarif Vekaleti basaçak 

LOgatin hazırlanmasında 

Biı.i daha :ziyade alakadar 

eden . nı~e şuduı· : AJmaniar Türk Hukuk Kurumunun te· ı kule Müşilv.iri Osman Nur.i Oman. 
(~ıın :battı) nm bir kaç nokta· ~bbüsile hazırla.nmakta olan Prof. Nusret Mctya, Merkez Şan 
- )'araldıcnna ve hareki.tın inki· . . h Ü · ı .__ 11.A-ı· 11. .1.. • . Na.mık ze~ ltf •· • Hukuk Lugati> ışj ay ce ı er· &eSl ına_ ı n uşavın .. 

kimler çalışıyor 7 

Türk sularında 
Fransız gemileri 

~l&ıni 5Öylüyorıar. l:.ğer bu km.iş bu lunmaktadır. Pek yakın· ! ki Aral, Jzmir D~.hcr?an M~.~ 
•-• rnurat müdafaa ı;athuun da kütüpbanemıze ~engın biT c· Tarha.n, Prof. Huseyın A~ ~ok 
-. ınuharebe hattı İ5e Alman .ı. T · hk reısle ,_ d k 1 k h b · n id..ı,_ -- aer kazandırdeak ola..• bu ilmi te· tür&.. cmyu; ma emCtU • ·İnoiliz ve hiir Fra.nstz: kuvvel·ı sonuna ..-a ar ama ve dr 1 

~ dojru olabilir. Fakat aatıb şebbüa iç.in lstanbul ünivcı-aitesi rinden Ali Hikmet Berki. Bu~.sa ._.. Yazan: ıonunda mukadderatı meçh ul bır 

Vişi hükumeti, en emin çareyi bu filoyu Türk 
dostluğunun k:.ıcağına bırakmakta bulmuştur 

~ ~lalin müdafaa mantakuı de ıa·ztm gekn yardımt yanm.JO. k- Mebusu Pro.fesör Atıf A .. k1güç, lerinin S~riyede yapm&kb. ~ldu· vaziyete .... irmeğe mecbur kalacak ~a& ec1·1· d d - "ldtr" r··- k M g~u aakerı arekitın muvaffaksyel· HU u· o L s EL .... 
,., 

1 ıyorsa ogru eıı • tadır. Lug· a•=n yazılmaıı1na lstan· Maliye Vekaleti Huku · uş<ıvı.r. ı SllR8 IA olan bir va11tadan lUç o lmazsa Y·-- · d ·-&- ..., B le neticelenmeaj yine denizde de 

B. Çörçil 
meydan okuyor 

~azan: M. H. ZAL 

B ÇörçH ıık sık nutukla~ 
a aöyl1rf, btlRlM-ın bepıı 

dünyantn her yerinde alaka ile 
• beklenir. Çünkü Çörçil, buma· 

kalıp, resmi lisanla • kon~ıma:ı:. 
Nutukları canl1 bir alemın me
sele ve ihtiyaçlarım, kuvvetli 
kelimelerle aksettirir. İçindP. bir 
kaç 11mcı tabir, bir kaç latife 
eksik olmaz. 

İngiltere Baıvekilinin kurdu· 

ğu bir an'ane var: Daima kör 
kadı ıibi doğruyu söylemek ve 

en berbat ihtimalleri halktan 

...... -- ... demek mu ataa m-- bul Hukuk F akült~inden §U pro· c~ı:er Tayyar Tüzel. doçent U• zamanında ve fırsatı kaçırmadan 
-aıQı-. d · ı· ~ · il l eL Hik B -'b İ--iltere lehine b.lr hareketi intaç k · - erm ısmce er em ~ '--o··rı-r yArdım -~-ı~edir·. len.d .Esen, ıH:i.ldm . ' me. t C1. ez, "~ · iatifadeler etmek, hususile sı · ın t: 1 ~ • l":1' ... - '"'"°""'" tmiştir en mühimini teıkil ed.!Ceiıni ta· -....:ı_ - kuvveUerinın yan ve Proieaör Ebuhila Mudin. Prof. T cmyiz Mth~ retskr.iı:aıden e · d L.. •• 

1 
• de iç.inde ve aciz bır vaz.iyc tle o lan, 

saklamamak... 8. Çörçil itle bu 
meziyeti sayesinde lnailterede 

partiJerin üstünde kalıyor ve 

milli rubu kendi tahıında yqa· 
• ...,~i kuıatacak kadar ıirmek Tahit" Taner. Prof. Sı<kiık Sami Fuat HulUai DetnireUi, Ankara Fransa mütarekesin en sonra o..ıJ~;F:~.::p i.iİo~~n Akdeniz bir devletin bekUyeceği en güzel 
~- Alman ordulan Sov· On·•r, Pr-'. Mu•tafa Re•t. Bel· Ticaret Mahkemeei azasından lng.iltereye karşı yapılan taarruz· bir veai.lcyı' tcskil edebiürdi. 

)tt ..ı b ·· ... 1;111· " ~ 'f-1.;.. mama&1 de lakendcrlye limanında bulu- • tıyor. )arıı..~ularuu bu ıekilde eow gesay ve doçent Yavuz Abadan. imren Öktem, Teıny.iz ~ah~~- Alanl n muvar ..ı~eteFvua mü: n-"'" parçası, t ...... füz donanması· Bu fırsat, acaba kaçırıldı mı ? B. Co"rçı'l'in &On nutkunda bir 
--.uı...... L;-au·-• .ı;;:;er yazıcı1arı ar ... s·n· mesı· ·-· ... dan M«ım. et Gönenu.. . cnanyayı acltma ran.saya .... .... y l 1 b k 
.1. ı~- ı• -o ,. .._... t - • • ._..... f ·1 L , • ı_:b· mec nm bazı gemileri ile birk§tikten oksa ede o mıyan ır ·uvvctm • . !_ı:ı.. .lı.ı "'lllUl. nların .. ~-1---L isteme.· ..J_ ..Ja "U zev~· vardır·. Doçent Nihat .Erim. latanbu.~ Mü temayı ıxr sıyaset ta10 ıne • L. ..ı ı · 1 b ' itiraf var: Bir aralık iunıta1&11a ,..ı._. b _,.n;ıı.""6 -•~- b a.a u "' '"'· ! ..ı N h" B" bur etmiş ve etmektedir. Alman- aonM Suriye aaAil-ini daimi kon· &ar§lsınua yapı ması en guze ır L-•-

• """1 İr k.,, mühim nuaMI, 1• P _.L •• AL et E·~ A .. ı. •· ı_ tülü& müaevv.ıui asu ı nmen, ._,.ı_ı trol ve tazy:•- at... __ ..ı_ t··•mak bu· çare olmak üzere ın.i bu ilticaya dakikaları ıeçirdiğini ve -· lllb fikr -~ . -~ TO'ıe!or rrm -. TIJCQU.... Mazıba Nedim G .. k ' l yanın bundan bekledii.i faiaocer ~ f'Qllua '*' ...a..:. 
ı._ , -~ İmize gör.e ~::~ Manisa Mebusu Refik İnce, Tem• Pro. r 

0 nıı • dea biri de lng.iliz adalarHM.1'artı sueunda.ki muv.ı.Eakiyet• hareket_ karar verildı? rın kahrım acı bir tekilde ~ 
~a, Kief istikamet~-td· y.iz Malwkemeai uuından ,Vehbi Öğren~~ göre b. l\ıgatta yapmak istediği hiicıtmda dinde kri, V:qi hükumetine h~anıp kal· Kanaatimizce Vişj hükumeti ğİRi anlatıyor. 
~ da ara hcdef~r~ ~ • )' ekd:>aş. Aekeri Temyiz Baş· Roma hukuku, Jslim ~uku ve fazla deniz kuvveti bulurwiıumak tllif olan Suriye Fr.a.a.tz deniz: kuv h.iç bir zaman bu fırsa tı kaçırmak Fakat bugün için ayai bi.llri 
ee..ı.~uba doğru • Fmlandıy~ miiddeMtmumt.i Geııteral he.kim aarı hazv hubtku bir arada bulu· ve bu deniz kttvvtioi ta No~in vetleı.ini tehlikeli bir alcibete doi- istemiyeccktı. Fakat Suriye sahı· duymaktan uzakhr. AMine ola· 
ı.:..._--=ai dahil olmak üzere • Vr- Ri'8t T-..J·ın. Prol. Tahsin Adam, nac.ak ve hemen her ntılahın la· · " d F - L: ka ru eürük~ mü-Lülü kar§ısın· !.ini abluka eden hür Fransız ve ~ Oat Smolee* G~ ~ . şunaun en ransa.mo Qal'Dılne • ~ rak Almanyaya meyden cııMIJOr J&o.:.· .rov, • ... Avukat Şcv4k« Yunt, Prof. Şev· t.inceei, fr~ca. almanca ve ın· dar imtidat eden b.ir s~a üzerin· da bıra«mtttır. İnp..iz cieniz ku\•vetlerinın karşı · 
~· ir'clir. ~l~. ~ ık• k« ~ M Bi~. Temyizi gilizceei de buıunacaktır. Hukuk de şaşırtıcı hareketlere sevkcdc· Sur.iyede askeri vaziyetin al· sında Akdenizi kendisine mezar ve begapların IOl1URa kad. t.a. 
~ ~' d~ ~"' M~~ Mafıkemeai reielerinden Fal.ttd. ıatrlahlarımmn ıietlkı-arına nıut.. :n rek Jngiherel'..i buralardan endi· dığı şek.11 üzerine Franeız filoeu· yapmaktan veya İng.iliz kuvvet· fiye edilmesi için hat-bin de.a· 
!İbd aa...ikıai Kıef 1&tika~l~ı use- din .Kar-aqjl.an, T:icaret Ydra·leti bH- ~ olaca.le olan bu eserı !lelere düşütrnek ve ayni zamanda nun hür Franeız kuvvetleri. dine !erine teslim o lmakt an başka bir mına istiyor. İngiltere Batvekili, 
ia.. ~tr. Yani İİl! esu istikamet H···-·L M'"-·vı' n' Ferit Ayiter,ı r.L....M:L.V-1--".I~~ u··n;.·-r~er mabi.'· L:ıı k y• • bu ' re~1 bunlara rı.re•: kalmıyan V.iııı· deniz kuvve. ı f b-'----~ "'"•ttınde ·· bu··-~ tatll'ru:& var· .. ~ -...- l\'ftl. •:il" c:aa-, ..... -' ane donanmasını bu saniı eri on geçecegmı ve au "e r4 - ngiltereyi müda aa ..-an 
~ ı. uç • ,._ b' . Zonguld•k Mebusu Hazım1 Atıfı yet~ porok baplmasını ü~cn· tr-' hı'zme•;-e •• L.:9 mecbul'.i.re· meneup deniz kuvvet~rinin arta· tinin bu harcketı mecburi olarak L-ı .. 
~• qq ii.. Alman taarruzu, ._ cı>t uu ... naı. .,, b 1 d da, Almanyaya taarruz _. • 

..., Kuyucak, Merkez Bankasa Hu- ne almtt butunmaktac:Nı:. tinde kalacak olan İng.iltereye cağını düıüne. V.i§i m&fta:fiU e • yaptığını kabul etmek icap e er. 
bb.ı_ liı-·z ma-·da henüz yar• l ı__ ki Al ı 1 · tazv.;kı' B d J_ t ' · h " fransı" mından da kendine c\İYeaİJOl" j -._. h.... '"" dir kartı talyan deniz kuvvetı.eı-i v-e · man artn a.V.,!lYe ve ,,... u enız ~uvve ını ur ... • • 

r -'i. ıelmemifler • onunla birleşecek olan bit- kıetm altında bu gemilenn 'bitaraf bir !ara ve dolayısile İngitizlere tes· ve Alman hava kuvvetlerını; , ~ So"Yetlerin Stalİll mevzilet'İn· Belediyeler tekaüt sandıgı" Fransız fiiosu ile Akden.izde de memlekete teaWnini daha muva- fim etmek Almanyanın Vlşi hüku adeta İngiltereye hücumlarına 
a_. de ricat ettiklerini SÖYNJ'OI'" muvaffakiyetc ulaımua ihtim&Ü fık görmiit ve Su~e ..biMnin ti· meti ıhakkmdaki düşüncesıni da- devam etmeie ve lncitia halkı· 
~-~!:1 çel kilme miida~~~- Ankara, 15 (Telefonla} - Geçen-~ olan bu kanunun tatbikatına aıt kt· çok olan bir harekete geçmek .i... malinde en yakm bic liman olan ha acı bir §ekle koym.:ık dernek o. na harp i~tlarını unutma• 
4-. So ete berabe~ ~-:.-:.: lerde Büyiik Millet Meclisi, b•di· sımlan hazırlamıya baflamıf ve ali- temiş olmasıdff'. lskenderuna ilticaaıtu emretmiş )urdu. mata davet ediyor. Almanya· 
ıi)ete 7~er ~ekilemiybü·-~ mik· yelerkı, bunlara batlı mUesseseler, kadarlar& bazı <lirekttfiet' vermiştir. Gerek Okyanusta ve gerek Ak oleb.ilir. Vaziyeti her bakımdan muha· tulmuı 
~ ~ed~e 7

- Belediyeler bankası memur ve miilr Btı meyv.da, ilk iş, kanuflUll 9ümulü denizde bir anda başlıyacak olan Jskender.una iltica etnUt olan ke~e etmi§ o lan Vişi hükumeti nan Ru..ı macerasına tu 
~ na.~lup ve 

1~ uirama .. tahdemleri tekattt sandığı ~iıı bir dahilindeki memur ve müstahdem .si- kuvvetli Alman faaliyetinin İngil. Franaı% filosu, hür FrtlMIZ denız en emin bir çare olmak üzere bu ve büyijk bir k1111a kuvvetleri· 
~ _tıına! verılemez. ~~ kanun Ilyihaısı kabul elmi,ti. ciHerinin ,mensup oldtıklerı müessc- tereyi şa~utacağını ve asıl taarru% kuvvetlerini ·arttırmaktan geri bı· filoyu Türkıiyc dostluğun-un ku· nia Ruayada kısmen yıpranma· 
!c-bii tabıye sahasında mu Belediye bankat11 kadro ve sall· selerde tanzim edilmesi lüzumlu gö- cephesini saklıyacağmı ümit eden ralunış olmakla bera~er Alman· cağına bırakmayı kabul etmiş ve 

81
, kıımen bailanmuı, B. Çör• 

-~ laarruz kudretini henüz hlyeti dahilinde h~ust teşekkW ha· rttlmif oiup l>u sıcttterin hangi me-- Alman baş kumandanhğımn, u· yanın ıbir senedenberi beslediği bu suretle emir vermiştir. çil'i.n neıesinin batlıca aebebini 
.ı.:..;"'~İtlerdir. Üç· dÖlt P linde yapılacak olan bu sandık. bele· todl&T dahilinde huırlanacağı yakm- zun bir Atlantik sahwni abluka yüksek emel ve pcP.ndcn koıtuğu Türkün ulüvvücenabı m illi bir k'""'-ı A '- d luunn Sta L !_ h ı 1 tetkil etae gerektir. °"' . ~•n or u • diye ve bunlara ba~h müesseseler ai- da a1Aka'6rlara 'bildirilcoektir. ve kontrol etmek, Atlas denizin· kıymetli 8'aye -ic?.,n acı DJT ay-a luğunu <-Sırları dolduran vaka ar 
4- ~aa sadunın °~. keaana· cillerınde kayıtlı bttlunen ve daimi Vekalet bundan b.a. memur ve de (Convay) lara kartı devam e· dü~ünlüğünün de mukaddemeaı. ile ~örmüt olan Fransanın en na- B. Çörçil, İtalyanın Alman
l'clir, lltlnaları bunu goateımek· sut'et\e vazife gÖl'en memurların te- mtitıtı&hdemlerm vazife esnasında ma. den denizlatı taarruzları jçin tcd· ni tetk:il etmif culunuyor. çar bir zamanında yine bu dost- )'ay.a ~an münuehetini «Al· 

ş· . . . .. kattt i~lertle meşgul olac&ktır. ruz kalacMdarı m~t~ dolayısile birler almak .ihtiyacını ve Akde- Türkiye sularına girmek mcc· luktan medet ummasını biz ta li- manyanm en bedbaht vilayeti• 
~""dı hatıruntza :ıeleıı i.kı nnı· Dahlli,-e Vektleti 1 teffmisanr 1941 ku:anecaıkbwı tekaüt haklarcna alt nizde d~ Trablusgaıba ve diğer buriyetinöe kalmış olan bu ıürat- hin garip bir ikaz cilvesi olarak tabirtle ifade ediyor. Bu tabirin 

l .... l var: tarihmden itibaren meriycte girecek y.eni bır niamname hazJriamaktadır. mıntakalara mihver donanması. !i filonun ac•ba Gint gibi ~hua~. görmekteyiz. 

~ ~ Sevkulceyti balamdMI • nın acvkiyat yapmak ihcirnanni yıanın .inali altında bulunan 1"~ Türkün uluvcenabı milli bir İtalyac:la bota aitmi)'ecejini · ve 
blll.. ı...........-- -- Etibankın se·rma~ g_Ö% önünde tutacak olan İngiliz adaya .iltica .etm-e~ .v~ hüku~tı vasfıdır. Bundan herkes emin O• ıiddetli mukabelelere mevzu O' 

~~ı d-.lıa mühimdir? J ---. amitallığını. müttefik filoyu Ak· için <lalı~ k~ymctli faidder lccnın !arak i&tifade ~debilir. lac-C- tahmin etinek an.tir. 
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- c.!_· hir Ankara. 15 (Teletonıa> - Hu.ual tıf bedeUerl, huinenln ortakJlk Jıia- denizin ımuhtelif noktalarına yay. ~tmez ml!J"G&? ....... &!'!!!!!!a!!!!!'!!l!!!l!!!!l'!&L--~!l!!!!!!l!!!!'mıl!"llt9'&'9!!!!~!!!!!1'1!1!!!ll!!!!IEL!!!!!!!'!!!!!!!!!!!l!!!l!ll!!!!!!!'!l!!!!!!!!!!!!ll!!!l!PI 
~ ~vyet orChilaırı tam kaauauna nazan.n Mali!'e v..-ıeU, aesı heaebına pçtrllmek ~ dev- m~ mecbur.iyet:ne •vketmekte Bu küçük cVYVetin Almanların d k 
""". '1et ve imhaya ujnuaa· Etibarıkm .ae~alne 10 mil~ U- Jel emlAkinden kl!i miktenRı ban- olduğu apk.arc;!ır. eftl'le aeçme9i taobii Akcknizde Hasra an sev ıyat ı.. . ~ile ıar~a doğru ne- ra k~a.rak tftlr4k etmek mecbuclye- kaya dewetmek suret.ile ifa etmiştir. İngiliz donanmasını bu büyük fazla bir ehemmi.)llCıt atfedilecek 
~r Çekilebilirler? tinde idt. Vekı\let, bu taahhUdüftU sa- Devredilel!_ 5582 parça gayrimenkul denizlerde yaydıktan sonra hava yeni hir vaziyet ihdaswıa sebep o· 
~--~ bu taarruzların en mü· den şimdiye kadar satnanlar tahmin tarassut ve keıif filolarının yardı- ıama?ıdı. Faket, Fr.ımea ile Al-
tt "e !!1'a nehri m~mb~ı bof':'D· da edilen kıymetten bır mılyon 128 bin mı ile zayıf kısımlarını baskına manya atasında j)"i bir iş bir\iğj 
~t .utıaa nehri ıle Fınlandf.ye Ankara hususi i re 479 lira bir fazlaJık elde edilmesine uğratmak ve bu suretle .hiç o~maz· yapmak iatedıiği kanaatini, galip 
4- .1~1 at~daki cephe kllmlD- L!!ı,,.es·ı sebt>p olmu~. & suretle hazıne sa bu donanmantn denlzk:rdek: Alman mall.k"erinde uyandır· 
.... -vaın eden Alman taarruza DUl:y elmde bulunan emlAk"1t millıimce haldmjyetin; ufak ufak ve gittik- mak ııuretile, FranM')"• dab& faz· 
b ·_, . .\ılbanlar bu saha,a zırh· Ankara, 15 (Telefonla) - Dahili· bir kı&mı banka tal'9ftndan kıymet- çe utacak Jarbeler vurarak filo- la meınfaadııer temin etmek yolle. 
!'ti ırl~lerini kaydırm.P.r !e ye Vek,ieU vı!Qyetlcrimizin bütçele- lendınıdiği gibi tıermay~ye kalbedi- nun kontrol kabiliyetin.i azaltmak rma daıha emniyetle g.ir.ilmit o\ur
~ "etice almak istemiılerclir. rini tetkik i,ını bitirmıo bulunmak· len bu gayrimenkuller de bankanın ımkanlarını e!de etmek Alman du. B.ittebi Villi hükiimeti de bu 
Sı. ~en maksat da, tark• tadır. Anıa,ıldıtına gorc. 1941 y:ılı hu- f«a!iyt't aahalannda memlekt't ima· ba!I kumandanlığının arıyacağı v.aziy«e tareftar oHıbilirdi. Bit&· 
' il~leyerek FinlaRcffya cep- sust ~dar~ bütçelerinin ~arıdat yeke· r.ma bUyifft hizmetler etmi•tit'· fıı·=atların d.enizlere ait projesinin raf bir devlet liınanmde hat'bin 

Basra yolu açılınca ithalat 
eşyası gelmeye başladı 

-., ~~1 kuvvetlerle LeninsrMI n• 42 mılyon 224 bıA lıradır. 
ı......~a côlü cenubunda bW· Bu yekt\n, geçen seneki umumt ye. 
~. lata auretle çok ü.tıiia k.w kandan l~ bin lira bir fazlalık gds
..;~. en kısa yolckn Moekon. termektedıt'. 

,\:! .~ektir. Akşam sanat 
~ •hbarla Sovyet orduları ti· k ll •• d • _ ı • 
~'~ l.eninıraddan daha ..,.ka o u arı mu avı11Jı1erı 

1 Gazeteleri okurken 
lltizamla diyelim Güneılemeid 

Dün bu yolla külliyetli miktarda çay 
ve 20 ton kalay geldi 

Baara yolunun sevltiyata açıl- ı Baara yolunun tekrar açılmaaı 
maaından sonra ımemleketc çok üzerine Amerika i le temasa ae· 
mıkt.Hda ithalat efyası gelmcğe çen bazı tüccarlarımız bu tar.ilde 
baılam'fLN". Dün bu a rada çok çok ' kta d mal geleceğini ve 
mı"kta.rda çay ve 20 ton kadv da m 1 r a 
ka!.y gehıUtfir. piyasanın ferahlayacağını bildir ~•der; zira Moakovanın Ankara, 15 (Telefonla) - Maarıf 

\''-'. enuıiyetindu eaer kalmaz. Vekaleti, Ak~am sanal: okullarına de
~ k_}eninıradıa Sovyetler elür vam eden ve yaşları 20 den futa ol
'Sİll ite ına.. lizımdK'. Artık bizim mıyan beklr ve yardıma. muhtac ta
tar. a·~~ulceyti ölçü Leninırad· !ebenin de prevantoryom ve sanator
~ '-lııa cephedeki muharebe- yomda tedavilerine heyetı sıhhiye 
~l~let lfterkezi Leninsrad ve raporlarile lüzum gosterlldıği takdır
~~lc iiaerindedir. Sovyetler de bunların da, diğer talebenin tabı 
~ nybederlerse biitün cep- olduğu şartlar dairesinde bu müe.sse
~~ha doğru çekilmek mec· selerde tedavı edılmclerini kararlaş· 

~aci SaduHah'ın •insanlardan 
bahtiyar hayvanlar> baılıkh fık
rasından: 

«Zaman ıeldi ki, bir çoklan
ınız usta seyislerden birer baba 
tefketi cören cins beygirlerin 
mazhar oldukları ihtimama ade
ta cıptayla baktılar.» 

•Zaman geldi ki, bir çoğumuz 
usta seyi11l-erden birer baba §ef· 
kati gören cins beygirlerin maz-
har ol<iukları ihtima.ma adetil 
gıptayla baktık.> olması lazım 
geldi ama, muharririn kendisini 
hayvaniardan daha bedbaht in· 

Kurt Marek'ten tercüme edi
len cNarvik:. bqlrklı yazıdan: 

«Dealıroy.-lerimisin ıWerte
ıinde Uzanmlf ıünetJiyoruz. • 

BasrMla bulooan ve, Zira.at mektedirler. 
Vekitkt.ine ait bulunan zfraa t -. --~----
makinderinin de sewme baş· Ahırkaf)ıda yirmi ev istimli• 
l•nml§ bulunmaktadır. 

Memleketimize sevkedilmek ediliyor 

1 aııl olur. tırmı~tır. Bu cümlenin doğrusu: 

sanlar arasına karıştırmamak iç.in 
iltizamla böyle yazdığını farzedi. 
yorum. 

Kurt Marek eserin ·aelınd·a her. 
halde: «.güneıliyoruZ> ~l. 
cgüneılemyoruu diye yazımıı 
olmalıdır. 

Sadun G. SA vcı 

üzere - Baera ve Bağdatta bukı· 
nan mallarımızın yekônl!,. büyük
tür. Bunların arıaamda ham deri 
ve küHİyetÜ miktarda çay var 
dır. 

t GtJNON 
1' AKViMi.J 

:i,42 

13.20 
17,19 
20,39 
22,36 

3,29 

-
9,02 
uo 
S,39 

12,00 
1,57 
6,50 

- Bu kadın Hlntıldir. Ve bu taşıdığı şey 
sus değıldır. Bunun dınl bir mAnası vardır. 
Sivanın mukaddes ışaretidir. Her halde bunu 
bilmıyordunuz, değil mi? 

Tekrar tebessüm etti, eğildi ve yarunda.n 
uzaklaıJtı. Odrey bır şey soyliyememi~tı. Fe 
na halde mahcup olmuş ve biraz da kız· 

mıştı: 

- sıva işaretını çıkıı.rmıyacaj'ım :l~te .• 
Bana ne karışıyor? Onun dini~ de aıt bır 
şey değıl, O rnüs!Uman.. Kadın ise Hıntli .. 
Bu kıya!ete glrdımse balo içindir. 

Diyerek salona gırdi. 

En güzel elbıseye mUkAfatı verecek olan 
jUri heyeti bir masa ba..şında toplanmı9tı. 

İhtiyar bır İtalyan kontes ıle bır Fran11ız 
dıplomatının karısı da bu heyete dahıldı. 

Duvara İngiliz bayrakları genlmi,ti, masa· 
nın Uzeri hed\yelerle dolu 1dı. Herbert. jürı· 
den değıldi. Fakıı.t karmının birinci mUklfa· 
tı kazanmasını çok iııtiyor, sınirlı sınırli ha· 
reketlerle kepçe ıle dızlerine vuruyordu. O 
kadar sıcaktı ki herke.ı tet'liyordu. 

JUrının verecetı karar "heyecan ve meı'&ic· 
ıa bt'klenıyordu Odr97, bu gttıdnç kalabalJtr 
süzerek, kt'ndltri. de dllhll. h~ igin içın 
alay edıyordu. 

İkişer ikişer nlup jürinin önUnden geç.ıyor· 
!ardı. Bunu iki defa tekrar ettiler: 

- Allah vere de bir UçUncU.ü olmasa: dı· 
ye Odrey sınirleniyordu. Yanında fıtman bir 
adam yürüyordu. Lloyd George'un kılığ?na 

girmek istemişti. JUri rnUnak~ efü.tı0r, bır 
tllrlU karar v.?remiyordu. Odrcy bır kenara 
ı;eki!ırıit yeipueieit'ken ar:::a:smdan birtnin 

EDEBi ROMAN: 

. Yazan: Francis de Croisset 
yaklaştığını hitı8ett1. Aynı sıt'ak ve boğUk 
ses: 

- Siva ifarntirri sılmış olduğunuz içın si· 
ze teşekkilt' ederim, dedı. Bımu yapacağır.ıza 
emindim. 

Bu ııözlerin sahibi Malaka sultanı Selim 
idı. Elinde küçiik bir mahfaza. tutuyordu. 

- Sıva işareti l!lıze çok yakışmıştı. Buna 
mini olduğum için vicdan azabı duyuyorum. 
M~aade eder mıslnn. Bu yaptığımı tclflfı 
edeyim? 
İM'! bir p!Atın zincire takılmış bUyüK bir 

tek taş uzattı. 
- Alnınıza bwıu l.akm:ıma izın verınlz! 

Odrey lcıpkınnız. oımuıttu, reddettı. Sul· 
t:ı.n ısrar etti: 

- Rıca edenm. &ni e»k memnu., etmış 
olursunU2!. 

O kadar çnk israr etli ki nıhayet Odrey: 
- Pelu, dech. Bu akşamlık kal:'ul ediyc· 

rum yalnız bu ak~am takacağım. / 
Selım , tnce uzun pam•aklarılc Odrey'in 

alnına taşı taktı. Alnında taşın scığcı!Wııgunu 

şakakl&.rmda ıse s:~k elleriJ"I. hat\!~e ~..ırdu· 

Çeviren: Rezzan A. E. YALMAN 
nu hlssetU. 

O aralık ı;onk çaldı. Bir 54111 y(lkeeldi: 
- Birinci mUktfat ıçin karar verilmıttir. 

ötekılere henüz bir karar verllemd bit' ke· 
re daha dolqır mısınız? 

Alkışlar koptu. 

Odrey. Selimden oradan ayrıldı ve tekrar 
Lloyd George·a benziyen adamın yanında 
yUrUmeğe bqladı JUrlnin önune gelince a)'lrli 
ses: 

- Ririnci milkAfatı siz kazandınn, MW!S 

Carter dedi. 
Herkes alkışlamağa bqladı. Herbert heye

candan elindeki kepçeyi yerlere dU.Urdtt. 
Her şey olup bitttkten aonra Odrey alnın

dak1 elması çıkardı ve Selimı aramap bat· 
!adı, elması mut1aka ltemen tade •fllMil lati.; 
yordu. 

Yukarı gilv~rtede tenha bir k~ par
maklığa dayanmış olan Mala~& sultanını 

buldu. Hulyalı gözlenle uzaklara ba'k.IJ'Or, 
sigara içiyordu. 

- T~ekkilr ederım . Bu güzel ve ~et-

il tq bana uğur getirdi. Size minnetle iade 
edıyorum. 

- Niçin iade ediyorsunuz? Ben bunu ne 
yapayım? 

Odrey gtilerek: 
- Pren.IHlerln birısine hedıye edersiniz. 
Selim garip ve mAn.A.h bir tebessümle: 
- Ha:yn" ... Dedi. Ben bir kere veriimlş o

lan bir feyl bafk&aına vermem . 
Odrey'!n hayalperest tarafı harekete gel-

di: 
- Sakın denize atma.sın dıye dilştin6U. 
SeHın llÖlle devamla: 
- !labyang'a yerle,eceğinızı haber aldım, 

dedi. Kom~ oluyoruz. ~er canınız tekrar 
bir HinUi kpstümU gi)Ulek ıstense bana ha· 
bel' veriniz, olmaz nM ? 

Sonra l~ mahfazaya koyarak: 
- Em&netinız bende dursun öyle ise.. JJto· 

dl. Odrey gfifdtl. Selim ıçht aıtm; beş yqmda 
dan~ Bu &qam baUıukl ancak yirmi 
b8' ~im~ C'İllt genç duTllyordtt. cKa.ç 
tMM ._ .. r h ~ aommit iııt:tyor, bir 
~ .-..ı eJaili:)IU'du. !ftllqet 'bi!' şekil 

buldu: 
- Yanmıtıd8ık! pr~ ne kadar gU-

:tel ! 
- öyte mi? Yüzleri açık olarak ilk defa 

ortaya ç.ıktliar. Evveli bu kendilerine garip 
geı<İi , 80l'lra ailfblar \'e hOıf!andılar. Penanga 
döner d6nmer; tekrar yü:l•rinl örtecekler. 

S'tll dıe PwauCd& mı kaZ&)"'t. Çtkacakıınnz ? 

.(Arkut var) 

Ahırkapıda teneke mahaHe· 

aindc bulunan 20 evin istimllki 

.iç.Ln 20,000 lira tahsisat ayrıl· 
mı~ır. 

RADYO 
[.PROGRAMl.J 

7.30 Program, saat ayart, 7.33 Ha 

fif parçalar (Pi.), 7.45 Ajans haber· 

lerı, 8 Hatif ,a~çalar 8.307'8.46 mvtıı 

saati. 

12.30 Program ve saat ayarı, 12.33 

Karıfık şarkdu, 12.~ Ajua bıMNr· 

leri, 13 Karıştk ~arkdar 13.lfi/M K&. 

rışık program {Pi. ) 

ıs Procram \"e saat ayarı. 18.03 

Dans müziği (Pl.) 18.15 Memleket 
postası, 18.25 (Dı~ politika hAdiaele· 
rlJ, 18.f6 Çocuk saati. 19.30 Saat a
yarı ve Ajans haberleri, 19.45 l'utl 

sazı, 2'!.15 ~ gazeteaı. 20.'5 Bir 
halk ttır~ öltrenıyoruz. 21 Ziraat 

' la.Jc\'tml ve topra.k mahaüHerl ~ 

21.10 E>olo ~a.rkılar, ~1.26 Riyaseti• 
cümhur b&!ıdolltl , 22.10 Kar1'l)c f&l'lıııı 

ı 
ve türktiler. 22.dO Snıı.t ayan, Aj&.lf 

il&bul~: ~ t5 Da., s mi.ızi:. (ı=tJ 

l 22M>/33 Yannld ~ va. 
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Tür k k. t ~Tarihinde Casuslar F 
lran Şahının adamı Baba Han 

Yazan: İllıaa BOBAN 
-24-

Bekir iııtt bö:ylece Dıclenın suları Us- göndermesi havsalaya sığar şey değıl 
tUndo yana yana can verdi. Oğlu da dir. (1) • 

' onun cüıilm ortaklan olan Subaşı Hüsrev Paşa Bağdadın muhasara
Den ış ile Bö!Uk Başı Rahman da sına başladı. Fakat Uk hürumlar hiç 
eyrettılcr. Bckll'in kardeşi Defter- de iyi netice vermedi. Kanlı nmhue

dar Ömer Ağa da işkenceler ıçinde belerden sonra Paşa rical emrı verdı. 
oldu. Fakat c;adırına gıttlğl zaman ilk işi 

lt~akat rpa eken buğday biçer mı? Baba Hanı huzuruna çağırtmak oldu. 
Şah. Mehmetten nefret etti. Babasını Hana otur bıle demedi. Hiddet ve n
ele \eren ve onun fccı ölümünü bir sabiyet içinde ıdi. Paşa, Baba Hana 
ıu;ı duymadan SC)Teden bu taş yU- itimat etmekle yapmış olduğu bUyUk 
rcklı e\ !Attan ona da hayır gelmez- hatayı anlamış, intıkam almak lste
dı. Bunun ıçtn iki casus adanılle be· miştı. Mağlfıbiyet ve ricatln ilk il.mili 
raber Mchmcdl Horasan'a nakletU. Baba Handı. Bağdat kalesi muhasa
Bağdat \aliltğtni uman Mehmet, Ho- rayı hazırlıklı karşılamıştı; bunlar 
rasanda mahpus hayatına atıldı. Baba Hanın ihbarı Uzerine olabilirdi. 

Yaptıklarına pışman oldu. Fakat Baba Han Şaha, clçlllk ve oğ'lunu ge
ı.ş ışten gcçmışti. Bır scce Derviş ve tirtmek içın değil, Osmanlı ordusu
Rahman ile blrlıkte hapisten kaçma- nun ahval ve vazıyelinı, baş kuman
ğa karar nrdi. Bunun için fırsat bek danın Bağdat hakkındaki gızli niyet
ledı. Nihayet bir şenlik gccesı savuş- terini anlatmak içın gitmişti. 
mak tst.cdıyse de farkına varılarak Paşa evvcllı. şunu sordu: 
derhal yakalandı. V<: iki suç ortağHe - Han, dedı. Bağdat hakkında 
beraber cellfi.tlara tesllm edildı. Cel- s-Oylediklerimzin hiç bırisl çıkmadı? 

Titlar da aman vermiycrck başlatım l\ıtfuma karşı mukabeleniz bu mu? 
uçurdulaı-. Baba Han tevile saptı: 

Sadrazam HUsrev Paşa Hemedan- - Yanılıyorsunuz Paşam, dedi. 
dan Bağdadın muhasarasına dOner'- Askerin beceriksizliğınl benını üzeri

me Mmayımz. ken yolda kan ordusundan Baba. Han 
ıle HU3ey.in HQ!lm 8 bin sU\'ali ı.-.e :1 Bu sa.çına cevap UzerJne Paı,ıa büs-

bUtUn köpürdü: 
btn pıyadc ;Je Dcrtcink ve Çımhal o-
valarında çaıiır kurduklarını casus- - Yaptığınız fenalık yctişmıyor-
ları vasıtasfle haber aldı. HUsrcv Fa- muş gibi .şimdi de askerime kabahat 
~ bu fın>atı ka.;ırmadı. 'Üzenoo..mii- buluyorsunuz. Sizi o sahrada mağlQp 
retfep bır kuvvet ,;,gönderdi. Vukubu.- ve pcrişal\ eden ve sizi esir tutup 
lan mliharebcdc İran .-0rdusu kıimilcn huzuruma götUr~n askerler başka 
mağl"p otdu •• Hütieyin Hen:lau·tuldl.t, mıydı? Siz hem kel hem de todu~su-
t k B b 

cu _.....,, ~ıı K etı· nuz. Hatanız ortaya çıkınca güzel a at a a".a.an"""'r ..... .,... . rym ı . . 
esiri H~JBaşay.a...getirdüer. söz söylemesini de unutuverdlnfz. 

Bab&,H9fi ;güzeliMÖZ~ıy.en bir Kot'.kak olduğunuz besbel~i •• 

d
ft_... E;s, b zi tl ,_ Baba lkn Paşayı teekme çalışa-

• ... 0'60 . 0 a" u me ye o .... asay- rak: -
dı, cellıttt.an boynunu kurtar.anuy.a-
caktı. H6sr<\v Paşai:BabaıHam.Oldürt - Bu kadar zaman maiyetinizde 

kaldım; buyurduğunuz .gibi şüpheh 
medi, y.anında <hoşsohbet .-e!lk> ol-
mak U7.ere \bıraktı. bir harekette bul urun~ değilim. Fa-

kat ferman sizindir. 
Aaba \Baba Hen Hllsr.ev Paşaya 

Paşa devam ederek: 
gfizel~elerı:söyremişti" Bumar1'bug.lin - sız yalan soylcdtniz ve MlA. da 
meçlııOOmüzdllr. Fakat muhakkak o- yalan söyl\iyol'6Unuz. Siz Şahm ada· 
la.n ışudur :ki Baba"11aıı Htlsrev Pa-

mısınız; on& casusluk ettimz. Bağdat 
p.ıun lClt!Ulla mazhar ol&ığu ba\dc taıkl kuvvetler ve vazıyet hakkında 
Şahuı adamı kalmakta devam .~ti. beni aldattınız ve bundan sonra da 
Baba Han. Paşaya B;ıtdatta.ki 1ran . . 
k . tlc . h kkınd b' .silrll ai • elçılik bahanesıle Şaha gi<bp vazıye-
u~e n a 3 ır . Y. an tirnizi haber verdiniz: Söyleyiniz ya-

lar uydurdu ve Paşaya ın;ok valt- .ı ., . an mı_ 
lerde bulundu. Paşa bittin "bu48özlere 
ınanmı~ ogörUııdO: fakat Bağdat mu
hasarası hakkındaki niyeUni Bıri>a 

Hana açıkça söylemcdl. 
Baba Han H~v Pa9anın iyi mu

amclcstnden <:esaret ıatar.ak elçil'lk tek 
Jıfınde bulund11. Hüsrev Pafja buna 
da muvafakat etti. C>ılunu getirtmesi 
için Şaha ricada butunmasını da ka
bul etti. Hüsrev Paşa, elçilik mesele
ırinde Baba Han tarafından tamamt
le aldatılmıştı. Baba Han Hiisrev Pa
şa tarafından İran Şahına clçi olarak 
gltti: hakikatt& Baba Han Şahın a
damı idi. Hüsrev Paşa Bağdat mu
hasarnsından bahsetmemekte beraber 
onun maksadını anlamış v.e Baha 
Han Şaiu ikaz etmiş ve Paşamn ha
l'ekii.lında.n haber vermek üzere tek
rar Osmanlı ordusu ikumandanlığına 

gönderilmişU. 

Osmanlı <>rdusu baş kumandanının 
l'ıtr d04Jnan ordusu csırlne bu kadar 
fa.zla Ulmat ~östermesi ve onu Adeta 
mahremi esrarı olarak karargAhmda 
bulWldurması çok garıptır. Hele Pa
şanın bu adamı elçi o1arak Şaba 

Baba Han artık Umlt kesrni9t1~ 

- Fa.şanı. dedi, size öyle geliyor
sa öyiedır. Beni ifna etmekle Bağdat 
t'ethedUecek mi sanıyorsunuz? 

- Sizi ifna etmek başka. Bağda· 

dın fethedilmesi b94ka. Fakat bizde 
casusluk edenin cezası ölUmdllr. He
le sizin gıbi lQtfa uğramı!J bir harp 
esir.i, nimeti ayaklar altına alıp da 
böyie bir hıyanette bulunursa .. 
Paşa daha fazla uzatmadı. Baba 

Hanm yalan söyl~diğlM ve Şahın a
damı olduğuna tamamilc kanaat ge
tirmişti. Böy1e bır adamı artık gözU 
görmek istemiyordu. Baba Hanı cel
lltla.ra lş&Tet e~ek çadırın önüne 
çıkarttı. 

Asker zaten bu adamdan hoşlan

mamışlar ve Paşamn yanında gör
mekten memnun olm&ml\'lardı. Baba 
Ham eeHMlann elinde çadır önünde 
göt'ilnce etrafını kapladılar. Bu c•u
sun boynu vurulmasını seyretmek ts
tlyorl&Tdı. 

(Arkası var) 
(1) NalMa tarihi sayfa 408 
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, 
Milli atlet tak1mımız Balkan tampiyonasında geçit remıinde . 

Aksak işler 
• 
Ist. Bölgesi yalnız futbolcülere 

karşı kılı kırk yarıyor 
Atletizmde ise her şeye 
nizamname hükümleri 

,, 
goz 

hiçe 
yumulup 
sayılıyor 

Hiç bir bölge sicil ışlerinde, ya arzu edildiği zaman göz yu· ta haftalık bir spor mecmua•ı 
İstanbul kadar nizamname hü- mulup ejd.iliyor. belki de esk1 klübündcn daha he. 
kümlerine riayet ederek, tabiri Bu hal daha zİyclde atletizmde nüz resmen istifası bile olmayan 
marufik kı'lı kırk yarmaz. vukua gelmektedir. M.iaal mi .İs· bu §ampjyonu Galatas~ray!ı ola· 

İstanbul Bölg~ idmancının tİyorsunud Size bu sütunlarda rak gös~rdi. 
imzasmı sicil §etinin huzurunda bir değil, bin tanesini sayımak iş- Şimdi soruyoruz. Nizamname 
alırken, gün ve aaat.i hesap ede· ten bile dei.ildir. hükümleri yalnız futbol ıçın mi 

İyi giyinmek bir 
terbiye işidir 

İyi giyinmenin en mühim 

şartlarından birisi 

renklerin birbiriyle imtizacıd1r 

[Muazzez ... ::::: BEBKAND J 
lyi gıyınmckten maksat söze hoş bılmem, fnkat bugünkü moda~ f' 

gorUnür ı,;ekılde giyinmektir ki bilhas yal'ak bunu kabul etsek bıle bu t.,. 
Sa kadınlarda .ZC\ k \ e SÖI'Ü •..1 ıncellğ • dlrde ayakta açık renk bır spor • 
nı ispat <'del'. yakkabı bulunması icap eder ve Y' 

Göze hos göl'Untir bit tarl.da S"ıyın- nıurluk gıymek ihtiyacı hlssedlldıl 
menın mühim şaıUarından biri, renk zaman sokağa çorap ız çıkılmaz.; 
lcrın bırbtrlcrllc imtızacıdır. Bır ka· le yağmurlukla ldlrk almak mı1n 
dm iorUl'SUnUz. başına mor bır şap- bir gösterişten başka bir şey deJll" 
ka, arkasına ycş11 bıl' c.svap gıyrnış- dır. 

tır. Ehndc l~ch•ert bir çanta vaıdır. Bu yazımı okuyanlar belki de 56' 
Ayağındaki ıskarp nler kırmızıdır, lerıme. butçe noktasından, itiraz ~ 
mantosu kurşunı... Böyle bır ·kıya- ceklel', elbıse ı, mantoyu. ayakkabı 
fette olan bu· kadının , ne kadar gü· çantayı h<'r zaman bırbtrlerlne 1J! 
zel olursa olsun, zarıf Qlmasma ve durmanın bUyUk masraflara mUıt' 
göze hoş r;örUnmc ine unkln tasav- vakkıf olduğ'unu söyllyeceklefdil 
vur cdllebı!ır mı·: Halbukı, bu bayan, Haksızdırlar. Tuvaletine fazla p,ıl 
belki de, bu kılığa gırınek ıı;ln yuz- ııarCedemıyecek olan bır kadın ~ 
!erce !ıra sarfetmıştır. Belki de bU çarpmıyacak renk Ve bıı;ımde gi)'İ'° 
eşyayı ayrı ayrı görürsek ı;-lizel bu- s n ve mesclA yeşıl elbıse ile hiç ıJ! 
!uruz ama hep ı bir arad:ı. çirkin go-I mıyan mor bır şapka seçecek )• ~ 
rUnlıyor. çıinkU renkler biı•blnnl tut- her <'Svaba ;yakışan siyah veya be) 

mamıştır. bır şnpka alem. Çanta için de •> 
lyı gıyınmcnln bır sırrı da. clbı c· şey O)lenebilir. 

nin, çanta, şapka ''e ayakkabıların Moda mecmua ve gazelelerindeıf 
blrbırler ne uygun olmasıdır. Mesela rUyoruz: Sokuk kıyatctı, şehir l< 
bazen sokakla şu kıyafette bır kadı- feti, köy kıyafeti, sabah kıya! 
na raslıyoruz: .Açılt yeşil ipekliden gece kıyfetı. ilah .... gibi on on 
uzun etekli bir e: \'ap üzerine bej renk tüı'lU giyiniş tarzı vardır. Bir l< 
tc şpor bır manto glyrniştil', ayakka· evde gıyebıleceğı ~ vabı sokal<U 
hıları ltımedır. Böyle bir kıyafet gU- yemez, bı!G.kls sokak kıyafet!I• 
IUnçtUr. Bil' defa gUndüzUn uzun es· evde dolqması fazla cıddt ıorilll ,r 
vap gıyttmez (meğer ltı böyle bır Sokak içın garpta umumıyetl• 
moda çıksın ki bu takdırde mantolar do ve göze çarpmıyacak bir ıı 
da 0 nısbettc ıızatılır) sonra da boy- tarzı kabul edılmıştıl'. Ek erıya. 1 

ıe hır clbısenın UzerlM spor manto kı) afetı tercih cdıltr. Bizde lSC 

yakışmaz. üçUnclisU d<' IA.me ayal(ka- kıs bıl'çok ba~anlar en göz atıcı 
bı ancak suarelerde giyıllr. ve btçıml<'rı sokıık elbiseleri lçııı rek, istifa ve bonıerv.is .i,lerindc: İşte size en ufak bir misal zik- caridir? Saniyen bugün klüpler 

formalitelere harfi harfine riayet. redelim: profesyoneJ'iiğ.in önüne s~çmek Ba~ka bir mısal alalını' Bu kıya- çeı lcr ve gUnUn herhangi saat 
herhangı blı• elbise ile sokağa çıt< 
yı tabii addederler. :ı.tanbulun en 
ifn ve şık emtıcrındc bıle bazı 
dınlann, sabah nlışverl!!leri 

bakkala, kasaba gıderken baş! 
vualetll şapka gıydılderini görnı 

te bulunurken, d.iier böltıoler yap Batken !i•mpiyonu mukave- iç.in yekdiğerinden oyuncu alma- feti hepımtz, runun her saatınde ve 
tıklan re.mi m~luc:hr. liean. ib. metçi Rı-.a JMaluut.ı bundan bir mak üz.ere !;Ur h rek e ..g Ill.IJ her sokakta görUyoruz: Yllk ek ök

raz etmek külfetine bile katlan· iki aY ~vvc:Üne kadar Fenerbahçe bulunuyorlar. Bu hareket, yalnız çell siyah kunduralar, ayakta çorap 
mamakta, bir bölgeden bir böl- klUbıi atletleri aruında ko§uyor- futbola kıı.rvı mıdır? yok, ince 'bir elbise üzerine giyilmiş 
geyc nakleden, kli.ıpten klübe du. Bu atlet amatör geçinen leş· İstanbul Bölgesi direktörlüğü uzunca bir yağmurluk. kol üzerine ih
geçen bir idmancı, i~ kitaba uy- kılatın ayni amanda bir mcmu· bu nizamsız hareketler kar§ıaında tlyaten alınmış bir kUı·k ... 
durularak müddet beklemeden ru olduiu hakle Gül kupaaı mü- ıııçın şuauyor. Ve nizamname Bır defa çıplak ayakla şehirde do-
oynatılmaktadır. Fakat bu kılı aabakalarından evvel burada se· hükümlerini tatbik etmiyor';) laı,mak ne dereceye kadar dotrudur 
kırk yarış lstanbulda da yalnız: bebiru zikretmek istemediğimiz, Hel'gün hatta her saat ~ erıj bir 
futbolcular için yapılır. Bölııen.in ıfakat futbolda amatörlük profes. karar sudur ettığine ıg,örc, eğer 
nizamk~ sıcil şefi . futbolculara yonell.ik davasının bır mesele ha- yeni bır karar yoksa hatırımızda 
karşı talımatnamenın maddclerı· Hne geldiği bU&ünlerde atletitm· kalan, bir klüpten ayrılan bir id
ni harfi harfine tatbik eder du- de işin nereye vardıiını göstere·, mancı muayyen b!r müddet bek· 
rur. bilecek bir ıebeplc: klübü namına !emek mecburiyetindedir. 

Fakat d.iier sporlarda, nizam· bu §ampiyonaya ittirak etmedi. Diğer taraf.tan klübündcn jştİ· 
nameye riayet, müddet bekleme Ve hatti eski klübü puvan kay- fa etmemiş hir oyuncu ancak 
madck:leri tatbik olunmamakta. betein diye. ~arlçten .~irdi ~e bu klübü namına müsabakalara i§t.i· 
liaaoa biJ.e hiç bir kıymet ifade devlet tetk.ilatı da boyle bır ha· rak edebilir. Eier iıtifa ~ıti ise. 
etmemektedir. rekete her ~eyde kılı kırk yarar· - buna cevap olarak atletizm fer-

6unu teşvik mahiyetindeki ken her nasılsa müsaade etti. di spordur diyecekler, fakat bu 
müsabakalarda bir dereceye ka· Bu hafta yapılan atletizm grup bo~ bir iddiadır • nizamname bü. 
dar kabul edebiliriz. Halbuki ba- birinciliklerinde de:, reami §am- tün spor §Ubelerine şamil ise o 
zı spor şubelerinde, iş yepıyor piyona olduğu halde Rıza Mak- idmancı klüp6üzdür. Binaer.aleyh 
~rünmek ıçin ıampiyonalarda ıudun daha henüz reımi vuiyet- puvanlt müsabakalara sokulmll" 
da ne Üsans aranıyor ve ne de te hanııi klüg namına iıtiıak etti. ması icap eder. 
nizamsız bi,- vaziyete karşı bir ği bilinmi)·en bir §ekildc müsaba· Görülüyor ki, .İ§ nereden • tu
hareket yapılıyor. İstenildiği ve· kalara girdiğini KÖru;>•oruz. Hat· tulsa sakattır. Herkes yalnız fut. 

boldaki aksaklıkları görüyor ve 
bu spordaki yanlıt hareketler gö· 
ze çarpıyor, diicr tarafta neler 
oluyor da aldıran bile olmuyor. 

Yükıelmeıini bokle<iiiimiz ve 
ıon senelerde bir par~ raiibet 
ıgörmeie ba§layan atletizm spo· 
runun idare tarafı maaleaef bir 
keşmekeı içindedir. Bundan ev
vel }'l&Zdığımız bir yazıda. Fener 
stadında yapılan bir müaabalca· 
daki idaresi4ikleri yine tenkit et· 
miştik. 

Yine tekrar edelim ki, bu bo· 
zukluk letanbul Bölgesinin ba§ın· 
da iş bjlen b~r idarecinin bulun· 
mamasından ileri geliyor. 

Kemal ONAN 

muyuz? 
Halbukı "ualet daha Zll &de al. 

den sonra gi)1len şapkalar Uzarin' 
kılır. Yalnız bir fapkası olan bl.I' 
yan, abahları bu \'Ualeti pek tlt 
karablltr. Eııki bır mantosunu 
çıkışlanna tah ıs etmeyıp kUrlc 
to ile \e yahut yenı dıktırdiğl bir 
to ile bakkal ve kasap dUkkinlaı' 
dolaşan kadınlara da sık sık t 
etmekteyiz. 

Bu yazımda, çalıvan kadınlarııı 
yafetıerındcn de, kısaca batııe 

ı tlyorum: Bir "uıteyo ;iden, 
enaleyh hayatını kazanmağa nıeC 
olan bayanların mUmklın olduğıl 
dar sade 'e gözU çekmıyecek renll 
biçimde elbı eler seı:melerl her 
Jmn<tan daha doğru olur. Htıl 
maalesef çalı tığı mUesscseye, b r 
ğüne gidiyormuş gibı sus!U s-ıden 

(Devamı Sa. 6, Sü 1 dl 

( ... Artık ben de on sekiz yaşında rek benim de ona bağlanmama vesile 

ikinci Selim devrinde, de· 
ınirden her tüaolü aiet ve qya 
yapmaiı bt'len bir lagitiz !.tan .. 
bula gelir. Bütün devlet ricali 
bu adama bünaet ve itimat 
gösterir, e~lerine kabul ve il· 
tifat edet"lermit. nkat, hiç bi
ri, aciamaıiizan demirden ef• 
ya yapmak teklifme kulak bi'e 
vermetlermiı- Aradan bir 
hayli zaman geçtikten sonra, 
bu adam miialüman olur ve 
Selim adm1 alır. Sartklı kaıvu
iu bqana, biniti cübbeyi aır· 
tına, pabuçları ayaima aeçirir, 
uzun entarisi üzerine bir de 
fal kuıatır ve dost, ahbap do: 
latmai• bqlar. F abt, akı 
hünnet ve iltifatı gÖt'ernft. S. 
hale canı alkılar ve zamanm za· 
riflerindeıa bir Bektati beba11-
na salanır. 

Bektati, acı acı gülümser 

ve: 
- Haydi ne İse müslüman 

old~ fakat ne diye kıyafeti· 
ni bozdun a çelebi. İltifatlannc 
kesen~ ilmi ve İrfanı batta 
deiil kıyafette uman ve ara· 
y....ı.rdtr. Kasavet çekme sen. 

aile· .......... teMli eclıs. 

bir lise talebesiydim. Fakat, bu anı 1 A oımu,tu. Onun, yüzUınde bir dak1k&-
bU)1lk bir heyecan ve sevinçle karşı- H K y E cık duran bakı,ıarı. şetkatll bir ~ 
!ayan arkada~larım gibl, ne gözlerim zü. ufak blı· tebessllmü beni ıünlerce 
parlıycr, ne de Jçımde neşell bir ha· oyalıyan bir saadet menbaı oldu ve 
fifilk hissediyordum. Kalbimdeki kor- ben o zaman her şeyi unutarakJ lfCf• 
kulu ve garip helecanın, ruhumdaki kate ve ı;evllmeğe mUhtaç ıönlilmU 
çöi yamklığının menbamı keşfetmek ı• sUkQU ve ürkek Y8'adım. Benimle il f ima elemli sahneler yaratmağa istida J onun ha.yallle doldurdum. İki aydı~ 
benim için güç bir şey değildi. On iki kimse meşgul olmuyordu. Teyum ag Q ım ın dı olıın gön!UmUn kapılarını acı dU· ı bu hayal artık o kadar benim oldu ki, 
yaşımda ikel\ annem öldOğil zaman, mağrur ve azametli bir kadındı. Kız- şUncelere kapadım. Gençliğimin hiç onu görmekte~ mahrum kaldığım za. 
teyzem beni leyli olarak bir mektebe lan Ne\in ile Ncrglıs gWer yUz!U ve SO ~ bir zaman g~ri gelmlyecek olan bu man bile bu hayal beni yaşatmağa 
yer1eştlrmlştl. Şefkatli bir anne ku- sevimli oldukları halde benimle rcs- n y Q p r Q g l günlerini dertten, üzüntüden uzak ge. ktıfı gelecekti!. 
cağından ve sıcak bir yuvadan ayrı· rnı konuşuyorlardı. Bu 9Upheslz an- çirmeğe karar \'erdım. Dünyanın her Hemen hemen btr aydan beridir 
lıp, bu bilmediğim muhit içine giriş nelerinin telkin ve ihtan netıcesiydi. yeri yaşayışlarının zevkini çıkarmak köşkte. Kenan ağabeyimin şerefint' 
beni derin surette meyus etmiş fakat'. Beni b,I' türlü sevmıyen bu kadın ):T azaıı : için eğlence arıyan insanlarla dolup verileCi!k olan balo ll}ln haıJrlanılı· 
geçen senelerin alı,kanlığlle, mekte· benim teyzem miydi?. Teyzenin anne Nllaal ; .. "lll'Dt taşarken, ben nıçın kara hayaller i- yordu. Teyzemin kızları için de gün 
bıme, arkadaşlarıma. \'e hocalarıma yarısı olduğunu iptmı9Um. Halbuki --• çınde çırpınayım?. Ben n.çın bahar lerdenberl dikiş dikilırken. ben, şq· 
sımsıkı bır bağla bağlanıvermiştim. o benden bir ufacık mü,flk kelimeyi ve ümit dolu gönlümU yasa ve karan kın ve heyecanlı bir sabıl'sıztdtle bu 
o zamanlar, bu mektepte geçireceğim bile esirı;emiş, beni de kendısınden 1 ğ1 coşkun .SC\'SI tezahlirlinü uıakı;a j ııta. gömeyim?. Aı·tık gbz yaşlarım geceyi bektıyorchılll· 
aıtı sene bana hiç bitmiyecekmiş gt- soğutmuştu. bır köfeden se>Tederken gözlerime dinsin! Bütün bu yaz hUlya ve saadet tkt ay ewel ruhumda bellreıı neşe 
l>i uzak görlinüyor. buradan bir gün * neden yaşlar toplıındığını artık anlı· ıçınde geçsin! Hiı; olmazsa on .ekiz fılizleri dal budak 11alm19 ve bent fi. 
ebediyen aynlacağımı dU,UnmUyor- Teyı:emın renkli ı;ıçeklerle örtülü yordum. Sevilmek \'e okşanmak timi- yatımın sonuncu bşharında. gözlerim deta çocukluk gUnlerimın cofkun sa-
dum bHe ... Fakat, vefasız seneler bir- bahçe.si. her gece insan ka.labalı'°ı ile dıle sığındığım bu kapıdan, bekledı· de mesut bakışlar, dudaklarımda rU· adetine ka\"ufturmuftu. Ben bu sa· 
birinin ardından sUratle geçti. Ve ben dolan sUs!U salonları, glttıkçc deb- ğlm şefkati hiç bir zaman gbreme· yalı tebessümler be!irııln! Ve ileride, adeU başka &;özlerden sakhyabılmek 
bır gUn elimde diplomamla ~~kın ve dcbesi artan hayatıle; benim emelsiz, mı..tı.m. Teyzem, ben bu eve geldim uzun seneler sonra, bu r;ecen yaz rU· tçin ara sıra odama koşuyor, açık 
müteessir bir halde kalıverdim. Evet, neşesiz ve dertli gön!Um hiç bir za.1 gelelı aylar geçtiği halde bır kere bı· ya.:ıı unutulması imkansız bir hatıra penceremin önUnde kalbımln heyecan 
işte nihayet bir llııe mezunu olmllf- man uyuşamadı. Her kabul gUnünlln l le beni kucaklamağa, bir kere «Ley· olarak goz kapaklarımın altında ya. ıı çırpınışlarile ba~ başa kalıyordum .. 
tum. Fakat. şimdi nereye ve kime gi· akşamı verilen zlyafetierde çılgmca llcığım!• Derneğe tenezzül etmemış· şasın! •.• Bahçe ile beraber koşkUn lkıncl 
deccktim!. Ben bu kararııızl1k lçlnde eğlenen bu kalabalık arasında kendi ti. Bu bnı ız hu,unet benı de ona yak- * kat salonları, bu gece Adeta bir ışık 
çırpındığım o gün, teyzem kendı köş- derdimi unuttugum bır an olmadı. Bu !aşmaktan cTcyzeciğım!• Diye kolla· O kararı verd ğim gece ıle, şu sa- yağmurıle yıkanıyordu. Evin bahçe-
kUndcn gönderdiği bir mektupla, va- renk, ışık, içki \ e tlıtunUn \'erdığı rına sokulmaktan menetmiş ti. O, be- tırları yazdı~ım g<'ce arasından an· nln bol ve yüksek ağaçları, parlak in 
ziyetlmin alacağı .,ekli 6arıhen tayin nel}eyle coşan kadınlı erkekli kalaba· nim bu c\·dekl varıııtımı unutınuş gö cak ık! ııy geçti. lki aylık saadet ba.- ce yolları, aydan damla damla dökü· 
et~. ve beni köşke yanlanna çağır· !ık içinde ben, bır gölge gib se iz rlinmeklc beni ne kadar ağlatmıştı! na her şeyi unutturmuş, her arzusu- len gUmUş pırıltılar iı;ınde sal<tn hır 
rnıştı. Bu samimi ve sevgi dolu mu- dolaşıyordum. Bıı· akşam, yalmzlığın Bütün bu düşünceler içinde, misa- nu hemen yapabilecek lktıdara sahip gUzellığc gömlllü.. Ağaç dallarında 
bitten ayrıhp, aı~madığnn lnııanlar hasretilc yanarak bahçeye inmiş ve !irlcr gıdene kadıır bahçede kalmış mesut hır ınsan hıssı vermişti. Hayat dinlenen hafif bir rUzrir belirsiz te
arasında bir sığıntı gibl yaşamağa üstU ince. titrek yapraklaıla örtü!U ve scccnın epey ileri bir saatinde 0 • ne kad:ı.r beklenınedık hldıseler-ve te- maslarla yUıümU ok uyor. Balkonda· 
mecbur olmak azabr benı UrkUtmüş- kameriyeye saklanmıştım. orada, ses dama çıkmıştım. sadüflel'le dolu! Şimdi anlıyorum ki, yım. Mavi ipek tu,.aletimın açıkta 
tU. Fakat ne yapablllrdim? Yapyal· sizlik içinde saatlerce, kendi hayatını O gecenin sabahı yorgun ve hasta hayatın ıevklcrınden istifadeye karaı• bıraktığı kollarım, gecenin esmer 
nız yaşıyacak k":ıdar kuvvetli ve ha- la, bü köşkte geçen hayabn ayrılığı· uyandım. Saatlel'Ce yatağımda kal- verişimin yegı\ne sebebi, Teyzemin rengi içinde sedef gibi parlıyor .. Ge· 
yata hazırlanmış değıldlm. nı acı acı dUtünmUşttim~ Beş giln ev- dım. Ve bu af dUşl\ncelerhne bUsbü- oflu Kenan ağabeylmmlş. Onun, beni niş volanlarla yerlere dökUlen etekle· 

Mektebimden aynlıp teyzemin evi· vel, Avrupa.dan dönen oğluna nihayet tün bqka bir mecra \'ermek !Uzumu gördüğü andan itibaren, bana karşı riml toplıyarak balkondan odama ıe· 
ne gei&tc4i0lll'a, ilk blI' ay mazl6ıu, kaw~an teyzemın, ona k&.rfı gösterdi nu hiuettim. Kararım kıı.t l oldu. Da- yakın bır altka göıtermeıı, oılınıye- (ArilNI -..r) 

Puf böreği 
Bir kilo unu 125 granı et' 

mtf ve köpüğü alınmış tere~ 
ğı, yedi yumurta, 15 gr ıJ 
tuz, ufak bir çay bardağı 
lü su ile yoğurmalı. Özleıtİ~ 
topak halinde bırakmalı 

üıerini temiz bir bezle ~ 
li. Hamur tahtasına bira• rıJ 
aerpmeli. Topaktan k~ 
ufak parçaları birer ~ ~ 
üzerinde ve oklava ajtJP"' 

halifq,e au serperek a~ 
Sonra her par~ayı yağh~j. 
katlama.la ve tekr.,. açıtr..J
Açılan yufkaların ken-c t_,.... 
laı·ına az soğanlı kıyma, : 

haşlanmıı beyin, ezilmİf ı"' 
li patate1, yahut da ma'5d'.,ı,!I 
tereotlu ve yumurtalı pe~ 
den tutam tutam koyunu":, _J/ 
kanın boı kalan kı••'~ 
içle.ri kapatımz. Ya bir ~ 
kapağı yahut hrhllı hamur .f. 
kiıi ile ay teklinde ayn ~ 
keııiniz. Par!ralan luzdırfl J 
tereyağı iç.inde, tavayı .stlı I 
aallıyaru kızartıp taw;. 
nız. 

o 



'.:.~~~.Telgraf, Tele.fon ·ve Ajans Haberleri Adliye Vekilinin 
tetkikleri 

!.Y._U:NENLE.R: 

a M.ü~endis .rahmetli Bay Hasan 
t lllrııun kızı Bayan Kıymetle 
tucbrdan Bay Nurettin Atun İs· 
an ulda evlenm~lerdir. cht Doktor rahmetli &y Niyazi 
~,!:~enjn ıkızı Bayan Yıldız 
t t '_'o::ı>e ile süvar.i yüzba ısı Nu· 
ı:~. Ayçelik Bursada evlenmiş-

' met Zihni Özerin kızı Bayan Nec· 
la Özerle mimar Muhittin Engin 
Be§iktaşta rü..cıanlanmışlardır. * Emekli süvari Y'arbayı rah
metli hafız Bedri Tezakının kızı 
Ba.yan Mür!tide Tezakmla mobil
ya tücoarlanndan Muharrem Gür 
büz Çamh<;ada nişanlanmışlar
dır. 

DOGUM: 

~~ Avukat Hüsey.in Kazım Er
bilin bir oğlu olmu , yavruya 

Derj tüccarlarından Bay Mch- Doğan adı _konmuştur. 

Japonya 

Hindiçini, Siberyada 
h ar e ke t e mi 

geçecek? 
Londra, 1 5 (A.A.) - Of.i: 

Bu eabahki Daily Herald gazetesi 
yazıyor: 

Jngiltercde Amerikanın tıilah
lanma11ırıın siırati hakkında §Üp· 
heye dü~ülmüştü. Maamafih A
merikanın sürş.tle silahlanmakta 
olduğu muhakkaktır, çünkü ja-

Amerika 
Aluıninyom istihsa

latnu arttırmaya 
çalışıyor 

Vaşington, 15 (A.A.) - Is· 
tihsal ofi~. unelik>lüminyom is
tihsalatım 300 milyon kilo arttır
maları jç.İn 5 kumpanyaya 7 ye· 
ni fabr1~a kurmalarını_ bildirmiş
tir. 

Bu fabrikaların inşa masrafını 
hükumet verecektir. ..Faaliyete 
geçtikleri vakit, Amer.ikenın alü
minyom istihsalatı sened e 700 
milyon kiloya baliğ olacaktır. Bu 
rakama Kaıı..adadan ictirilen l 00 
milyon kilo alüminyomu da ila· 
ve etmek lazımdır • 

Ploeşti 
Tekrar boı11bardı
manamanız 

kaldı 

Hali faks 
c-
Hindistan umumi 

valiliğfne mi 
tayin edilecek? 

Moskova, 15 (A.A.) - Sov- Stokholm, 15 (A.A.) - Del· 
yet jstihbarat bürosunun 15 tem· hiden Exohange Telegraph lngi· 
muz sabah tebliği: - ı 4 _ 15 temmuz gecesi batı • liz ajansına bildiriktiğine göre, 
şimal v~ batı istikametkr.inde as· Hindistan pay.itahtmın nüfuzlu 
keri harekat devam etmiştir. mahfillerinde, Büyük Br.itanya· 

Cephenin diğer istikamet ve nın Ya~t.on büyük e~ Lord 
bö.gelcrinde kayda değer mühim Hal.ifaka'ın Londraya avdetinden 
muharebeler vuku bulmadığı gibi sonra Hind" tan umumi valiliğine 
cephe üzer.indeki kıtaatın vaz.iye- tayini muhtemel telakki ediimek
tinde de mühim değişiklikler ol- tedir. ılord Hali-faka vaktile Lord 

(Bafı 1 incide) / 11. 
ireaini gezerken iş sahiplerind".n 
birile g§rüşmüş ve jşi hakkında 
icra memurundan jzahat almıştır. 
Kadıköy Adliyesi gezildikten son 
ra Adlıye Vekili Üsküdar Adliye· 
aile Cezaev.inde tetkiklerde bu· 
lunmuş ve bHhassa Cezacvindeki 
tetkikatlarına ehemmiyet vermif· 
t.ır. Üsküdar Müddc.iumuınlsi Jz. 
zet, Adliye binasının genişletil· 
me&.i hakkında izahatta bulunmu§ , 
ve Vekil b'u izahatı dinledikten 
ııonra bazı d:rektifler vermiştir. 

İmtihan meseleleri 
luık ponyanın çok daha kat"i bir teh· 

Ort- ara, 15 (Telefonla) - Lise ve rek ertesi yıl girmek istıyenler, im-
bu"" 0 kul l!on 5Jnıflarmda. kanaat ve tihan baklan, eyHUde imtihanlara didine karşı koyması ihtimali 

lı;win unvanını ta§ıdıiı sırada ya· 
mamı .. tır. 

Tayyarelerimiz 14 • 15 tem· ni 1926 dan 19 31 e kadar ayni 

Ok lUıııerneye kaldığı için verilen orta b&flryanJar için dört 4mtlhan hal<· mevcuttur. 
. ,.,uı ve lise bitirme imtihanlarına ey- kından birinin. ertesi yıl haziran Times gaızetesinin diplomasi 

muz g~ces.i dü manm makineli vazifeyi b.ir kere d ha ifa etmİ§· 
kıtaalı!!I ve Ploesti" deki petrol te. ti. 
sisatmı bombardıman ~tmişler
dir. 

ıoqde b devreı;lnde imtihanlara başlıyıınlar h b' · b' b k 1 · d 
d 

aşlıyanların veya lise bitirme mu a ırın.n ır &§ma a esın e 
~ lçln de dört imtihan hakkınd ;:ı lldsl-ı-.. _ et orta okut 1mUhanlarıruıı gır· • izah otm~k .istediği de budur. Bu 

""C nl kaybetmiş olarak telA.kki edı cck-
Ye hak kazanıp ta ıtıu yrt girmiye- ler<liı'. muhabir, diyor ki: 

Oenizyollan m9murları nizamnamesi Ru~::n~::ı~a!!~~:ini~~m:s~ 
beklenilmekted.İT.~ 

Ot~ltara, 15 (Telc!on'la) - Devlet hakkında hazırlanan nizamname Ve· Ayni muhabir, Japonyanın as-
...,, tıyouarı işletme umum mUdllrlU- killer heyetinin tasdikine iktiran et-ı:.11 ın keri bir harekete geçmesini göe-
\e t eınurtarııun tayin, teıpdll, terfi miştir. 
C:tJt eczıye usullerfle. humara verile- Nizamname yanndan (bugünden) teren bir takım alametler mevcut 
'7 h tazmmat ve Uhslsatlar itlbaren merlyete glrecekUr. olduğunu göstermekte bulundu· 
-~l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!""'"~-"'!"!"!'!!'~"!'!!!!!!"'!"'!'!!"'"""!!'!~!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~S ğun u da yazmaktadır. A)ınanyn, 

Suriy;e 
anlaşması 

Bir def acık da 
sıra bizim 

<a. 1 ~ *!*! es.,. 1 :incide) /// 

Japonyadan sahil eyaletlerinde 
ve Siberyada Rusyayı arkadan 
vurmasını talep etmi§tk Fakat 
Japonya, R us - Alman harbinde 
kendisin~ bir hisse ayrılmasını 

arzu etmekte ise de Almnnyanın 
mutalebatına .itaat etmesi pek o 
kadar muhakkak değildir. 

ı f'ransız kuvvctleı:i komisyon. tiklal harbi vardır· Bir yerde 
~t tafidtndan tesbit edilecek çıt oldu mu, bizim de harbe sü
lg~k~~ d~de 15 temmuz r~k.lenmemiz tabii görülüyordu. 
tı~ öğle va'ktme .• kader topla· Bizımle alikası olmıyan har:p-
l~ olaak ve muttefik kıtaatl lerde bile her dövüşen bize: Almanl 0 .. e 
dan....__~~~ b~ı..:- c.Gel beraber!1> diyor, bizsiz dö- ara g r 

-·"'lllllllY~ bazı no~ .. a • n VÜ§ olabileceğini hatıra getir- c ..... - 1 incide) /-/ 
r tcıvcseül cdecdderdir. k . tem" l rd ~· 
~ at emlekerierine me ıs ıyor: a 1• muhasara edildikten sonra imha edil-
E~~til~aatı k:.ar mahdut Biz irademizin haricinde ola- miş bulunmaktadır. 

Romanya ana KraJ~si h aatane
leri ziyaret etti 

Bükreş, 15 {AA.) - Yalide 
Kraliçe Helene refakatinde Sa§· 
vekil muavini B. Mihail Antones· 
co olduğu halde Bükreşhı üç bü
yük hastanesin_de yaralıları ziya
ret etmiştir. Hct" yarah ile a)'rt ay· 
n konuşmu~. k~lcrine sigara 
ve kitaplar verm'i;tir. 

Bu ziyaret derin bir tesir husu· 
le getirmiştir. Halk valide Krali
çeyi hararetle alk~~ır. 

----.,,---
A merikada hup lehinde ve 

aleyhinde olanlar 
Nevyork, 15 (A.A. ) - D aily 

News ,:Sazete&, Nevyoı'k münte
hiplerinin bir kıs"mı nezdinde bir 
anket vaparak, Amerikanın harbe 
girmesi lehinde mi, yoksa bunun 
aleyhinde mi olduklarını sormuş· 
tur. 

51.507 müntehip yani yüzde 
29 u harp lehinde, 122,802 kişi 
de yani yüzde 70 i harp aleyhin· 
de bulunmuşlardır. ->J-

--~~ ...... ---------
&akara lzerlade 
bir tecr be uçuşa 
Yarın (bugün) saat 10 da, 

sırf tecrübe maksadile bir tayya
rcrniz canavar düdüğü çalarak 
At'lkara üzerinde uçuş yapacak
tır. 

Bu tecrübeden maksat, tayya· 
relerin öttürdüğü canavar düdük
lerine halkı al~tırmaktır. 

Geçen sene, garp eephesinae 
Alman tayyareleri canavar dü
düklerj öttürmek suretile halk ve 
asker arasında heyecan husule 
getiıımioı ve J>.!inik yapmıştı. 

Yarın {bugün) Ankarada ya· 
pılacak tectübenin nihayet bir 
eğlençe olduğunu, halkın sinirle· 
rini terbiyey~ yarayacağını söy
lemeye lüzum yoktur. 

(Radyo Gazetesi) 

Kısa Haberler : 
'4(1!<>1'ada Fr:nszlann :kumanda rak takını takım müdafaa harp. Londradaki iki Sovyet generali 
'1 'kında kal cakhm:lw. - lerine sürüklenirken adımız Stalin hattında Moskovaya döndü Roma, 15 (A.A.) - Kral ve lınpa-
d~ ~et ba:kımmdan Cebeli· kavgacıya çıkmıştı. Bize acıyan Berlin, 15 (A.A.) - Pazartesi gil- Londra, l S (A.A.) - J...on- rator Emmanuel bu sabah, memle· 
b~~~ ~ bazı hususi ted- yoktu. Yakın ve uzak memle- nU Staıin hatlının tahrip edilen lstlh· drada İngiliz erkanıharbiyeııile u. ketine dönecek olan Macar elçısı \et-Q~ eclihni§tir. ketler barplerimizi tatlı tatlı ki'lmları arkasında açılan boşluklan zun -müddet görüşmüş olan iki Baron Villani'yi kabul etmıştir. 
t: - Be..'l·-- cvkil · l-a se ed. ı kta k 1 doldurmağa \'e Almanların Kief'c Sovyet generali raporhırını ver ~ ~ m cr.ın ı:a - yr ıyor ar ve uza n a ı k M k h k * Londra, 15 cA.A.) - B. Smuta 

Şark cephesine giden İtalyan 
ıeferi heyeti Viyanaya vardı 

Roma, 15 (A.A.) - Şark 
cephesinde harbedecek olan ltal
y_an heyetj sef.eriyeainin ilk kısmı 
Viyanay.a varmış ve orada askeri 
ve sivil erkan ta;afından karşı· 
lanmıatır. 

--0-

A merikadaki mihver konaoloeları 

Nevyork, 15 (A.A.) - Şirn· 
di donanmaya .iltihak eden cA
meriku .nakliye gemisi, çıkarılan 
450 Alman ve İtalyan koMolosu 
ile aileler.ini ve müstah<iemleri 
hamilen bugün Llzbona hareket 
e.decoktir. 

B. Sumner Wellea Sg!'yet büyük 
elçiaile göriiftü 

\'afington, 15 (A.A.) - B. 
Sumner W ellea Sovyet büyük el· 
çis.ile ~örüşmü tür. 

B. Çörçil 
(Bcıfjı ı iDQfdlıO 

için resmi bir anl&fma. imkanı hasıl 
olmuştur. Bu pek tabii olarak bir 
lttif'alttır ve Rus milleti .şimdi mUt
tc!ıkinılzdlr. (Alkı.şlar) ı. 0 tdula d b hm F · ı rd doğru yaptıkları ileri hareketini dur- me üzere os ovaya are et 

~lt T a u an 1ansız venyor a t. lnglllz'lerln Afrlka'da yapmış olduk-
tcı~~rinin yerine dcrha~ müt- Ne olur bir defacık ta biz dıırmağa t~ebbtis eden mUhlm Sov- etmişlerdir. Bu .iki general tekrar !arı seferlerin bir tarihçesini yapmış- H!Uer şuursuz mcgalomanl'sl ile 

d 
*-tıv:vet'-r.m· ~•-am->-: temin h h .. k 

1 
lı lh b ba yet zırhlı te~ekkUlleri tamamen im- Londraya döneceklerdir, Rusyayı müdafaası lçın mücadeleye 

e ccck . tc: • "" ......_. . ar.p ancı a a m, SU a SI tır. Mumaileyh İngiliz kuvvetleri ta.-
4 - 'b;r şekilde >:apılac~ktır. rolünü biz oynıyahm, dövüşen- ha edilmiştir. rafındıın kazanılmış olan muvaff'akl· mecbur ettiği içın Rus ordusunu talC-

''' Ka ve denız :mayın tar- w SoYyct tankları alclA.ccle arılan ti .. dls ediyor ve komünizm umde.sine hiç 
~il • ra - . .. . lere biz akıl ögretelim, harp do- .. ovye ere gore yetıcrın kı~·metlni tebarüz ettlrml~· l tı ıııga JtuvTctienne gosten- • . boşluklara gönderılmiş olduklarından , iştlrlk etmeksızın bu orduya tam 
tccktir. layısıle yer yer dıplomat ker· pazar g1lnündenbcrf ~lddetll bir tnnk tir. muva!!aklyetlcr temenni ediyoruz. 
l 5 ._: F ı. tl · a•· vanları harekete gelince hepsi- muharebesi cereyan ermeğe ba"ltı· (Bafı ı ~de) * * Te.rtfa, ıs (A.A.) - Gece ya· 
"t. ransız "AUVVC emne " b" · _r. 1.w. · • ·· ., Sovyet Rusy P olonya l tı ihtiram ifa cdil«ektir. Bu ne ı.z mıscu.ırperver ıgımızı gos mıştır. 50 • 70 ton ağırlığında yUz- mileriru destroyerler, hücum bot· rısı beı:ı torpido muhribi CcbelUttarık. a • 
~~etl.~r k~di silahları, lo_?l~rı. terelım. .. . . Bu'"t'u"n !erce Sovyet ağır tankı .Alman tank- 1ar ve av tayyareleri hi91aye edi-ı dan Atlantiğe açılmışlardır. mü~kcreleri 
ı.,_ .. a}yözlcr.i. tankları ve muhım- Tesaduf te garlptir. !arının ,.e mürettebatının açtıkları yorlardı. Baltık filosu tayyareler- * Madrid, 15 (A.A.) - Ofi: Eski Churchıll sözlerine şu suretle de· 
-...ı.•L ·ı · b. birl ·ı d.. ·· } · h · ateşle tahrip edilmişlerdir. le, harp gcmılerı"\e ve sahil ba· emniyet umum mUdUrU Comte Joae \·am etml"tir: ~~ e birlikte çek.ilecc::klerdrr. ır en e ovuşen erın cpsı, v 4r - Fransız subayları, erba;,- bizim dünkü harplerimizde rolü Ağ'ır tanklardan bazıları 15 lik taryalarile taarruz ederek ağır Furat de :Mayalde İspanyanın Berlln Hariciye nazın ayni zamanda Sov-
tıı~cya erleri §ahei &!ahlarını veya mesuliycti olanlar ve bi- toplarla mücehhez bulunmaktadır. zayiat verdirmiştir. 2 deetroyer aefırliğıne tayin edilmiştir. Derhal yet Rusya deYletiyle Polonya arasın
hiç bifaza .. e_decekler-se de erler zim eski topraklarımızda mi- Bu çok büyük tanklar da muharebe ile 13 nakliye gemisi ve mavuna \•azlfesi başına hareket edecektir. da da bir anl~mamn hwıulü i<;in pek 
lltdı r m~hımmat taşıyamıyaca~- raSGI rolleri alanlardır. meydanında kalmıştır. batırılmıştır. Bundan maada 13 * Madrld, 15 (A.A.) - lspanya bUyUk mlkya.sta çal~mıştır. Bu mil· 
ı.ll}-:· Dıgcr h~r~ )cvıı,>m~ Bu- Bütün bu harpler yüzünden g 0,·yet kuvvetlerinin Klcf mıntaka- nakliye gemisi jle bir destroyer dahilt harbinde bllhasia temayüz et- zakereler he.nil4 neticelenmemiş ol· 
~; k.UVvıctkrırun nezaretı al· biz hayati kudretlerimizi israfa sında yaptıkları bUtlin nıukabil ta- 4ğır surette hasara uiratrlmı§ ve mı, olnn Arap albayı Miszzian. aske- makla beraber General Sikorskl'nin 
l _ .. h•P t ft 1 k e 

1 
u 1 · t alevler ı"rinde bırakrlmıııtır. Sov- rl mez!veUerlnden dolayı İspanya or- devlet adamı vasıflanrun da yardımı 

lllltıd"n... a. :ra a top anaca . v. ugw rattık. Bacıımıza 1. stib<iat re- arruz ar d şmana kıın ı zayıa verdi- ..- J ~ " Brıtanya kıtalarının Jhtr .. 
1 

. ..kt'~ . k ld k rilcrek tardedilmiştir. yetlcr tarafından ne gemice, ne dusu Generalliğine terfi etmiştir. ile pek yakında bütün dünya millet· 
Q . ı olan kıaımların alınmasına Jlffi .erı 50_ . u, ge~ı a ı ·;· . Sovyet kıtaları dağılmıştır. Bun· de tayyar ece hiç bir kayıp yok· General Mlszzian, İspanyol ordusu- lcrlnin hayat ve istikballerini tehdit 
~a. ınakamatırun hakkı ola- Şımdı bızım eskı harplerımız. !ardan bazıları ormanlara attlmu;, tur. nun ilk Arap generalidir. eden canılere karşı bir safta yer al-

~tı.r. ÜR• tarafı Jrrgı"lız" kuvvet- den mesul olanlar ve bizi geri A lman hücumlan acr.rfa•tı * Londra, 15 (A.A.) - Dakar ması için yeni ve bUytlk bir tedbirin 
~ - bazılan kuşatılmıı:ı ve bu mmtakada • - 7 
lq ıtıın Atontrolu altında Fransız· bırakanlar; birbirlerini yakıp, toplanmış kıtalraın bUyUk bir kısmı Londra. 15 (A.A.) - Mos· Mdlsesindenberi Fransız mllstemle· daha alınmış olacağını kuvvetle tımıt 

r 7tarafından .imha edilecektir. yıkıp, ezip dünyanın umumi se- ise tamamlle mağlüp edılmlşlerdlr. kovadan gelen haberlere göre kesinde herhalde Almanların teşv:lld ediyorum. 
11-.ıı -: Fraıuıızlann elinde bulu· viyesine varmak v~ hatta bazı Sovyet hava kuvvetlerinin hü· ile mm·kuf tutulan •

00 İngiliz ticaret Sur iye mütare! .. .1i 
ta;.ı llıuttefik ordulara. mensup noktalarda bu sevıyeyi aşmak * cumları kar§ısında Alman :zırhlı denizcisi tı0n zamanlarda tahliye edil-"" le d Helsinkl, 15 (A.A.) - Fin ordu- ıaı f--'ltereye g lmi,.lcrdir :Meclis Azasının Suriyeden gelen iyi 
dır. fr crhal ~hli~ edi!.~kler. için bize fırsat vermeğe_ uğraşı- tümenlerinin ileri hareketi ağır- m y•er ':S .UJb• 5 (AA )e ~ 1 a.İlik haberleri okumuş bulunduklanna 
tı~c l.naız esırler1 ase butun Su· yorlar. Bu maksatla adeta ig !arı başkumandanlığının tebliği: \aşmıştır. Şimdi Alman tümenle· * Lo rak,l 

1 
d d. · . - m ~ 1 1 şüphem yoktur. Samimi bir fikir ve 

~eve lüb~n araı.isi i~al edil· birliği etmişlerdir. Kttalarıınız; 10 temmuzda topçu ri arkalarında cereyan eden ha- dairesi Auc a.n i-+ elrvrıye ;e~ls nd n ruh içinde imzalanan askeri mukave· 
b;L n ve t ...,1. tl l t . . hRZirhğından tı0nra dllşmanın Lado- d:·elere ehemmiyet vermeden battığını blldlrm y• • < uc an > 

Adliye .Vekili Hasan Menc
menc.ioğlu Cezaevinin bütün ko· 
vuşlannı, dokuma ve çorap ima
Ji.thanelerini ıgezmİ§ ve_ i§Çi mah · 
kumlarla isleri hakkında kon~
muştur. Vekil imalathanelerin 
tevsii hakk;nd:a Üsküdar Müddei. 
umumieine direktifler "l(emıift.ir. 

Hasan Menemencioğlu mah· 
kum mevkuflarla tcmıa.ıı etmif 
ve kendisine müracaat edeMerin 
münu:ıa&tlannı dinlemiştir. Bu 
müracaatların çoğu İmrah. Zon· 
guld ve Karabük Cezaevlerine 
gönderümck için yapılml§tu. Ve. 
kil, kanunen j tihkakı olanlar hak 
kmda icap edenlere emirler ver
~ ve Üeküdar Cczae,·inin aan· 
at bakımından modern b.ir ceza
evi olup olamıyacağını tetkik el· 

~~·liye Yek.ili, Üiküdar Ceza_\ 
evinde yapılaak yeni pav.iyonuı 
ikmali iç.İn emirler vermi§tir, Bu 
pa v:. on yapıldığı takdirde İs• 
tanb..ıl Cezaev.ine yardımı olaı 
caktır. 

Dün Adliye Vekilinin yaptığı 
tetkikat saat ikiye kadar sürmüş
tür. 

Endişe 
<Batı l infılde) -

nını durdurmıyacaktır. Amerika ya· 
hudıllğinln Rooscvdt vtıSitaslle M06-
kova ve Londradakl tcşkilıltlannı 

kurtarmak lı;ln yapacağı teşebbüsle· 

re rağmen Bolşevikliği \'e lngillzlerl 
bekliycn akıbet değlşmiycoektir. 

Berllncr Bocrsen Zeltung", Roose
velt'in Amerikan donanmasına verdi
ği emri ~dinamite 1tonmuş fitil> diye 
ta\•sif ederek diyor ki: 
Eğer Roosevelt seçim esnasında 

verdiği sözlere rağmen Amerikan 
mılletlnl harbe sUrükler ve bUtUn 
dünyayı harp ve kana boğulmuı; bu
lursa ibunun onca chemmı)-eti yok
tur. Yeter ki yahudi damgasmı t.qı. 
yan doların cmperyall.Zmini kabul et:· 
Urebilsin. Bunun içindir ki Rooeevelt 
tahrikten doğrudan doğruya taarru
za geçmek istemekted!T. 

Deutsche Algemelne Zeltung'a g5-
re, bir İsveç gazetesi tarafından ve
rilen malO.mat Va.şlngt.ondan bir kaç 
zamandır gelmekte olan ve bUhassa 
son gtınlerde alınan bir çok haberle
ri şayanı hayret bir şekilde aydın· 
latmaktadır. Alman cazetesl, reisi· 
cUmhurun yeni niyetlerinin, şimdiye 
kadar takıbetmlş olduğu siyasetin bir 
tezahllrü olduğunu tebarüz ettirmek
tedir. 
Eğer Birleşik Amerika devleUeri 

rclsicUmhurunun bu durumu arka
sınıla Mihver devletlerini ürkütmek 
emeli gizli ise, hesabında yanlışlık 

vardır. Hiçbir şey vicdanlannın ken· 
dllerine emrettiği tarihi vazifelerini 
müdrik bulunan Almanya ve mUtte
flklerlnln bu nzlfcyi tahakkuk ettir
mel.erine mA.nl olamaz. ~ ot. mu ar"'Ae ıar ~rı a: Bu hallerden dolayı ıçımizde ~ d k 1 _,. .1 . 1 .,00 t h le Fı·anııızlann Fransızlaria kardeş 

1 ı:undukt l hı' d ga - Kar~ll bölgesinde kuvvetli su- uluorta .=lerle..,ememekte ··e '-en- 1938 e ı ma .,..ı mış ~ on ac-t~1'.t:r. an sonra a ıııye e ı· hirbir fena his kök tutmuyor, J • A 1 harbine nihayet ''erdiği gibl Fransız 
• ~ rette tahkim edilmlf bulunan mevzi- dilerine aöu zayiat verdiren Sov· minde bir gemld r. --------------

t 6 - H ah ··u r:•-1 . insanlığa aykırı duygulara TU- !erine hOcum ederek dOşman mevzi- • l . . h"" 1 * Stokholm, 15 (A.A.) - Pazar- topı·ağını müdafaa için kılıç çekmiş Türkiye ilt~fı er ~ ıe mu e &A erın h k k l t tu yet tayyare ermın ucum arına t"si Karlsterd limanında büyük olan Fnneız askeri ile İngiliz, Avus-
t ....... na. germek veya mcmleke- umuzu smısı ı _apa l u yo- lerını bir çok noktalardan yarmışlar- karı:ı ber.aberlerinde dafi batar- .. t al Hi d'-'ft k rl ri 
··• .. l d • F k t l l rı dol dır. Kıtalarımız bu muvaffakiyetten "·a\a.rı da na'·'ıetmeg~ e mecbur kal. bir yangın olmuştur. 10 bUyUk mıv r ya ve n ıc ..... n as e e at'Mln-
lat.qı_ a e edilmek hakkıru haiz o- ruz. a a sene en. asır a . - ,, 1' Utu t ht bin 1 d&kl çarpışmaya. nihayet \"ermektc-

9 ıı;tır. duran acılarımız karşısında b.ır istifade ederek bazı yerlerde şimdiki maktadırlar. Bu suretle zırhlı tü· ğaza ile b n a a a ar yan-b 1 hududdan 60 kilometre kadar ileri - mıştır. cStokholms Tidnlngen>. ziya- dlr. Vichy hUktUnetlyle mlinasebetle-
~ ;:-:- Bazı memurlarla hususi de biz içimizi boşaltalım. ezı • 

1
..._

1 1 1 
menlerin sür.ati yarı yarıya inmek nın 1 mı"lyon tsv..r 'kronu oldu'"•nu rimizin bu mUcllim muharebe hafta-

""r •udcın~ta memur .... •ba·.ııar mekte olan ı"nsanlık ve medeni- g ""'" ş crdır. !eri hareketi dC\·am t ki. Ye iase ı· "le · ·· 1 -,. b" ı f d d h f h 1 ı "" "' .. w '' etmektedir. e, na ~ ıye ,. "' rı guç e§- tahmin etmektedir. arı zar m a ıı a cna a e geme-
Cıy,. cr~e diğerleri temin olunun· yet hislerine biz sahip çıkalım, mekte ve Messerchmitt'lerin hi- n mi" olması Fransızların bUtün dUn-.ı .. ~ d M Yangının sebebi henüz öğren eme- ., 
"c\'a..._ 11 ar memleket idaresinin ba•kalannın kavgasını biz ken- acar tebliği mayesini temin etmek lazım gel· ya meselelerini derin blr surette tak-

~·ıı :ıı Bud t m~Ur. v,~fcl n~ temin eylemek üzere di sakin kö~emizden seyrede- apeş c. 15 (A.A.) - Tebliğ: mektcdir. * Roma. 15 (A.A.) _ Ofi :İtalyan dlr ve idra.k ettiklerini göstermiştir. 
1 O trı başında kalacaklardır. lim. Macar kıllan düşmanı takibe de- -Moakova yerin.de duruyor payı tahtında !Sğrenildlğlne söre, Ka· Surlyede İngiltere için hiçbir men-

,,.. ı. - ln,.,,1·1; .. makamatı Fran- vaın etmişlerdir. L - ..ı 1 ı: (AA ) l\" f t z Sur:i'-"eYI lş.,.ft•.ı-... &Qt . ..,, ıs. Ahmet Emin YALMAN onura, J • • - ıos- rada.ğlıların bir murahhaa heyeti ya- aa aramıyoru · " J o<ı><rot• 
'hcttı) katının F ıraneız gcmilerile !!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Stalin nerede? kovadan Bern' e gelen bir habere kında buraya gelerek Kral - lmpa- istihdaf eylediğimiz y~e gaye At-
tıııı.tabe·'-etlerine iadesi hususunda Bertin, 1.':i (AA ) Berlin'de do- göre sivil ahalinin So~et payı- ratordan Karndaıı- İ"in bir nalb tayin manya ile mUcadele ve harbi kazan-

,. • ..., 11 taht.ını tahliye etmel~r.i u.;n hir etmek lt\tfunda bulunmasını rica ede- mamıza yardım c.me r. ı! qtırJ.ar. liye eclildikçe tarkta bulunan hu· la"an ··e cı"ddl :_l~kkı· ed"ılen haber· c. " •' kU 
•·ı. - F · d ..ı:l _,_ ausi askeri te~kilata mensup er- .,... , "*li.Crl . • ranaa.ya ıa e e~ CCCA r .. lere göre Stalln ve Sovyet htlkt\metl, bir emir verilmiş değildir. Hatta cekUr. Siyast İtalyan ma.bfllt, nlya- B. Churchill, General Wavel'i.n Irak 

.... ug .... Sovyetle •. r sivı erın areket1" irin bete tayin edflecek zatın kim olacağı isyanını as ırma • sonra ı yadaki \olin• .. 
0
1telln nukud ve mevc·- ..ıatı leri askere 8 abileceklcrini gos- Gorkı"'de bulunmaktadır. Btı hıısus• A '11 · h b t k L"b 
un, k b -'-~ d-.L: termektedir. :> de f ca yeni ir g~l mM· . . 1 . . Moskova tarafından yapılan tekzip hazırhklarda buhmmağa bile lü· hakkında bilyUk blr ketumiyet gös- Alman - 1talyan zırhlı kuvvetlerine 

~. nınaaya naklc4ilebilec~- 20 mci madde .ıl~ n.s1?z ma· burada doğru addedllmcnıekte<llr. zum görmemişlerdir. termekredlrler. karşı 'koymak suretile göste-c:Hğl as-
12 kamatı b u eon harekata Jştirak et- ======================== kert meharctten dolayı hayranhğını 

lı.ıııan "-;: Suriye ve Lübnanda ibu. mi§ olan Suriyelikrle Lübnanlılar bildirdikten sonra sözüne ~ suretle 
~ r ran$ız t · t hürmet hakkında hiç bir ceza tertip ey- devam etml,,tir: 

ecck · esısa ına lemem,,..;; taahhüt ctm=..ıerdir. v 1 3 t.ir. -... ııı• 
"c u ... - .Bütün idare maka.matı 21 - Bu itilafın tatbikatı üç 
"c ı.;•Utnı hidemat hiç bir zarar lngiliz ve jki Fransızdan mürek· 
l taat an .görmemi olarak l~iliz kep olarak Beyrutta toplanacak 

ı 4 1na tealim edilecektir. bir ikomlşyon tarafından kontrol 
ltı de - ~ B.ilUınum nakliye ve&a• edilecektir. 
taktı 8aglaın olarak devroluna· . 22 - Bu anlaşma lngiliz ve 

r. Fransız lisanı ile .iki nüsha ola-
r · 15 - Li rak tanzim edilmiştir. ihtilaf vu-
ilıtc .... b man tesisatı ayn.i §e-

ı 6"" ıcUr. kuunda .ingilizcc metni muteber-

tan-ar ıncı ınadde tayyarelerle dir. 
~add.e bırney~anlanndan., 17 inci Akka, 15 (A.A.) - Mütare· 
t "' enzın ki d 6 kename dün akşam saat 19,S S te 
~· hl'lladde t d ııt.?ld ar~l an. 

1 
in resmen .imzalanmı§ ve General 

'- ut b ~~ avu e unan ve ~lj\son ı" le General de V ertillac 
tıu, ol anularda idhar edıl-
\>t bu k nlJk:ıttan bahsetmekte tar~fından tasdik edilm~tir. 
tdiic-~ rın hiç bir euretle tahrip * di ... ıyec w . 

r. 19 cgın1 tasrih eylemekte· Hayfa, 15 ( A.A.) - Mütte· 
~ Funcu madde ln,giliz kıta- fik kuvvetler Beyruta girmişler

• Z&ılsu:lar tarafından tah- dir, 

Ladoga gölü 
Fin kıtalarının Ladoıa gö

lünün iki kıyısından ilerlemeğe 
devam e ttikleri b ild irilmekte. 
dir. 

Lad oga, Sovyetler Birliği 
ile Finlandiya arasında ve Le
ningrad'ın 64 kilometre şar
kında A vrupanın en büyük 
gölüdür. Fın:la suyu Neva ır
mağı vasıtasile Finlandiya kör 
fezine d ökülcr. 

Gölün en uzun yeri §İmal· 

d en cenub a 208, en geniı yeri 
de 120 kilometredir. Kapladı
ğı aaha 11478 kilometre mu· 
rabbaıdır. 

Gölün §İmal ve garp cihet 
Jerinde sahilleri kayalık ve ıi· 

rintili çıkıntılı olup derinliği d e 
ziyadedir. Sirnaldeki adaların· 

dan ikisinde 960 ve 1393 te 
ın~a edilmiş manastırlar var
dır. 

G ölün p rk ve cenup taraf
larında derinliği az, sahilleri 
kumluk ve aık ormanlarla ör
tülüdür. 

Gölün suyu pek berrak ve 
tatlıdır. Suyu çok soğuk ol· 
makla beraber balıkları müte
nevvi ve pek çoktur. Gölde 
küçük b ir nevi ayı balağı d a 
bulunur. 

Göl, kt§m dört, bet ay ta· 
mamile d onar. 

Nil vadisi vaziyeti 
Nil \•adislndekl vazıyet halen her· 

halde pek ziyade wi'lh bulmuştur. 
Pamuk ipliği ile baıu bulunduğu ve 
sefirimiz Bağdad'da sefarethanede 
mahpus kaldığı, Suriye ve Irak Al

man turistleri tarafından isUlAya 
başlandığı ve doğrudan doğruya ol
mamakla beraber o derecede 'kuvvet
le Alınan makamlarının konlrolil al
tındakl ımvvetıcrin elinde bulunduğu 
zaman biri kalksa da temmuz orta
sında bUtUn Suriye ve Irak'ı temiz· 
ltyeccğlmiz! ve otoritemizi tekrar te

sis edeceğimizi söylese böyle bir pey. 
ga.mber o zaman !evkalAde iht,yatsız 
addedilirdi. 

(B ı 1 l.ı:ııcide) 

lan gGya küçük milletleri müda
faa .için harbe gir.miı1lerdi. Fakat 
hakikatte onlar yalnız kendi em
peryalist menfaatlerini müdafaa 
etmektedirler. Bugün, onlar iç.in 
mevzuu bahsolan §ey. Almanyayı 
ve Almanya ile beraber Avrupa
yı ytkmaktır. 

hnglo - Sakson • Sovyet .itti
fakı, Almanyanın ic!aresj altında 
birle§miş bulunan Avrupayı zayıf 
düşüıımek gayesini ist~daf et· 
mektedir. Bunun sebebi de Avru. 
pa har.iclnde bulunan bu millet
ler.in haiz bulun<luldarı imtiyazlı 
yaziyeti ;dame etmek.tir. 

Almanyamn harp gayesi sab.it, 1 
açık ve anla labilir bir gayedir. 
Almany.a mevcudiyetini müdafaa 
ediyor ve Avrupa kıta ının tefev 
vukunu tes.is etmek istiyor. Avru· 
panın mcrrfaa'tLcri ile . A'\Tııpalı 
olmayan m ktlerin menfaa.tler.i 
birb.irlerine zıt değildir. Türk.iye 
her iki tarafla da dostane müna
sebetler idnmesine muvaffak ol
mu§ bulunuyor. Bu dn tezatların 
gayrikabiü ilet.iham olmadığını 
gösterir ve bu itibarla Türkiye 
iki telakki tarzı arasında bir köp· 
rü te kil etmektedir. Sulh ancan:, 
vaziyet açık bir görüşle müıahe
de edildiği takdirde elde edilcbi
lar. Bunun da esaslı şartı, bugün 
Almanyanın dü~anı olan m!l
letlerln_hadiseler hal&ında doğru 
haber alabilmelerinden ibarettir. 
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Tilrklye CQmbarlyeU 

Ziraai Bankası 
Kw-uluş tarihi: lSSS. - Sermayesi: 100 000.000 TUrk lira.'lı 

Şube ve ajans adadı: 265. 
Ziral ve ticaı1 her nevi banka muameleleri. 

Para bırikürcnlcre 28,000 Ura Utramiye veriyor 

VA ·1· AN 

istanb 1 Defterdarlığından : 
Adı ,.e soyadı 

Lemi Cemil 
> > 

lsmall Kestek 
Antanyo Benedo 
Ahmet Sekban 
Kostl :Molkoviç 

.M:anol ve Eleni 

• tşi lUahallc so]Qık No. ı;ı 

Dahlll tütUn ticareti A. cami Arslan H. 8 :N'o. 
l> > > > 9 

I<undura tamiri Şlıhkulu Gallpdede 6/1 N. 
Kitap ve kırtasiye > > 88 N. 
Ekmekçi B. zade B. hendek 33 N. 
Terzi Şahkulu !stlkla.I •124 

Şapkacı 

(\'e itiraz ko. 9/2/940 sayılı tasdik 
Şahkulu lstikltıl 414 

Könz Yakop Pastahane 
(ve temyiz komisyonunun 26/1/40 
Şahkulu Galipdede 34 N. 

verginin mlktıırı 
l\latrnlıı K. n. ~. 

75,00 
75.00 
4~.oo 

270,00 
144.00 
120,00 

kararı} 

480,00 

14,24 2,8:3 
14,21 2,85 

3,43 69 
62,02 12,41 
31,96 6,39 
36,00 7,20 

216,00 43,20 

T. 687 sayılı tasdik k.) 

2,56 
2,65 

62 
> 
> 
~ 

> 
> 

225,00 58,90 11,1s 93r 
Kapricl Setrakyan Şapkacı Şahkulu Gallpdede 8 yeni 26 (Temyizin 6/1/940 T. 1 'Z1 sayılı > 

nakız kararı Uzerine itiraz Ko. c:ı 

, ittihaz olunan 28/10/4.0 • 2067 sa 

Mustafa Lazoğiu 
Aroç Aıuneıoğlu 
Yahya Paki! 
Apdulliıh Anık 

Ostefanos Pulo 

Berber 
Makine t!lmlrl 
Muşambacı 

Kahveci 

Elektrik ve makine 
tamiri 

> > > > > 

> Bakır 7 N. 
Şahkulu Şahd<'ğirxnen 8 5 
A. camı Tersane 201 
(ve itiraz ko. 22/4/40 T. 4432 Sl:jnı 
B. zade Galıpdede :N'. 580 

> > 580 

yılı karar) (F. Z.) 

63,00 8,64 1,73 2,16 940 
180,00 38,71 7,7·1 9,68 
210,00 84,00 16,80 21,00 > 
157,50 45,01 9,18 > 

tasdik ko.rarı) 
194,00 12,91 2,58 93" 

61 938 
Alcksandır KeJhav 1. lh. komisyoncu > Mınerve han 25 N. 

194,00 
88,34 

3,06 
310,60 62,12 1490,SS 039 

Ziraat BanJrn.r;ında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında 
en az 50 lirası !bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile nşağı · 
dakı plAna göre ikramiye dağıtılacaktır. 

' adet 1,000 liralık 4,000 lira 100 adet 50 liralık 5,000 llrn 

120 J) 40 4,800 » ' > 6()0 J> 2,000 » 
' • 260 • l,009 > '° :ıt 100 • 4,000 :ıt 160 J) 20 J) 8,200 • 

DlKKAT: Hesaplanndaki paralar bir sene içınde 50 liradan aşa
ğı dilşmlyenlere ikramiye çıkbğı takdırde % 20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 deıfa, 11 mart, 11 haziran, 11 eylQl, 
11 Blrtnclk4nunda çekilecektir. 

iyi giyinmek biri 
terbiye işid ir 

(Ba§ı 4 üncüd e) 

çok kadınlan görUyoruz. Bunlar, te

BULMACA 

' pcden tırnağa kadar, nnzarıdıkkati ı-4--ı--

kendilerine çekerler ve sık sık değiş
tirecek elbiseleri olmadığı için her 
zaman bu g6z alıcı kıyafetle ortaya ' 
çıkmak mecburiyetınde kalırlar. Fa- 1 
kir veya zengın her kadının dalma f ı--..--+--+--+-
ayni elbıse içinde görllnmekten hoş- , 
lanmadığı dUşUnUlürse sade bir tarz
da giyinerek heı·kesın dikkat nazarı
nı üzerine çekmemenin dalın iyi ol
duğu anlaşılır. 

PIAja gidilecek bir kıyafetle şehir
de dola.şmak ne derece gfililnç ise şe· 
hirde giyilen koyu renkli elbiselerle 
de pl!ja gitmek o derece yakışıksız· 
dır. Nasıl ki bir gece esvabı gllndU
ziln giyilemezse uzun kollu bir yUnlil 
esvap da geceleri giyilemez. 
Kıyafet meselesi kadın gtizelliğınl 

tamamlıyan, hattA bazan kadını gü
zel gösteren en mühim CUnillerdcn bi
ri olduğu için bfitUn bayanların buna 
alAka göstermeleri ve giyiniş tarzla-
1-ını da saır şeyler gibi, garp görllş ve 
mevzuatına uydurmalal'l gerektir. Bu 
da. yazmun başında dediğim gibi, bir 
terbiye işidir ki bir günde, beş gUndc 
elde edilemez. Yavaş yavaş, dfu.ln 
blr dikkat ve taklitle bırkaç sene zar 
·rında bunu elde edebllırlz. 

Soldan ağa: l - Umumı harpte 
Ruslarla çarpıştığnnız bir yer. 2 -
Taneleri koku.u bir nebat; Zlyadcsllc 
merhamcUi ve eslrgeyıci mAnasın::ı. 

gclcn bir erkek ismi. 3 - Tabaka: 
Kişi. 4 - Kirnye\'I bir boya; Başına 
«1.b gelirse sayılmış olur. 5 - En 
Ustte; nğncm kolu. 6 - Terzi: biı" 
renk; Fener. 7 - Sll; Ma set? şart 
edetının kısa Ye kabası. 8 - Eğrı 

olarak: Can; D ğ 9 - Sanat; Sırna
şık. 10 - Ayakta olarak; Tahassür 
edatı. 11 - Tatlı bir madde konan 
kap. 
Yukarıdan aşağıya: 1 - Bırinin 

bir uzvunu ışlemcz ctm"ck. 2 - Kök
leşmiş Adet: Bir nevi sınır hastalığ"ı. 
'3 - Bir erkek smi; Rabıt edatı; 

Amel. 4 Sahıp; Kirli iz ha ıl l'tml'. 
5 - Tersi: eski bir sıltıh; Çevirme; 
Yama. 6 - L!lhza; Bıı:• soru; Kokulu 
bir ot. 7 - Arab! bir harfin okunuşu. 

> 

Diro.n KUpeyan 
H. Yunus bin 

> 

İhracatçı 
Şaban Yanardağ 

madeni eşya fe.bri. 

ı> ı> ticaret yılı defterlerinin 

A. C. Tıcaret H. 
ı> üskUfçU 80 

> 
> 

> 
l> 

> 
> 

tetkiki için tetkik bürosunun 14 8 
40 46~ S. ihbarname 
14/8 •lO - 473 

14/8/40 - 467 - 39 

> > > lSenesı vergisine ltarşı 30/11 911 T. 4D6 sayılı şube temyiz 
ltıyihası 

939 

Enini Promo 

Hlnsto Poliyo 
Alı 

Kutu imali 

Pastacı 

Kahveci 
> > 

Da\'lt Nntan Hancı • nalbur 
Hirlsto Pulio Pastacı 

Avram Kaplama kontr plô.k 
Kayzak Saatçi 
Bızanti Jestercfo! Marangoz: 

Apdullfıh Ağaç Kundura esklcisl 

İbrahim Dişbudak Kunduracı 

, 
> > > 

Abuzer ÖzyıldırımP1yazc1 

> • > > 

Ali üzmmez gahvecl 

Mahmut TanseverTornacı 

Ahmet Sancaktar Aşçı 

Esnt Bayrak Terzi 

Yuda Spivungi Terzi le\"aZimı 

Frans Nuvah Çanta imal! 

Ko t.anUn Kir •aJddl Tabutcu 

lz:ak Bahar Dondurmacı 

Hı.risto Puliyo Pastacı 

B. z. Senplyer H. 

E. Y. Okçumusa 108 
A. C. Tersane 177 

> > 
Şahkulu ş. K. 
E. Y. Okçunıusa 108 

Ş. K. Galipdc(Je 
B. Z. Okçunıusa N. 7 
A. C. N. 9 - 11 

A. c. Tersane 186 N. 

A. C. Tersane 152 .N'. 

> > > 

> Yelkenciler 92 .N', 

> 

> Yemenıcller N. 33 

:ı. Tersane 251 

~ Makaracılar N. 4~ 

E. Y. Tersane 238 

Ş. K. Galipdede 40 N. 

> Balkan çıkmazı N. 

:. Gallpdede ı •. 6 

B. Z. Ziya paşa N. 54 

E. Y. Okçumusa. 

30,00 

-.--.-
-.--.-
-.-
]56 
135 

63 

78 

> 

33 

81 

78 

48 

54 

90 

35 

180 

20 

35 

4,-

35,-
8,20 
4,20 

1,75 
11,70 

8,90 

1,28 
32 
3.91 
98 

4.7• 
1,18 

6.D4 
l,51 
1,32 

33 
12.24 

6,12 
25,20 
6,20 
3 

12,00 
300 

4,D9 
J,25 
7,91 

1,98 
3,38 

89 

20,37 
5,00 

11,39 
2,85 

B 

20 

H. z. 
4,08 141 
1,20 54 > 
2,10 60 28 

10 04 939 
2,74 1,09 39-40 
1,20 51 939 

1,86 1,00 46 940 
2,34 937 

12,46 3,56 938 

25 OH 

7S 940 
9 .. 0 

95 1.o3 kıst 

1,21 941 

26 > 

2,45 

5,04 

2,40 

1,00 1,09 

l,f>8 

68 

4,07 

2,28 

05 

Kulekapı maliye ~ubesl mUkeleflerınden yukarıda adı ve işi ve ticaretgah adresten yazılı ahıslar 
ticaretle yeni adreslerınl bildirmemiş ve tebellQğa sallhiyetli bir kims ö t . 1 ş 

bul 
. e g s eımem ş ve yapılan araştırmada 

da unamamış olduklarından hızalarında gösterilen vıl!ara ait kazanç b h • il 1 • . . ,, , u ran \erg er nı ve zamlarını havi 
ihbarname. temyız \'C tetkik itıraz komisyonu kararlarının bizzat kendiler· t bl.,,. u kll 

K yf 
ıne E' ıı>ı m m n olamamıştır 

e ıyet 3692 .sayılı kanunun 10 - 11 ci maddelerine tcvfıkan teblı'ğ i k ,. · yer ne geçme uzerc ilim olunur. Fakat ihmal ve kayıtsızlık göster

meden, hllsnllnlyetle işe başlamak, 

ağır ağır, anlıya anlıya kendi kendi

sini ve çocuklarını iyi g.yinmeğe a

lıştırmak, bunun için muktazi zevk 

inceliğini iktisap etmek Uızımdır. 

S - CUsseli adam: lptld::ı.1 bir nakıl -------------
(5851) 

Yeni Neşriyat: 

Büyüyen Ay 
Büyilk Hint şairi Tagoru, aslında

ki sadelik, derinlik ve güzelliği ile ak
settirmlye muvaffak olnn Arkadaşı
mız İbrahim Hoyi, şairin Bahçıvan, 

Meyva Zamanı adlı eserlerinden son
ra, bu sefer de, çocuk ağzından klı.i

nat felsefesini terennüm eden <BUyU
yen AY>I Ustat MUnl!in yaptığı çok 
gUzel bir resimle sUsllycrek ayni kuv 
vetlc dilimize çevırrnlştlr. Remzi kita 
bcvinin hususi bir itina ile hazırladığı 
Tasor serısinin fiçUncU kitabını teşkil 
eden <Büyfiyen Ay>ı bUtUn okuyucu
larımıza hararetle tavsiye ederiz. Fi
yatı 30 kuruştur. 

Ayak takımı a ra sında 

vasıfusı. O - :Mum kabı; Ruha mU
tc:ılllk. 10 - Yavq yavaş. 11 -
Tabii !elli.ket; Gece yemeği. 

DÜXKtl BULl\IACANIN HALLİ 

Doktor---. 

ORFAN D İ S 
Cild ve ZUhrevl mUtehassısı 

Beyoğlu Suterazi sokak No. 5 
Nıl apartıman 2 el kat Tel 43734 

Soldan S:ığn: 1 - Şaklama; Tay 
2 - Esreleme; Ve 3 - Krem; Ancak' 
4 - V daln; Dam 5 - Avaz 6 -
Ülker; Mıde 7 - Serd; Bed 8- Sa- .. •••••••••••llllJ 
raran: Ena (yl) 9 - Ev 10 - Mavi; 
İnanma 11 - At; Afet 
Yukarıdan Aşağıya: 1 - Şekva; 

Sema 2 - Asri; (~i) Usavat 3 -
Krediler 4 - Lema (amel); Kralı 

5 - Al; L!ledrl 6 - Me; Ayr (an); 
Ari! 7 - Ama; Ansne 8 - Endam: 
At 9 - Cazibe 10 - Avam; Dene
me 11 - Yek; Bedava. 

GONON 
[.eo RSASI.J· 

15 TEMl\IUZ ll)U 

l Sterlin 

Dr. Hafız Cemal 
LOKMAN HEKiM 
Dahiliye Mütehassısı 

Divanyolu 104 
Muayene saatleri: Pazar 

hariç hcrgiin 2. 5. Tel: 2'3898 

S OJ.llOO ---· ÇIPRUT 
Ollcllye ' 'e Zfihrevfye Mllte.:fıu.. 
suıı Boyoflu YerU Mallar Pa
r.arı karı}mmde Poeta wkağt 
k~lnde Meymenet apıırt:naru 

Tel: 4SS63 ·--· 

BUyUk ve ölmez Rus edibi Maksim 100 Dolar 

Kapanış 

5,20 
129,0325 
30,10 

- Dr. Is. de 
TABANTO 

Gorkl'nin en gfizel ve en orijinal bir 
eseridir . 

Şehir tiyatrosunun 1936 ve 1940 

> ls\·içre Frc. 
> Dro.hrnl 
> Peçeta 
> Yen 
> İsveç Kronu 

Esham ' e Talnilit 

repertuvarında bUyilk bir rnuvaffaJtı

yet kazanan cAyak takımı arasın

da> eseri, tanınmış muharrirlerimiz

den Vt'ı. • NQ tarafından doğrudan 
1933 TUrk borcu I 

do~ya Rusçadan aslından dilimi- 1018 İstikrazı Dahili 
ze çevrllmiştir. 1933 İkramiyeli Ergani 

-.-
12,84 
30,90 
30,77 

DAUtLl BASTAJ.JID AR 

MÖTBBASSISI 
Ttınel Şahdegirmeal Sok. Na. O 

Tel~ 
L . K. 
21 35 l••••2•d•e•o•5•e•kadar•••• .. 
22 00 

20 o:; Üs'klidar ı;ullı 2 ncl hukuk haklm-

İstanbul Belediyesi ilanları 
Tahmln bedeli İlk temlııatı 

4225,00 316,88 

2381,25 178,59 

DarU!Acezc mUessesesi için alınacak kösele 
vidala, glase ve meşin. ' 
Beykoz ağaçlama fidanlığı hayvanatı için 
alınacak 15000 kilo arpa, 7500 kllo saman \'C 

7500 kilo ot. 
Tahmin bedelleri ile ilk teminat miktarları yukanda yazılı işler ayrı 

ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. Şartnameleri Zabıt ve MuamelAt MU
dUrlUğü kaleminde görUlebllir. İhale 23/7/941 çarşamba gUnU saat 14 de 
Daimi Enclimende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mek
tupları ve 941 yılına alt Tıcaret Odası veslkalarlle ihale günü muayyen 
saatte Daimi Encümende bulunmaları. l5~57} 

Tahmin bedeli tık temlnah 

13,20 ,99. 

31,00 2,33 

35,00 Z,85 

39,62 2,98 

Fatih yangın yefindc Şehresmi mahallesinin 
BaşmUezzin sokağında 94 cü adada 1969 harita 
numaralı ve 2,64 metre muvabb:ı.ı sahalı arsa. 
Fatihte Hoca Üveys mnhıılleslnin Şemsettin 
Sami sokağında 112 el adada 3042 harit a nu-
maralı yer arkasındaki 31,00 metre murabbaı 
sahalı arsa. 
Fatihte Hoca Üveys mahallesinin Şemsettin 
Sami sokağında 112 el adada 1/3042 harita 
numaralı yer arkasındaki 38,00 metre murab
baı sahalı arsa. 
Itatihtc Hoca Üveys muhallesinln Şemsettin 
Sami sokağında 112 ci adada 3211 harita nu
maralı yer arkasındaki 39,62 metre murabbaı 
sahalı arsa. 

Remzl kitabçvlnln neşretmekte ol- 1934 Sıvas • Erzurum 20 30 Jiğlnden: 9.U/826 

Tahmm bedelleri ile ilk teminat miktarları yukarıda yazılı dört par
ça arsa satılmak üzere ayrı ayrı açık arttırmaya konulmuştur. Şartname

leri Zabıt ve Muamcl!t MüdürlUğU kaleminde görU!ebilir. İhale 2-:1/7/941 
perşembe günU saat 14 de Daimi Encilmendc yapılacaktır. Taliplerin ilk 
teminat makbuz veya mektuplarlJe ihale gUnU muayyen .saaLte Daimi 
EncUmende bulunmaları. (55Dl) 

duğu <Dllnya. muharrllerindm piyes- Anadolu Demlryolu Tahvill 

l er serlsb nln 4. kitabını teşkil eden 

bu emsalsiz eseri, bUtUn edebiyat ve 

tiyatro meraklılanna tavsiye ederiz. 

Meydan temsili 
Beyoğlu Ha1kevinden: 

Dördüncü meydan temsili 19/ 
7 /94 1 cumartesi günü saat 18,30 
d a T epebaşr çocuk bahçesinde 

'Verilecek.tir. 
Tema.il parasızdır. 

T. c. Merkez Bankası 
T. lş Bankası mU~ssls htssc 
T. lş Bankası (Nama muhar.) 
O manlı Bankası 

NUKUT 

TUrk Altını (Rcşa.t) 

Türk Altını (Hamit) 
TUrk Altını ltUçUk (Hamit) 
TUrk Altını kUçUk (Aziz) 
O manlı Bankası <B.ınknob 
Kalın beşi birlik 

> > (Hamit) 
> (Resat) 

2-! ayar altın gramı 

47 25 üsküdarda Valldci atik mahallesin-
de Çavuşderc caddesi 123 No. lu ha-130 50 

135 00 
11 50 
26 50 

nede sakin iken akıl hastalığı hnse- ~··••••••••••1ıt. I '------------.. 
bile Bakırköy emrazı akliye ve asabi-! Kiralık Arsa 1 
ye hastahanesinde ted;ı,vi altında bu-ı 

25 15 
23 10 
23 30 
21 35 

2 55 
107 00 
109 00 

11 00 
3 19 

lunaıı \e vasiye muhtaç olan HUscyin 1 400 m2 denize ve tramvay 

1 Hikmet oğlu Cevdet Hotar'm hacrı caddesine yakın 
ile ayni adreste ikamet eden annesi,. Adres: Beşiktaş dlştablbi 
"atma Zehra Hotan'ııı vasi nasp ve Pepo Hu.yon 

tayinine 11/7 /941 tarihinde mahke- •••••••••••••lliıi 
mece karar verilmiş olmakla bu hu-
susata itirazı olanların on gUn için
de yukarıda yazılı dosya numarasly
lc mahkemeye mUracaaUan ilAncn 
tebliğ olunur. 

Sahibi ve Neşriyat MUdUrü: 

AHMET EMİN YALMA.""llıl 

Basıldığı yer: VATAN MATBAASI 

VAT AN Gazetesi 
iLAN FİYATLARI 

Başlık maktu olarak 
1 lncl sayfa ııwıt.tmı 
ı • > • 
s • 
4 • 
6 • 
8 • 

• 
> 
:ıt 

• 

• 
> 
> 
> 

Ka.ruş 

750 
ISOO 
M'J 
800 
100 

76 
50 

E SABAH, ÖGLE VE AKŞAM 
ller yemekten sonra ııündo uç defa munla%arnıln 

di şlerinlzi fırı;ıılayuıız. 

Tuz alardaki münhal vazifelere 
imtihanla memur alınacak 

İnh;sarlar Umum Müdürlüğünden : 
A - Te.şkıJjtımızm tuz alard kı mU hal m murıyc-tl<'rl !çın İstanbuJdS 

28 l &41 p rt i gtı U t on Uçte cSırkecıde inhisarlar ıne· 
bır ı d b r nııl b a ımtıhanı yapılacaktır. 

1 
2 

ğıd ~ zılı \ asıf \ c şart111rı bııJS 

tı referans o'nralt göstermek, 
rla. vlı bulunmamak, 
ı olm m k. 
kı mll bıt ve Uç fotoğrafla bit' 
e \i l Alemdar hanında uınul'll 

ın 26 7 941 cumartesi gUnııtı• 

3 t'mumt ma'Cm:: t H1yat bi:g'sl, Coğrafya:. 
4 - Ll )'! tkOl"UŞm ve a lhti:> ldır. 

Ecnebi llnnınn "akı! bulunanlar hangi Jısan blldiklennı dUe1'' 
çeler nr yazmalıdırlar. 

Not: 

ı - 1 t han E't er de a) n d r ccd mm af fak olanlar arasın~ 
yaban ı lısana \ô.kıf b ılunanl r tcrc:ıh <'dıllr. 

2 1mt handa k z r~t rın muv fC k yet H tahs l derecclcriJle 
gör sıra ıle tayınıerı yapılır. 

3 - TaVin cdıld ğl mahal vr v zifryı t blığ tnrihlnd<'n IUbaren °~ 
beş gün z3rfınd kabu' ıle \az 'e ı ba';'ına gıtmeyenlenn ta) 

hakları iptal edilır (5771) 

n Rüya 
Yazan: Ahnıet Emin Y ALJJIAN 

Bu ır.nlard p k :t bii ol rak h 'inlin ıneeeleleril• 

meşgulüz. Fakat yarının düzeni ve inkışafı hakkında da 
arasıra olsun zıhin yormak, kendimizi hazı rlamak lazım ... 
Bu maksat için Ahmet Emin Yalnıan'ın (Oerçekleşerı 

Rüya) adlı eserinde bol münakaşa malzemesi bulabi lirsi· 
niz. Bu kitap, hepimizin her günkü ıstıraplarına doku· 
nuyor ve hakiki ihtiyaçların icaplarile ölü usuller ve kai· 
delerin yarattığı sun'i kağıt alemi arasındaki farkı iy ice 
canlandırıyor. Dertlere teşhis koyuyor ve çarelerini gös
teriyor. 

(Gerçekleşen Rüya) yı her vatandaş okumalıd ı r. 
Tevzi yeri: Matbaamız, fiyatı elli kuruş· Kitapçılar~ 

da da bulunur. 

Küçük tasarruf 
hesapları 1941 

iKRAMiYE PLANI 
KEŞtDELERı 4 Şubat, 2 l\Inyı • 

1 A~ustos, S lklnclto.,rin 
tarihlerinde yapılır. 

1941 iKRAMiYELERi 
l n<iet 2000 llralılt - 2000. -
3 > 1000 > = 3000.- ' 
2 > 
4 > 
8 > 

35 > 
80 > 

300 > 

750 > 
500 > 
250 > 
ıoo > 

50 > 
20 > 

= 1500.- , 

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

o 
1 
1 
ı 


