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Yazan : Naaret lllımea 
Bugün 3 üncü say/ amızda 

Moskovadaki 
Mihver siyasi mÜmessillerini hamil hususi fr.en 

isp~nya 
Hariciye Nazı
rının b~yanatı 

Japon 
Kabinesi 

istifa etti 
Ankaraya ge~ di ve kafile lstanbula hareket dti Prens Konoye 

muvakkaten yine 
iktidar mevkiinde 

kalacak 

Alınanyanın Moskova Büyük Elçisi bugün 
Avam kamara-
sında bahis 

mevzuu olarak 
izahat istendi 

tayyare i e Ber ine gidecek 
k Ankara, 16 (A.A.) - Mos· at mümessillerile şehdmizde bu. 
~ada bulunmakta olan Al- lunmakta olan bütün ecneb.i 
bii .~ Macar, Rumen ve Slovak matbuat ımümessilleri hazır bu· 
aiti~~ Ve orta elçilerile mümes- lunmakta .idiler. 
ola rı ve tebaasını getirmekte Alman, Macar, Rumen ve 
f 6 ~0huauııi tren bugün ııaat Slovak af.yasi mümessiller.ile te-
17' 3 da An karaya ıgelmiş ve baası hususi tren.in Ankara ga
te 'tı O da latanbula gitmek üze· rında b.ir saatlik tevakkufu es· 
4ta •rekct etmi§tir. Misafirler .usında şehrimizdeki vatanda -
' . •Yonda hükumet adına Ha· lan tarafından izaz ve ikram 
~c Y ekaleti Protokol şefi Sa. edilm~lerdir. 
tji~t~ Arbel ile Emniyet direk Bu hususi trende bulunmak
~ı.Ş.ınasj Tugay tarafından se· ta olan Almanyanın Moskova 
~İail nrnl§ ve Al!llan büyük cJ. büyük elçisi Von Schalenbourg 
e~ c ~acar, Rumen ve Bulgar Alman büyük elçisinin misafiri 
~ 

0
j11 Ve tehrimizde bulunmak olarak -şehrimizde kalmıştır. 

car .._an. ~man, Rumen ve Ma· Von Schulenboure yarın bu· 
ııı ... olo1 nıaj tarafından karşılan· radan tayyare ile Berüne gide
,~,ıtr, 1Staayonda Türk matbu· cektir. 

iliz, kara gün 
dostuyuz 

'y 
~tı~ .nıiUeti !kıtlık y üzün
"' k 0 1Urnler geçir iyor· Bu
lı tı arşı kayıtsız kalmama-
~~~ Kızılayın yardımı, 
f\\U efe Yunanistanla t icari 
~~alenin iadesine t e
c(Oıtu Üs su reti le kara gün 
lt\tl' . Olduğumuzu isbat et -

~~-------------~ ~: Ahnıet Emin YALMAN 

"~tandan katre kat-

Sovyetlere göre 

Erzurum, 16 (A.A. )- Sov
yet Rusyanın hali harpte -bu· 
lunduğu memleketlerdeki bazı 
siyasi .mümessillikler menaubini 
ile tebaasından 144 kiİilik bir 
grup memleketlerine dönmek 
üzere dün sabahki trenle §ehri
mize gelmişlerdir. 

79 u Jca~ın olan bu grup bir 
müddet istirahat ettikten sonra 
tahıı.is edilen otobüslerle Karsa 
gitmişlerdir. 

* Kars, 1 6 (A.A.) - 144 kişı. 
ilk bir Sovyet heyeti bugün 
trenle lstanbuldan şehrimize 
gelmj§ ve saat 16,45 pe ayni 
trenle Rusyaya hareket etmiştir. 

' 

opera blnaıı 

Almanlara göre 

İspanya hakkında 
uyanık bulunulup 
bulunulmadıgı 

soruldu 

Hariciye Nazırı 

istifaya sebep, mil[i 
durumu daha iyi 
karşılıyacak bir 

kabineye lJer vermek 

B. Eden, sorulan 
suallere cevap verdı lıtifa ettiği bildirilen Japon kab!neıi erkanı 

Hükfı ınetin ana 
yasasında bir degi
şiklik beklenıniyor 

ALMANYA 
Su:h mu 

teklif etti? 

l Tokyo, 16 (A.A.) - Domei aJansı-

s U R f• y EDE 1 nın blldırdlğ.nc göre Konoye kabine· 
si islifa etmlştır. 

Müttefikler 
Beyruta girdi 

* Londr!l, 16 (A .A, ) - İmparatorun 

eınrile Konoyc kabinesi muvakkaten 
iktidar mevkllndc kalacaktır. İstifa

ya sebep, beynelmılel vaziyeti ve mil
lı durumu daha i>i karşılıyabllecek 

- -- • daha kuvvetli bir l>ablneye yer ver· 

Londra, 16 (A.A.) - tspayol ha· 
rlclyc nazırı B. Sumer'in beyanatı 

hakkında Avam kamarasının bugUn
kti celsesinde hUkQmetten sualler so
rulmuştur. lspanyol nazırı bu beya
natında Fa.lanj'm Alman arkadaşla

rlyle birlikte ikl memleket arasında
ki derin dostluğu canlandırmak için 
a!JA.ha sarıldıklarını bildirmiştir. Bir 
mebus lnguterenin bu hususta ne 
yaptığını sormuştur. 

Eden şu cevabı vermiştir: 
B t klf A ·k Avustralyalı askerler mekur. u e z m erı aya · * 

mz yapıldı? bir geçit resmi yaptı 1 Tokyo. 16 (A.A.> - satahlyetıı 
bir kaynaktan bildirıldiğine göre. Ko. 

lııpanyol hariciye nazın tarafın
dan 2 temmuzda bir Alman gazete· 
sıne yapılan beyanatın hutı'ı.sasmı 

gördUm. Bu beyanat lspanyol nazı· 

rının Rus - Alman harbi karşıııında
ki nokta! nazarını bildirmektedir. Bu 
beyanat Suner'in malüm olan görtlş· 
!erinde bir değişikliğin veya lnklşatı 
göstermekte değildir. Bu hususta ha
len yapılacak başka bir beyanatım 
yoktur. 

Nihayet Shinweıı; İspanyol hUkQ
meti hakkında uyanık bulunulup bu
lunu1madığını .sormuştur. 

Eden şu cevabı vermiştir: 
Cevaplarım bunun böyle olduğunu .... ~~--·-
INGiLIZLER 

Hanovre Bremeni 
bombaladılar 

Londra, 16 (A.A.) - lngiliz 
hava kuvvetlerinin tebliği: 

B. Velles hazı sözleri 
teyit etti 

Nevyork Belediye R eisi 
La Gua rdia 

14 - 15 gecesi İ ngiliz bombar
dıman tayyareleri Bremen ve Ha. 
novre'ı şiddetli surette bombar
dıman etmişlerdir. Her ikj şehir Vaşington, 16 (A.A.) - Hanclyc 
üzerıne de toplarca yüksek infi- müsteşarı B. Wellcs, dilnkll gazete· 
lak kudretli bomba ile binlerce eller toplantısında Hltler'in rnemur
yangın bombası atılmıştır. Bre- )arının Amerikada Almanyanın sulh 
men ~o~larında ve ~a~ovre' dak.i teklitler!nl yapmağa çalıştıkları hak
sanayJ bınalarında ~.u~uk yangın· kında Ncvyork belediye Telsi B. La
lar çıkarı)mı~ ve muhim hasarlar 
t Ut d

'l . u· gurdla tarafından yapılan beyanatın ·ev e ı mış r. 
Keza Almsnyanın batı §İmalin- yerinde olduğunu söylemiş ve bunu 

J de müteaddit diğer hedefler de teyit eylemiştir. 

(;:" • •• ... noye kablne.3lnln lstıtası üzerine ne 
u Urıyede SUkUil dahili ne de beynclhlllel sahada hU· 

• İ · kflmctln anayasa mda herhangi bir 
teeSS..1S e tı detışıklig-e intizar cdiımemektcdır. 

Beyrut. 16 (A.A.) - Müttefık 

kuvvetlerin şehre girışini halk hara
reUe karşılıımıştır. 

A vuııtrnlyalı aıskcrler bugün şehir 

sokaklarında b.r geçit yapacaklardır. 

İkinci Konoye kabineıi neler 
yaptı? 

Tokyo, 16 (A.A. ) - Resmen bil· 
dırlldlğlnc s-orc, istifa Konoycnln ım· 

pa.ratorla 25 dakıkalık bir mülA.kat * yaptığı Hayama sa.rayından döndük· 
Loııdra, 16 (A.A .) Fllıslin ve ten 40 dakika sonra ansızın ve hay. 

Arap matbuatı Surlyedeki vazil•et ret uyandıncı bir ,ekllde ~·apılmıştır. 

hakkında geniş ta!slllıt vermekte ve Kabinenin istifasına Konoye'nln 
6UkCınetin teessUs ettiğini \"e her ta. nezdinde aat 17,SO da. yapılan fevka
Ntta nonnaı h&)'tlttn 11891Adıftnı te- iade bir namar tçtiınuın mUte&lup 
barUz ettirmektedir. karar verılmf,, aıUtealdben b&f\"ekıl 

Ortaprk vaziyeti trenle Bayama'ya hareket etmiştir. 
Londra., 16 (A.A.) - Suriye mUta- K.onoye saat 21,40 da Tokyo'ya dön

rcke şartlarını tefsir eden Times ga· mUş ve kabineyi tekrar toplıyarak 
zetes başmakalesinde diyor kı: imparatorun yenı hUkQmettn teşek· 

Vichy hUkCımetınin boyun eğmosi kUIUne kadar işlere devam edilmesi 
)1lzünden Mihverin Suriye"ye huUılU hakkındaki emnni tebliğ eylemiştir. 
durmuştur. Suriye ve Lübnan halkı (Devamı Sa. 6, ~ :t de) / 11 
tam bir istiklal ve hfı.kimifct vil.dlnl 

almıştır. Bunda I<~ransa'nın Suriye- Em"ır Abdullah 
deki menfaatlerine dokunan hiçbh" 
şey yoktur ve 1''ransanın bu menfa
ııUeri Jngiliz menfaatlerine muhalif 
tc değildir. 

B. Churchlll'ın kaydettiği gibi, son 
iki ay içinde orta.şarktaki askeri va
ziyette hasıl olan iyilikten dolayı 

memnun olmakta haklıyız. 

Arap dünyasını 
b~rlcşmeye 

davet etti 
lngiliz kuvvetleri <Şimdi şarki Ak- Bafdad, 16 (A.A.) - Emir Ab

denlzde Türk hududuna kadar kon- dullah radyoda bir nutuk söyllyerek 
trolleri altında bulunduruyorlar. Irak ve bUt\Jn Arap dünyası gençll-

~~ber geliyor. Fakat 
~.~~er. cidden-korkunç
~ ·~ Yunan yanın ada
\ ~~ek Yunan adaların
~~ doğruya kıtlık hü
~ ay:;raektedir. Adalar halkı S nberi ekmek yüzü gör
~ g,.1~ _ Asıl Yunanistan za
~-usının büyük kısmını 
~~alan bir yerdi. Bugün 
~-~rnadıktan başka mem 
~ ·~deki gıda kaynakların
l\ıp. ~a~e imkanı da mahdut
~ hir ve kasabalarda in
h..~ açlıktan kıvranırken, 
~ile erzak çürüyor, çünkü 
S ~ollar, köprüler bozul
~ ınen de arab& ve hay
~~ yüzünden mahvol
a.~ vyle diyorl&r ki, Yuna. Sa 1871 Paris muhasarası 
~ &u . benzer prtlar var
dı..: ltecii tu; Yunaniııtanda bir 
~ ) ~lınamış. Hepsi gıda 
~ ~ntı1. Açlık şimdiden 
lııt "~er almı§. 

Ç al Ş kt h k ""t bombardıman edilmiştir. B. Welles, tekliflerden bahsederek 
arpışm ar ar a 3 re a Küçük bir teşekkül Rotterdam bunların kendi kulağına tesadüfen 

Şı.ddetlı• oluyor mu•• saı•t şekı•lde doklarını bombardıman etmiştir. gelfüg"lni resmen Amenka. hUktlmetl-

Ortaşark şimdiye kadar birinci de- ğlnl bfrlc,meğe (javet etmlfUr. 
recede mühim harp sahnesi olmuş- Emir, hUkQmetin Irak menfaatle· 
tur. Şimdi Suriyeyi ele geçirmekle rinin ve fstikllllnln korunması hUBU· 
bu vaziyetimiz daha ziyade kuvvet- sunda uyanık bulunacağını blldlrp\l•· 

itada llnızda hüküm süren 
~ ~aefalet ve felakete 
bit llll mayız. Biz dostlu

lbiıı~ .kara günde gösteren 
'-~· Zaten mi.nen acı 

.alan Yunan milletinin 
bb- ntaddi derdlerine ya-

Riga körfezin de bir 
Sovyet destroyeri 
hücuına uğradı 

Stalin hattının 
son tahkimatı 

zaptedildi 

•. _ ........., ne blld!rilmediğıni beyan elnılştır. (D~ıaımı: 8a. ~. Stl. 7 de) - tir . 

~ısır parlameatosu ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ordunun seferber p ı •• D · kt 7. • 
edilmesi proj esini ro esor o or LlillllQ 

reddetti ..:1
1 

~r ~llka göstermek, vazi
. btirı. 'l'ij 
llitı 'Cib rk • Yunan dostluğu 
İçit1 öanda insanca inki§af

lt b. l'nek diye gösterilen 
hı~ ~serdi. Atatürk'ün 

etüJ ~ıgı emanetlerin en 

Sovyet hükumeti Mos- Leningr~t üzerine 
ko'l!adan ayrılmıyor yürüyüş devamediyor 

Halep, 16 (A.A.) - Elmısr1 gue· G •• •• ~ b tt ek 
teııinin de yazdığı gibi Yüksek rnUda- unu ay e l 
taa konseyinin talebi üzerine parla-
mentoya teklif edilen ve Mısır ordu-
sunun temamlle seferber edilmesine 

~tinden biriydi. 
' : 8-. 1, 8L 1 de) ili 

Moskova, 16 (A.A.) - Bu 
ııabah negrolunan Sovyet teblısi: 
15 temmuzda bütün gün Psko.w
Porhov, Vltebık ve Novograd • 

(~ Sa. 6, SL 6 .._) ••• 

s Ankaradaki 
on müessif spor hadisesi 

114
dlaenin müsebbipleri aranıyor 
en ağır cezalar verilecek 

l'\.:\nltara 1 6 (T "'llnlc • elefonla)-
ci, e~,:arnpiyona maçların
~ tarıtn taş takımı oyuncula· 
~f hl~an çıkarılan ımües-
~er etrafında Futbol 

it teç~o~u reisliği rtahkika· 
8 ıı. lftir. 

u ·nu. 
~en y Usta maça hakemlik 
ir rap u.uftan da mufanal 

clerı 1 or •lınınıştır. Hakem· 
aınan 

rapora ve yapılan 

tahkikata nazaran bu kav:ga 
hcldjsesindeki müsebbip ve 
muşevviklerle vakanın geniş
lemesinde ihmali görülenler 
merkez ceza heyetine verile
cek ve tecziye edileceklerdir. 

Bugün Ankarada ne§redi· 
len Ulus gazetesinde bu mü 
essif hadiseyi takbih eden 
muhtelif yazılar bulunmakta
dır. 

Bertin, 16 (A.A.) - Alman mütedair bulunan proje reddedilmiş· 
başkumandanlığının tebHği: tir. Buna mukabil mecburi askerlik 

.Şarkta, harekat müsait şekilde hizmetinin kabulü hakkında pa.rlA· 
inkişaf etmektedir. ıBir çok yer mentoya bir kanun projesinin teklifi 

(Devamı Sa. IS, SL 1 de) )( / )( kararlaştınlmıştır. 

HARP VAZİYETi 

Sooyet Orduları, tanksız ve 
taggaresiz kalabilir mi? 

) azan: iaaaa il O il A .. , 
Baltık d enizind e Sovyet do-ı nüz teeuüa etmemiftir. Sovyet 

nanmuı hakimiyetine devam ed i cepbeıinde harbeden Alman ot
yor. 2 deıtroyerle 13 nakliye ıre· dularınan her türlü ikmal ihtiyaç· 
misi v e mavunalardan mürekkep 1 ları kara yolile yapılmaktadır. 
bir A lman çıkarma kafilesini ya - Şimdi m eydan muharebeleri ta· 
kalamıı v e kamilen batırmqtır. rnamile Sovyet arazisine intikal 
Bu den~ muharebesine Sovyet ettiii için Sovyet d emiryollannm 
sahil bataryalan da İflİrak etmİf· fenni vaziyeti dolayısile Alma n
tir. Buna nazaran Alman kafile- larm m ütkülit çektiği fÜpheaiz
ainin F inlandiya körfezi Sovyet dir. 
karaıulannda yakalanmq olması Biz hemen b ütün yazılanmız· 
muhtemeldir. Balbk d enb.incle da Sovyetlerin, Kareli berzahın· 
Alınan ikmal ve munııaluı be· (Devamı Sa. a, 8ü. ı de) 

Bütün servetini Oniversiteye veren Profesörün 
cenazesi bugün merasimle kaldırılacak 

Tabut, Üniversitenin önüne getirilecek ve 
Üniversiteliler hocalarının hatırasını anacaklar 

Bundan iki ay kadar evvel" bir 
milyona yaklaşan servetini Ü~· 
veısiteye bırakmak suretile fazı 
let ve feragatin eı;siz örneğini veı • 
miş olan meshur göz doktoru 
profesör dok;or Ziya Gün tedavi 
edamcktc olduğu Cerrahpaşa 
hastanesİ_!1de şeker bastnlığından 
ölmüştüı . 

İlme ve m emlekete bağlılığ:n 
yükııek delilini, örnek olabilecek 
bir surette göstermiş olan muhte
rem prof eşörün ceı:!_azesi bugün 
Cerrahpa§a has tanesinden kaıdı· 
rılarak saat l 2 de Beyazıt camfr 
ne getirilece~ ve cenaze namaz. 
Beyazıt camünde kılınacaktır. 

Namazdan sonra cenaze bü
yü~ merasimle Üniversite talebe- Merhum 

s.inin elleri üzerinde Üniversiteye 
getirilecek, nutuklar ıaöylenecek 

• ve büyük doktorun büyük batıra· 
aı hürmetle anılacaktır. Merasim· 
den sonra cenaze Eyüpsultanda
Jci makberesine dcfnolun•ca.ktır. 

lhtifalde bütün Üniversite ta· 
liebesi, rektör, d~ent ve ıuiııtan· 
.larla şehr.imizin tanınmıf zevatı 
ıbazır b ulunacak ve çepaz<!Yi Eyü. 
be kadar takip edeceklerdir. 

Profesör doktor Ziya Günün, 
sece yarısı ölmezden bir saat ev· 
..,.el heykekraş Kenan tarafından 
:riizfinün alçı ile kalıbı alınm1thr. 
Bu 'kalma lfÖre muhterem profe· 
sörün bir f>üstü yapılacak ve Cer
rahpaşa hastanes.inin :göz paviyo· 
nu önüne konulacaktır. 



-----· ________________ ...,...,. ________________________ . ___________ ._. ________ ~------~~~ -.... 

Eyüplü Halidin 
Maceraları 

Ortak bir iş 
Elena geceleri benim, gündüzde 

tutkun aşıklarının olacaktı 
Anlatan; Eyüplü Halid - 13 - Ya? an: M;m Sıfır 

Mübaşır efend.i. bizim esk1 e· ı Şeytan herif, gösterdiğim aaf· 
serler mütehassısı Müsyü Karlo lığa kim bilir iç.inden neler demi§ 
1ıe ltalyan uılza.deai Madam Ele- ve ne kadar !evinmifti? Karlo, 
na Stellanın maakclerini benim hemen tavrına bir ciddilik, aöz
onümde böylece al aşağı e~tikten !erine bir saımimilik çeıınisi verdi. 
sonra çekilip g.itti. Sahne pek a- T a.m bir saat ne diller_ döktü, ne 
cıklı idı. Salonu matemli bir ha· bol kazançlar ve ne tatlı avantalar 
va kapl~mıştı. Karlo kara kara sürdü önüme bilsen.iz ... Benim ye. 
düşünüyor, ar;.-da bir ptıfluyordu. rimde b.ak.ika·ten saf bir.i olsaydı, 
Elemı. baştan ayağa titriyor, sık göster.ilen menfaatlere hiç ıüphe
sık hıçkırrvordtt. Ben de ~çin .için siz k.apıhr, yakasını da parasını 
gülüyor, fakat, mübaşiri ilk gör- da kaptırır.eh, bu her.ile. Hoş, pli 
düğüm vakit akltma geleni başı- mmın icabı ben de o saflığı ve 
ma geti· iyen !ansa yürekten te- uysallığı hem d-c fazlaaile ıröster· 
şekkür edıyor ve sev.iniyordum. miş, K,rloya .nice tatlı ünütler 

Artrk takkeler düşmü~. keller vermi§. ve o an lqin aptaHığırna 
açılmıştı. i,,cün ı.a_!.lana.cak, tevile hükmettirmiştim va. 
sığacak yeri kalmamıştı. Elena, Fakat hen bunu boş yere yap
utancırı<lan salondan kaçtı, yata- mıyordum ki. Gösterdiğim uysal
ğına saklandı. Karlo da, bir pa- lık da benim mukabil bir tavım
paz önünde günah çıkarır gıbı, dı. Ben de Karfoyu avlamak, E
karşıma oturdu ve geçmiş suçla· lenadan umduğum menfaatlere 
rını birer birer ortaya attı. Hatta, kavuşmak içjıı uğraııyord.um. Bu 
kendinin ve iEknanın İtalyan ta- nun .için de tava ıkapılmaş bir ap· 
büyetinde buh•nmadrklar:ını ve el tal rolü oynuyordum. işin doğru
ele vermiş birer kumarcı ve soy· cası, o da ben de, ayni sahned~ 
guncu olduklarını bile sak'lamadı. karşılıklı oynıyan ve birbirledne 
Hatta, biraz da ağladı, bayıldı, giydirecek küklh hazırhyan iki ra 
ayıldı ve nihayet, yaptıklarından kip hokkabaz vaziyetinde id.iık, 
nedamet et~ bir suçhı dürüstlü- !(arlonun bana teklif ettiği i~ 
ğü göstermek ~toö.l. Ye: ııu .idi: 

_ Sana bir günahımızı daha Beyoğ}unun münasip bir yerin. 
itiraf cdccciim Seyit M hmet de üç katlı bir ev tutacağım. Üst 

e · katında E.lcna ile ben oturacağım. 
D~di. Biz, aynalı b.iı mendepseye Alt ve ikinci katlarını sureta Kar-
sen.i. de bastıracak, bira:t mangi- loya kiralryacağım. O, birinci kat. 
ı..ini ve birkaç par~ da antikaru ta .kumar oynatacak, ikinci katta 
kopanp camnı yakac&ktık. Fa- da Elena zamane zenginlerine tu. 
kat, Elenanın çığırtganlık yapa- zak kuracak. Yani, Elcna gec.elerj 
yım ~rken dana hak.ikaten gö- benim, gündüzler.i ek tutkun ~·k 
nül .kaptırması buna mani oldu larmın olacak. Kumar katında. her 
i~te. Ş~i aenden ricamız ,u.: gece binlerle lira dönecek kasa· 

Baban Paşa. paran bol. Tanı- mıza yüzlerce lira rnano düıeock, 
dığm çok. Her saray adamı gibi E1enanın vurgunları da olduğw 
nüfuzun da var. Sen toy ve gözü glb.i orta hesabına geçecek, Her 
ka~ı b.it delikanl1&1n da ~e ayın .rnaaraflau çıktıktan ı~nra, 
kadar bunlardan iatifadc edeme· kalacak anaforun yansı benim. 
mipin. Gel senin.le ortak bir .İf yarısı da onların olacak, Anti°k.d 
yapalım. Sayende biz de kazana- kaçakçılığının bırakacağı büyük 
lım ve namusumuzla yaoıyalım. menfaatlerden bana da aynlacak 

O sırada yanımızda siz olsay- hieııdcr de .iş.İn cabası. 
Ben. bütün bunları kabul eder dınız ve görünüşümüze aldansay-

dınız, hiç ııüphesiz teklifi boş bu- gibi göründüm, O sırada, Elena 
1 da yanımıza geldi. Bat baıa ver-

lur ve k~lağıma fısı dardınız: dik o gün ak.tema kadar bu iti 
- Haydı Halit, büsbütün düş_ görüttük. Alınacak -eşyaları ta

meden tunlarla el ele ver. hem yın ve beddlerini heap ettik. Son 
onlan hem de kendıni :kurtar.. kararı da verdik, Ben, hemen er 

Karlo, bütün bu itiraflarına ve tcsi günden iubaren münaaip b.ir 
bayılıp cıyılma!anna rağmen ne- ev aramağa çıkacaktım. Bulunca 
damet etmiş değildi. Sözleri de üç katını d~ şerefimize ( 1) ve i· 
jestleri a-ibi ,bir işçi düzmesi, tek- ıirnize yaık1Jacak şekillerde döıe
lifi de bir tavcı süzmesi idj. Gös- tecektim, bu arada birçok kıy· 
tCidıği bu nedaımet ve samimiyet metH ev eoyaaı ve mobilye al
ile beni yine tavlamak, sarsılan dıktan sonra, evin ikj katını, ka
vaziy.etini ve yanımdaki mev.kürn ranmız veçhile, o sırada Müsyü 
aağlamak istiyordu. Eyüplü Halit Alfons adı ile Par&aten gelecek 
hzç bunu yutar mıydı?.. o~an Karloya kiraya verecektim. 

Yapılan numarayı kavramak· Üstelik bu yadigarları da tanıdık· 
i& beraber hiç renk vermedim. larıma namuslu bir baba kız di
Büabütün ıinsilendim. Tekliften ye pe§ke§ çekecektim. 
memnun olmu§ gibi göründüm. Üzerime almış gibi göründü
Karlonun çok hoşlanacağını tak- ğüm bu işler için ben, 2 5 00 lira 
dir ettiiim aptalımsı bir saflıia aarfetmeği de hiç yükıünmeden 
büründüm. Ciddi bir eda ile: kabul ettim. Karlo, sevincinden 

- Bu gibi pürüzler. Dedim. dilinin bağını büsbütün çöı:müştü. 
Hayatta çok kimselerin baııınn Bahsi antika kaçakçılığınıı jntikııl 
cellr Karlo Efendi. Bu sırrınızı ettirmişti Y.ine ölçüsüz palavra· 
öğrenelim dıye, sakın ne sen, ve lar sa vuruyor, önüme hesapsız 
ne de Elena üzmeyin kendinizi. karlar saçtyordu. Fakat, bunların 
Madem ki, hakiki bir nedamet hiç bir.i kulağıma girmiyordu. Çün 
h~sett.iniz ve benimle birlikte ça- kü, o esnada ben de dalgaya dü, 
lışmak, namuslu birer irisan ol- mii§tÜm. Yaslandığım divan üze
mak arzusunu gösterdiniz, şu hal. rinde dilber Elenanın elinden eler 
de ben, kendimi bu söylenilen· kokluyor, icara gözlerinin sihirli 
!erin hiç birini işitmemtş addedi- bakı§ları altında kıvranıyor, ken
yor ve &izi dinliyorum. Anlat ba- dhnden geçmek üzere bulunuyor· 
kalım, şu ortaklasa yapılacak ııı dum. 
nedir?. (Arkalı var) 

SORUNUZ 
,.,..-----SÖYLİYELİM 

Kurbağahderede banyo 
ı - Kadıkllytlnde Gazhanede Ba· 

yan A. E. soruyor: On LkJ ya,ındald 
otıum ııe <"J,"Bno bUtUn çocuklan 
Uzunçayır ,.e Kurbağalıderelerlnln 
p18 \"C çamurlu sularında akılların
ca banyo almağa alışm~lar. lı:ıe

rfnde ben de bulunduğum halde ço
cukları btr ıurıu bundan \azgeçl
rem!yoruz. :!ile yapalHll, l(X>ll'6 mi 
müracaat edelim acaba!. 

O.EV AP - Sizin için yapacak 
,ey, çoeuklarmızr göz altında tutup 
bu hareketlerine mllnl olmaktır. 

Hiç fUpheslz ki, polıs gördUğU za
man buna müdahale eder. Fakat, 
akşama kadar da çocuklarınızın 

peşleri sıra gezemez ya. 

2 - Kuzruncukta Arapz:adede 
Bayan MllZ&ffer Pektttrk soruyor: 
Çocuklanm fada miktarda üzüm 
yiyorlar. Zarar \'er!r mi T •• 

CEVAP - Blllkla fayda verir. 
üzUm hazmı kolayl,,.tınr. İdrarı 
bolla9tmr. Üre denilen zehirli 
maddenin böbreklerden atılmasına 
yardım eder. VUcude kuvvet ve çe
viklik verir. Bu hassaları sebeblle 
çocuklar, emzlklt kadınlar, hasta· 
lıktan yeni kalkmıt zayıf vUcuUU· 
lcr fçln mükemmel bir gıda ve 
böbreklerinde kum ve ta.f bulunan 
tarla Nlkrls hastalığına tutulanlar 
için tlfah bir devadır. 

,-

11 il şcrıtR: -.ı.t aER~E.Rt' 
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Haliç Barbaros türbesi 1 Kahve 
jt p 

Meraktan 

Vapurları 

Denizyolları tara
fından iş:etilmiye 

başlandı 

Türbenin efraftntn açılmasına T evziah 
devam edilmektedir. Bu sahaya 
Barbarosun bir büstü de konacak 

Dünden itibaren 
yeniden memurlara 

tevziata başlandı 
Vali ve Belediye ReisI Dr. Lutfi Kırdar, lstanbul Belediye .kooperatifi 

dünden itibaren .memurlara ikin· 
Mimar Frost dün b~z sahada tetkikler yaptı cj kahve tevziatına başlamıştır. 

t B.irinci partide eksik ve hiç 

Devlet Denizyolları idaresine 
geçen Haliç vapurlan dün sabah
tan itibaren Denizyolları tarafın
dan ~!et.ilmeğe ba§lamıştır. 

İdarenin ıBelediyeye olan 128 
bin liralık borcu, Mecliıin bu hu- • 
ıusta .kabul ettiği kanun mucibin

kahve alamıyanlara bu partide 
ver.ilecoktir. 
~ 

Patates mahsulü bu sene 
çok iyi 

ce fekkedilrnit ve idare borçsuz 
olara·k DenizyoHarına devredil
miştir. 

Öğrendiğimize .göre Denizyol· 
)arı Halkı; vapurlarında ogerek sü:'-
at ve •gerek tarifeleri bakımından 
geniı bir ıslahat yapacak ve Ha
liçte oturanların ihtiyaçlari'le mü· 
tenasİp olmak üzere yapılacak bu 
deiiıikliğe derhal baılanacaktır. 

--0-

Adliye Vekilinin tetkikleri 
Adliye Vekili Hasan Mene

mencioğlu dün de ;şehrimizdeki 
tetkiklerine devam ederek, ıa· 

bahleyin İstanbul Adliyesinde 
me~l olmuo. öğleden sonra da 
evveli Tapu dairesindeki sulh 
hukuk, Fatih ıuih mahkemel~rini 
ve nihayet Eyüp Adliyesini gez
miştir. 

Y ekil her .mahkemede uzun 
uzun kalarak davala.n di.nleırüş, 
alilkadarlardan izahat almıttır. 

v~kil dün şehrimizde yaptığı 

tetkiklerinin neticesi üzer.inde de 
çaltşnu.,tır. IKendiainin bugün 
T evkifevini ıgez.mesi rnuhtem!l

dir. 
Ankaraya dönmeden evvel 

kralı Cezaevini de ~ezmek ka· 
rarında olan Hasan Menemenci
oilAı cuma günkü Trak vapurile 
lmrahya hareket edecektir, Bu 
tetUe aazeteciler de iftirak ede
cekkrclir. 

r.ı · o.oaa.ı:r;;;o-,;;;ı oco~:-.. .. -".._. ..... - ·. 

Permanant makineteri 
yeniden kontrol e~iyor 
Belediye Makine oubeıi mü· 

dürlüiü dün de permanant ma
kinalannın kontrollerine devam 
etmiııtir. 

Bu -kontrol neticesinde .maki
naların onda dokuzu bozuk ve 
transformatörs_üz olduğu anla;ııl
mıştır. 

Fen l~leri bu makinaların ya
p~lmaaı için bir ay müddet ver
mittir. Su müddet zarfında ek· 
11.ilderi tamamlanmayan rnakina
lar Belediyece musadere oluna
caktır. 

fstanbul mıntaka Ticaret 
müdürü Ankara mürakabe 

kllrsunda ders verecek 
Ankarada açılan .iki.nci 'Fiyat 

Mürakabe kur&Unda dera vermek 
üzere İstanbul Mıntaka Ticaret 
müdür1üğü ınıudür muavini Bay 
Sırrı dün akşam Ankaraya hare
ket etmittir. 

B. Sırrı latıınbuldaki kursta 
kontrolörlerin yetişmesi hususun
da en fazla +-ıizmeti görülen tec· 

... , 

Barbaroıun türbeıi önün de yapılan bir meraıim 

Vali ve Belediye Reisi Lutfi 
Kırdar dün, şehircilik mütehassı
ıı Proıt'la beraber Beşiktaşta Bar 
baros türbesi.ne giderek açılma 
itile meşgul olmuştur. 

Şimdi yıkılmakta bulunan po
lis karakolunun yerine Barbaro· 
ıun büstü konacaktır. 

Bu heykel Güzel Sanatlar A
kademisinden Hadi Bora ile Züh-

tü Müritoğlu tarafından 40, 000 
liraya yapılacaktır. 

Bundan başka kaıık ve çatal 
fabrikasının da istimlak itine 
başlanmı§tır. 

Buradaki tetkiklerden sonra 
Dolmaba'hçeye giderek burada 
yapılmakta bulunan tribünler hak 
kında bazı emirler vermiftir. 

Ticaret ve Sanayi Odası 
O da Meclisi toplanarak Borsaya 

gönderilecek heyeti seçti 
letanbul Ticaret :ve Sanayi O

dası .med.i.si, dün öğl«!den e-onrtı 
Dördüncü Vakıf hanında Oda 
s~lonlarında- toplanmıştır. Top· 
lantıda ruznnmedeki meseleler 
görü~lmüş, bundan .sonra da O
da mecüsi ruznamesindeki mnd· 
delerin münakasasına geçilmiştir. 
Meclis, Adliyece sorulan bir su
ale de dünkü içtimaında cevap 
ver.m~tir. Verilen bu cevaba gö· 
re bir komiııyoncu herhangi bir 
fabrika için ipekli ve yünlü ku
maşlar temininde ·kar ~ldığı tok-

dirde bu alı§veriştcn mütevellit 
kardan da ayrıca yüzde 15 nisl:>e
tinde komisyonculuk alabilecek
tir. 

Ancak, bir komisyoncu bu hak 
kı kazanabilmek için böyle bir 
işte .kendi sermayesini kullanmıı 
olması mazımdır. 

Bundan sonra meclis Borsaya 
gönderitecek heyeti seçmiı ve 
mesaisine nihayet vermi§tir, Bor
saya ıgönderilecek heyete B. Se· 
!im AJıtan ile Murat Fortun seç.il
miolerdir. 

Maarif Vekilinin dünkü 1 Yeşilköy çocuk kurtarma 
tetkikleri . ı yurduna 1 O bin lira verildi 

Şehrimizde . bulunan Maar f Belediye Y ,eşilköy Çocuk Kur· 
Vekili Hasan Ali Yücel, dün Dev tarma Yurduna 1 O bin liraltk bir 
let Basımevinde mektep kitapla· tahsisat ayırmıştır. 
rının basılması işile .rneggul ol- Bu tahsisatla Kurtarma Yurdu 
muıtur. daha ziyade ıgeni;letilecek ve 

Bu seneki mektep kitapları a-
ğustos nihayetine kadar tamam· baı:ı noksanlar tamamlanacaktır. 
!anacaktır. 

Bir erzak çuvalının altında 
Sebzeciler ve meyvacılar da kaldı 
muayeneye tabi tutulacak Çubukluda Belediye köşkünde 

Son verilen bir karara göre bir ambnrda çalışan İbrahim Düz 
bundan sonra sebzecilerle mey- gün adında bir amele 200 kilo
vacılar ~ıhhi muayeneye tabi tu- luk hır erzak çuvalının altında 
tularak ellerine hu muayenelerin kalmış, belkemi_ğı incinerek bay
neticesini ıgösteren cüzdanlar ve- gın bir halde Nümune hastane· 
rilecektir. sine kaldırılmıştır. 

Bu sene bir çok zirai mahsul· 
!erimizin arasında dikilme ve ye
tişmesi .için en fazla ihtimam 
gösterilen rmahsul patateıtir. 

Patates bu sene Kocaeli ve 
Trakyada lstanbula çok yakın 
mıntakalara kadar geçen •en~ler
de .hiç de ekilmeyen araziye ekil· 
mit bulunınaktadu. Hatta İstan
bul hudutlan içinde bile bugün 
ehemmiyetle kaydedilebilecek bü 
yük patates tarlaları meydana ~e. 
tirilmiştir. Adapazar ve civann· 
dan alınan haberlere -göre ıınaıb
sulün, bu 11ene yağan bereketli 
yağmurlar dolayı.sile çok .iyi ol
duğu ve 4feçcn ıenelere nazaran 
verim miktarının yüzde 25 - 30 
arttığı kaydolunm~ktadır. 

Şimdiye kadar batka mıtheul 
zeriyatı yapan köylümüz gıdai 
kuvveti fazla bu niııaıtalı hubu
batı yetiııtirmek .iç.in azami 8ay
ret sarfetmektedir. 

Memleketin muhtelif yerlerin· 
de kurulan zır.at kombinaiarın 
köylüye yaptığı :geni§ yardım pa
tateı riraatin.i teıy.ik e~en baıhca 
amillerdendir. 

Yapılan tahminlere ıgöre bu ıe_ 
neki Eatates rekolteıi geçen se· 
nelere nazaran kat kat fazla ola
cak, dahili ihtiyacımızı fazluile 
karşıladıktan baıka harice de çok 
miktarğa patateı sevkeHebilece-
ğiz. 

Verem mücadele cemiyeti
nin Beykoz dispanseri 

açılıyor 
lstanbul Vere:n Mücadelesi ce

miyeti Beykoz Subagı d»pantcri
nin açılıı töreni 19 temmuz 194 1 
cumarteai günü, ıaat 15,30 da. .ic
ra edilecektir. Törene gidecekler 
iç.in Şirketihayriye tarafından tah 
ıis edilen vapur ıaat 14 te Köprü 
Boğaz.içi vap~r iskelesinden ha· 
reket edecektir. 

Eski nikel beı, on ve yirmi 
paralar tedavülden kalkıyor 

Eski nikel 5, 1 O ve 20 paralıkla 
rın yerine dantelli bir kuruşluk
larla bronz 1 O parahklar darp ve 
piyasaya kafi miktarda çıkarıl
mıı olduğundan Maliye Vekaleti 
eski nikel 5, 1 O ve 20 paralıkla· 
rın 31 haziran 1942 tarihinden 
itibaren tedavülden kaldırılması
nı kararlaıtırmııtır. 

Mezkur ufak paralar 1 tem
muz 1942 tarihinden sonra artık 
tedavül etmiyecek ve bu tarihten 
itibaren ancak bir sene müddetle 
yalnız 1Malsand•klarile Cümhuri
yet ~\1erkez Bankası şubeleri ve 
Cümhuriyet Merkez ıBankası şu· 
besi olmayan yerlerde Ziraat 
Bankası şubeleri tarafından de· 
ğiş-tirilecektir, 

rübcli hocalardan birıd~ Kend~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ıinden Ankaradaki kurs talebele
ri de fazlasile istifade edecekler
dir. 

--<>--

Futbol oynarken camideki 
ibadeti bozmuşlar 

Ali Yüksel adında b.irisi, ge
çenlerde yanına çocukları topla· 
yarak Akaarayda, Valide cami
inin avluau iç.inde futbol oyna· 
mağa başlamı§lır. 

Fakat yaptıl.:lan gürültü cami
deki ibadeti bozduğundan başta 
i:nam olmak üzere bütün cemaat 
karakola müracaat ederek buu
ların avludan çıkarılmalarını .iste
miştir. Karakolca bu iş .için bekçi 
Üzeyir 'GÖnderilmif, fakat bekçi: 

- Burada top oynanmaz. Hay 
di bakalım, ıhepiniz dıııarı 1 der 
demez karıımnda Ali Yükseli 
bulmuş ve kendisinden bir hayli 
dayak yemiştir. ıBekçinin dövül
düğünü gören Recep adında bi
risi işe müdahale etmek istem~. 
fakat ıgözleri dönen Ali Yüksel 
bu sefer de Re<:ebi, belinden ka
yışını çıkararak bir hafta yatacak 
derecede döv.müştür. 

Nihayet sekiz on kişi tarafın
dan güçlükle yakalanan Ali Yük
sel dün de Adliyeye verilmiştir. 
Asliye yedinci ceza mahkemeai 
tarafından ıtevkii edilmi,tir. 

ADLİYE ve POLiS HABERLERi 

• 
iğrenç bir teca vü·z hadisesi 
Kefeliköy sırtlarında meçhul şahıslar iki kız 

ve iki erkek çocuğa tecavüz ettiler 
Evvelki gece Tarabyada Kefe- miyetle el konmuı, meçhul şahıs·! Mürakabe kontrolörü Necdet 

)ik.öy sırtlarında ~eni bir tecavüz !ar aranmağa başlanmıştır. Yelmer ile poüsler şahit otarak 

Yapağı muhtekiri ceza 
mahkemesinde 

Galatada Ömer /\bit hanında 

hadisesi olmuı, Tarabya sırtları
na gezmeğe çıkan 1 3 - 1 4 ya§la
rında iki kız ve iki erkek çocuk 
tenha bir yerde bir.isi tarafından 
çevrilerek bir kulübeye götürül-
müılerdir. ticaretle me~gul olan cİhııan, Ze-

Çocuklar, bu 'kulübede bulu.- ki Sanbe.kir biraderler ve Y orgı 
nan diğer bazı şahıslar tarafından Kabaııakal> ın azami 81 kuruı· 
geç vakte kadar nlakonmuşlıır; tan satılması lazım gelen yapağı
sonra chaydi artık gidini> diye nın kilosunu 97,5 .kuruştan 20 
serbc,,t bırakılmışlardır. Fakat ton ıatarlarken cürmü meıhut 
karanlıkta yollarını ararlarken halinde yakalanmışlar ve evvelki 
iki meçhul şahsın taarruzuna uğ· akşam asliye ikinci ceza mahke
ramışlar ve ~u meçhul adamlar! mesi tarııfından tevkif olunmuı
iki küçük kıza ı:orla tecavüzde \ardı. 
bU'lunmuşlardır. Korkudan kaçanı Bu üç ımuhtekir tacirin muha
erkek çocukların vakayı haber kemelerine dün de devam olun· 
vermeleri üzerine tahkıkata ehem muş ve cürmü me§hudu yapan 

dinlenilmitlerd.ir. Neticede mah
keme, bazı tetkikat yapmak lü
zumunu görmüg ve durutmayı 
başka bir güne bırakmıştır. 

Bir tencere yüzünden 
arkadaıını bıçakladı 

Şiılide Halilııükrü sokağında 

oturan Rasih oğlu Safa ile ayni 
evde oturan Hrılit oğlu Mehmet 
adında bir.isi, dün kalaylanmağa 
verilen bir tencere yüzünden kav· 
gaya tutuşmuşlardır. -

Kavga sırasında Safa, eline ge 
çirdiği ekmek bıçağile Mehmedi 
koltuk araaından ağır eurette ya
raiamı~tır. 

çıldıracağım ! 
yine üç muhtekir yı)f 

lanmış... ,J, 
Gazetelerde ne vakit bir . r 

tekirin Adliyeye verildijÜll 
kusam fU fıkrayı hatırhyar-' 

Salamon, yazlık ucuz ~ 
lonlar yapıp satıyormuf. , V 
rım Anadoluda sürmek içuı 
memur alm;ş ve kendisine 
talimatı vermiş: 

- Anadoluyu dolapcd 
pantalonlarımıza toptan 
riler bulacak ve her de 
bana telgraf çekeceluin. 
pantalonu sekiz liradan 
satabilir, fakat sekizden 
veremez.sin, çünkü maliyeti 
di liradır. , 

Memur seyahate çıkmlf_ .J 
ilk olarak lzmitten fU tell'" 
çelunİf: ~ 

« 100 pantalona yediJd 
dan miifteri var. Talimat.J 

Salall_!on dc:rhal cevftp 
ın:ı: 

«Kabul ediniz.:ı> 
Memur ikinci telgrafı 

pazarından çekmİf: 

«200 pantalona alhpr 
dan alıcı var. Talimat.> /. 

Salamon hemen cevap . 

m11: 
«Kabul ediniz.» 
Üçüncü telgraf 

gelmİf: 
d 50 pantalona 

alıcı var. Talimat.•. 
Derhal cevap: 
«Kabul ediniz.> 
Dördüncü telgraf 

den: 
«300 pantalona iki ~ 

radan müıteri var~ Talimat.' 
Cevap: 
cKabul ediniz.» 
Beıinci teleraf da fU: 
«Pantalonlaı;ın hakiki 

yet fiyatı nedir? Merakt,_ 
dıracainn, bildiriniz.» 

Örfi İdre Komut 
lığına gönderile' 

mektuplar hakkı 
Örfi İdare KomutanlığındaO: 
Komutanlığa gelen bir çolC 

tuplar meyanında bir kısmı d• 
sız, adres ve hUvlyctleri yaıtl 
veya hakikate uygun olmaYJll..; 
da yazılmı' bulunmaktadır. J.1~ 
manda muhtevlyaUarının deuU 
lıtlnad edilen caasları da. b 
mektedlr. 

Muhtel,f maksaUnrla ve bir 
ifa etmek kasdllc yazılan bil 
tuplarda imza \"c hUvlyeUerinl 
edenlerin zarureti kanuniye 
ça şahslyeUerl yalnız Kornu 
malOm kalacağı tabiidir. 
aleyh kendlslnda medeni ,·e 
cesaret göremlyenlerln lmzıı.!l•• 
ve hUvlyeUerl tasrlh edllınedeJI 
derdlğ'I bu gibi mektuplar Jtl 
catı nazarı 1tlbnre alınnuyat" 
tılıp atılacaktır. 

Üsküdar vaplJr~ 
nereden kalkar 

Haletinezide oldutu"';A 
srafla haber aldığımız 
mızın son demlerine 
için, ilk vapurla Oaküd•r_'..ı 
mek üzere dün sabah ,,:. 
tıda iki kardeı Köprü)'• · 
İskeleleri gezdik, tarifelet' 
kik ettik. İlk vapurun 
çeyrek geçe kalkacağıı" 
rendik. Fakat, han.ri · 
kalkacağını bize söyle 
bir kimıe ıöremedik. 

Üsküdar vapurlarınlJ1 
hareket ettiği iskelede ~ 
dik. bekledik. Nihayet, 
purun Boiaz iskeleaind~ 
tıiını aaat altı buçukta 
dik. Tabii aeciktik ,,. 
mızın son nefesine yet' 
ğimiz için çok üzüntü 
Kendi kendimize: , 

- Acaba!. Su görd 
karatahtalar üzerine ilJı • 
dar vapurum.•n hanıi _j 
den kalkacağını yazdıJ11"'" 
mı bir it? ... 

Dedik ve sok eıef1' 

da 
ba 
t:n 
bu 
~I 
ro 
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Vaziyeti Har 

YAZAN: 

Hamuk bataklığı ktimtııuror ~ Zİ°RAAT iŞLERi ~j 
1 

b an ORAN 
d (Ba.,ı 1 incide) 

Meclisten istenen 50 milyon lira 
verilince faaliyete geçilecek Bir tenkidi tenkit 

ha, Duna nehri boyunda ve da
: ıonr:a Stalin hattına çekılmek 
b ccburıyeti h ıl olduğu zaman Ankdra, 1 6 (T clefonla) - )anacak, •kurutmcl faaliyeti de bü-t hattın Duna nehri ile finlan· Nafıa Vekaleti Hamuk bataklığı· ~ük su dav.a111 içine alınacaktu • 
• •Ya korf zi ara ındaki kı .. mmd• nı ı.kurutmak ıçin faaliyete girmış· Bu 11uretle Hatay vılayetinln 
; 0 "' sıkı durmalarını batta biıyük tir. Meclisten istenen 5 O milyon mühim ·bir .kısmında arazi kazanı. 
:~~tlcrlc mukabil taarruza ııeç liralık tahsisat alınır alınmaz der· ı~ağı gibi Hataylttarın 5ıh1'atini 

Ziraat ve köy enstitüJerini tetkik sanası gazetejerin 
ilan sayfa,arı değ1i, bizzat ensfifülerdir 

bue ~ lüzumundan bahactmİf ve ~al kurutma j ine ba~lanacaktır. tehdit edeo &tma yuvasından aa .::Kabakla iasulyasını mulealı!Uttcn bır gtin Hoca kapının arkasında bır 
Bun h ehemmiyetini anlatmı§tık. ilk defa 250 bın !ıra ile İ§c baş· kurtuluııacaktır. satın alacak köy cnstıtülen ıl.mi , e Yazan: ı;emmien barka bır ~ey goremeyincc 
do e eınıniyet, Baltıkta Sovyet ameli olal'ak hangi 2H'&atı öğret.mit foya meydana çıkı~r. ÇUnkü Hoca, 
tel 'blllnasının vazifc&inc devanı H d E k• h• Af olup ta sonra memlekete yayacaklar? Nusret K Q Y• .EN h81!ttya .semer yedınltr mı? Diye ct-
t~ ilrn~j İçİn Üslerinden mah- ay arp a Ş a • S ışe Jr • yon Bu, ]):asreddın Hocanın yüzme oğren. rafa avaz a\"U bagınyor. 
du ~ama.una istinat ediyor• h t • b• f •} "' d ı• mcden suya ı;ırınıyccctim demesınc zederler. Bu suretle muayyen llletieie. Afi bi ihtimal Nasredd1Iı Hoca 
bu" ra matbuab bugünlerde a tına yeDJ lr Se er} ave e i lYOf benzer.> ler Uzennde efkarı umumıyenin te· ömrUnde doktorluğa kalkı~mamışlır 
t!lek nıc~elcyi bahia mevzuu et- Bu satırlar bır mizah sazetesınden .şekklllüne hızmet ederler. ve blLflna böyle bl.r ış de gelmemıştir. 
•e~e.dır, Biz karilerimizi bu me- P:-

1
nkara, l 16 (A.A.) - Bi

1
ze ren munzam bir yolcu katarı jş· değil, bir yevmi gaıetenııı baş ma· 'Memleket e!kan umumlyeeı mem· Çok derın hikmetleri ihtiva eden 

d n h ftalarca evvel haber- ıverı eo ma umata ı;örc Dev et letilt'cektir. kaleslndcııdır. Bakınız bu satırmrı helk hiklye rınc mevzu teşkil eden aa etnı~. bulunuyoruz. • Demiryolları jd~r~i . tarafından Bu ketarm .Ha~Earpaşadan kal yazan baş muharrir köy enstıtillenıt· Jeket hluiı&elermi sadece bıg!ne bır Yakalar hakikaten ya.şannuş olmak 

1
: 11 llltuuuebetle, Lenuıgradm Haydarpa,;a • Es~<ıehır - Afyon k!ıfı 7. 1 5, Eek.işehıre varışı 1 7. 3 5, de Ye An karada.ki Yüksek Ziraat ens- mera~da takip etmez; yurtlan için iktiza etmez. Onlarda hakıki vaka· 
b:lllald~ki rnuharebelerin en mü· hattında yolcu treninde vaki iz- ,kalkışı 18,45, Afyona varıı:ı titüsunde ameli ziraat ogretılınedığını iyi mi, kötü mU olduklarını, lyı mi, la.rdan zıyade bütün bır milletin ruhi 
S~· mihrak nokta:ıı tetkil ettiğini. ı dihamı önioemek ve bu .k161m yol~ 2 3. 4 5 d.ir. nel<'rdf!n < ıstıhraç) ediyor!.. Kendi kotü mü yapıklıklarıru da bilmek ia· kudreti, milll Zt>kıi.sı haznelennıiştir. 
~iibhn hattı §~al cenahm!n bu c~laıının da d~": m~~t .. bir §e· OtCer tara.l~an Afyondan kal· kalcmınden okuyalım: ter. G~»in taıkidl tahlilleı'ınden Nitekim Nasreddın Hocanın suya gır 
rıi>'clt rncvkun muhafazasile em kıkie .şeyahatl.ennı mumkun kıl· kı~ı 3.42.ıEsk.i§ehire varı§ı 8.50, c ... Koy enstitülerınin iyi yolda ol· atdıeı ıntıba ile efkArı wnumiy~ bırlmeden yüzme oğrenmek istemesıooc 

d,L e kalacağını evvelce yaz- mak maksadıte Haydarp udan k lk 9 25 H d . • madıklarını ! a r z ettiren bır h6dı· de ilk nazarda z " d d h " 1f.sk1ı.;ehir ve A:'-·ona 
1817119

,. I a ışı . .' ay arpaşa) a va tefvik \'e teşci havuı eser, yahut, go e ,.arpan an a a 

Köy 1'}nstitUlerıne ı;elınce bunlar 

ı;-_. ..,. ':.l' "' 
1

.a 
52 

d b I A .se ile karşılaştık. L~d.k • Akpıl\81" b nk' .. derln manA!ar vardır: Nazarlyatsız 
l\1rtı-ıonya Sovyetlerin elindedir. :ıcuma ,gününden v-e ..Afyondan fı nşı 'O. ır ve u tren enn · enstltUsU gazetelerde yıyccek ve ya· •r te ıt tuytkı bat goetertr. Doğ· ameliyat iyi netice vermez. 
llllt anlar henüz bu _parçay.ı ~ .. ~ir <ve~a'!a.~ye '?(71 dapa;ııanne. ıre Adapazarından kacak ihtıyaçlarının münakasasını ru bilgıy.e ve sağiem g~ istinat Fakat <Şarlatan doktor) kassasın· tra:n n ıılardır. Fıa:kat Lenm· 1'94~ cumart-eıs.ı .. gunün<kn ıtiba· karşıhklan ıia vardır. ıli\n ediyor :ı. etmek f&l"tile her ıki5ı de, yerinde ve dakl hıssc çok daha derındır: 
~ıı. g~.1~areli b r:ıabından, ~· • «Bu ilflnı okuyarak uğradığımız zamanında, faydalı ve lüzumludur. Demagoglardan sakınınız. 
lıi iı~ik far~mdan ve .P~~ı ıo· Qrduda ftndtk~rekoltesİ ÜÇ mİlyC>DU buldu1h 8 Yal in ki ı; a' i 1 e ın iı t e· Fakat ba.zan da kalemlennı ha.ika bıl· ~ 
~ln &metinden beliren uç l'.1- e 1 1 1 m olduğumuz bir sırada kar· gi ve d g g-ıs il kten d 
lllı~t l&arruzunun orta ında kal· Ordu. l'6~(A.A.) - Dün top·ı za.sı 941 fı<ıdık rdcoltesini ür mil şınuza ı;elt'n bır arkada,.: 

0 
ru r ş verme zıya e Arkadaşımızın bahıs me\'Zuu yap· ~ ır So ,.. .,. kendilerine şohret ve gaz'!telerllKl .su. tığı mesde hakkındıt A. C. R. im· 

~eti... ·\' vyct.ler. bu na:ik_ v.~~. la nan. Tj~a.ret <Oda.~ ıheyet.i&lla- yon.jki.· yüz bin kilo olar 1k tcsbiı - O bir .şey mı siz suna bakın. rlim temlnı için kulla.nan yazıcılar .. , cba -.h- l .. L. 1 k O chı k · zuıle şu mektubu .aldık: 
tot1 .. ~. Zır" ın ... ~.u• ı an aımı ııorana man"'ıanç 0 ma uzere r a· ctm • .ıştir. --· _ . Diye diğ_er blr müessesemizin ayni kAh pireyi deve, ki.h deveyi pıre "a· \ı ... Ai t " «Yüksek Zıraat EnstıtUsti \'t' 

• tnijı ink" a uç . man ~· ~~ ı·nhisa .. lar ''-kı·ı.· Vana mu-~salet ettı• ıhtlya.çlaı· ıçin gazetelere verdiği iltnı parlar. Bu <;~it t!ÔZ hokkabazlığına Koy Enstıtlileri hakkında pek 
ter l§af etımt dcj'ildir. J>i.. • · V'- .,,_ ı onUın\lze slfrdil. Bu yüksek ziraat ens (demas-oji) denir. Bu. bir soııı hüner· ıı. cepb k l d Al aatht tekltlere sırişen muhar· 
ı4«tl?\ "dd: u;ım arm a • man- V 

16 
(AA ) İ h" l tı«imüz rektörlüğtlnllıı ılanı ıdi. o da eisinin zayi! bır tenkidi lmiyanc ve· 

,... ı ıa ettiü" ,.,.~ı..a- ba•• an, . . - n ısar ar tan olmak üzere memurin. :zabi· 1 ,.. :ır • rır, bu milesseselerın ne maksat· 
l·•ıtıırau_ • • .,.ı .. ...,,. ..... • - . . . , . - · c rnıcı.inden patlıcanına Ye büberıne cizeler, gıcırıbUkme mazmunlar ve 
Ar b•ı~lriyetlı ereketler yenna· Vekiiı Raıf Karadenız: yanı.nda tan, teşekküHer ve ıhatk tarafın· varıncaya kadar kuru ve yaş bütün N&Sreddın Hoca hikayelerile ruhlan· la kurulduğunun bile farkında değıl· 

lltnc ... 1 • t" dan ka!~ılan~ttc. · dir. Yllksek Ziraat En~t l ttisü, bir a· 
• Vıt• nh· .c mcmı. ~ ır. • • . Gümrük Muhafaza Komutanı Ge y1ye<:. ek ih. tıyac;larınt JQtft>n kendi!<ine dırmak ve klSllC& .öyleni\·ermi, derin .... k 1\1 L!J ~ı- 1-·L • l V-1-:.ı· '--- _ _ı_ı_. l t meli ziraat mektebi dıye dUşUnillme-'Jg .. ı· • oın ev tenu-mm .~ı ,,._,.,. ld v h-ld d'" h nıusar ar . <>ıı;~n our~1 e - temın edl\'erccek milteahhlt arıyor· hikmetlerin ı;atht manalarile bır fikir 
.. l "'ti &evkuJ......, • bak d bir l00f«0rwul'f"1 o ugu ın e un şe - kikl«.ini bitirdikten __ ,.,. Beya· d miştir. En ziyade laboratuvar ara~-
'-q~. -....,p trn an . . lrn. b li .,.,,.,._ u.> ve heyecan dalgası kopararak efkarı tınnalarına dayanmak surctile zira· 
l'ML IYetj ":z: dciil.dir. Sov- ır.unıze..ge ış, ıışta: va • komu· zıt v-e~araa . .gid-eccklerdir. B l b kal umumı'-'enın dikkatini üz;erıne rek· ı ~ büyük mikvasta muklııbi1 ' un arı yazan aş ma enın ser· " " ate erkAnı harp yetiştirir. Ankarada 
ı~l 1 levhası da, çıft sütun Uzerıne gayet mesl demektır. Onnan Çift11$ti, EnstitUnUn tatbı 
1t.L• ar Y ~ la beraber D . ı...ı. d• ~I.. • Halk !kA · d tı-ı~:Ye a61~' müdafaa ve 0HL0r lflOFwl : ıri punto ile ve ç.ft satıra olmak u. a, e .. rı umumıre:re ve ev· kat nhası diye seçllmiştır. Buranın 
-.ıra-- lete hakikaten hızmet etmek istıyen mah Ullerini cnstıtil benimsemez. za. 
tdt..

0 
· ~11et kudretini mubfaza zere, şu: muharrırler ise bir m.esele'.' etraflı 

"" rlar A" y A G ten bir meml<'ketin kendı kendınc ki· 
dl d 

• .unan1arın bir mak· R J&M B A ş A Rıf"S f Enstitülerimizin ak~ surette t•tkık edıp anlamadan ~·azı a • " fa "l't iddiası kadar. bir mUe.s:;esenin 
t i h tudur: Zırhlı birfildecİD Tarafları ve bılhassa 1'•• makale yazınazlar. ilrek l • ~ de böyle hır iddiası çok pııhalıya o-
)t1, t et erme mıini..olanJSov- . Bır de\let işınin aksak taraflarını Ye~mı s-azıotelerin elinde ise tiırlü tt>l k ll\k le . 'Iarun baş a~rısı de\amlr bir hu- tarmak t.:lıı. her ı:~den e\'lel, ha,_18• turan bir usuldflr. Yalnız patlıcan 

İiıı I "c tayyare rmi müm- ta• ...... e"-'ldir. "'"'-''-t nobet krl• t•r· ı;orlir bu aksaklıgın dlizeltilmesıne kik imkAplan ,·ardır. De,·ıet Demır· t t h h "k 0 dıu. k d h • na "' e.• ,.,.,..., ~ " lı"'ru _....__IJrl boJup rtadan kaJd ye I'" lrl'!n ır ha '"l\"anın 1 , kuruı:ıa 
\>c i-L_ -e.u a ar çok'"'• ta r:ıp l'i ~ 0 ır- yardım edecek ",ekılde tl"nkıt rtmıok il d t tk'kl i'k ıı C k ı , " · ""-• -.,~ t k b ~le So ~;ınıta ı;ellr. Bir muddet e.ürdlıktr.n, rnak ıaznndır. yo arı a e 

1 e "l 1 
e e ımse tı· mal ettı~I patlıcan bir müessc;:enın 

;""\ o...:ı .. ıa' mc • u .. .au .. retku v- fn.sana bır" haylı' n••n 'e ~ıkıntı ,. .... _ l;.afast ışlıyeıı her vataııdaşın hakkı re her ttirlti kolay!Jğl gcisteı-mekte· • '"'" ~...... ., ,,...... (A tlp....t nilmune tal'lasında on kuruşa mal o· 
tl'c il'r_ rını ~otönuz _ vvet· ..tlrdikteıı .ıı.onra zail olur. n · ,,...ne~, (Quiniııc) .. Gihi ıl,•ç ve vaz fesidir. Bu hak ve vazife baş dır. labilır. 
tırı 1 S""il ctmcktır. Bu tabiye tac· lar ağl'!Yl ancak mın."ftkkaten teskin makaleleri her ı;Un binlerce yurtdaş Koy t>nstitWerıni \'e Yükı;ek Zıra· 

[ SiY ASi iCMAL 1 
Japon yadaki 

tebeddül 
~azan: M. H. ZAl. 

la renı Konoye'nin Japo• 
o--"" BatvekilJiğindeo çekil· 

mesi, manaıı pek derin bir ili 
di&edir. Bunun bir ph~ dear 
tikliğinden ibaret olmadtFıa, 
bır ıı&tem tebeddülüne bafiao· 
ıııç 'tetkil edebileceğine hükmet. 
mek ltata olmaz. 

Prens Konoye, Japonyanuı 
en mUJrık askeri partısini tem 
sil ediyor. İtidal ve idrak aahıp 
terinin reyi biliıftna İf bqın; 
gelmİ§, Japonyayı maceradar 
maceraya süriiklemiftir. Bet ı;e 
nelik Çin harbi, Japonyayı yor 
muı, bitirmişt;r. 

Bu hadiselerden evvel, zateı 
berbat bir ıekilde olan Japoı 
mali itleri, hem Çin, hem de A 
merika ve lngiltere piyasalar 
kaybolduktan &0nra bmbütüı 
ümit.iz bir bale dütmüttür. Za 
ten, kabinenin tasarruf tedbir 
)eri hakkındaki müzakeredeı 
sonra istifa kararını verdiii T o• 
yo' dan bildiriliy-;,r. 

Şimdi ne olacak? Japonyads 
daha muır.ık, maceraya d.m 
fazla taraftar bir hükumetin ~ 
batına ıelmeıi ihtimali udır 
Mihver sacayağının Uzakprkta. 
ki ayağının ıeıvıemesi ve Japon· 
yadan ıerek Çinle ve ıerek A 
merika ve İngiltere ile anlafmı 
cereyanının ileri ıitme.i pel 
mümkündür. 

Japon hadiselerinin ehemmi 
yeti mevzii kalamez. Büıtüı 
dünya i~leri üzerinde mühim te 
ıirleri görüleeektir. 

Orduda bereketli 
yağmurlar 

Ordu. 26 (A.A.) - Son b'ÜJ 
!erde yağan bol feyizli yacmurla 

mısır vc fasulya zeriyah için çol 

faydalı olmuştur. Şimdi)·e kadcı. 

yağmursuzlu~tan sıkıntı iç.ind 

bulunan köylülerim.iz böylec• 

kuraklık tehlikesini atlattık.la' ~ 0 "Yetl . ) J d Ik" Tecrabeli .ılta.,talar. ~ok dt'fo. n~rr- ederler. tarafından okunan bir kalem sahibi t ·· ü ı ed \>rafın da tacr kan amlı! alü~. ır. t ı nın &"eleı:efui daha entılln<tl'!n hl se- il En11titusı.in tenk t en ba.ş mu· 
e ta.. n , mo or vaıı a Çünl...ı' .. ır. • l'arnn ba" a"'rıı.,, '-ın'e U•, •· ıı;ın tı;c en mukaddes. en vcciheli, harrır bırçok deSerh ,.e feragıtıı in· 

'"""" .ıYtrc ·aı • ı. derler. '" U<ton ı;-elmezdf'.n ooce ~ !> - ..,. • ..., • • tırnı .. ,
11 

&lh· zayı 1 af ı yuı.;ar.ı . aynı zamanda mı\ne\l mesulıyetı çok l ııanın &e.nelerce tJğraşarak, türlü güç 

ziraat rnektl'!p]erı deS-ıl, koy muallim ıçjn derin bir ımemnuniyet iç.inde 

mekteplerıdır. Her birının elbette tar- dir. Bundan ı;onra havalar nor• 
t~ ldir. Bu böyle devam et· b~a. goı. kapakl&nnda ajırlrk, bir &urette, alakalı olduğu .için hal!· büyük, bır şekıl alır. IUkle.r içinde meydana getınneğe ~a-
"a.- . ..\•- d l b"" .. k hutun , ·ucutlarmda kmWık \e fena· talı""'o •-.. ·,·'-inde de ,_,_ ,.. · 1 1 "-:·llolll "11 n or u arının uyu . ,,. - .., uuuJ ... nıD 1"-a· Bır yevmı ;;az.ete !çın teııkit ~u de· lıştıklar. de\'letin ugrunda milyonlar 
~bijlll lrla b" yük kuıatmalar ya- lık ıMt ~rır. hı, be~ gelen, en m lnı 'C en o- mcktir: tcmlekct cfka.tı umumiye: ı. harudığı l~leri r.ıeredto.n ı te~k) et· 
'1l) l' eleri, ancak fevkalade ah· Ba haller. ağrının ı;eleceslııl ene- e;aı;lı obtr m~eJe t~kll eder. ni nıü~tcrck görüş ,,.e dUşUnllflerl ter mi~, biliyor musunuz'!' 
lidc Chtcraite bağhdır. Bu fevka· llnden <blldiTen haberci al~metıerdlr. Hazımımı:lıklarrn, lnkıhaz•ııı, Cazla kip eden vatandaşlar memleketin Gazetelerin t ı Cı n sütunlarından? 
Iİ""dı'l \'al ve "eraı"te Sov.,.tler B nlal'dan oMJnra çok l="eıçmed® bir nıuhte!ıf koşelerinde tUrlU işlere da· Ben de hır halle hikiyesı anlata· 
.. 1 " '" ,,..... ta f k • d ek ı u rt şişmanlamanın onune germek, daha 

llıİfl~· kadar meydan verme· ra fi& ·agın a. er ~a goı Le. n gıımış bulunurlar. Bunların memle· yım: 

8:·"'ır. de bir a~rı ~·da olur. Bu a~rı ı:ld· zi_~ade ı.OOz.e 'e meJ"'\derdt>n ibart>t kel'in ht'r noktasında olan biten iş· Nasreddin Hoca doktorluğa kalk· 
d i ır bokta da.ha: Sovyet piya• detini gittikçe arttırarak b 'l'n ~il.· ~·emekler )'emek, .vürudu ;:\'Om113'11ra k ıerı, dn~rudan doğruya temas ile oğ- mış. Bır kurnaz arkadaşı ona demiş 
~; Y•nından geçip ıiden Al· r 1"'"1 kaplar. Hasta har6ket t'ftlk~f'. derecede idman \O beden harekt>tlcri, renmesine imklın yoktur. Yevmi ~- ki: Bundan kolay şey yok; hastanın 
ht \' :ıırh~ı birliklerine ehemmi· ~·erinıfon ltalkır ıırııdbk~e a~rımn ınuııa"il' du' ,.e banJolar ~ııı:mıak ~ok zetedc çalışan ınsanlarm i~e v~zlfesı c,·ine girer gırnıez kapının arka.o;ına 
latla ~'Yor. Daha geride on· t&:ı:\ iki dfl ziyRdrlfl':lr. Adeta h ta· faydalıdır. Bu ~ayede, ya\ aş ~;na-:. budur: memlekette olan bıten itleri bir göz at; ne çöpU görürsen dikkat 
~,:··~dele edecek Sovyet nın hı "''n& bıçak arlRmyor.mmıı. ~·i· hiin,H~i duzelbneğe mu\Bffflk (llıtrak taze , e dn~ru olarak efkfırı umumi· et; mesela gözUM pırasa çopü mil 
~ s;:rın.ı:rı, Sov,yet ıt.opçusunun 'i ı;akılıyomıll'~ grbi, tnhanunnl edil· ;:\arım baıt a~JSı ı;:ihı rniızlç bir hııs· yı>yıı arz.etmek. Gazeteler haber ve ilişti, hastanın nabzına anlar gıbi hır 
"c ht "Yet tayyarelerinin mevcut mez, bir şiddet ha..ıl Ml'r. tahgın nr~eti idıtetıı ııılıraıllıır· ha\·adıslerı hır foto~ra! gıbı canSJZ baktıktan sonra hemen bağır: Sız 
ttt Pİ~dol?uguna kanidir. Sov· fllr!;,.k hastalarda ) arnn ba'afnı.ı dan kurtulmak, pek alfl, mlimkun· hır şckıldc Yermekle iktıCa etmezler. buna rırasa. yedırnıı~sinız, bu ne ke· 
d fi o) ~ı. a:ııl muharebe he· lll!n~ında ı;:oı; kanırma ı, ıbaıt don· dur. Bunları zaman zaman lenkfdt tahlıl- paulık .•.. 
~or "ıtn Alnıan piyadesini bek- mesl. hıılann 'e ku ma gibi tiıluntı· Dr. Nuri ERGf.:~E !erle okuyuculara etraflı 5urettc ar· Bu usul elu<eriya )'Ürtiyor, fakat 

laları, sebze bahçeleri vardır ve bu· 

ralarda ameli surette çalı~ılır. Fakat 
bu tatbikat: mektepteki ıştıgal ııa· 

balarından ancak biridir. EnsUtüle. 
rln hUyük blr kısmt henüz bu sene 

kurulmuştur. Tarlalarında veya bah· 
çelerinde ihtlyaçlanndan ,:it gıde !az 
la bır kısmını temine çalışıyorlar ve 
çıılışş,caldardır. J.c'akat şımdiden: cDı· 

şarıdan erzak alıyor> diyer<'k Jrny 
enstitl~lerınin ~·crımi hal<kındıı. uzak· 
tan uzaga tenkitlerde bulunmak ve 
enstitukrin gaye!Prı bakımından ba· 
şarılan işlere ve müeSS<'Selerin gaye. 
lerıne soz yumarak ulu orta aksak· 
lıktan bah5~tmek, çok haksız ,.e yer 
siz bir tenkit tarzıdır.> 

~.tı 
0 

e onunla dövu§Üyor. Al· ıar da birer bittr orta~a !."ıkarlar. 
~)'!{! b~uları . gar:p cephesinde tuı;, bazaıı lôRrarır. nazan kımınııa. 
! • 8llr ır "azıyetle kar ılapnadı- ,r. Göllerde 'e burunda mu\llkl."tlt 
l.rj Yıuı~a Alınan zırhh birlik- bir nezle hali htı ule geldiği de \llr· 

,.I._ ____ .._. __________________ ~--------~--~--.. 
Mekteplerde ikmale kalan 

talebeyi yeti§tirmek ic;in 
·i:ı ·b 11lrtnda hava defi vasıta· 
t~l u un durma - a da mecbur dır. 
;l!tilcrj lrdır. Zira Sovyct tayya- -ı·arnn haş ağrı!if butlin bu tiıkın· 

l .Gazeteleri okurken 
ac;ılan kurslar 

etbı ~ır~lı • ~irliklerle mücadc· trlarla beraber. bir mudd~t dm am 
~· le, !'1~ bıhyorlar. 1 te bütün etHklen onra ı.ail olur. Ha!lta rlllıat 

tt):L ikı tarafın tank ~ırhb K ı "'l, " t ' \e &i.ıkunrte ka\ tı!tur. il\ u,ur ama 1 
. ~of~rü!1~.tasti~! değil, otomo·ı iki kadın ve üç erkeğin yüzünde--

bılm lastıgı degı~ecek, şu talde k" t b ·· ·· • letti. 
Sadj Gürel'in «Benim de bır mııharrirın soföre dastik dcğiıı· ı e eatıwnu genıı » 

Lastik kimin 1 Maatif Vekaletinin ikmale ka· 

lısn 1talebeyi yetiştirmek maksa· 
dile mekteplerde aç.mış olduğu 

veya ikmal kunılarma dün b~lanrnı • 
istedi· tır. 

lllt:f ki c yYare kuvvetleri ara· bu ı.ukfınet mu\akkattlr. Teda,1 e
~\ı~~U\'azcncnin bozulup be>. 
ı~lilk .!ndadır. Almllnların üs
~· J:'~ i<>ılerdiği kabul edilebi· 
~Üıai ı:: bu uatünluk bugün için 

kalbim vau başlıklı yazısından : tireyim:. dedirtmesi fena olma;. İnsan tebeaeüm etmek 

tıı, d er lemin edecek kadar 
~İldir. 
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ıtönderııen tn'Tftk derce
~ iade olunnıar,. 

dılınev.e, çok gcı;-medrn, ıktnd bir 
nobet. daha grJlr. 1"ohctler bu tıurct
le birbirini takip eıterPk insanı aıap 

'e ıstırap i~lnde bınikırlar. 

«Dört kişinin yüksek perde· dı. gülmek iıtt'meıae, mt'htap 
den kahkaha&ı ıoförün tahar.ı · 
mülünü tüketti: Mehtabın kudreti! ~i kadar k~ndini zorla91n, fayd .. ı 

- Beyler, lutfen inelim de, Ayni hikayeden: olur mu bakahm? 
Derskr saat 8, 5 ta baı;layıp 

'4 5 dakika olmak -üzere bire ka

dar devam etmektedir. HastaJ1 JBrnn baş ağrı rndırn :it.ur- Jaatik deği,eyim.» <«- etrafı aydınlabln mehtap, Sadun G. SAVCI 

- EYct .• Ne yazık .. GUzcı ,unlerın sonu 
beldı. 

Odrey bu cümlcyı ısleınıyerek söylemiştı. 
Hemen pışman oldu. Selım genç kadına dik· 
katle bakıyordu: 

- Yazık ki geç tanışlık. Fakat acı"ını 

ı;ıkarırız. Ya~ıyacnğınız Udalsor ı;ehri. Raha 
yanı;·a yakındır. Sultan sızın1c tanışmaktan 
çok memnun olacalüır. 1ngılızce de bıllr. 
Uzun zanıandanbcl'l haıta olduğu için saray
dan çıkmıyor? 

- Sultan mı dcdmız? Ya yanınızdakılPr? 
- Sultan asıl bırlncl zevcemdir. Çocuğu· 

mun annesı odur. ötekiler ... 
Bır an tereddüt cUı. so~ra ilave ettı: 
- ötckıler de ZC\'Celerhndır. 
Konuşurken senç kadının yllzUne bakıyor

du. Derin ve mAnalı bır bakııµ vardı. Odrey, 
bu ~özlere şaşarak kulak verırken elındeki 

hır çıçekle O_\-nuyordu. Bu çiçeğı ona llerbcrt 
Seylı\n adasından gctirmışti. Çu;ek bu sani
yede elinden düştü. &Um t'ğUdı aldı. Fakat 
Odrey'e vcrm<'di. Tam o nralık General, La· 
dy Lindston ve Hcrberl ,görilııdiılt>r. 

Selım nazık brr ta\'ırla eğıldı ve dedı ki: 
- Sizi fazla alıkoymıyayım. Do&lannız 

ı;t'lı~·or. Yakında ı;örtişUrliz, değil ım? 

Sonra. ya,•aş sesle ılave etti: 
- Teşckldir ederım. 
Odrey dıişUnm(!.ğc daldı. 

- Neden teşekkür f'd\y<ır ~ Acaba çiı;esi 

mahsus mu dllşürdüğlimU zannetti ? 
Herbert elinde .hallı. ltepçcsi olduğu lt1tide 

yanına yaklaştı. 

lıforakla sordu' 

EDEBi RO~: 

Yazan: Francis de Croisset 
- Nenız var? Bırmcı nılıkilfatı kazandı· 

nız yine dilşüneelı \'e sıkkın bir halınız var. 
- Kl'Nenız içlmı sıkıyor. Hcrbe.rt. Bunu 

artık ahçıya ıade ctı;enız ne lyı cdersınız! 

Vapur sallanıyordu. Yere düşüp. kırılan 

bır bardağın çıkardı~ı gürültü, Odrey'I uyan· 
dırdı. Gece karanlık 'e Adeta yapışkrut ıdi. 

Pencereyi açtı. Vapur adam akıllı sananı· 

yordu. Bavullar oradan oraya sıdiyor, eşya· 
lıır yerlere duştıyordtı. Odrey uyumaktan 
,•azı;:eçtl . Ve su,·et'te~·e çıkıp hava almağa 
ltarar verdı. 

Güç belA merdıvenlen tırmanabıldi. Bii· 
yUk dalgalar yükselıyordu . Karanlık ı;ök 

yüzünde yıldızlar parlamıyordu . Derin \'e ko· 
yu bir karanlık gectı idi. 
Arkasından bır ı;cnç zabitin geldlğıııı duy 

du: 
- Aman, orada durmayımz. Düşersimz. 

- Dalgıtlar buraya. kadar gelir mi ? 
- Hayır, fakat Sumatra. denılen şıddPtlı 

bır rllzgı\r esıyor. Sızı yere yu\·arlıyablhr. 

"'1'"..!.!' ,!ıQ!~a seY,rcbnesm_ı _!;verseruz. nere<!e 

TEFRİKA No. 17 

Çeviren: Rezz~n A. E •. YALMAN 
ı~e patlak verecektır. 

Cok Yilztinde uzaktan uzata şlm~kler ça
kıyor, için iı;ln gök gürültüsü du,yulu~·ordu. 
Ylrmı saniyede bir çatırdayan elektrikli tun· 
şekler ... 

- Oarda durmayınız, ne olur? 
Fakat bu sözleri söylcmeğe bıle meydan 

kalmadan Odrey kamarada yerd~ yere yu· 
' 'arlanan bavullar glbı yere· kapandı. Hatta 
bır müddet kalkamıyarak yerlerde ısürüklen· 
dı, her tarafı acımıştı. Gözlerini a(Uğl 'za.
man gt>nç zabiti yanında buldu. Merakla so· 
ruyordu: 

- Bır yeriniz acıdı nıı? Ben :ııze orada 
durmaym1z dt>miştım ya ... 

SPsı titriyor, yilzündeki end~ ve alllka 
bırdenbıı-e şiddetli bir arzuya ~evr~"'O!'du. 

Odrey ce\'ap verdı: 
- Hakkınız ''ar, durmamalıydım. Ne şid· 

detli rtizgAr esti birdenbire ... 
Kımıldamağa. bir adım atmağa korku~·or

du. BırdP.nbirf! km'Vetll iki kol ona sarlldı. 
Gen~ zabıt, tltr~yen bir sesle: 

- Bana. d~~ dedı. 

Batmı ka1dıl!dı#ı zaman genı:ıe göz goze 
geldıler. Odrey'in kalbi enr gıbi oldu, bırıı.n 

sonra dudilklıırı üstünde genç zabitın dudak
larmı lrtssetti. Oradan kaçına!{ istedi. Ba.şı 

dönüyor, gözıerl · kar~rıyordu. Vücudllnti &m 
sıkı tutan kollardan :güç halle sıyrıldı , .e 
kendı kendine kızarak: 
· - Ben böyle her onüme gelen tcsadUfe 

kurban nıı tıdeceğim? Oıy() acı acı Eoylen· 
dı. . 

O fırtına gecesindenherı Odrey genç zabi· 
ti görmemı,tı. Gece vakti ı;Uvertede dol~ 

' maktan artık korkuyordu. Bu ı;enclı1 ne kal· 
binde, ne )\islf'rinde bır yeri yoktu. Zayıf bir 
anından ıstifade etmiş olduğu için sadece 
ona kartı hu6Umet duyu~·ordu. 

Sabahleyin bavullarını kapatmakla meş· 

guldi.l.. Kendi kendine şö le söyienlyordu: 
- Bitti, güzel seyahat .sona erdi. Bu ak· 

şarn Penans;'da karaya ~kacağız. Yarın da 
Rahayanı:;•a varacağız. Orada artık evlılik 

hayfltl baflıyacak, tam manlı.&flc başlıyacak. 
Tam o esnada Herbert kamaraya gcldi. E· 

!inde bir telgraf vardı: 
- Şimdi bir emir aidım. Bıran evvel va. 

zifı-min başına gitmek tAzım ... Onun için Pe
nang'dıı iuç durmı~"e.Cağız. Doğru Rahayanga 
sldec~ıı .. 

Odrey ses çıkarmadı. Ama UzWdü. Öğle 
yemeğinde Lady LındBtonun oğiu Robert, 
Odrey·e \'tda ederken dedi ki: 

- .Annemle ben Penang'da. kalıyoruz, slt: 
·.,e hemen gldlyormuş_sunuz. ne yazık ... 

(:Arirafl ...-) ·-

mal şartlar içinde devam ederst 

f 1 L- ı · · .. l mısır ve asu ya mansu unun &e• • t 
çen yıldan uç •rnislı fazla olacağı 

tahmın cdilmektechr. 

Muğla ormanları iıleniyor 

Muğla, 16 (A.A.) - Bütüt 

vilayet dahilinde 156.437 kilo 

siğla ya~ı işlenmektedir. Diğe 
taraftan vılayetimiz içindeki dev 
let ve hususi eşhasa art ormanlar 
da ınıntaka köylülerinin Ş3hıi iht 
yaçları ile piyasada satmak üzerı 
21322 metre mıkabı kereate i, 
lenmekte<lir. 
~ 

Al pullu şeker fabrikası 
yeni yıl faaliyetine baılıyor 
Edırne, (Hususi) - Alpullu Şekeı 

Fabrikasının 20 Temmuz tarihindeıı 

itibaren yenı yıl kampanyasına ba.ş 

laması kararlaşmış ı;Jbidır. Fabrlkı 

yeni yıl !aaliyetıne geçmek üzere ha. 
zırlıklarını ikmal etmiştir. Bu a)·n 
on beşine doğru mUstahsil pancarla 
rını sokmıye ve fabrikaya sevkı 

ba.şlıyacaktır. 

Havaların mcvsımındc sayct mll 
saıl ı;ıt.miş olması bu yıl pancar malı 
sulllnUn ıyj yetişn1esıne ve bereketli 
olmasına yardım etmışUr. MUst.ahsü 
mahsill vazıyetinden çok mcmnWldur. 

. RADYO 
CPRGGRAMl:ı 

7.30 Program ve saat ayarı, 7.3; 

Hafif rırosram (Pi.) 7.45 Ajans ha· 

berleri, S Ha!if prosram 8.30/8.41 
Evın saati. 

12.30 Program \ 'C saat ayan, 12.31 

Saz eserleri, 12.{5 Ajans haberleri 

13 l\luhtclı! tUrkfiler, 13.15/14 Kan· 
~k rıroı;ram (.Pl.) 

ıs Prosram ve saat a;yarı, ıg.03 
Radyo caz ve tango orkestra6I, lS.30 
Memleket poslaBı, 18.{0 Pıyasa ŞU· 

kıları, 19 (Dertleşme saatı) 19.l~ 

Radyo caz ve tango orkestrası, 19.36 

Saat ayarı ve Ajans haberleri, 19.U 

Yurttan sesler, 20.15 Radyo gazete

si, 20.45 Fasıl hc~·t'ti, 21 Zıraet tak· 

vlml \"e toprak mahsülled bor.sası 

21.10 Fasıl heyeti, 21.25 (Saııat.kb 

larunız konuşuyor). 21.{0 Senionil. 

mUzık (Pi.), 22.30 Saat ayan, .Ajans 

haberleri: 22.45 Dans milziği (Pi.) 1 

22.55/23 Yarınki program, ve 'kap&

_n!J· 
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Türk 
~Tarihinde Casuslar 

1 
lstanbulda İranft~ara hizmet 1 

eden Ermeni caSYso 

Yazan: İllsan B8BA• 
-24-

Paşa hlddetlı bir eesle: mıştı. Şemsi Han ve arkadaşları bu 
- Han, dedı. Bağdat kalesi fethe· sefer Yahudı yerine bir Ermeni seı:· 

dilecek. Fakat bunu gormcnlz ıçın tiler. Bu Ermeniyi temın eden lstan
slzı bekletmeğe ll\zum kalmadı. Şa· buldaki bazı İranlı unsurlaPdı. E~c
hmıza. haber verecek adamlar bulu· nı ~1yecek ve .şarap getirmek bahane. 
nur·· sile Şemsi Han ile konuşuyor ve ara· 

Baba Han sararmıştı. Palasına sa· da muhabere~1 temin edıyordu. Şem· 
rılan ccııa.t Paşanın son işaretini göz sı Han ve arkadaı,ılan ıhayet kaç
lilyordu. Baba Han ".;adınn önünde mağa karar verdiler. Muhafızlarla 
dız çbkmüş, başı eğilmiş, ensesi cel- uyuşmak bail değildi. Kaçnıek !çın 

!adın palasına açık kalmıştı. Ellen ancak bir çare vardı: Kale pencere. 
arkasına bağlanmıştı. sınden inmek. 

HUsrcv Paşa son lşaretı ''erdi. Ay· Bunun ıçln Ermenlden demir par-
nı anda cellddın palası Baba Hanın I maklıklan kesmek .çin eğe ve aşağı 
boynuna ındı. GôğdC'Sı bır tarafa, sarkmak için ip istediler. Ermeni 
ba.şı bir tarafa ~UştU. Şahın adamı l bunları getireccğın! vaadcttı. Nihayet 
Baba Han da, layık olduğu lıklbctc 1 bir gün ekmek içinde bir eğe ve va
crı erek obur dı.inyayı boyladı.. rap dolu hır varil içine de bir ip yer-

Dordüncti Murat zamanında Os- lcştircrek Şemsi Hana getirdi. .Mu
manlı devletı İran ılc harp halinde hafızlar hiç bir şeyden şUphclenmedi
bulunuyordu. Kars Va1isı Sefer Paşa ıcr. 

Acemlere kar.,ı yaptığı muharebede Gece muhafızların çoğu uykuya çc 
mu\·affak!yet kazanmış ve altı Acem -kiidıkten sonra mahpuslar işe başladı 
le berab<'r Şemsi Hanı c~ır ctmiştı. lar. Demir parmaklıkları dışan çıka. 
Sefer Paşa zaferinin ilk şahidi olan b lccek kadar kestiler ve ipi bağlıya· 
Şemsi Hanı refıkknlc beraber mu- rak usulca aşağı sarkıttılar. Aşağı 
hafızlar altında fotanbula gönderdi innıcğc başladılar. Fakat dış nöbet
Bunlar harp c ırı olarak İstanbul çılerden kurtulmak kolay değıldi. 
Boğazında Rumclıhisarına hapsedıl- Bunlar kale duvarlan ctraıında do-

Cirldn bidise 
Ankaradaki yüz kızartacak vak' anın müsebbipleri 

arasında Federasyonu da zikretmek laz ımdır 

Bu müessif hadise, Siyah Beyazlıların bütün 
kazançlarinı maalesef hiçe indirmiştir 

Befiktaştan Şeref H a dise mü&ebbiplerinden H a li\ 

Dr. Ziya Gün 
O, bir milyona yakın 
bir anda Oniversifeye 

servetini 
vermişti 

O Türk gençliğine, Türk irfan hayatına 
en büyük hizmeti yapmıştır 

14 Mayıs 1941... bu serveti ne yapacağım? Ve kart! 
Pro!eeor Ziya GUn ı mılyona ya- verdim, bana bu mevkii kazan~ 

kın servetini ünıversitcyc teberru bu parayı toplattıran mUessese)C• >"' 
etmek ıçın karar verıyor. ni şımdi üniversite dcdığlnlz eski V" 

Bu karar veris, bır misayedinın rW!Ununa bUtün serveti.mi bıra1'' 
Marlc-Bellc'ın sigarasını yakmak için maya .... 
yaktıtı binlerce liralık bir banknotu Bence para şunun veya bunun dr 
kUI cdış dcğlldır. ğil cemiyetin malıdır.> 

Bu karar, dişınden tırnağmdan Evet, Ziya Gilnün dcdiğı ı;-ıbı pat' 
arttırıp bir sımlt lstiyen canına czı !ertlcrm değil cemıyetm malıdır. ~ 
yet edip altmış parayı yeleğinin sağı bir hnkikuttir, tabll bir seyirdU"· O' 
cebinden sol cebine geçirerek mil· nun seyrim ne kadar sun'ı vasıtalı 
yonluk servetine altmış para daha la değıştirmcğc çalışsak elımiıd 
il!ıve etmek tçın çabalıyan adamın bir şey gelmez. O tablı bır kanundııf 
karandll". Tabii seyrinı takıp edecektir ... 

Evet, o meşhur dok lor, göz tabıbl Ziya GUn, bu tabıl seyre sun 1 ıı:I 
profesör Ziya GUn "ışte böyle sımidln set çei{meğc çalışmadığı ve bu sef' 
kokusunu kokla.} ıp parasını arttıran, ılım ve ırfan uğruna scvkettığl ı~ 

memlek"Uıı en hasıs adamı dıyc ta· Ttirk mlllctının ebcdıyetierc ı<adl 
ıunmışlı sürecek muınct ve şUkıanını kaıJ!l' 

I<,akııl o hasıs dlye tanınaıı adam dr ... 
ı mayıı; akşamı Ccı rahpll.f<l hwıtaha- Topraktan geldin, toprağa g!deCt 
nesinde bir it busla uykusundan uya- sın. 

nıyor ve kaıar verıyor... Dıyen Zıya GUn, buglın, bu ,!6* 
Biltiln servetim, yeti., tığim \'C on· aylarca c\'Vel sezınıı;ı bır pcygaın 

dan lrf'anımı aldığım Ünivcrsıteye gıbl toprağa gırıyor. 
hıbe olsun.. Onun ıçln bugiln. btiyük ihtifal> 

Bu lrnrar lıtalcttayın hır kimsenin pılacak çelenlder ve çıçek.ler m; 
laalettayın vemuş olduğu bir karar nı örtecek. 

dPğıldiı'. Onun ıçin şu, bu yapılacak !al' 

dl. Hısara o devırde de Boğazkesen 

kalcsı derlerdi. 
Şemsı Han ve arkadatlan kaleye 

atılmakla beraber lmrtulll'lflktan ve· 

ya kaçmaktan ümit itesmcdtler. 1stan 
bul o günlerde sipa'hilerin isyanlanlc 
çalkanıyordu. İstanbul kaymalcann o

lup sadrazamhğa goz diken Recep 
Pa.ı;a DördUncU .Muradın cnıştcsi idi. 

Bu akrabalıCtndan ist.Uade ederek 

rakıplerıni birer blr<!r idama mah
kllm etttrlyordu. İran ııeCenic yonı· 
lan Hüsrev Paşa Recep Paşanın hile· 
lcrllc yağlı kemende ~·nwıu uzattı. 
Onun hasc<:llk: Hafız Paşa, sırf dör· 
dUncU Muradı mUşkill nrcv:kıde bırak 
mamak ka~gusllc :ay avlusunda 
sıpahücrın ara ına kahramanca atıl

dı. On ycdı bıçak ycdıkteıı 'SOnra yı· 
kıldı. Bır yentçeri dizlcrüc göğsl\nc 
çöktıp başını kesti. Recep Paşa Yeni. 
çul ağaslle Padı hın has ncdımt 

Musa Çelebi lçın kefalet .. ·crdıği hal
de birer hile 1fe onları da sıpahı zor
balarına teslım etti. Sultan Murat 
bu adamlar için :lıünı;ilr hUngür ağ
lamıştır. Fakat mctm P.adışah sıpa
hilcrin yanma çıkarken, eniştesi Re· 
cep Paşanın cPadışahım aptest al da 
öyle çık~ demesini asla unutmamış, 
sıpahl zorbalarından Kosc MdımeUc 
Rum Mehmet vasıtasilc Recep Pa· 
sanın 1hanctiııl tamamıle öğrcnmiştı. 

Artık sıra Recep Paşaya gclmıştı. Si 
pa.hı isyanının asıl elebaşısı o ldı. 

Padışah saraya çağıı-ttı, yanma gı
roccği sırada Recep Paşa kendisini 
çam yarmaaı zcncllcnn arasında bul
du Padışah da ona ayni sözU tekrar 
etti: 

laşıyorlardı. Şemsi Han ve ikı arka· 
daşı•ınmişti. DordUnl!i.isil inerken go
rtildiiler ve kaçmağa vakit bulmadan 
sarıldılar, muhafızların clnıe dU.,LU. 
ler. Bu fırar vakası o zaman ka~"ma· 
kam bulunan Recep Paşaya haber 
verildi. Şemsi Ha n zınciı'.Jere bağlı 

olduğu haidc Paşanın huzuruna ı;otiJ 
rUldü. Paşa -hiddetle sordu: 

Bu karar, 10 parayı arıyan bır şuna katıyetle emınım ki onun #. 
adamın l milyonluk servetini bır an· bütun bu çiçeklerden. faıdesiz :rn~ 

Ankaıada yapılan Tilrkiyc futbol 1 Bcşıkt.aş talumından \'akanın müseb Bız bu noktalara. ı,. ret ctm<'kle da clındc çıknrmn l<ararıdır. lnrdan muazzep olacak ve hay!< 
şampiyonası ma.nlesef memleket spo. bibi Hahlle, ŞUkrtı ve Şeref oyun-, hıidısc mliscbbıplenııı, bu çırkın hfı.· Bu karar zlhlnlerdc yerleşmiş ko- caktır. 

ru namına yüzlerimızi kızartacak dan ç ıkmışlardır. dteenın fatllcrlnı mazur göııticrmck tlı bır zlhni)etl kökünden sıllp atan, ,_ Efendıler, dıtımden tırnaıı' 

Bre kA.fır, aptcst al. 
Recep Pqa da. :ı:encılcrln çelık kol· 

lan arasında can verdi. 
t~te Şemsi Han ve arkada lan Bo· 

sazkesen kalesinde hapıs bulunurken 
tstanbul bu fllcmdc ıdi. Bunun !çın 

vaziyeti mtlsait görüyorlardı. 
İkincl Selim ~amamnda Yahudi un

surlar tarafmdan başlıyan casu hık 
EnnenOcre de sirayet etmeğe başla· 

Haşa iftira ediyorlar 
Saltanat d evrindeki Pata 

mutaaarnflardan biri çok sert 
ve gaddar deıüJecek derecede 
insafsız İmİf. Halka ıöz açtır· 
maz, d ertanlamaz, bildiğin· 
den satznazmıf. Sayei §llbane· 
d e ben kimsed en korkmam 
der, dilediğine sopayı çeker, 
istediğini hapsedermİ§. 

Bu mutasarnf, bir gün encÜ· 
men toplantısına alet pülküre· 
rek ıehnif, cebinden çıkardığı 
bir kiğtdı azalara göstererek.: 

- Dahiliye N ezal'etinden 
bir telcdimame aklım, demİf. 
Güya, ben halka zulmediyor, 
cefa çeidiriyormuf'HTl. Kim 
yaph bu t ikiyeti acaba?. 

Muta.samftan ödlıeri patlı· 
yan azaları bir tclaftır almaı. 
Yalnız içlerinde bulunan bek
tatimetreb b ir adamcağız aya· 
ğa kalkınıt ve: 

u .:. · ı d" ı... ::..-- """"fil·· iye ........... , . 

Bize ve halbmtza iftira edi· 
yorlar. Sayei §Bhaned e ve h im 
meti a liniz.le onu ~acak ağız 
da kalmadı beldemizde. inan· 
mayuı m o .söze!-

çok çirkin, ha.ttA spor tarihimizde na.- Goı !ilüyoı· ki, Ankara 10 .Mayıs ıstenııyoı·uz. Hiç şUphc yok ki. futbol Türk gençliğıne \C hılhassa 'l'ilrk ıı·- ~ 
dan arttırdığını bütiln ser~e 

dır tesadüf edıllr biı' hadise ıle ka· stadı spor tarihımlzde bu .. Une kadar sahamızda yUzlerımızı kızartacak fanın y"pılan "il bllyük hızmettir .. ! ·· " ··· memleketin Hını ve irfan hay tı 
pandı. nadir tesadüf edilir, çok çırkın bır boyla bir hAdlse <'ıkerımlar cezasız Aradan 2 ay kadar bır zaman geç. 

bıraktım. Bence blr mılyon ne_.ıı 
Evvel ı Ankaradan gelenlerden hlidiseye sahne olmuş, maalesef bu bırakılmamalı VC> en ıı~r c zayı gör- mıştır. Bir akşam acı acı çalan tele· 40 para da odur. ÇUnkU ben 40 I"'" 

- Neden kaçntak iStedın? Bura
dan .kuş uçunılmıyacağını bilmiyor 

dinlediğimize göre, bu mUessif Udi· mucssif vaka stadı doldunın binlcı • mclldır. !on, knl'a blı" haberı naklcdıyor. 40 para 
0 
mılyonu blrikthd!m. 

senın nasıl vukuagcldi""'inı şurada cc halk ve Beden Terbi vesi erkO.nının Bütün b!r sene zaı fında Y. aptı"'ı Pıoresor zıva GUn öldu 
t> J " • J ... Fuzuli masraflardan ne lçm çt 

kııydedellm: gozlcri önünde vukuagl'lmlştlr. mU-abakalarda hıçbır mağlflbiyct Evet 17ofesör Ziya GUn tıldil. Fa· 
musun? Esefle kaydetmek mecbunyclinde· Şımdı şura(ia bu Mdısc; e sebep kaydetmeden hem t :taııbul, hem de kat yaşıısııı Zıya cıııı'tın uzun ve 
Şemsi Han sUkClnetıe: yiz ki, bu hadi enin mfieehbiplcrl ara. olan O.milleri birer birer izaha çalışa· mıl\I kllmc blrıncıl ,mı ' aynı za parlak mazı ı. 

_ Bız esiriz, d~ı. bize dil.fen ltaç· sında futbol federasyonu reisini de hm. manda <-cntıl'llrıılı k.ıp ı'lı ltazan- 1 Yaşasın Zıya Gtın ün Turk gençli· 
zikretmek !cep cdeı·. ÇUnkü ilk hatA Ev\'ehl bundan uç sme cvwl yine mış bir talcımın ld eltl~ı bu Ş"ref- ğtnlıı kalbme gomülmüş büyük ve 

mak, size dUşen de arayıp bulmak· ı· 1 ı · d ı buradan başlamaktadır. temmuzun sıcak bir gUnUndc Fener ı net.ıce cri tıçc ın ıı·ccek çok çirlth, azız hatırası .. 
tır. Tiırkıyıı futbol .şanıpiyonumı tayin stadında Galatasaray • Gençler \Sır- bir IıAdıseye on ayak olmaııı haklka· ı Zıya GUnU artık aramızdan kay-

- Bu sakala onun !çın mı lüzum edecek böyle mUhlm bir maça, fınal llğ"i arasında vukııagelcn hildıse göz- ten acıdır. bctnıışôuıunuyoruz. J.'akal zannet-
gördtin? müsabakasına zayıf bır hakem kon- onılnd" iken, bu mevsimde Ankara· Bır Ankara habeı ı mu ebblplerın I meyınız kı onun azı~ hatırası vucu-

Şcmsl Han siyah kaba bıyıklı, lur- muş ve blnnctıcc bu hakrmın idare- nın yakıcı güneşi altınct~ boyle bil· ve nıllş V\'iklerın ıı randığını. en ağır dlle bcraber gomlilınüştUr. o. Türk 
slzlıgi bu çıı·kın hlldi!!eyl doğunnu,. şampi:\'Ona yapmak nıevFımsızdı. eezalıırı sorecc.klerını t- ı bllıiırıyor. ırfan hayatında cbedıyctıero kadar 

kık sakallı, ak çehresı kızıl idi. Fırar tur . Şunu da lllıve cdelım ki, futbol :fP.· Müscbb p'Prln E'n a$\ır <'PZaları ı;-or-
için sakalını uzatmış oldu~undan, tu- BI 1 d deraııyonunun böyle bir şampıyonava rnPlerı l:'ızı!l' ldıt"t l<a\d tmf'klr Hlı.disc şöylı- olu~'?!: rın<' cv-

yaşıyııı:aktır. 

Thrkt bir f n aıı Jmh\c.ııın halı~ 

rası büyüktur. tulup kaymakanı Recep Paşanın hu· reyi 3 • 0 gJb{ !arklı bır şekildr nedrn luzum sördilğtınti bır UırHi an. herabrr, ş;:ınıpıyomımuzun da bu çır-
zuruna gotürüldilğii zaman ak saka· nıağlüp vaziyette bltıren Beşıktaşlı· lı •amadık. Nitekım alınan netıce bu kın hadı ~ye Sl'bcbıyet ''eren ovuncu- Türk Alicenaptır. 
ıı kuşsğına kadar inmişti. (1) lar, ikinci de,·rcde asabi bir oyun oy- .şampı\·onanın hiçbir kıymet fade !arını feda etmektc bır:ın tcreddl\t 

Ş · H p b 1 nama""a haşlamıslar, hakemin zAfı, ctmedığlnı bütün açıklığı ıle mc~da· ctmıy<' cklcııı c dc şüphe uz yoktuı. 
emsı an aşanın u sı.ıa ıne ce- t> • 

oyunun daha. asabi bır "Pkil alma.Bına na koynıuştur 1 Keınnl Onan vap vermedi. Recep Paşa Hana eğe 7 

seb<'p olarak iş çı~ırından çıkmıştır. Bırbırine yakın kuvvell<'r, fUtbo-
ve ipi g o:> lercrek: d b k ı F• •k k Nıhayct lUzum \iZ hareketlerde ınn merkPZleı•i ad edile ılcce iÇ ını e suya avuşuyor 

- Ya. bunları kım tedarik ettı? bulunan Bcşlktnş merkez mııavınl şehrın bırınci sınıf takımları arasın· Fınıke, (Hu u ı) • Kaza halkının 
Diye sordu. Halıl, Gcnçlcı· Birlığl muhacımlerln· da yapılan bir şampiyonada blrınci senelcrdenb<'rl bcklcd.ğl ısu meselesi 

Han bir şey söylenıeyınce işareti den Mustafaya kasdl bir tekme atı· çıkmış b r takıma TUrkıye futbol nıhayet tenun cdılmck uzeıedır. Bu su 
ilzeı"ine Ermemyi içeri gctırdıler. Re- yor ve mukabele de görUyor. Hakem şampıyomı ısmıni vermiyerek ıkıncl retle kazanın che"Tlmiyetli bir miişkı
ccp Paşa dc\·anı etti: bu hareket karşısında kendllerıııı blr Şampiyona yapmak kadar yanlış 1 lAtı ortadan kalkmış olacaktır. Bu 

oyundan çıkarma kararını veriyor, bir hareket ve mantıksız bır karnr muvaffnkiyetıı ıRtc çok fazla eınek 
- Bu sfzjn adamınız değil mi? d ı 

bu arada Gcnçlcı ın mlldafli Ahmet, tasavvur c 1 emcz. sarf eden kaymakam Muammer Kul-
H an mütemadiyen susuyordu. Bu- Halile dışan çıkarken bır şey ı;öylü· Pııvan usuilylc yapılan şampıyona~ taya ve Bclcdıye ıcısınc halk mınnct 

nun üzerine Han ve arkııdaşlan Ye- yor. tşte asıl mlihım hAdısc bundan da bırlncı çıkmış bir tıı.lumın turnu- tardır . 
dıkulcyc naklcdıldiler ve daha sıkı sonra başlıyor. Halil, Ahmedi saha· va usullylc yapılan bır şampiyonada 
nezaret altına alındılar. da kovalıyor. Halıl, Ahmeilı kovalar- mılll küme sonuncusuna yenıımesı v~ 
Paşa bu sefer Ermeıııye sordu: ken, HUsııü de Hulıli kovalıyoı· ve o takımın Türkiye futbol şampiyo-

- Bu casusluk marlfetlcrı Yahu· Ahmcdl yakalıyan Halil, mUthıs bir nu olma ı, bu blrıncıllğtn hıçbir kıy. 
dılerden size de mi bulaştı? 

Sonra muhafızlara dönerek: 
- Bu adamı Boğazkesene kotiirUn; 

mahpuslar hangı pencercck?n ip sar· 
kıttılarsa orada asın. 

t ekme ve yumrukla yere scrıyor, sa- met ifade etmediğınc, hattA gti!Unç 
hada bundan sonra bir boğuşma da olduğuna. kafı hır delildır l<anaatın
başlıyor ve oyunculaı· tekme tokat deyiz. 
blrblrlerıne giriyorlar. Bu hadise ta· Yukarıda da ltaydettığimız gıbt 

marn yirmi daltlka devam cdıyor. N'l- futbol federasyonu, yilksek hakem 
(ArkMI var) hayct polısler güçlükle işi yatışbra- komitesi bu fınal maçını zayıf bır 

bıliyorlar. Her ık! takım oyuna se- hakeme vermekle birinci derecede 
( 1) Naima huitıl !'i~a 490. kizer kişi olarak devam edlyol"lar. mesuldUr. 

Finikede zeytincilik 
FınıkE', (Hususi) Kazamızdıı 

üç sene cv\•el kurulan zeylıncllık fen 
memurluğu kısa hır zaman ıçcrsınde 
bllyük haşarılar elde etmı~tır. Her 
köyde birer zengin numune zeytinli· 
ği vUcude gı-tirilmiş ve köyl!l derhal 
faalıyctc geçirilmiştir. 

Bıı suretle sUratıe ınklşnf eden zey 
Uncıllk istikbal için Umit verebilecek 
mahıycttcdir. 

l (Dünkü sayıdan devam) 
çlyor ve son defa aynaya yaklaş ıyo· 

rum .. Bu gecenin şerefine yaptığım 

hafıf makyaj yüzümün solgunluğunu 

tamamile örtmUş, koyu 6iyah kirpik· 
lerinun gölgeledıği yanaklarımda., gü 
!Umslycn dudaklarımda kızıltılı akis
ler bırakmıştı. 

HiKAYE 
- Bilmem bana. öyle ge]ıyor ki bu 

Birdenbire oda kapım aç ıldı ve Ne- evde beni hiç kimse SC\'mlyor. Hele 
vln bir rUzgAr hızile içer i gırdl: t eyzem .• 

_ Hazır mısın LeylA. ?. Ağa.beyi· ı Devam edemedi~. Gözlerim dolu 
min aşağıda yalnız canı sıkılmış, be· dolu olmuştu. Ncvın hüznümün scbe 
nl çağlrttı. Hazırsan beraber lnelım !. bıni anladı: 

- Çok hassassın Lcylfı !. Fakat e· 
min ol annem seni seveı-, bana. inan 
maz mısın? 

Dedi .... 

Hayatımın 
..., 

son gapragı 

Yazan : 
Nlbal rt!es'ut 

nışı, kalblmın baygın ve sıcal\ bir he
yecanla çırpınışı bana her şeyi anlat
tı. Bcn Kenan ağabeyımt seviyordum. 

Bırdenblrc ince, ağır nağmeler nı- ı 

humu zevkle UrpertU. Nevin, en çok 
sevdiğim bu tangoyu gramofona koy. 
muştu. O zaman Kenan nğabeylm be. 
ne daha zıyade kcndlsıne çekti. Kolu
nu belime doladı. Dansediyorduk. Ne. 
vin bir kenara çcltılmlş, bizim dan-

Açık salon kapılarından birinden . smıızı seyre dalmıştı. Acaba. bir ha-
ince b, r müzik sesi g-e!lyordu. Büyük 1 mesinl bcklıyordum. Halbuki 0 gUl· ı yal ve rüya alemınde mi yaşıyor
salondan iç odaya geçtik. Kenan ağa. I medl. Blltıkis ga!et ~lddl ~lr tavırla dum! Yoksa gbk yUzünün zengin g-U
beylm yUzU kapıyr~ dönUk gramofon bana yaklaştı. Gozlerımdc ısraıla du· zelliklcri arasında mıydım? Onun be. 
çalıyordu. Bizi görünce el çırptı: ren bakışları kalbime birdenbire kuv hm! saran kolu daralıyor. bileğim a-

l'·eragatin en bıiyılk tımsalı olarak 
göstereblleceğımız Zıya Gün iln hatı
rası da Türk frfan ı\lenılne sunduğu 

bu katre su~la ilelebet anılacak ve 
yaşıyacaktır. 

Hayatını. ben, deınış ve kcııdı an
latmıştı: 

cBulganstanda, Lofça kasabasında 
doğmuşum. Annem babam daha ben 
çok gençken öldtilcr. Onların öltişU 

benı, kendi hayatımı, kcndım ka· 
zanmıya mecbur elti Ç.alıştını ve ha
yatımı kazandım. Zaten bütün öm· 
rüm çalışmakla geçli ya .. Çatı~mıık· 
tan değil eğlenmek, Evlenmeğe bi!e 
vakit bulamadım. Çocuklıığumctanbc
rl hesabını bilen bır adam o.arak ken 
di kendımi yctiştimuşi•.,d r. Aıman
yada Bonne bnivcrs tesındl'! bulundu
ğum ve sor.ra orada bir h1'15taha:tedc 
çalıştığım zaman gelen paranın hep· 
sini yemez. arttırırdım. Memlekete 
y.ılnız 1ı·fan hamulesile değil para 
Iıamulesıle de geldım. 
Karım. çoluğum çocutıım oimadı· 

ğ, için dlişi.lndUm. ~fllyona yaklaş:ın 

dökerek bıttı. Kollarını ağır ağır gev ı 
şetırken göz bebeklerimde duran ba
kışlarının Adeta nemlendığini gör
dUm. Elimi optU: 

- Bu gece benden ayı·ılma diye 
fısıldadı. Seni daıma yanımda gör

mek isterim. Beni kırmıyacaksın de· 

ğil mi Leyla.. 

Nevin de yanımıza gelmıştl . 

- Lcyldyı fazla üzme ağabey?. Gör 

müyor musun ne heyecan içınde ... 

Arkamdan kollarlle omuzlarımr 

sardı ve kulağıma eğilerek: 
- Ne güzel bir dllğün oluı-, Leyll! 

Bırblrinlze öyle yakışıyorsunuz ki .. 

Dedi. 

Gece yarısını seçiyor ... Avizelerden 

dökülen bol ışıklar altında, salonun 

Dedi. Aşağı inen merdı,·enin başın. 
da teyzemle İ.fl'Şılaştık. O, bu gece 
eski zamanlarrıı gönüller fetheden 
kraliçeleri kadar muhteşem, mağrur 
\le güzcldı. Beyaz ve • yaşlılık icabı -
toplu olan vücudüne giydiği nefıs tu· 
valetl ve yerlere kadar inen etekleri, 
mahmur bakışlı iri yeşil gözleri, bu 
gecenin mfüıtakbel neşesi şerefine da 
ima gü!Ums.y~n dudaklarlle dertsiz 

- o ... Bu gece ikiniz de pek gilzel vctıl bir çarpmtı \•erdi. Tebessüm öu 
ve zarifsiniz!. Gelin bakayım, biıaz daklanmda dondu. Ve onun adeta 

vucunda ezıllyor, ara sıra ateş gibi köşelerıne daC'tlan davetlıler daha. yer 

ve gamsız insanların fUtursuzluğu i· 
çlndc ıdı. Bir iki parmak hareketlle 
Nevinin saçlarını dUzeltlrken bir an 
gözlerini Uzerlmde hissettim. Biraz 
evvel gUIUmslycn bakışları sanki bir 
denblre çcliklcştı. Bir şey söylemek 
istercesine dudakları oynadı. Sonra 
vazgeçmiş bir ta\•ırla aramızdan ge
çerek uzaklaştı. 

Merdlvcnlcl"i inerken Ncvınin 
luna girdim: 

- Beni sever misin, Nevin?. 
Dedim. YüzUmc baktı: 

kO· 

- Tabii seni çok severim Leyi!·. 
Bu sual neden icap etti?. 

'.Manzun mamun gülümsedim: 

yaklaşın ...• dargın bir sesle: 

Dedi. İkimize de ayni gUIUşlU göz· Seninle alay etmek artık insaf· 
terle ayrı ayrı bak ıyordu. Nevini iki 1 sızlık olmaz mı Leylıi. ?. 
elinden tutarak çekti. Sonra. yanakla- Dediğini işittim. Şaşırmış ve kıp· 
nnı avuçları arasına ala.rak: 1 kırmızı olmuştum. Korka korka: 

- Ne cici bır kız olmuşsun, Nevin ı Nıç,n ınsafsızlık olsun, Kenan 
clğim!. Korkarım seni bu gece elimiz ağabey? .. 
den kaçıracağız!. Dcdım. 

Diye şaka etti. Sonra hana döndU. Birdenbire b!leğıml tutarak beni 
Ondan ev,·eı ben davrandım: hafifçe kendisine çekti. Gözleri garip 

- Söylemeyiniz, Kenan ağabey!. surette parlıyarak şu cevabı verdi: 
Alay etmenize izin vermlycceğim?. - Nevin sen de gel ve ·doğruyu 

Bir ,aka diye söyledığlm bıı söz- söyle! Bu kadar zarıf, bu kadar na
lerc, onun da her zamanki kahkaha- d de bir güzellikle alay edilir mi? .. 
larlle eülerek şaka ile mukabele el· O anda yanaklarımın alev alev ya-

yanan yanaklarımda onun yüzünün 
temasını hissediyordum. Başımı uzak 
la.ştırmağa bile kuvvetim yoktu. San
ki ış ı klar ağrı· ağır kararıyor, yalnız 

gözlerimde onun gecel~r kadar siyah 
gözlerinin karanlıkları ka.lıyordu. 

- Saadeti sende bulacağıma inanı
yorum, Leyiıl?. Senin gönlünü ayni 
inanç dolduruyor mu? 

Bu sesteki sıcak, heyecanlı ahenk 
senclen:lenberi beklediğim sese ne ka
dar benziyordu. Yoksa rüyalarım bi
rer hakikat oluyor da bedbaht, kim· 
sesız hayatım ışıklı bir yola mı glri· 

!erine oturmadan, lnsa'l8 baş döndU· 
rücU bir zevk aşılıyan ayni vals tek· 
rar çalınmağa başladı. Gözlerile uzak 

tan benı arıyan Kcnanı bir anda ya· 
nıbaşımda buldum. O bana gözlerinin 

içli ve sıcak bir bakışile yalvarırken, 
ben de ona gözlerimle cevap verdim. 
!\'eşeli bir hareketle kolunu belime do 

!adı. Akşamdanberl kim bıllr kaçıncı 

dansımı onun kollarında yaparken; 

kalbimde ilk dansın heyecanını, ru-

humda saadctlmın 

yordu?. yordum. 
sevincini h!ssedi· ı' 

(Arka& var) P!Ak, kalbime damla damla hüzün ı 

mıyorsunuz? 

Bir kitap alınabllecek parayı 

ünlversıtelınin karnının doyma!l 
/ 

alınacalc bir ekmek parasını nıçil1 
kağa atıyorsunuz?! •.• 

* Büyuk u. t.at1 Ruhun ııad 

Bugtın TUrk gençllgınln una 
bileceğı her şey fedadır. 

Srn bır çıCtr açtın. Açtığın ç 
Ttirklerlt' beraber t'bedıyctıcı·e 1'11 

~ev m c..1ıp gıdccektır 

ı anık nrıa# 
=======~ 

Edirnede mükelleflerİl1 
müsameresi 

Edırnl' (Husus1) Beden terbı)r.' 
dlmcı bölge,.iue '{len&up gençler 

tından bu ıı.l<ı;ıanı saat 2.1.30 ds 
ke\'i salonunda paı lak hır musıılll 
veııldı. 

1stık1AI marşı ile ba.şlıyan bil 
sameredc gençlerimizin gösterdıl1 

va!fakiyct takdirle lmrı;ıılanmı.ŞUi .,. 
Niğde emniyet amirli91 

Edirne, (llususl) - Vıh\)'e 

Emniyet mUdür!Uğü Adil kısıın 
Baş komıscı· Atıf Vural Anks.r& 
lis kollejlnde yüksek taluııltni nııl' 
fakiyetle bltırmış ve tcrfıan ~ 
Emnıyet Amirliğine tayın edıtınl~ 

Bırçok ' ııtıyeUerde ve son ol 
da Edirnede düı1l.stlüğü ve cıdd 
Ue kendisini sevdiren bu arkad İl 
zı tebrik eder N•ı;"de de başarı 
dlleıiz. 

Bademl ı körte 
Sin ir ve d erisi iyice ~ 

lanmış yağlı koyun etİJ1~ 
600 gram ıayet İnce kıY fi' 
nız. 200 gram haşlanmış . 1,t 
patatesi 125 gram kabııl'I, 
haşlanıp çıkarılmış ve bav•·~41 
dövülmüş iç bademle kıY~ 
kanıtırıp bir havanda b~ 
haline gelinceye kada r d0 ~( 
nüz. Bu esnada iki kahve _Jf 
şığı tuz, yeniba har ve reljoO 
den geçirilmiş iki soğan ve " 
gram kuş üzümü serper~ ol' 
el ile karııtırarak iyice Y f.. 
runuz. B ir kase içinde ÜÇ ;/ 

~urt~yı içine ka le ta kırığı t il 
ıle bır kahve kaıığı ararot 1" 
rıştırıp çarpınız. Hamur hl I 
de bulunan kıymadan ar:r:tı #. 
tiğiniz şekil ve büyüklükte ~ 
leler yapıp yum urtaya bul ·f, 
t an sonra kızgın tereyağı ':ut 
d e hafifçe kızarta,rak te~ 
diziniz. Birbirine yapışI11~ 
ları için b iraz e t suy u dök ~ 
Orta hararetli b ir fınndB .J 
çeyrek saat ka dar bırakut"ıf 
sonra çıkarınız. Haşlanrnıf 
zelye garnitürü ile dağıt_,. 

B 
Ilı 

n 

" 



----- 17. 7 - 941 ------------------------....:.--------

Ankarada düdüklü Telgraf, Telefon · ve ·Ajans Haberleri r-BAŞ ll&ULIDD DIVA•I 

tayyare uçuşu 
Maneviyat üzerinde tesirler 

Yapan bu yeni silah tecrübesi 
vilayetlerimizde tekrarlanacak 

e Ankara, 16 (Telefonla) -
rrı u sabah, saat 1 O da Ankara se
n llarında, clüdüklü bir tayyare 
e sntuhtelif uçuşlar yapılmıştır. 

dt 0 n harpte Almanlar tarafın
n dcul!anılan ve bilhassa mane· 

viyat üzerinde pek büyük tesirleı 
icra eden bu yeni silah hakkında 
Ankara halkına bir fikir verilmiş_ 
tir. 

Bu kabil uçuıılar, bir çok vila
yetlerimizde tekrar edilecektir. 

Almanlara göre! Japon kabinesi 
I (Hafı 1 lnclde) X /X (Batı 1 incide) //; 
derde Sovyet kuvvetleri tarafın- Burada, vaziyetin fevkala.de neza-
h~n Yapılan ncvmidane mukab'il ketl dolayıslyle imparator ve lmpa-
llcurnıar dü~ana kanlı zayiat ratoriçe yarın öğleden sonra Tokyo-

\'trciirilerek pü•kürtül,müttür. ya döneceklerdir. * Matsuoka, bir kaç gUndenberl so-
S ğuk algınlığından muztarlp olduğu 

b erlin, 1 6 (A.A.) Yite- için kabinenin fevkaliide toplantısın-
~ •k rnıntakaıının ıarkında kahı da hazar bulunamamış. buna binaen 
plaıın hattının son tah~imatı da kabine bat sekreteri :Matsuoka'mn 
tailıarteai akıamı Alman kıtalan istifa tmzıuımı almak üzere ikamet-
?lfınd!n zaptedilmi§tir. glhına gibnlştlr. 

b· Betonarmeden yapılmıı büyük Bir tesadüf eseri olarak ikinci Ko-
.ı: blok tcfkil "'en ve yeraltı te· noye kabineainln istifası eski bahrl
b"tını da .ihtiva ed~n burad~ki ye nu.rı Mitsumaııa Yona! kablnesl
~ 'tlıca mevzii tamamıle ele tıeçtr. n1 istih!Af ederek iktidar mevkline 
'ttı ~le. için Alman piyadeei 36 saat geçtiği 17 temmuz 1940 tarihinden 
t., lica.dele etmek meoburiyetin~.e tam bir sene sonra vaki olmuştur. 
t 1 tnıştır. Bu mevz.i .gayet mu- O tarihte Yona! kabinesi lngiliz • Ja. 
l ~trı.el bir surette ıgizleJlmİf bu- pon • Amerikan lşblrllği taraftarı 
11nıı l"k l ·· ) ~ Yor ve çe ı ten mamu mute- olarak tellkki edl mekte idi. 
A.~trilt kubbeleri .ihtiva ediyordu. İklncJ KoMye kabinesi idaresinde 
"1 &açların üzerinde aaklanmıt bu- Jat>on tarihinln mUhim ha.diselerl 
C::."n avcı askerleri mevzii hari- fUnlar olm114tur: 
la\ rnüdafaa etmişler ve Almaa ı - cMllll hizmet birliği> nln te
i erlerini bir ku.-tun yajmuru sisi ile t'.ahaddU.S eden totallter mlllt 
\ e lc.a.r1ılam11lardu. Ağır toplarla hareket üzerine bUtUn siyası partile-
""" l - -' - d .. A.I n top arı1K1an yar ırn aorcn rin dağılma.sı. ) ran kıtalan bu mcwzÜn batar· 2 - Japonyayı Almanya ve 1tal
~ •tını su.turmağa muvaffak ol· yaya bağhyan üç taraflı ittifakın 
it tlardır. :Bunun üzerine piyade akdi. 
~ ll\-vetlerile iatl\1t&m kıtaler.. ci· 
Çı~a~ sığınaklı mevUlerden a- Japonya harbe kartı daha enerjik 
hirlilc.t §ıd.detli bir ateıe Tafpm~n !>ir siyui iatikamet almalıdır 
ltıı..ı_ e llerlem~ie ~afiak ol- Tok o 16 (A.A.) - Of!: 
ı. ~r ve baı1ııca mu•tahkem sr Y ' 
outı,;;ın il :_ cı~ ı. _-' İkinci Konoye kabinesinin almış 
.ıl,. mazga acına .wın-.. mtKı 
~er· . . le d' Şiddetli <>lduğu kararlardan ve icraatından 

Nevyork Taymiseı B. Ruzvelt 
göre diyor ki: 

Sovyet merkezi Amer~ka ordusu 
Kazan'a naklediliyor dünyadaki orduların 

Nevyork, 16 (A.A.) - D.N. en küçüğüdür 
B.: 

Nevyork ·Times'in Va~İngton· 
da salahiyetli bir kaynaktan aldı
ğı malumata nazaran Sovyet hü· 
kumet daireleri ve resmi mücsse· 
seler Moskovayı terk~derek hü· 
kumet merkezinden 450 fersah 
mesafede bulunan Kazan' a naklet 
mektedirler. Amerikan gaz:etes.i
ne ıgöre yalnız Hariciye Komiser· 
liği muvakkaten Moskovadan ay
rılmıyacaktır. Bu sebepledir ki 
diplomatik mahfiller de Mosko· 
vada kalacaklardır. 

Afrika harbi 

lngiliz' ere gore 
cephelerde vaziyette 

değişiklik yok 
Kahire, 1 6 (A.A.) - Orta· 

ıark İngiliz umumi karargahının 
t.ebliği: 

Cephelerde va:ıiyette hiç bir 
değişiklik yoktur. 

İtalyan tebliği 
Roma, 16 (A.A.) - ltalyan 

ordu!arı umumi karargahının 
406 numaralı tebliği: 

----- r. 
Ordunun idamesini 

veya inhilalini •tercih 
etmek kongreye 

aitt!r 
Va~İngton, 16 (A.A.) - Ü· 

fi: 
Reisicümhur Roosevelt, gaze· 

tecilere hitaben demi~tir ki: 
«- Amerika ordusu, hala 

dünyadaki orduların en küçükle· 
rinden biridir. Mevcudunun üçte 
ikisi terhis edilip bunlann yerine 
yeni kura efradı alındığı takdir· 
Ee ordunun inhilal edeceğinde 

şüphe yoktur.> ~.;::..?.> 

Hatlı> Have etmi~tir: 
c- Şimdi ordunun idamesi ve 

yahut inhilaline müsaade edilme· 
si şıklarından birini tercih etmek 

k_olaydır. Bu bapta bir karar ver
mek kongreye aittir.> 

B. Roose~elt, ordunun silah al. 
tındaki efradı normal hizmetler 

haricinde ımuhafaza etmesine mü
saade ettiği takdirde verıniı ol

duğu söze !•dakataizlik etmİf ol· 
mayacaktır. Zira kura aknununun 
bir maddesi, askerin silah altında 

Şimali Afrikada ltalyan ve Al
man tayyareleri, yeniden Tob· 
ruk'taki tahkimata, bataryalara 
ve liman tesisatına isabetli en· 
dahtlar yapmışlardır. Diğer bir tutulması için iki meclisin bir ka-
takım Aln:ıan filoları, d_üşmanın rarname s<J..ar edebleceklerini na
ileri hatlarda bulunan tayyare tıktır. 
meydanlarını bombardıman et
mişlerdir. Düşman, Sirenaik" in 
bazı mahallerine hava akınları 
yapmıştır. Bir İngiliz tayyaresi, 
Bardia civarında tayyare dafi ba
taryaları tarafından düvürülmüş· 

Royterin dip!omafik 
muharririne göre tür. 

-,,fil.ikıyerl~~nn~ı d r .::· d ve istikbalde alacağı kararlarla ya-
~'rt_ ar net.iccaıg c eton . u· pacafı icraattan bahseden Hochl H • • • d 
ljqeı.~, ça~~aly~~ y.kılmJt ve >çe" Shlmbum gazetesJ, yazıyor: azıran ayı ıçın e Japonya yeni bir 

askeri harekete 
hazırlanıyor 

~r o m\iflur. b İ ·ı· Q,. "ı.. .. el Kabine, memleketin her tUrlU lhtl- atan ngl lZ Ve 
'°ılı" lll\iınun __.-na zaptın Mı mailere k&rfl koyabilecek bir halde 
ıtı. l hücum kıtalanmız dijer bulurunuı arzusunda ise ı;ok bUytlk mÜftef .ik ticaret 
it ~~kem mevz.ılere. bu mevzi- bir enerjiye sahip olduğunu ispat et-
)~ırı ölü zav.iyeler.i tarafından mesi lazımgellr. gemileri tonilatosu 
ltı. 1-,.rak, bunları da infilak Ayni gazete diğer taraftan şöyle 329,296 Londra, 16 (A.A.) - Reuter ajan· 
e~delerilc tahrip etmi§lerdir. sının diplomatik muharriri yazıyor: 
~~retle 'beton müdafaa aiate- demektedir: 

16 
A A _ Hazl· Jsponyanın yenl blr askeri hare-

Ctlt l~. cenahları zarar veremiye- Bundan bir sene evvel teşekkUl Lond~a: d b( . .)j T e ket tasarladığını gösteren al!metıerl 
otr bale ıget.irilmi§tir. etmiş olan ikinci Konoye kabinesi, o ran ayı .ıç.ın e atan . n~ı ız: ·~ i İngiltere ve Amerika çok yakından 

h.,..d ::.er"ane vürüw• zamandanberi çok iyi bir siyaset ta- müttefik ticaret. gemıler1 to~ a: taldp ediyorlar. 
....... llllllra - " - "~ kip etmiştir, fakat Japonyanın tam tol arı hakkındakı rakamlar hıaııe 

d d . d b" · ·1·k ·· t r Öyle anlatılıyor ki Japonyanın bu 
~ evam e ıyor bir harbe kar~[ koyabilmesine medar dilir derece e ır .ıyı J goıı e -

teliıı'rlin, 16 (AA.) - Sovyet- olacak daha enerjik siyası bir istika- mektedir. hususta na~ıl b,r yol tutması ltı.zım-
1}..-;'• Stalin hattının arkatı!lda met almak llzımdır. Haziran ayı içinde düşman ha- geldiği hususunda Japonlar arasında 
~~ ve Duna nehirleri ara- Şimdiki kabinenin gayesi, Japon- reketile 79 ticaret vapuru batmış tam bir ittifak yoktur. 
tııet 'ki böJı&ede yeni bir mukave- yanın yeni baştan tensiklnden ibaret tır. Bunun 5 2 si lngiliz, 19 u müt· Bu nazik anlarda Japonya'nın Mlh
dillt· cePhes.i tesis etmek hususun· olmamalıdır. Kabine, şarki Asyada 1 tefik ve 8 i bitaraftır. rBu 79 va- ver yanında mUsbet olarak yer al
tttt 1 bütün ümitleri kat'i bir su- ve dünyada yeni nizamın ihdası !şln- purun mecmu tonilatosu da mMım Almanların istediğine şüphe 
liiıt e hop çıkmıştır. Ordunun bü· de mllletln hlklm bir rol oynamasını 329,296 dır. yoktur. Almanların arzusu Japonya
ltr· '1nıflarına ımcnsup tC§ekkül- temin edecek surette hareket etme- -Martta İngiliz: müttefik ve bi- nm Siberyadaki Sovyet deniz eyalet
le 

1
t Sovyetler tarafından alelace- ildir. Konoye kabinesi siyası saha Ue taraf ticaret ,gemi zayiatı 129, ni- !erine taarruz etmesidir. Fakat Sov

'~landığı bir eırada Alman dahill idare sahasında bazı hattıların sanda l 35 ve mayısta 104 idi. yetlerin müthiş şark ordusuna karşı 
~ ~/' Le~grad üzerine fasıla- önüne g~ememiş lse de bu harp dev- Demek oluyor ki. haziranda a- Japonların bu Alman talebini ısa! 
ttrrı .. ~ aurett~ yürümeğe devam resinde Japonyaya rehberlik etmek d 2 5 · d h b t edecekleri çok şüphelidir. Bundan 

~ledirler. liyakatini göstermiştir. Üçllz!U mlsa- etçeAI g~1d. la a az ak mdıı-f • . tır. man ıa ıa arının ne a ar başka Japon askeı1 mllt'rlUerlnln 
km akdi Çin - Japon ihtılA 1 "e mını .. f · ld ~ b k ) ) - kudretini de arttırır ki Japonyanm 

t Macar tebliii 
~t llda.pefte, l 6 (A.A.) - Ma. 

te,._• bliw• f.t -•uı te gı: 

~ile 'c•r Ve Alman zırhlı kıtaları 

'' geçerek Sovyet dümdar· 
1 

da-ha gerilere atmıılardı;. 
Fin tebliii 

te.~~lıinki, 16 (A.A.) - Fin 
·•ıı tebl"w ·-
S 1 ıgt: 

' 
1 \'e b " 1 · d"" ~\n f'· çarıam a 8Un erı uş· 

tıe 'b tnlandiya toprakları üzeri
~lteı0~ba atmamıştır. Avcı tay
,.. •et1r..:_ 
···~ 6 -·~ ve dafi bataryaları· 
ıtıu1ıe d~ıı~an tayyareai düşür
lal>takJ ır. Bu sur~tle ıfinlandiya 
d~llı'n arı üzerinde düşürülen 
a(ltıtıot tayyareleri 1 14 e baliğ 

l 
\lr. 

e . 
nıngrad'ın sukutu 
\'ahinı neticeler 

doğuracak 
t londr 1 '~ete.~ 6 (A.A.) - Times 
~t'dın &lnın baımuharriri. Lenin-

'h.ia trıaruz bulunduğu tehdidi 
Le ~evz:uu ederek diyor k.i: 

hizmetin' tenslkl bunun birer delili- mb. u .rıt Aol ugu u ı· ral aml ar ah s~ ıttır. man ve ta yan ar azı- böyle bir teşebbüse girmesini isteyen-
randA 8 7 6,7 8 3 tonilato batırdık- ler bile bundan ihtiraz ediyorlar. 
larını iddia ediyorlar. Bu yukarı-

dir. 

se Almanlar tehlikeden ve endi
şeden 'kurtulacaklar ve gerilerile 
,imdi Letonyada ve Estonyada 
kullandıkları üslerden daha Jyl 

bir muva.ala temin etmiş olacak· 
!ardır. 

İspanyol gönüllüleri 

Sarrebruck'a geliyorlar 

Berlin, 16 (A.A.) - Sovyet· 
lere karşı harbetmek isteyen İs
panyol ıgönüllüleri 16 temmuz sa· 
bahı Sarrebruck' a gelecektir. İlk 
defa olarak Alman topraklarına 
gelmekte olan bu «Mavi Lejyon> 
cüz:ütamları binlerce ki§iden mü
rekkep -bulunmaktadır. 

da verilen 329,296 tonilatoluk 
hakiki rakamın yüzde 165 i nis
betinde fazla gösterilmektedir. 

---Q----
Amerikada casusluk suçile tevkif 

edilenlerin nıuhakemesı 

Nevyork, 16 (A.A.) - Ca
susluk suçile hazıranda tevkıf 
edilen 33 kişinin muhakemesinJe 
alınan hükumeti suikasdci olarek 
tevsif edilmiştir. 

İddianamede deniliyor ki: 
Maznunlar kendi ualarında 

Alman hükumetile ve diğerlerile 
su.ikadci1/< istişarelerinde bulun
mu9lardır. 

Maznunların muhakemesi ey
lule tehir edilmiştir. 

İngiltere üzerine 
yapılan ·hücumlarda 

Ölenler 41,900 
Yaralananlar 52,778 

Londra, 16 (AA) - Reı· 
men bildirildiğine eöre 1940 
ikincikanunundan bu senenin ha
ziran sonuna kadar İngiltere üze· 
rinde yapılan düşman hücumlatı 
neticesinde 41 bin 900 kiıi öl· 
müş, 52 bin 178 kişi yaralanmı; 
veya hastaneye kaldmlmııtır. 

Bir Amerikan 
torpido muhrihi · 

----- ...:.-ı-:::!' 

Bir Alman denizal
tısını bomlti'ta ı 

Nevyork, 16 (AA.) - D.N. 
B.: 

Nevyoıık Times diyor ki: 
Bahriye komisyonu reisi ayan 

azasından B. Waloh, bir mülakat 
esna&nda.. ıBa'hdye Nazırı B. 
Knox'ıun ~eçen c~ma -günü bahri
ye komisyonunun gizli bir .içtima
ında yapm•ş olduğu beyanatı te
yit et~tir. Bu beyanatta, bir A
merikan torpido muhribinin yak
la~akta ol,!.n ibir Alman deniz
altısına, denizaltı bombaları allı
ğı bildirilmiştir. 

B. Knox, Amerika Birleşik dev 
letleri ile İıııgiliz hükumeti ara• 
sında Atlantikte müşterek hare
ket et~ek -üzere bir anlaşmanın 
mevcut olduğu haberini tekzip 
etmit ve §İmdiye kadar hiç bir 
harp ~emisinin •B. Rooseveıt ta
rafından teabit edilen harp mın· 
takasından geçmediğini ilave et
mıttir. Amerika Birle§ik devletle
ri bahriyesinin faaÜyetine sadece 
takviye edilmış deyriye faaliyeti 
nazarile bakılınaktadu. _ __..., __ _ 
General Gort 

Ruslara göre 
.......-. (Bııflı 1 l.na\dllO $ •• 

Volint istikametlerinde §iddetlı 

Biz, kara gün 
dostuyuz 

muharebeler devam etmiıtir. (Bafı l tuclde) // / 

P•ko.w • Perhov istikame~ind'! Yunanlılarla nesillerce düş-
dün sabah cereyan eden bir mu· man kaldıktan sonra iki taraf 
harebede ıkıtalarımız: düşmanın da hatalarını anladı, maziyi 
motörlü ve zırhlı bir grupunu iha- gömdü ve aradaki müS{erek 
ta ederek kısım kısım imha eyle- menfaatlerin icabına uygun bir 
mişler ve bir çok tank, kamyon yal tuttu. 
ve her türlü silah iğtinam etmiı-
lerdir. Düşman, kıtalarının geri Son on sene içinde iki mem-
kalanı garba doğru sürülmekte- leketi birbirine bağlıyan maddi 
cfü. ve manevi bağlar gittikçe ço-

Yitebsk mıntakasında bütün ğaldı, birbirimizi yakından ta
gü~ dü§manın motörlü ve zırhlı mdık ve sevdik· Anadoludan 
kuvvetlerine karşı anudane mu- Yunanistana gidenler ayırıcı 
harebeler olmuıtur. Düşman şar- bir unsur tesirini yapacak yer
ka doğru ilerlemek için beyhude de iki memleket arasında bir 
gayretler göster.miştir. Muhare· köprü vazifesini gördüler. Eski 
beler her iki taraf için zayiatlı 0 - Yunan halkı arasında da bize 
larak devam etmektedir. karşı beslenen sevgi ve güvene 

Novograd - Volins istikame· başka herhangi iki millet ara
tinde kıtalarımıı: dü§manın şarka smda tesadüf etmek güçtür. 
doğru ilerlemek ve müıkül vaz.i- Yunan milleti, harici tecavü-
yete düşen zırhlı kuvvetlerine il-
tihak etmek .için yaptığı teşebbüs- ze karşı kimsenin ummadığı bir 
lcre karşı mukabil taarruzlarla a- cesaret ve fedakarlıkla muka· 
nudane h,arb~tmektedir. vemet gösterince ve İtalyan as-

15 temmuz günü Sovyet hava keri kudretini sarsınca hayran
kuvvetleri düımanın motörlü ve lığımızı serbestçe ifade ettik. 
zırhlı cüzütamlanna taarruzda ve Güniln birinde Yunanistan 
tayyare meydanlarında tayyare· yeni darbelere uğradı ve ezildi. 
lerini tahribe devam etmişler ve Talihin gidişini değiştirmek eli
Ploe~ti petrol sahasını, Sul.na an- mizde değildi, fakat bu sadme
trepolarını ve T ulcea unıntakasın- lerin neticesi olarak bütiln bir 
daki nakliye vasıtalarını bomba- dost millet yanı başımızda aç
lamı§lardır. hktan ölürken, bu ıstıraplar 

Amerikanı n ı 4 ter_nm~z .. g~nü .. d~~manınJr! karşısında seyirci katamayız. 

Orta Şark, Akdeniz tayyareeı duııurulmuıt~r. B Dostluk yalnız lafla olmaz, asıl 
kayıbımız: 25 tayyaredır. kara ··nıerde eserleri gösteril-

heyeti İ}e mÜzakc~·e- Riga körf~zinde bir 50':~t melid~ Nitekim biz Erzincan 
destroyeri duşman tayyuelerının f r k ti . . a··· . 

lerde bulundu • hücumuna ui7ramıştır. Destroyer c a e nı ge~ır ıgımız zaman 

CebclUttarık, 16 (A.A.) - Batı 

Akdenızındekl vaziyet CebelUttarık 
vali ve başkumandanı General Gort 
ile Amerika hUkümetinln ortaşark ve 
Akdenizdekl heyetl arasında müzake
re edllmif tir. 

Bu heyet b!r kaç gUn Cebelüttarık
d11. kaldıktan sonra ,ımdl lng-lltereye 

liava dafi toplıırile iki dütman gerek. Yunanıstanda .,ve gerek 
tayyaresini düıürmüı ve kendiai A.?1crı~ada b.ulunan ~unanlılar 
hiç haeara uğramamııtır. gostenş şeklınde degıl, candan 

Sovyet silahlı balıkçı gemileri alaka şeklinde yardımlarda bu
Finlandiya körfezinde bir düş- lundular. 
r.ıan denizaltısının mayin tarlasın Biz zengin bir millet değihz, 
<lan -g:eçerken battığını gör:nüş- rncmleketimizin içinde sanlma
lerdir. ğa muhtac sefalet yarası çok-

Dört düşman av tayyares:le] tur. Bununla beraber Yunan 
Heyet daha evvel ortaşarka gide· vuku bulan bir hava muharebe-

1 kıtlık afeti gibi bir lif et karşı
rek be' hafta kalmıştı. Heyete B. ainde iki Sovyet deni~ tayyaresi 1 sı!1da harek~te geçmek ve iO:-· 
flarriman reislik etmektedir. Amerl- ik.i dü§man tayyaresini düşürmüı- kan derecesınde yardım ve ala
ka hava kuvvetleri Generallerinden tür. Bir Sovyet deniz tayyaresi ika göstermek herhalde manevi 
Boyce de heyete dahildir. 1'aybolmu§tur. bir borcumuzdur. Milletler, bu 

gibi manevi borçları sırasında 

hareket etml~tlr. 

Kısa Haberler: 
Sovyet hükumeti Moskovadan tanımak ve ödemek suretile bir 

ayrdmıyor kat daha yUkselirler. Verici ro-
Moskova, 16 (A.A.) - Reu- ltinil komşusunun felaketi kar-

Ceulr, 16 (A.A.) - Ott: Vlchy'den ter ajan11nın huausi muhabiri bil- d ·r t k b' ·ıı · 
hareket etmıı,ı olan General Weygand, diriyor: ~ısınd. akı ad. e me

1 
• ır mı etidn 

dUn öğleden sonra tayyare ile bura· ı . . . .. . en ı en ıne o an saygısını a 
Sovyet ıstihbarat burosu mu- arttınr 

ya gelml9tlr. d "" . . o L lk" 1 ·1 · * Londra, 16 (A.A.) - Alman ur muavını '°· ozovs 1• e çı e- Yardım· ve alakanın iki şekli 
raayosu bir Tanca telgrafına lı;tınad rin en eskisi olan lran elçisinin olabilir: Birincisi, Yunanistana 
ederek Rabat"da bir hür Fransız ziyareti hakkında bir ıgaz:etecinin bir kaç Kızılay heyeti göııdere
suikastı ke,fedildlğini ve 20 kişinin sorduğu suale verdıği cevapta rek derde alaka göstermek ve 
tevkif edlldığlni blldirmeutedir. Sovyet l,ükümetinin Moskovadan ! mesela aç çocuklara sıcak ve 

* L\zbon, 16 lA.A.) - Asor ada· • w .. l gıdal b" b vermek ·,..·n bi . . ayrılmaga hazırlanmadıgını soy- ı ır çor a ı~ı r 
larındakl garnizonu takvıye ıçln fa- kaç merkezde aşhaneler açmak-
sı!Jlı ı:ıurcıtte yen.den kuvvetler gön- lemi~ ve elçilerin Moskovadan tı lk' .. d Almanlarla ol 
derllmlştlr, hareketine lüzum olmadığını bil- r. :ncısı e a~ 

Y 16 (AA) _ B hriye d dostlugumuzdan ve aradaki * .... Juııe , . · a irmiştir. 1 · · dd · "f d 
nazırı Hughea radyoda söylediği bir karşılık ı ıtima an ıstı a e e-
nutukta sovyet ı9çııerı kendi hUkü- Sovyet heyeti tekrar Londraya derek biran evvel Yunanistanla 
metlerine nasıl muzaheret ediyorlar- dönecek münakale kurmak ve ticari 
sa Avustralya komUni.stlerlnin de fe- C 16 (AA) D .1 esas üzerine sevkıyata başla-enevre, . . - aı y 
dcraı hUkümete muzaheret etmeleri- T l h . L d d k . maktır. 
nı tstemlştır. e eit ap ea!etesı. on ra a 1 Yunan milleti, kahramanca * V1Lfington, 16 (A.A.) - Un!- Sovyet heyetinin Moskovaya dö- müdafaası neticesinde Alman
tee Press·ın verdiği bir habere göre, nen reisinin yakında tekrar Lon· ya dahil olduğu halde her ta
bahriye nezareti kongreye bir kanun draya geleceğin.i bildirmektedir. rafta saygı kazanmıştır. Yu
projesi tevdi ederek bahriyenin kara Bu arada Londradaki müzake- nanlılara kara günlerinde yar
teaieatını genişletmek ve Kodiak, 
Midway ve Wake adalarında deniz relere Amiral Şarlamof devam dım için bizim girişeceğimiz te-
Usleri ınta edilmek üzere aoo milyon etmektedir. şebbüse ne Almanların, ne de * Lizbon, 16 (A.A.) - Asor ada- Gazele çarşamba günü baıla- İngilizlerin mani olmak istiye-
dolar tahsisat istemiştir. mıı olan İngiliz • Sovyet askeri ceklerini zannetmiyoruz. Etse-
lanndan biri olan carvo'dan Dlaris ler bile gUnahı ve mesuliyeti on. 

görüşmelerinin memnuniyeti anu-
Notlclan'a verilen bir habere göre 9 lara kalır. Yunan milletinin bu-
temmuzda batan 1verneıııı ismindeki cip bir tarzda ilerlediğini o ildir gUnkü felaketine kal'§ı ne ka
lngtllz vapuruna alt bir tahlisiye m_ektedir. dar hassaslık ·ve alaka duydu· 
sandalı adaya gelml~r. Sandalda 80 Ruslar, lngilterenin ğumuzu göstermek için hare-
kişi bulunmaktadır. ket ve teşebbUse geçmekten * vıchy. 16 (A.A.) - Amiral yanı bacında herhalde geri durm11.mak Iizım-
oarıan bugUn hariciye nazırı sıfat.ile .,, 
yeni Portekiz elçisi B. Crelro Matta- harp eden devletlerı• dır. . 
yı kabul etmı,ur. B. Matta, hariciye Ahmet Emin YALMAN 
nazırına ıtımadnameııının bir suretini tanıyacak 
tevdi etmiştir. 

Suriyede * Tokyo, 16 CA.A.) - Domeı 
ajansının bildirdiğine göre, Uzak 
Şark tngillz kuvvetlerinin b&fkuman
danr General Pophams'ın daveti üze
rine bir Siyam Mkerl heyeti Slnga
pur•a gelmı,ur. 

Londra, 16 (AA.) - Öğre
nildiğine ıgöre Sovyetler Birliği 
hükQmetleri İngiltercnin yanıba- <Batı 1 lDMde) -
ıında mücadeleye iıtirak eden lenmi9tlr ve ort.ap.rkın ehemmiyeti 

Yugoslavya, Yunanistan, Belçika 
de bu nisbette artmıttır. 

Dally Telegraph gazetesi de ene 
ve Norveçi tanımağa karar ver- bUyük fark> b&flığt altında diyor ki: 

m.İştir. B. Cavrilovjç, 'Y~!?slav- Şerefli adamlarla ı, görmek ~
yayı tekrar Sovyetler BırÜgı nez- kadır. Suriye mUtarekeslnin en bariz 
dinde temsil etmek üzere yakın· vutı, mUtareke şartlannm her iki 
da Ankaradan ayrılacaktır. taratça gösterilen hUsnUnlyete vı 
Bükret yeniden bava taarrusuna mütekabil itımaddan mUlhemdlr. 

~tiil~Krad, !henüz kaybedilmiş 
ltelc.l;· ıKaybedilse bile kara 

?ecede !, .. bakımından birinci de
ltıe~. F akYük 'bir felAket teıkil et. 
~1;}'a., o.kat bahri bakımdan bu 
t11calc.t~r F:Vahim neticeler doğu-

Bu gönüllü İepanyol kıtaları 
hemen hemen tamaımile !apanya 
dahili harbine iıtirak etmİ.§ olan 
eski milli muhariplerden teıek
kül etmektedir. Bunların ekserisi 
uzun seneler tecrübe aörmüı ve 
fevkalide mükemmel bir •urette 
teçhiz edilmiı bulunmaktadır. 

Sofyada döıt eski Rus subayı 

idama mahkUın edildi KIEF ŞEHRi 
uiradı 

Bükreıı. 16 (AA.) - Düı· 
man tayyareleri dün gece Bükre
şin bir mahallesi üzerine küçük 
çapta yanıgın bombaları atmıılar
dır. Çıkan yangınlar sivil koru
ma tetkilatı ve itfaiye tarafından 
aüratle eöndürülmüttür. Dafi ba
taryalarının attığı obüslerin par 
çaları bir kişiyi öldürmü~. bir ki
ıiyi yaralaml§tır. Bir düşman tay
yereai düıürülmüı, mürettebatı 
esir edilmiştir. 

Ankara Kızılay 
veznesindeki 

suiistimal 
' \!a.aı h · ilhak.ika Sovyet donan 

e Al lrpte mü~im bir unsurdur. 

1 tellıi kfj na~Üye gem.ilerine ve 
~atl'\.ıık:l elerıne. Y•.ptığı müessir 
lir fa d al faaüyetıni ve neka

tltni.,/ a ar temin ettiğini isbat 
b" ır. 
oı.ı do 

Planına harp har.ic,i edilir. 

Sofya, 16 (AA) - Askeri 
mahkeme bugün, İngiliz istihba
rat servisine malumat vermek ve 
casusluk suçlarile eski dört Ruı 
subayını idama mahkum etmiı
tir. Zan altında bulunan diğer es
ki bir Rus subayı hapisanedeki 
hücresinde intlhar etmiştir. Mah
kOmlar kararı yedi gün içinde 
temyjz edeb.ileceklerdir \ 

Kief yahut Kiev, Sovyetler 
Birlijinde Ukraynamn merke
zidir. Nüfusu 513,789 dur. 
Dnieper nehri üstünde ve sağ 
kenarındadır. Moskovanın 940 
kilometre cenubu garbisinde-
dir. 

Bu tehir be§inci asardan ev
vel mevcuttu ve dokuzuncu a· 

sırdan on ikinci asra kadar 
Rusyanm merkezi idi. 

Avrupada ilk kız mektebi, 
1806 da, Kief'de kurulmuttur. 

Büyük bir kilisesi, mütead
dit köprüleri, Dnieper üstünde 
bir uma köprüsü, üni'Y'.mitesi, 
muhtelif mektepleri ve bu me
yanda papaz yetiftiren bir mek 

tebi, bir çok kıılalan, fabrika· 
ları vardır. 

En evvel hariatiyanlıiı ka
bul eden büyük dükaların mer
kezi bulunmut olduğundan ev· 
velce Ruslar tarafından mu· 
kaddea bir tehir sayılır v~ her 
sene binlerce ziyaretçi toplar 
dı. 

Ankara, 16 (Telefonia) 
Bugün Ankara ağırceza mahke· 
meıinde Kızılay veznesini tahrif 
ettilder.i makbuzlarla soyanların 
muhakemesine devam edil.mittir. 
Muhakeme yarın öğleden sonra• 
Ya bırakılmı_ş~ır. 
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Dtş MACUNU 

Kapanış Evhat malı. eski Sungura çıkmazı yeni 
1 Sterlin 5,24 Sungurlu So. E. 25 Y. 22 No. 1ı 100 M2 

100 Dolar 130.- arsa. 100 8 

Dişlere Hayat Verir 
,- ANCAK:~ 

Her sabah, öğle ve ak
pm. her yemekten sonra 
mutlaka fırçalamak ,arttır. 

Bu usulü tatmadan. munta
zam bir metodla takip 
edenlerin difleri mikroplar
dan, bastalddardan muha
faza edilmİf ohu-, pulan
maktan ve çürümekten kur
tUlur. Her zaman temiz, 
parlak ve ıiQel olarak ka
lır. 

De sabah, öife ve a.lqam 
her yemekten sonra 

ıiincle 3 defa 
Eczan ıl ıırie ...,_ Jlript 

ımiazalannda lul ._... 

> İsviçre Frc. 
~ Drahmi 
> Peçeta 
> Yen 
> İsveç Kronu 

Eshaıp ve 1.'ahvüt 

1933 Türk borcu I 
1918 lstlkrazı Dahili 
1933 İkramiyeli Ergani 
1934 Sıvas • Erzurum 
Anadolu Demiryolu Tahvili 
T. C . .Merkez Bankası 
T. tş Bankası müessis hisse 
T. tş Bankası (Nama rnuhar.) 
Osmanlı Bankası 

llt"UKlfr 

Türk Altını (Reşat) 

, TUrk Altını (Hamit) 
Türk Altını kllçük (Hamit) 
Türk Altını kUçUk (Aziz) 
Osmanlı Bankası cBanknob 
Kalın beşi birlik 

> ~ (Hamil) 
> > (Reşat) 

24 ayar altın gramı 

30.03 

-.-
12.9375 
31.1375 
31.005 

L. K. 

21 40 
22 00 
20 08 
20 30 
47 75 

131 00 
135 00 

11 50 
26 60 

25 10 
23 10 
23 00 
21 30 
2 55 

107 00 
109 00 
111 00 

3 20 

1 Askerlik ilinları 
EmlaönU yerli aakerltk şubesinden: 
1 - Eminönü yerli askerlik şube· 

sinde kayıUı harp maıoıu subay, erat 
ile şehlt yetimlerinin 941 yılt tütün 
ikramiyelerine 17/7/ 941 tarihine mü
sadi! perfembo gUnU saat 9 dan 12 
ye kadar her gün tevziat yapılaca
ğından 4 adet vesikalık fotograf ile 
yedlerinde mevcut ikramiye cUzdan
larJle birlikte askerlik şubesine mü
racaatıeri. 

2 - 941 yılı tütün beyiye ikrami
yesine müstehak olup ta hariçte bu
lunan ve mazeretleri dolayuılle şube
ye gelmeyecek olanların tevkil ettire
cekleri zat vasıta.sile paralarının al
dınlması ve bu mUddeU muayyene 
zarfında paralarını almayanlann pa
raları iade edıleceği ilQn olunur • 

r. Hafız Ce.,,.,..J 
L.OK-MA'N HfıKIM 
~e Miitelta1111ı 

Div~oJ.,. l 04 

• Bfııtlk~ AllkerlOc Şubesinden: 
1 - BeşikW, şubesinde kayıtlı 

maMU subay ve eratla şehit yetimle
rinin tütün ikramlyelerlniı1 afağJda 

yasılı tariklerde Befiktaf kazası kay
makamhtında verilecektir. 

Muayaae saadeı'İ: Pazar 
hariç~ 2.5. Tel.: 23698 

ÇualtWede mahsul 
bereketi 

2 - İzdihama sebebiyet verilme
mek Uzere herkesin cüzdanında ya
zıh :numaralara cöre saat 9 4-11 ıı ye 
kadar ellerlnackl mc\•cut tiltiln ikra -

Çanakkale (Hususi) - Bı.ı yıl vi- miye tevzi ve nUfus hihiyet cüzdanı 
IAyetin muhtelif yerlerinden alınan ile 3 adet vesikalık fotografla b !rllk
haberiere nazaran bu yıl hasadı ya- te kaymakamlığa milracaat etmeleri. 
pıbnıf okn kışlık mahstHlerimizln 1 3 - Bundan sonra mUracaat gün· 
fevkalA.de bereketli olduğu anlaşıl terinin cumartesi, salt, çarşamba ve 
maktadır. Bazı mmtakalarda dolu cuma günleridtr. 
h&Baratı varsa da, mahsulün umumi 4 - Tarih tevziden itibaren bu 
vazl~lne tesir yapacak vaziyette de tevzi müddeti 4 ay dah!lındedir. 
fildir. Bilhassa son günlerde yağan Günler: 
yafmurlar yazlık mahsUllerimlzin de 12/7/9H Cumartesi malt\l, 
berekeW olacağını müjdelemektedır. 15/ 7 / 941 Salı günü şehit yetimleri, 
Bu güzel haberlerden .çif'tçi ve şehirli 16/7 / 941 Çarşamba maltU 
hepimiz SC\ineblllriz. 18/7 / 941 Cuma şehit yetimleri. 

1~3/5906 Sarıyer Yenimahalle E . Bakkal Y. Ağır-
topçu eski ve Y. 6 No. Jı arsa. 3:5 3 

126/ 322! Sanyer Yenimahalle eski Cedidiye yeni 
Turlk So. E. 18 Y. 6 No. it arsa. 25 2 

126/ 3220 Sarıyer Yenimahalle E. Cedldiye Y. Torik 
So. E . 8 Y. 5 No. it arsa. 15 1,50 

126/ 3225 Sarıyer Yenlmııhallede E, Mezarlık Y. To-
rik So. E . 16 Y. 5 No. lı arsa. 18 1,50 

3/ 4466 Sarıyer Ycnimahalledc E . Cedıdlye Y. To-
rik So. E. 12 Y. 10 No. lı arsa. 30 2,50 

51281/ 11 Üsküdar Altunızade Mah. Çamlıca cadde
s inde Rauf paşa So. E. 34/ 6 204,3 Y. 2, 4, 
1/ 458 maıı köşk tarla ve bahçe ile Taş 
ocağının 14/ 104 h.ssesl. 200 19 

51160/ 107 Samalyada Arabacı Beyazıt mah. Koca 
Mustatapaşa caddesinde 252 No. lı e\', 450 31 

3/ 106 Beyoğlunda BWbl\1 mah. Mıe'lrbuğday So. 
E. 27 Y. 31 No. lı 63 M2 arsa. H 4 

sıra/i9 Beyoğlunda Kamerhatun mah. Kızılcık 
So. E . 9 Y. 25 sayıh evin 6/ 20 °hisSesi. 135 11 

1/ 5431 Balatta Hacı Isa mah. Verlye T. Düriye 
So. E. 4 MU. Y. 6 No. h kQglr c\•ln 1/ 3 
hlscsl. 300 25 

31332/ 137 GWhanc hastahanesi karşısında E. 2 Y. 
38 No. lı kahvehane (Senelik ican) 180 13,50 

Yukarıda yazılı gayı-imenkuller 28/7/ 941 pazartesi saat 15 de Milli 
EmlQk .MüdürlllğUnde müteşekkil komisyonda a)<Tı ayn ve açık arttır
ma ılc satılacaktır. Fazla izahat içın Mllll Emll).k 4. üncll kalemine mü-
racaat. (5746) 

Tlrldye Cl•llllrlfetl 

Ziraai Bankası 
Kuruluş tarihi: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 TUrk liraaı 

Şube ve ajans adedi: 265. 
.... Zirai ve ticart her nevi banka muameleleri. 

Para biriktirenlere 28,000 Ura ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarBIZ tasanı.tf hesaplannda 
en az 50 lirası !bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a lle 

0 

qafı -
dakl piAna göre ikramiye dafıtılacaktır. 

' ailıet 1,000 llrabk 4,000 Ura 100 adet 
4. > MM > 2,090 > 
' > 250 > l,OOI) > 

120 > 

4G 1t 100 1t ,,000 > 180 • zo • 8,209 1t 

DİKKAT: Hea&planndald paralar bir sene !çir.de 50 liradan qa
ğı dUIJlniyenlere ikramiye çıkbfı takdirde % 20 fazlasUe verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 11 mart, 11 haziran. 11 eyi.ti. 
11 BirinclkAnunda çekilecektir. , _______________________ __ 

BE·RLITZ 
LiSAN DERSANESI 

Bt)TtlN YAZ AÇIKTIR. 
Beyoğlu: 294, lstik!Al caddesi 

FRANSIZCA il Ll8an kurları 
lNGtLtZCE ,.e HUf'UHI 
AL~~CA DERSLER 
Haftada 3 ders ayda 4 Ura. 

Tecrübe dersi bedavadır. 
- j .... ..___..___,. •• ., ___ • - ~ 

Deldor 

GRrANLDiS 
Cild ve ZUhre\1 mütehassısı 

yoğhı Suterazl sokak No. 5 
il apartıman 2 el kat Tel 43734 

VAT AN Gazetesi 
ti.AN FİYATLARI 

BM}lık makta olan& 
1 iacl •:rta ııaaUml 
1 • • • 
1 • 

' > 
5 • 

• • 

> 
> 
> 

• 

htanbul A&llye Alt'"" Hukuk 1 

Mahkem~Indcn: I 
Müddei: Şükrü, :Müddeialeyh: Kad

riye: EyUp Rami Yenimahalle Gül 
sokak 11 No. evde. 

Dosya: 941/381 • ı 
Müddei ŞUkrü tarafından müddeia

l•~ö Kadriye aleybln6 açılan bollan· 
ma davası için müddeialeyhin 16/7/ 
1941 çarşamba günü saat (14) de 
mahkememizde hazır bulunması lüzu
mu llAnen tebliğ edllmesl üzerine rnu- j 
malleyhln o gUn gelmemesi veya bir 
vekıl göndermemesine mebni hakkın 

da gıyap kararı ittihaz olunmuf ve 
lmlA. kılınan bu karara ait ihbarna
menin bir nüshası da mahkeme d i
vanhanesine asılmış ve keyfiyetin on 
bef gün müddetle llAnı için tahklka· 
tın 29/ 9/ 1941 pazartesi gUnU 6aat 
14 c bırakılmış olduğu tebliğ yerine 
geçmek üzere illin olunur. 

Ağrlları dindirir! 
ROMA TlZMA, BAŞ, Diş, SiNi R ve BEL airılan ile ıSo~ 
himdan ileri ııelen vücut KiRiK LiGi, NEZLE ve GRlP 
lıkları D E R M A N kqelerile derhal • geçer, icabmcla 
1 • 3 kate almır, her eczanede bulunur. 

Fethiye Mal Müdürlüğünden : 
Fethiye kaza merkezine 50 kilometre mesafede bulunan Göcek 

lesinde me\•cut 500 ton mağnezit madeni 14/7/ 941 tarihinden iti 

beher tonu bir lira muhammen bedel üzerinden 20 gün mUddeUe 

arttırmaya çıkarılmıştır. 

İhalesi 4/ 8/ 911 pazartesi gUnU saat 15 de Matıye dairesinde motr 
şekkıl satış komisyonu tarafından icra edileceği cihetle taliplerin ~ f~ 
pey akçesi tutarı olan 37,50 liralık temlnatlarilc birlikte; mezkOr g 

komisyonda hazır bulunmaları na.1\ olunur. (5890) 

Küçük tasarruf 
hesapları 1941 

iKRAMİYE Pi.ANI 
K..EŞ1DELEB: 4; Şubat, 2 M8ıfU, 

1 Ağmtoe, S İklDıcl~ 
tarihlerinde ya_pdır. 

1 adet 2000 lira.lık = 2000. -
3 > 1000 > = 3000.-
2 > 1ro > = 1600.-
4 > 500 > = 2000.-
8 > 2:50 > 

35 > 100 > 
80 > M > 

300> 20 > 

Diyarbakır • Cizre •ULlll!C:A CDmhuriyet Merkez Bankası 
hattında altı kıSlm ilzerinde llllgilk 

inşaat faaliyeti devam ediyor 
( 
1.-4--+--+--+-

ı ~.+-+-+--+

' Diyarbakır, 10 (Hususi Muhabiri
miden) - Yakın bir maziye kadar 
Diyarbakır ve civar vilAyeUer ahalisi 
tüccarı, eıınafı tstanbula ancak üç 
haftada gelebilirken, bugün azami llç 
gtlnde gidiyorlar. 

:Mallkmdur ki bir zamanlar 1st.an
bul için iki yol vardı. Biti Sivas, Sam 
sun dlgeıi Halep yollle İskenderun i
di. Sıvas • Samsun yollle gi4enlerin 
vasıta! nakliyesi yaylı arabalar, Ha
lep İskenderun tarlklle gidenlerin de 
kalır ve develerdi. 

Samsuna ve lskendenına gidenle
rin çoğu vapı,ır beklemek mecburiye
tinde de kalırlardı. 
YlkıA .sonraları Haydarpaşa - Bağ 

dat trenterile gidip gelmeğe b~an
mıf ise de Haydarpaşada.n hareket 
eden trenler Konya, Adana yolile :Mar 
dine ve yakınına kadar giderlerdi. Bu 
cihetle Diyarbakır ve civar v!lG.yetıer 
ahalisi ancak yaza tesadüf eden gUn 
ler fç\nde Mardlne kadar giderelç ve 
oradan çöle :inerek trenlere binerler
di kl bu da ağır ve külfetli idi. 

İfte Sıvasa. Samsuna kadar birer 
bat temdidi ve Diyarbakır - Cizre 
hattIAın ıntaatına başlanması Malat
ya, E!Aziz, Diyarbakır, Siirt. Van, Bit 
Us, Muş ahali ve tüccarı için büyUk 
bir nimet oldu. Bu sayede blltün tUc
best bir halde lstanbula gidip gel
car, ahali, esnaf çok rahat ve ser
mekte ve işlerini görmekt'.edirler. ts
taıtbula tedavi için gitmek mecburiye
tinde olan hastalar bile huzur ve isti
rahat ~inde arzularım yerine ~etire
blliyorlar. 

Hele hattın Diyarbakır& kadar ge
lifi lktlsadiyatımıza çok kıymetli bir 
inkişaf vermeğe başladı. 
Kış mev.slmine tesadllf eden gün

ler içınde dUnyanın hlç bır tarafında 
mlaline teeadilf edılmıyen bu balıkları 
taze ~ ;yiyebilmek hakikaten bir 

ı. uvk deti1 midir t 

Diyarbakır lntut BaJ MUdiriyeti " 
hümmalı bir faaliyet içindedir. Ame
le eksikliğine rağmen no~ann bir 5 

an evvel ikmali için Bq Müdür Bay ' 
~tfi sık :sık yol üzerinde teftlf yap· 1 
makta ve icap eden emirleri vermek
tedirler. 

* Diyarbakıra 4 7 kilometrelik bir sa-
hada bulunan ve kaza merkezi olan 
cBl.smıb e günde iki defa tren hare
ket etmekte, günde iki defa gidip ge
len btt trenlerle bol bol eşya nakle
dilmektedjr. 

Evvelce Mardin tarikile Savur, Med 
yat. Cizreye giden halk firndi Blsmıl 
tarlkile oralara gıtmektedirler. 

Bismile kadar trenle gidip orada te 
darlk edilen hayvanlarla Savura ve 
oradan da tesadüf edebildikleri maki
nelerle Medyat ve Cizreye gidiyor
lar. 

Kısımlacda çalışan kıymetli genç 
mtlhendllllerimlz ve fen memurları

mız bazılarının aileleri yanlarında 

oldukları halde en ~ıcak bir ıkllm o
lan bu çöllerde hiç durmadan çalışı
yorlar. Bu kıymeUI gençler vücude 
getirdikleri eserlerden dolayı çok 
memnun ve milftehlrdirler. 
ElAzıgdaki tetkiklerini bitirdikten 

sonra on gün. evvel buraya gelen in
şaat reisi Bay Ferdi ve Nec&U bu 
kısımları birer birer tetkik etmişler 
ve gördükleri faaliyet ve muvaffaki
yetten dolayı çok memnun kahn1'!ar
dır. 

* Bu hat için şimdıye kadar Çallf&Jl 
amele miktarı Şijdur: 

Birinci kısım 257416, ikinci ksını 

211613, üçUncü kısım 183989, Beflncl 
kısım 189716, allll)Cı kısım 146524 ye 
k!ın 1,364.818 dir. 

VUcude get!rllen binalarla köprüler 
hakkında iklncı mektubumda tafsilAt 
vereceğUn. 

Soldan sağa: 1 - Kumaş kesip 
biçen; Bir hayvan. 2 - Adlar; İnti
zar et! 3 - Harekete getirilerek iş 

gören alet; SanaL 4 - Çabuk yetlş
memek. 5 - Bir uevi kadın kumaşı; 
Maden! sır. 6 - Tersi: bir renk; 
Dilsiz; Bir nevi cetvel. · 1 - Doğur· 
tan; Olabilirlik. 8 - Uzak işareti; 

Irgat; Şart edatının kısa ve kabası. 
9 - İstiğna; Bir kuş. 10 - Fakat; 
Salip; İsim. 11 - Uz~k llJllreti; İçin
de bulunduğumuz zaman; Avadanlık. 

Yukanda.n ~ıya: 1 - Diyar; 
Bir hayvan. 2 - Değnek; Yüklenme. 
3 - YUzün iki yanına sarkan saç; 
Anadolu Ajansı. 4 - Deniz generali: 
Çok değil. 5 - Temaşa kollarından 

biri; Ayak. 6 - Arzu; Çok yiyen. 
7 - Su; Götllr ! 8 - Resmini çizmek. 
9 - Zahmet; Dil6iz. 10 - İlgi; Bir 
yemek. 11 - Vücut suyu; Ba.şın bir 
kısmı. 

DVNKtl' BULMACANIN HALLI 
Soldan Sata: 1 - Sarıkamıt 2 -

Anason; Rauf 3 - Kat; Kimse 4 -
Anllln; (m) Adut 5 - Tepede; Dal 
6 - Ka (ak); Fanuus 7 - Asker; 
Em; Sa 8 - Mailen: Ruh 9 - Ar; 
Sulu. 10 - Usul usul. 11 - Afet; 
Sahur. 

Ymumdan Aşafıya: 1 - SakaUa
mak 2 - Anane; Sara S - Ratip; 
Ki; İş 4 - ts: Lekeleme 5 - Ko (ok) 
İdare; Ek 6 - An: Ne; Nane 7 -
Fe 8 - İri adam: Sal 9 - Şamdan: 
Ruhi 10 - Usul usul 11 - Afet; Sa· 
bur. 

12 TEMMUZ 1941 VAZIYET/ 
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AK T IF 
Kasa: 

Altın: Satı Kilogram 72.604,619 
Banknot • • • • • . . . 
Ufaklık • • • • • • • • • • • 

Dahildeki Muhabirler: 

Türk Lirası • • • • • • • • 1 

Hariçteki Muhabirler: 

Altın: Safi Kilogram 12.000,965 
Altına tahvili kabil serbest dövizler 

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

Hazine Tahvillel'i: 
Deruhte ed1. evrakı nakdiye k&rtJlıtı 

Lira 

102.124.204,75 
20.164.339,-

528.606,28 

16.880.317,31 

-.-
44.&07 .512,53 

llSS.748.563,-

Lira 

122.817.149,03 

318.84.9,61 

61.787.829,84 

Kanunun 6·8 inci maddelerine tevfi
kan hazine tarafından vAki tedlyat 21·683·011·- 137.065.552,-

Senedat Cüzdam: 
Ticari senetler • • • • " 4 • 4 

Eaham ve Tahvilat Cüzdanı: 
(Deruhte edilen evrakı nakdl

A - (yenin kartılığı eafam ve tah
(vilAt (ltibarl kıymetle). • • 

B - Serbest eaham ve tahvllAt • • 

Avamlar: 
• • • Altın ve döviz uzerine ava.na 

TahvilAt Uzerlne avans • • 
Hazineye kısa vadeli avans • 

Hazineye 3~0 No. lu Kanuna göre 
açılan altın karşılığı avana • • • • 

266.682.921,05 

45.537.041,93 

8.310.2~.19 

4.968,64 
5.208.436,53 

-.-
167.684.926,75 

Hissedarlaa' : •.•.•••••••••••••••••••••••••••••••.•.••••...• 
Pt!ubtelif: ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Yekin 

266.682.921,05 

53.847.287,12 

172.898.331,92 

4.500.000,-
7.404.559,91 

827.322.480,48 

Sahibi ve Nqrlyat KüdUril: AHMET ElllN YALKA..~ 
Buıldl&1 Yer; V.ATAN KATBA.Aal 

PAS ~F 

Sermaye: •..•...••••••••••••••.•••••••••••••••• • •• •• • •• • •• 
İhtiyat Akçeıi: 

Adi ve fevkalAde • , • 1 

Hususl • • • • • 1 , 

Tedavüldeki Banknotlar: 

• 1 • • 

• • • • 

Deruhte ed1len evrakı nakdi~ • • • 
Kanunun 6-8 inci maddelerine tevfi
kan hazine tarafından vAJd tediyat 

Deruhte edilen evrakı nakdiye baki-
yesi • .. • • • • • • • 

Karşılıfı tamamen altın olarak 
UQveten tedavüle vazedllen • • • • 

Reeskont mukabili ilA.veten tedavüle 
vazedilen . . . . . . . . . . 
Hazineye yapılan altın kar.şılIJrJı a
vans mukabili 3902 No. lı kanun mu
cibine~ ua.veten tedavüle vazedilen 

Mevduat: 

Türk Lirası • • • • • • • • • 
Altın: safi Kilogram 877,150 

3860 No. la kanuaa göre ha&lneye 
açılao avans mukalüll tevdi olunan 
aıtmıar: 

SafJ ftilogram 

Döviz Taabhüdab: 
Altına tahvili kahil döviz.ler • • • • 
Diğer dövizler ve alacaklı kHrinc 
bakiyeleri • • • , • 1 • • • • 

Muhtelif: ................................... . 

1 Temmuz 1938 tarihinden itibaren: 

7.822.019,l& 
6.000.000,-

1158. 7 48.M3,-

21.683.011,-

137.065.552,-

11.000.000.-

250;000.000,-

69.154.294, 75 
1.233.782,03 

78.124.187, 

-.-
28.952.377,58 

............••• 

lıkaata lladcli o/o 4 Altnı iiaerine A.vw o/• Ş 


