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Behçet Kemal Çağlar'ın 

San'at telakkisi 
Bugün 3 üncü say/ amızda 

liadiselerin 
Yeni ağırlık 

iller kezi 
Lozau'ın Yıldlnlmii Alman.ya 

Yeni bir sulh 
teklifine 

hazırlanıyor 
Cih 
haı:"Rharbine ait alakalar. 
1..... t.ıs - Alman mücade-'"ll .. bt Uz.erinde toplanmakla 
t~aber ağırlık merkezi U
J~rka kaymak üzeredir. 
'"'d Yanın ve onun arka
l i an Amerikanın verece
b{; .~ar-arların ehemmiyeti 

YUktür, 

Lozan, bu asrın hakiki olarak gösterile-
. 

bilecek yegane· ·barış muahedesidir 
1 ngiltere bu teklifi 
kabul edecek mi? 

<Alman Führerl Hıtler, Rus he,re
'3<dtına bitmiş nazarıle bakıyor. Hat
tA Rusya içın bır de vali tayin etmiş· 
tir. Yeni barışa, Lozan rulıu 

olmalıdır /ıQkim 

Almanyanın bundan sonra takip 
edeceği şey nedır? .. 

cBlrlncısl: Almanlar, lngıltereye 

yeni bır sulh teklif edecektir. lngıl· 
tere bu tcklıfl kabul edecek mi? Al· 
mantar, lnglltercde ı. e Amerlkada 
sulh taraftarı bfr zümrenin mevcudi
yetine ınanıyorlar. Bunların, hilkQ
meUerl Uzerlnde taz;,1k icra edecek
lerini zannediyorlar. 

- Radyo Gazetesi -

Japonya 
Vaşington 

mahfillerine 
•• gore 

Sibiryaya 

hücum edecek 

~k _Şidd_et_l""""i ~-.ı"" ihata ve imhası 
hareketleri devam 

ediyor 

Vaşington, 23 (AA.) - Va· 
şington'un iyi haber alan mahfil
lerj Japonyanın yakında Siberya
Ya hücum etmeği tasarladığını 
zannetmemektedır. Müsait fır 
sııtlnrdan istifade etmeğe hazır 
bulunmak İçin J aponyanın Hın· 
diçinide daha s~lam bir surette 
yerle mcğc çalı§acağı ~uhtemel 
c;oriılmcktedir. Japon kıtalarının 
~male doğru harekatı, Japonya
nın uyanık intizar siyasetıne uy
maktadır. Rusya Alman hücumu 
karşısında yıkılır ve bundan do
layı Uzak~ark Rus ordusu bozu· 
!ursa Japonya Rusyayı vurmağa 
hazırdır. 

muharebeler 
oluyor 

Moskovaya ikinci 
hava taarruzu 

yapıldı 

Almanlar Rus:ara 
karşı zehirli gaz mı 

kullanacaklar? 

ALMANYA 

Bolivya 
Mümessilini 
Alınanyayı terke 

davet etti 

Moskova Kızılmeydanda bir So\l yet tankı 

Japonya 
Hindiçiniye 

karşı hareket~ 
geçecek 

AMERiKA 

Bahriye Nazırı 
Knoksdiyor ki: 
Pasifikteki Aınerika 

donanınası 

Odesaya bon1balar 
atıldı ve büyük 

yangınlar çıkarıldı 

Moskova bombalandı 
askeri hedeflere 

isabetler oldu 
Berlin, 23 (A.A.) - Alman ordu

ları b~kumandanlığının tebliği: 

Ukraynn'da Alman, Rumen, Macar 
ve Slovak kıtala.rı durmadan düşma
nı takibe devam etmişlerdir. 
Şark cephesinin diğer kısımlarında 

büyük ve küçük Sovyet gruplarının 

Maamafıh Japonyanın böyle 
bir fohidam beklediği zanned il· 
mcmektcdir. 

----o'----

Sovyetlerin 
Roman yadaki 
sefaret erkanı 

Erzurum da 
Erzurum, 23 (A.A.) - Sav· 

yellerin Romanyadaki sefaret er. 
kanı ve memurininden mürekkep 
160 kişilik bir kafile dün sabahki 

istenilmeyen adam Hı.ndı·çiniye Uuzak şark siyasetini lhawı ve imhasına devam edilmek-
tedir. İhatadan kurtulmak için dUş-

Qldu~unu bildirdi 24 saatıı•k bı•r tatbik edebilecek manın yaptığı bütün teşebbüsler a- trenle buraya gelfllİŞ ve burada 
kim kalmıştır. bir müddet kaldıktan sonra ihzar 

Bolivy a hükumetinin, oradaki Va§ington, 23 (A.A. ) _ Bah Ş~ırtma taarnızlarımız netlcesin-
A lman sefirine cisteniLmiyen a- u•• ltı• m ~tom riye Naiirı albay Knox, bugün d.e düşman son derece zayiat vermiş-
damı. olduğunu bildirmesi Al- Q · ı 1 d d · tır 

gazetecı er top antısın a emış· 
manyayı sinirlendirmiştir. Verdı. ler tir ki: Fin cephesinde harekat plAn muci-

Alma nya da , Boli'!)'anın Ber- blnco devam etmektedır. Yeni arazi 

edilen otomobillerle Sarıkamışa 
gitmişlerdir. Misafirler Sarıka· 
mıştan itibaren trenle yollarına 
devam edeceklerdir. 

lin maslahatgüzarına «İstenilmi- c- Uzakşarktaki .son inkişaf· kazandık. 
yen bir adam >olduğunu ve üç lara Japonyada sansür konulmuş MUhlm Alman tayynre teşekkülleri Sabık 1 ak B ek ·ı· 
gün içinde A lmanyadan çıkması o~ması, ~ünynnın o ~ısmında ye· dUn gece yeniden Moskovadakl aske- r aşv ı ı 
ıazım geldiğini teblığ etmiştir. Ayrıca Vişi hükfi. nı askerı hareketıerın vuku bu- rı tesisatı bombardıınan etmışıercıır memleketimize 
Boli~a bir senato ve mebusan metine de bildira"iler lacağını gösteri.r._ Oralarda bir Ağır \'C en ağır çapta bombalar he~ 

meclisi tarafından idare 0 • hareket bekleymız. Hem de bu deflere isabet ettirilmiştir. Çok bllytlk geliyor 
lunmaktadır. Cümhur Reisi iki Uzakşark vaziyeti, beyne!- hareket pek kısa bir zamanda tahribat olmuştur. Çok miktarda Tahrandan gelen bir habere göre, 
sene jçin seçilir. 1 milyon kilo- milel politika sahnesinin ö n vuku bulacaktır.> yangın bombaları da atılmıştır. Iraktaki harekAtta muvaffak olamı-
metre murabbaı araziai, 3 milyon safına geçmiş bulunuyor. Diğer bir ııuale cevap veren Bundan evvelki gecP. çıkarılan yan eski başvekil Raşlt Ali Goylllnf 
nüfuıu vardır. Son günlerde, Japonyanın albay Knox §ÖYie; demiştir: yangınların ellln söndürUlmemı, oldu- bir mUddet evv 1 rctlkasının ve ço· 

Alman elçisine kar§ı Bolivya ta ki.., edeceği hat tı hareket ğıı görülmllştUr. cuklannın iltica ettiği TUrkiyeye gel. 
hükumetinin bu hareketi, Berlin b ütün dünyanın alakasını çe· «- Pasifik'teki Amerika do- Aıker üniformalı Rus kadınları mek Uzcre dlln Tahrandan hareket 
siyasi mahfillerine göre Ameri- k iyordu. Son gelen haberlere nanması , Amerikanın Uzakşark Bcrlin, 23 (A. A.) _ D. N. B. etmiştir. 
kanın küçük d evletler üzerind e göre, Japonyanın vaz.iyeti ta- ajyasetini tatbik etmek .için icap (De\-amı : Sa. 6. :SU. 6 te) +-
yaptığı tazyikın bir tezahürüdür, edecek h er şeyi yapacak vaziyet- ========================= 

(Rad y o C azetesi)L ~-----------~' tedir.> 

- Radyo Gazetesi -

l~o~l __ H_A_R_P __ v_A_z_ıv_E_T_i-a...j_•~I 
L~ningrad, Moskova ve Kief taarruzlarının 

/f 

,:, kı i1~an hükOmeti, lzmir fuarına 
/ 1,rak edeceğinı resm~n bildirdi 

11,tltıır, 23 ( 

ikinci safhası ne olacak? 

Sovyet tebliğine göre, 22 tem· 
muz JÜnÜ Pıkov, Smolensk ve 
Jitomir mıntakalannda ıiddetli 
muharebeler olmuı; fakat iliç bir 
kıeımda cephe vaziyeti deiifme
mi§tir. Alman hava kuvvetleri 
Moıkovayı iki defa bombardı-

Yazan: llısan BORAN 
man etmiılerıe de İsledikleri ne·ı birer imha edilmektedir. Mosko-
ticeyi alamamıılardır. vanın iki d efa bombardıman edil 

Adliye Vekilinin 
gazetemize beyanatı 

166 zabd katibi maaşlarına zam 

su ref ite terfih ettiriliyor 
tı~ 1 1'tıı re AA.) - Almanya hükumeti İzmir Enternaeyonal 
tıcrı gclc~l'll~~. iıtirak edeceğin. bildirmiıtir. Bu maksatla Ber-

11tı hu • utehassıs bir heyet Sergi sarayında kendılerine 
trsliı. BUıu Pavjyonda tetkikler yapfıktan sonra Berline git-

Al l br~ · .. k mes~ Alman ileri hareketinin 
m.•n e ıgme . g~re, fA" • Moakovaya doğru lnkipf ettiği. 

cephesınde Alman ılerı harekeli 1 ne bir d elil sayılmaktadır. 
m~nlazam devam etmektedir.. Bize göre, Stalin hattında Al· 
Mubaıar,. edilen gruplar b irer (De,·amı: Sa. S, SU. ı de) 

Adliye Vekili Hasan Menemencioğlu dün gece ekspresle An· 
karaya hareket etmiştir. Hareketi esnasında Adliye Vekilini ls
tanbul Cümhuriyet Müddeiumum.isj Hıkmet Onat ve Adliyenin 
jJı=ri şelenlerj uğurlamışlardır. (De\anu Sa. 5, Sil. '1 de) :+-!+. 
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Eyüplü Halidin 
Maceralan 

El-llR ~JJ. 9&R• ERt ı- ı Gt1N:~, 
Francala Ticari ~ir heyet Tarım 

T evziah Kooperatifleri A..&et•: Eyüplü Halid - 20 -

Panos Layhman 
Ne mal olduğumu bil~ bile beni 
evine kabu~ etmek nezaketini 

gösteren yankesici 
Bu cömertlikleri, uğramak 

ihtimaline maruz buludu-
pm herhangi bir kaza ve muıi· 
beti önlemek, "hayrı kendime siper 
edinmek için değil, bilakis o an 
için aklapn v.icdanımın arzusu iıe 
Y.l!Rıyor ve bütün bu iyilikleri, kö. 
tü Halidin seyy.iatına birer kefa
ret ıayıyord~. loanınız ki, bun· 
dan çok müstesna bir zevk de 
duyuyordum. lşte; ben, bu ruhi 
zevki katre katre tadarak ve tam 
maniaile temiz bir .insan olarak 
seyahatimi bitirdi~ ve bir akşam 
üzeri seç vak.it lıtanbula girdim. 

Bütün ihtimalleri düşür.erek 
efe dosta görünmekten çekindim. ~ 

.· 

--Adalarda hususi 
emir:erle francala 
tevzi editigormuş 
Şehrin muhtelif semtlerinde 

francala tevziatında bazl yolsuz· 
luklar yapılmakta ve bu da §ika
yetleri mucip olmaktadır. Bu a· 
rada Adalarğaki tevziatın yolıuz 
b.lr tekilde yaplldlil hakkında İs
tanbul Belediyeaıne ıikiyette bu
lunulmuıtur. 

Adalar i~in kafi miktarda un 
verildiği halde bir çok kimselerin 
francala almaması üzerinde ya
pılan incelemede ve fırıncının 
ifadesine göre, bir çok kimsele
rin rapors~z olarak husuıi emir
lerle francala aldığı ve açliın 
bundan ileri geldiğı anlaııl;nııtır. 

Bel.cdiye Adalar.ı 4 çuval fran
cal~ ii'nu vermekteJir. Bu da ve
rilen raporlara kifayet edebile
cek bir miktardır. 

Bu hususi emirlerin kimler ta· 
rafından verHdiği etrafındaki 
tahkikat derinleştirilmekted.i.r. 

Galata rıhtımıOOs karşılaıtığım [ı 
eaki tanıdıldaıdan ve Beyoğlu- • Puoe La,.__ ~ ' Dün kaymakamlar vilayette 
nun me,bur yadigin tarından Leh 
)j .Panoe Layhman'ın evine indim y.iftir ki, o da benim aibi talebeai toplandı 
ve IİQcÜm. bulunduğu mektebi ltarumlf, ıe- Dün kaymakamlar Vilayette 

S-i. ne mal olduğumu bile fahat alemine atıl1mt. Sonra da Vali muavirı"i Raıit Demirtaıın 
bile evine kabul etmek n~zaketi- vatanından uzaklaımıı, Parise baıkanlığı altında bir toplantı 
ni .ı.tU de ciiretını göeteren bu kaçmıl'. Pe1c az bir zamanda, yj- yaparak bazı mühim meteleler 
aclaan. maeeıal'anmla yakından ne tıpkı benim sibi, elinde ve a- etrafında bir görüıme yapmıılar 
al&kaaı bulunmak itibarile size vucun<lalcin.i harcamıf, Pariain ki. ve bazı kararlar almışlardır. 

Suriyeden şehrimize gelen bu 
heyet Suriye mallarının 
transit geçmesini istiy:cek 

Transit geçecek yapağı, yün ve pamqk 
ıehrimizde ekspertize edilecek 

S~ri~eden b~r . tica~et h:~e~ · ı ~~l~rı~ızda pekala işlenebilece
ıehmıuze gelmııtır. Ösrcndıgımı.. gııu soyleyen bazı tüccarlar bun· 
ze göre bu heyet Suriye malı ya· ları talın almamaktan doğrudan 
p&ğı, yün ve paı.uukları hariç doğruya fabrikalarımızı mes'ul 
memleketlere ıatmak için mem- tut..-nakta ve mühim bir fırsatın 
leketimizden transit olarak geçı- kaçırıldıgını söylemektedirler. 
rilmesinj ve ekspertizlerinin Iı- Ya-~~. meselesi bugün mü· 
tanbuld~ yapılmaıını istemekte- him bir metele halini almııtır. 
dirler. Fabrilçaiarın eksperleri köylüden 

Ticari mümessillerin bu istek- mal mubayaasın~a geç davran
leri alal..adarlarca kabul edild.i- mıı ve araya mutavahıt bazı tüc· 
ğinden Surireden ıon günlerde carların girerek yapağı fiyatlarııu 
transit olarak ıehrimize gelmı§ ıun'i surette yükseltmeleripe mey 
bulunan yapağı ve yünlerin mü- dan vermiştir. 
hi?1. bir kıımını~. ekspertiz.i ıehri- Bundan baıka ıark vilayetler.r 
mızın ınıaruf muteha11ııları tara- made külliyetli miktarda elde 
fından ya~ılmııtır. . edilen yapağılar veuitsizl.ik yü· 

Bu Surıye malları memleketı- zünden ışleme merkezlerine sev· 
m~e Rusyaya satılmak üzere gel· kedilme:nekte ve hükQmetin tea· 
mıtken tıonradan Macarlarla ya· bit ettiği f:· atlar üzerinden mal 
pılan anlaımadan istifade edile- ıatmaktan daha fazla kir temin 
rek Maca~ist~n.a gönderilmesine edeceğine kanaat zetiren tüccar
karar verılml§tir. ların yapağıları lrana ıevkederek 

Kalite . itiba.r~le ~ok yüksek O• memleket dahilinde büyük bir 
lan ve fıyat 1tibarile de normal Yf.Paiı kaçakçılığına meydan ver 
bu yün ve yapaiıların milli fabri· mektedir. 

tanıtmak, ne ~ek olduğunu an· bar apaşları ara11aa katılmıf. Bir --o---
latımak .ieter.i.m. kaç ay içinde zirittiii i!Çiliğin yıl- Nüfus müdürü vaıifesine Çuval fıyatlarımn artması Mürakabe bürosu muhtekir-

Panoa. marifetli bir el iti ueta- dızı olmut ve mücevher tufacılı- .. • 
11 idL Fakat, elişi ustası dediğime iında kJAeik ve anütehaaaıs oldu· baıladı uzertne... leri Adliyeye veriyor 
bakıp da, bu adamın heıap, sar- iunu bütün yolclaılarına ve Pa- letanbul vilayeti Nüfuı mil- ~on sü~.le~d~ ~rtan çuvalb fi. Fiyat Mürakabe komityonu 
ma. anavata gibi nakış iıler.i .ile 1 r.ia zabıta11na taaclik ettirmit ele, dürlüiüne tayin edilen HulOai ~~ arıİı s:z~n knl e tu~n , azı dün fevkallde bir içtima akdede 
me..W olduiuau tanmayınız ta" avuca ıığmaz hiç bir ,eyden yal· Eren yeni vazifeaine baılamııtır. uccar ar . eçı 1 ına e eımmıyet rek aon sünlerde halledilmeli li: 
kın. Anlıyacaiınız, düpe düz bir maı: ve utanmaz, bütün mana.ile Önümüzdeki haftadan itibaren ~eri~kte~~er. K~i k~lı~~anf tor ~l.n gelen bazı meaeleler.i. tetkik 
yankesici. fakat, mesleğinin çok bir hokkabazmıf. nahiyelerdeki nüfuı memurİarını ackl 

1 
d.i.gunB e~. ~ne ın11.1şa et· etmit ve bu arada buı lhdkir 

b 
:ı.u_, k ymetliti idi H d k 1 '- • . f d 1_ d . w 1. me te r. ugun 2J.S kuruıa ••· 1• la d AdU U ecena.- ve en ı ayret e ece ve gü eceK;ıuuz, te tit e ece. ve ırör iısü uzum tılan kanaviçe çuvalların :yerını ıuç uk rının a . . Yq• ver me. 

Panoı, diler yoMiaıları ıibi tram. bu adam, mücevher tufacıhğı üzerine bazı memurların yerle- u.ı~ t t L:ı k L . L l ..ı_ ııne arar verrnııtır. 
ün l.d 

··-~ba klam-x.a k k peuı a _u ao.ı. ece a.eçı •• ınu.n . vay ve t e ~ u~ f yo as hakkında Fran11z dili .ile oskoca r••: dei••tirece tir. Adhyeye verileni d 
d akı v - .... çuvallar 1 00 kuruıa kadar tem.in •r aJlluı a 

saat ve cüz an ar amaga tenez. b.i.r kitap yazmıf. Bu kitabında -o- olunabilmektedir. Galatada b.ir kömUrcU. pqea Jsu-
zül eder takı~~an değild!. ~üce~ eanatini ve inceliklerini ,öylece Belediye n:.amnımeıine B d b -L- k k l d d f d her tufacl8l idi Şık ve zarıf gr anlatmış: •• un · an a,._ eçj ı ın an maf, Ve ıe e UP. .. tan iki 
yinir, kibar ve nazik görünürdü. LL:.: __ .ı. ......L.._ '- • eykm h•reket eden fmnlar benir kolanlan, beyair torbaları maiaza ve •1ıilıUmU otunu PY 

Vekalet bugünkü 
kooperatif /erin du
rumları hakkında 
geni kararlar aldı 
Milli mahsullerimizin en iy~ 

ıartlar dahilinde toplanarak mu· 
tavaNıt elinden kurtarılmasını ve 
dıı piyaaalara değerleri pahasına 
sataLmatı ••Yı:sile kııru lmuı bulu· 
nan Tarim Satı~ kooperatıflerinin 
bugünkü faaliyet ve durumları 
hakkında Ticaret Vekaleti ycnı 
bazı kararlar almııtır. 

Yaoılm ... na karar verilen işle
rin en ba11nda lıtanbul Yaı mey· 
va ve aebze tarim ıatıı koopera· 
ttfleri birliiinin ihyaaı aclmekte
dir, Filhakika merkeıi lıtanbu ıda 
bulunan Y q m•yva ve tebze ta
rim •hl kooperatifleri birliği ba· 
zı ••b•pler dolaytıile ıon iki ıene 
zarfındA p•k az bir faaliyet gös-
termitt.ir. 

Birliiin ittiıal mevzularının 24 
ıaat zarfında bozulabilir madde
lerden olmuı, birliğe bailı koo· 
peretillerin birbirine uzak m er
knl,rde bulunmaaı dolayıtile bu 
kooperatifler araaında iıb:rl'ği 
bakımından müıküıit çekil~neıi 
it !ıacm.i.nin daralmaıına sebeb.ı, 
yet vermittir. 

Bu vaı.iyet karıııında Karade
niz mın•akaaındak.i Tarim ıatı11 
kooperatiflerinin ve b ilhassa Riz~ 
Portakal tarim ıatış kooperatifle
ri birliği iştigal mevzuunun fındı
p tebdili kararlaıtmlm11 ve bu 
birlik Gireıuna bağ.anmııtır. 

Oijer taraftan lııtanbul birUğı 
eaatlı bir teft\t ve müra.kabeyc 
tib.i tutulacak, teııekkülün bünye· 
sine uygun bir muhasebe usulü 
ikame fdilecektir. 

Ayrıca bu birliğe 1940 senes.i
ne ait oJmak üzer~ 2000, 194 1 
ıeneıine ait olmak üıtere d e 3000 
ki ceın"an 5000 lira yardım tahsi. 
ıatı veriJımittir. 

"V ,, ve 

n 
«V&V»,-

GörüJüyor ki bu .... 
yeniden mocla oldu. 
modaya utmata mtıclll .. 
dım. Şu yasımın bulllll 
eden altı harfin bile d 

En 
,_ "'b-'' k c... ~evner tmwçı .. rı ceva da yapılmaktadır. ..ı:..e , ., lir- ...__ L..ı-
a.urnaz ve tecru ıcn .ayuıacu- 8 ... _... ~ .....1~ wy • ., .. •- ...- taPJ var 

laft kend:nı ınüırif bir mi<rae ye- ltieei"" ""9••ııe' • ~ ve 4ir• *!..tn :~ ....... ,.~ ••ll'ak · -
_n pata aayıett seı'ftl sahibi bir emniyet telkin etmdc .için gayet bel.Giye te~li ve Ö çü n~anı- sında ktçı kı1ı ıma atına liu ıeno 

Bütün bunlardan ba,ka ithali 
liaaoaa tabi tutulan limona ait li
aanaın -.4cq b"'1bi{Jij• verilmesi 
etr•J.".&. :tAI. • "9:•P•1--1.t.a..lu d:;;::ai=m=ı:::::C::::Z::::lli:ı:lıa;;s::i:-llll 

T rafya bölgeaindeki uzum 
mahaulii,nde görülen inkiıaflar ve 
rekoltenin teneden aeneye art
maıı üzerin~ Müreftede mevzuu 
üzilm olan bir Tarim aatıı koope· 
ratifinin k\lrulmasına k•rar ver.il
mit ve Mıntıka ımüdür muavinle· 
rinden Rüıtü Erkun maharnnd~ 
tetkikatta bulunmak üzere Trak

cu, k . . . . ld LL n•--ine •• ..&..rı har-L-t eden fr '-Ok f.a ... la -Lemn>lvet veriJmeLt• Konıifuoı b1-lin mu•-· •-p-
zenoin veledi gibi gÖstermeyi çok fi ve temız llYll'lnuf o uıu.rı _.la !~ib· --.cb l • ,, - ... ·- • • ' - ,. ..,. "' 
iyi be~erirdi. En lüks lokanta ve halde lükı araba ve otomobillet'- rmeıB ~~ B'f'A uıteta yat ~m"il~ı•rr. dir. !randan keçi kılına mühim larıtıamı 1'•PAJak Ad1i7ıye ve-

1 1 
. . i J 1. u ar-a eyazı • enıçer miktarda talep vardır, Ke"i kıh ril---ı 1•-· 1 bi k h 

birahanelerde yer, içer ve ger e ceva ancı ma aza arına ge ır. adcl . ti 94 96 d - -- ...,111 •• •rı r aç mu · 
çekten varlıklı bir hovarda 11\bi ve kendilerine zengin bir ecnebi c _. • . .. numara • yal ıllqeçleri ıanayiınde de kul· teldri daha t•bıt edecek ve bu 

d A 
L f k .. .. Ll.., T ı....._.ı..:. • Mel.met Emın Gençer hrınında laqalmaktadır. 

hayat sürer L pğı yuK;an u a suau Ner., ~· u.-..,..m le&'Uı S9 eluneiia tublan eUilr. GJkb- ____ arada 11ntflandmlmuı lbım ıe-
bir farkla hemen hemen ben.iım tarzına gelince bu, içlerinde bir v _...__ 8 Ord del Suıem ve Leten tı 1 ..1 len avakkabılar Uaeıı-d• -.,-
bir model.imdi. Benim kadınlarti., aihirbaı: kadar auheretlileri bu- 1_1...-d ı'ı quattda N u Glca. ~ il ıa ı ennaa " .,. ... 
kadın ıervet ve varlıklarına düıt- lunan tufacılarına söre değifir. aınfı • d ~umara ~iri ~~ın~~ piyasada canlıhk ıul olacaklar. Silmerbank V• ko 

.. rının a •UYU suyu ı e ••ın~ y operatiften ayakkabı sınıflarını 
kün olutum gibi, o da kuyumcu- Me1eli: -·ıd v._..1 . dded ıs erfıstıiı, ıuıam ve keten Uze· 

vh 
. . . .. . . .. 7apu ••lifti~; aynı ca • ı - · d bn-.:;L b" 11 '· ve bunlar üzerinde ne miktar klr 

!ara. müce er vıtrın ve came· T uf acı b. mucevhercının d;ik- numarw Şevket Koçer fırınında r ne pıyaaa a ~ ... lt can 1 I• 
Unlarına musallattı. kanına girer, kl7metli tatlar, jrj d - k l\lyu k Uanıld i d . aıöze çarpmaktadır. Evvelce ya- temin edilecefini ıiSıterit liste 

Bunlara, o devrin ı·11rilik dili ı"le a uyu u 
1 ın an' d ·· w b 1 f ldiw • d b h ' 

r1 incj ve pırlantalar 1(ibi küçük, fa- Sirkecide Hocapafa sokağında vaı1 yavaıniduım~ek 1at aiyanb ı- ge gın en u uıusta kat t ka-
kibar tufacı denilirdi Birazcık da . 26 l At· M m1k f yat ar Y• eq '"' •• nı• e aı· rarın butiin verileceli Jahrnin o 

yaxa gönderllmiıtir. 
Ayrıca Eretli, Tavpncıl ve Sa 

p:mc:a bö!geıındrk.i. iiıüm rc·k o • 
teaınln y!J,: :!e altn11Ştil 11 birliğe 
!ıajilaımıjl»~ kaıar a lt•n• alınml§" 
tır. kibar tufacılık ile tufacılar hakkın 1'at kıymeti büyük pa•lar gör· d num.a~~~ 1 

. 
1 

edil ~~~~- lanıııtır. lunmaktadır. 
da malGınat ver1em bilmem ha mek ister. Tabii çıkarırlar. Tu· ..1a tem'!~• n1etd e ... ~1e 

1
1 d-. uenve ~saray~a a~.uetca - -=====~~;::;:::;~;:::;:::;:::;::=;:::::;=(=:=::;:;::::;::=g=:;::;:::::;::::::::::::::~=-sa==== 

ıınızı airıtmıı. sabırlarınızı taıırt. facı, bır taraftan çıkanlan pırlan- deai.nde 9 3 numaralı HaHn L \ 
DUf olur muı:.wnL fakat, vere· ta ve ineileri teyre diier taraftan. Öztilrk fırlJlUUn kapıaile bir ahır ADLİYE ve POLiS HABERLERi -
celim mal6matın ibret ve dikkat. da cinı ve deierleri hakluada ma· kapıeının bir olmaaından dola :tı r- -. 
le dinknme~ ~~~ h~eb~ il '~-~----~--~----------------~--~J gibi h.,erat ile uirqanlarla bu- lGmat htemekle ite bqlar. lıte bu fırınların sahipleri ha anda 
günün kuyumcuİarınca her halde o esnalarda, bir fırtat bulur, el- cseza zabıtları tutulmuıtur. K h il d 
buiundutum iç.in tahammüllerını- üzerinde ıer.ili duran mücevher· Zeytinyağ fiyatlarımn artı11 arın a bilinmesi lazım oldutuna karu d.i.venaiz olan lfOl elini, camekan aracaa met yo 
zi ilraf etmeli. göze alacaiım ve lerin üzerine, gıiya bir tetadiif e· etrafında tetkikler 
anlahıcaiım. aer.i. im.it aibi. biran için kor ve 

Kibar tufaıeılık, tarihten kırk derhal .kaldırır. Sonra, aördükle- Fiyat mürakabe bUroau ve lqe be 1 k k 
tene evvel Romanyadan ve bu r.in.i. beğenmem.it, ya da içlerind•n mUdllrlüiQndeo bir kOntrol heyeti ır soygunc 
Pano• tarafından memleketimize bir.ini almaia karar V•r•m•miı tehrimlzdekl zeytinyağ fiyatlarının u u va ası 
ıet.irilın.iftir. Bu tarz hır11zhiın sibi tereddütlü tavırlar takınır, gayrltabıt art.1'ını tesblt efnektedir-
plri tayılan ilk üstadı Manolesko yine gelmek ve 4i.ier mücevherle ler. Bu Jnıauataki rapor bdrtınkU 19· 
adında bir Romanyalıdır ve aall ri aörmek vadi ile tol eline eklj- timada tetkik edilecektir. 
bir aileye mensup namuslu bir za venini ıeçirerek ımaiuadan ayrr DUn bu hususta malQmatına mUra-
bitin biricik oğludur. On dokuz lır. eaat ettıttmlz blr tUccar bl.ze fU!lları 

Bir kadının yolunu kesip parasını çalanlar ikişer 
sene dörder ay hapse mahkam oldular Y&flnda iken ne garip bir benze- (Arkaa nr) .o,ledl: 

cZeytinJat fiyattan her gUn biraz 
daha artıyor. ll'tyat bugün yarnn 
asım ıeyttnyatıar için 06 kuruftur. 
tatan bul borıaamda bufUn 8& kUl'Uf 
Ulel'inden tonlarca pamuk Yatı mtl
bayaa görüyor. Hiçbir yerdeı pamuk 
yalına teaadUf etmete imUn yok
tur. Bu pamuk yatları ne oluyor. 

SORUNUZ--------~ 

~--SÖYLIYELIM 
Kan tükürmüş fakat sonra kesilm:ş 

1 - ~ llMan To.unytl
reldl aonıyor: Sallığı yerinde l'1r 
.,.._. Blrka9 IÖJI e' 'el ökaü
......_ kail UUdlrmet• ..... d ... 
ve 1abll evbamlandma. Fllkat. yi

ne o ıüa ktlUdL .Buawı Maba ee
belıl .... f 

Cevap - Bunun baklld 1ebeblni 
her halde .sizi muayene edecek bir 
doktor tayin edebllır. Fakat umu
m! bir malQmat olarak şunları söy 
U,ebiUrlL Nefes boruiarmın genif
lemetl. akciter trensiler!, tıaaı kalp 
balt&lıklan, akciter kanSerlerl il• 
akciğer kangren ve apselerlnde 
böyle kan tUktırmelere tesadüf e
dilir. Bundan başka verem ve za
Ulrree baııtalddarı ile biroe>k mlk· 
roplarla hu.sule gelen şiddetli akci
ğer ve nefes bonıları iltihapları da 
buna 1ebep olablllr. Htc Dunal et
meyiniz, hemen bir doktora müra
.,..ı ldbüs. 

1 - Amldolubltumda Tepe ... 
laall•lade H ............. BaJUI S. 
llOl'QYorı ETlmbde ook tatarelk ftr 
buDlardM _. luaWllllmlı 

CEVAP - Apı.hanelmle, açık 

lAzım Ye IU blrkinUJ#ine 8lk ilk 
mazot, uttılnllc, karaUn clllldlntız. 

Odalarmıza da fllit vı ....U mad 
deler sıkınıs. Odalarda kQkUrt yak 
mak ve birkaç saat kapalı bU'ak
mak da fa:ydalJchr. 

* a - il'...,....._• ~ eedıle-
...._ .. ,.. A. hllM ......,.rı 

Yeni l.tr eve tafmdlk. Parke dlıte
meler YIMllllllwmt denllecıek ka
clar t* ve lebll. llmalan M8d • 
mls.....,f 

Cevap - Bunları temizletmek' 
için evveli kamtınıa. Soııra tlreben 
Un eu.nm U• llilints. veJ• parke 
sirajı ile parlatınız. Bu suretle kir, 
yat ve boya lekelarl kiml1en oıJu.r. 

Bundan ba.fk& hUkamet pamuk için 
hami bir fiyat teeblt etmlftlr. Pamu
tun tobumlanndan elde edilen )'&im 
bul1ln u kurup. kadar )'ilUelıneti 
alikad&rların nazarı dikkatini cel
betmiyor mu? 

ZeyttnyafJ bugUn piyasada bol de
nilebilecek mtktardadJr. 19u tamamtıe 
geçen aenenln mabsulUdOr. Teneke 
azlığı Uerl aUrWUyoraa da bu da nor· 
mal olarak tellkkl edilebilecek -btt' 
sebep delildir. Zeytlnyall &Qıkta da 
aatııabllll'. 

Sonra bllkOm•t son gllnlerde üdıtı 
bir kararla tiftik, yapaf! vesaire flbi 
malların ihracına mukabil teneke, 
demir gibi lüzumlu eı,yamn ıtllal ol
masını temin etmı,ur. 

Oıküdarda, Sellm11zda bakkal nı içmek iç.İn maaa üzerinden yan 
lı kyapan Be}üce adında bir h- hşlıkla tuzruhu fite•ini alnuı ve 
duun •eceleri evine ıMlerken ya· içmiftir. 
nına bütün paraeını aldıiını du· Bu yanlıılılt net~de Hhiı~ 
:yan Halit il• Hul<iti adında iki lenen Fethiye tedavi edilmek 
•oYsuncu, bir ıec• Behic.enin yo- üzere Haseki haıtaneaine kaldı
lunu keemitler ve kadın Karaca- rılmıpa da kurtanlanııyarak öl· 
ahmetlen ıeçerken üzerine atıla· müıtür. 
rak SO lira1uu cubederek kaç· Adliye doktoru Enver Karan 
mıılardı. cetedin defnine rWı•t vermiftir . 

B!1~l~rdaı_ı f-lalit .. mezarlıkta, Bir çocuk kör kuyuya clüpü 
HuluSJ ıse hır kaç l\ln ıonra Top ~hremininde, Saitömer ma· 
han~d.e ~akalanrnıotı. . halleNncle, S.lvim.,,Ganında 6 

Birmc.ı aiı~ceza mahkemeıın- nwm.arada oturan Abidin oilu 4 
de devam edilmekte .olan m~~- yaıında Halit auada o)'ftarken, 
kemeleri dün netıc~l~mıttu· lc&r kuyu"• dliımüııtlir. Düıme 
Mahkeme Halltle Huluaının Be- neticesinde çocuk muhtel~ yerle· 
hiceye ~ar~~ ederek paruanı rinden alır 111rette yaralandığın
ıasbettilderını yapılan durutma· dan Şiıll Çocuk haetaneaine kal· 
ları ıoaunda ubit ıördUiünde:ı dmlnuttır. 
suçluların 2 ıer sene 4 der ay a- E .. • • 
iır hap.ialerine ve ayni müddetle yupte Osmanın katılı 
Emniyet müdürlUiUnee nezaret T •hsln 5 seneye mahküm 
altında ~ul~ndurulmalarına ka- oldu 
rar vermıtUr. Komisyonun yapmaaı JAlıın gelen 

ı, yalnız fiyatı teebtt etmek detıı. 
içindeki yabancı yatların miktarnu Bir kaden yanhılıkla tuzruhu 
da tesblt etmek ve tlyatıan ona gGre İıl"!ti ve öldü 
tanstın etmekti?'. ~ 

Komtayonun. bugttnk11 içtimada Samatyada Kaaapilyaa mahal· 
..,.ttnyat meael•lni tetkik ederken ldinde oturan Hatan kızı Fethi.· 
bu k~k yat meeeleslnl de tetkik ye bir müddettenber.i. ilaç kullan
edectllnl ımnet1 tabmeln ediyoruz. malcta '>lduiuwlıa tiün de iller 

Taksim bahçesi ön 
ıs~ralar1 yapıl• 

Taksim bahçesinde 
günlerde ön tarafında iti 
tileri haııl olduiundan 
yan larına birer ııka~a 
kararlaıtmlmııtır. 

-0-

85 lik bir ihtiyara 
çarptı ve öldU 

Beıiktatta cadde or 
rümekte olan muhaciri• 
yaşında Muıtafa oilu 
yük arabası çarpmıı ..,. 
•Kır surette )':aralamıtbr• 

Yarılı .i.hÜyar Be1oi1-
ye haıtaneaine kaldı 
kurtarılamıyarak ölmüı 

Adliye doktoru En 
cetedin defnine ruhta& 

Kartalda ikinci def• 
tevziatena baıl• 

Kartal, Maltepe ve P 
rine ikinci defa olarak 
250 şer gram olmak QJere 
zllne baflanmı,tJr. 
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liarp Vaziyeti il il 
EDEBiYAT BAHiSLERi 1 

(Başı 1 iDclde) 

v 
1
lllln birinci Leningrad, Mo.· 

"e b "e Kief taarruzlan bitmiı 
111\ : taarruzlar qağı yukarı on 

Behçet Kemal Çağlar'ını 
telakkisi 

1 
1 
evanı etmiftlr. Almanlar 

"lf~ erıak'e kadar ilerlemeğe mu 
J~ olını.ıılar, fakat Pakov ve sanat lef r ~~elerinde • ~erk4"'e 

lllu ırabı ayni derinlikte iler
tınerniılerdir. Yani Alman or· 
~ 1 ınerkezde ilerlemİf, cenah· 

lerj ka lnlflar. Bu m-.vaffa-
tt neticesinde Almanların mu· 

ıtl;L~ \re İmha ettikleri Sovyet 
~i nihayet tabur ve alay 
"Slllı leçrnemİftir. On gÜndÜr 

{'Türk ruhu, 
temiz kendi 

Tilrk şiiri 

baıka aularla karışmadan, dtıru 1Je 
olarak akmak imkanını llulma"ılıça 

megdana gelmiş sayılamaz,, 

. ~ebuile.-inde bir Sovyet 
el tllintn veya bir Sovyet kol-

f Genç .. at.,li .... IWı
çet Kem.l Çajlar 17 t-· 
muz 1941 ııec-i Ankwa 
radycm•da s..t te&iıkkiat 
mevmlet bir konutma yeptı. 

KonuşHn: 
Babçet Kemal ÇAGLAR ~ esir veya imha ecli&

~ dair bir haber ,.öriiime· 
~· Su vaziyetten anlayorm: 
ı_ ~Uer, Bıyaliatok • Mimk. 
"' deki ·ıı. t ""belerden ı d ua ecru 
~ çakarmqlar, zarbh tü-

e k.rta hueket t.31 için 
~i çareleri bulup tatbik• 

Bu ~YI ........... uçurum var. İkisi bUsbUtün ayrı in
aat.nl.nna aeçinnek için aanlar. SanatkV halktan okluğu gün, 
kendi.inden rİClıda .,._._ 198.llaıt.ı da balkm ve TUrkiln sanatı o
duk. Ve bi2e jÖllıcleldi. Bu laca.ktır. Sonra, bu milletin hakiki 
yazı)'I aynen ~ 

, muharebe verenk all)'Ol'UZ. l 
nıutebait ve müLekarip Si.zde son zamanlarda iki ayn 

}' erle Almanların .evkul· şahsiyet görüyorum. Klh Ankaralı J' Yatınalarını bota çaklll'IDll- A•lk Ömer, kMı ~ Kemalsintz. 
il'. Niçin bu ikisini birbirinde eritmiyor-

~ orduları Bi~ : sunuz? Niein bö,,te ayrı ayn adlar 
v _,&Slndaki taarruz Mll'atml aldımz? 
~ t:ttiremiyorlar. 8-ım ae· - Beni cHter birçok f&lrlerden ayı. 

l 1 tunlar olabilir: r&11 iki bariz görtlıftim var: Bir defa, llb::- Sovyet mukavemetinin ben, kısaca, Tüırk edebıyatı = Halk 
.;""le edebiyatı diyorum. Yani asıl aanatin 
., - la,e ~ aor· h&ıkta okhıguna kanHm. Sana.tini ve 

a • tefekktirtına ~i baştan mtlll ve me 

sanatkAn, bu yorulan ve gelişen ce
miyette, bir fn.f&Ct, bir hamleci, bir 
piyoniye olmak mevkllndedir de ... 

Bugün sanat bakımından belki ku· 
ru ve yeknasak görünen mllll blln· 
yenin altında içln için akan coşkun 
yeraltı cereyanları olduğu muhakkak 
tır. lşte bu cereyanlara !nebilen ve 
bunları kendi .sanat mizacına göre 
ya bir iki darbesi, ya bir iki ne!hasi· 
le, meydana çıkarıp, yine tabiatına 

göre, ya artezyenler gıbi fışkırtan, ya 
zemzemler gibi biriktiren insana şair 
derim ben ... 

- Kısaca halktan gelen ve llalka - Alınan ilanlıl ve DMWa- detti bir ln'8 ile kttrmak, nasmdan 
"-ıL . giden sanat değil mi? 1
-....-.... '"lln uwnaa. ve doğmalard&n ayrılarak öz sanati 

i - So • · - Vallahi pek döviz söylemek me-V)'et arazisinin viİI alı., bulmak yol'Ullda otan her miUetin yap cw.ı.._ rakında defilim. Bekltyellm: Bizim de 
h•ıır.ı·a•ı.~ azl.~ wl lıııedeAetio •· tığı gibi bizHn de aarl Türk insanının 

~ ... ., lktiaat ve tasarruf cemiyetinden b141· 
ı.-,,_ -llhlnau. katk181Z sanetuwl, eeki ve ulu, pay-

- Hay bay! 
- Yunus Emre, en böyök halk ve 

Türk ıfarri, birçok diğer rivayetlere 
rağmen, Erzurumun Tuzcw köytınde 
yatar. üstadı Tapduk Elnre'ile yan 
yana. Koy, sttrillerin zaman zama.n 
gelip yala<lffdan tuz kayaluaun ete
ğinde kurulu olduğu için bu adı al· 
mıştır. Mezann.ın başında Yunus'a 
sesleniyorum: 

A8I ıöntM azat.& k461eMtr, cöalM 
bu ya, 

Tn araaaa knlllar ~ dilftü Tuz. 
C•'ya, 

Tuz anyaıa kuwar PM ~ ta-
!}illi 

Taze kekikJerine dökllyer göz ya-

ıtını. 

Pirim, bana ayan et ne yUzden er
dlJlnl, 

Gizleme benden ııana Tapduk'un 
• verdlJlnl, 

Gözlerim dolu dolu, l'Ö& çevl'ftll 
halka halka, 

Yet.er, sUrünnü,yeylm pir olayun 
,.. halka. 

":'ftt So lıyarak diğer cemiyetlere sirayet et-
v~t&er miid•• ve yen yani bbe göre şaman devir~rin ver diye: 

~ • tiği fekilde propaganda haftalarımız 
e. tneti •-L::...- aeb•ıwh'ri sanatına, sanat telA.kklalne, .ııana.t Blz. yaklwAL- bile, Halk ~ryor 

Ba,ım ~rr uğruu. 11e11ıenı.-n 

ver diye 
Galatı hilkat olduk ~r •inev-

il ., -r::ı ve dövizler yaptrrıp astırmak mera- -re-

Aç bir ıiDete imdat! 
lnsanhğNı vicd.an+nı harekete 
ge~rmek, yardım için mecralar 
kurmak vazifesi bize düşüyor 

Yuna11illtana yardım meselesine• 
dair dMn fil ·mektubu 

aldılı. Agnen neşrediyoruz: 
c:Yuna.nıstana yardım hakkında 

bafladığuuz netrlyata aman nihayet 
vermeyiniz. Büyük bir yaraya dokun. 
dunu. Bu meflele lUerinde ısrarla 

durunuz. Bütün A vrupadaki sivil hal-

kasız ve yardımsız kendi haline ter
ketmek bizim .şanımıza uymaz. P ek 
doğru olarak tekrar ettiğiniz gibi, 
Yunanistanın derdine çare bulmak 
b:zim kudreUmizden hariçtir. Fakat 

kın, mUclafaasız kadın ve çocukla- elimizden geleni yapmak Uzere hare· 
nn öltlmden kurtarılması meselesini kete geçersek ve Kızılnyı iler i sürer
TUrk milleti kendine İf edinmeli, in· sek hiç olmazsa yolu açmış, başka 

aanlıfın vicdanını hareket, getirme- memleketlerden g elen yardımlara va· 
ğe ve bir çıkar yol bulmağa çahtma- sıta olmuş oluruz. Dünyanın her kö· 
lldtr. şeslnde Yunan milletine gösterllebi 

Fakat Yunanlılara daha yakından lecek alltltayı b ir tarafa bırakalım, 

alA.ka duymamız pek tabiidir. Yunan. Amerikada, Mısır. Avustralyada, H in
lılarla biz, harici tecavüze karşı mu- dlstanda pek çok zengin Yunanlılar 

kadderatımızı müşterek gördUk, bir- vardır. Kızılay emin bır mecra ku
birimize el usattık. Tanı.,tıkr,;a b,rb! racak ve k endi vasıtasile giden gıda
rlmlze yakınlık ve dostluk duyduk. lann mutlaka nç ve muhtac Yunan 
Yunan mllleUtdn, İtalyan ordusuna · lılara hasredilcccğinl t em in edecek 
kartı müdafaası, butün bir milletin olıırıııı. her tnreftan yiyecek . ıçecek 

lstlklAl namına ölümü göze alması \'e para akar . g elir. 
demekti. Yunanlııtanı yakından tanı- Bu çığırı açarsak hem Yunan mil 
yan ve mücadele günlerindeki haHnl let!ne kara gUn dostu olduğumuzu 

kendi gözlle gören bir adam sıfatile ispat etmiş, hem de insanlık 6.leminın 

size temin ederim ki ttaıyaya karşı minnetini kazanmış oluruz. 
olan lstik!AI mücadelesini bütün Yu- Fazia vakit 'l..aybedccek olursak 
nan milleti, kadmlyle, çocuğıyle, ih· yapacağımız şey, iş l~ten geçtikten 
tıyarile beraber yapmıftır. Dağ'larda; sonra bir nfimaylşten ibaret kalır. 

aç. çıplak ve techizattan mahrum Yunanlstanda kıtlık \'e sıkıntı ; bilin 
bir halde çarpışan, binlercesinin ayak. d ğinden. tahmin ed ildiğinden çok 
lan donan, kangren olan ve kesilen fazladır. 

Yunan erleri; tarihe kaydedilecek en 1 Mademki ıılz bu meseleyi ele aldı
reragaUi mücadelelerden birini yap- nız, fille lnkıltıp edlnclye kadar arkn-
mışlardır. • sını bırakrnıyacağınızı umarım.> 

Böyle bir milleti, kara gününde alli -1 * * 

eli, taarntdarla telif etmHe htirriyetine erifmemllı lUmı okhetu· bacak buc:'ak 
laıık kmıız olsun; o zaman blz de böyle li""ine ve ga ... TI tablllla.;ne ra""men re 'natk!rane. daha uh1 ve zarif kilfret-

1.-.•-.1 1--1 L!! .. ı_ i&e l-"-. na keıüim. o ki e. J e.• & 
_. - ~ vecizeler tesbit ederiz. Bir gün bir sa- me ıııeıeleneeek, onu kim anlı- allst halka telkin edebilmek kudret mcs!n. bııiyoıdu: ..__et ve teaibe ..a.ibİ - D&vaıuaı bBg:I seviyesi •iace ma.- nat cemiyeti olur ve onun haftasında yacak ! ve edaııma sade ve ulvi, yerli ve sa- Bakkal mısın terazi~i ne) tersin 

· A~ ...Jıılrn ...., JWn ve miktarı mahdut okuyucu ve- sokaklara dövizler ıuımak istenirse Sonsuz mesafelerin örttüfll bir mimi sanatına imreniyorum. Bir ima işin gu,·ün yoktur gönül eylersin 
it.. -LL..::.. • .-:L: J:ııir -~- .... d'~- ~ı, Tlrk""' bilen hail 1 
"'! L - ~· •mu.& ~ .r- •• _ • ..,. .... ..,, ._.. Y"' ana caddelerden birindeki bandlann f', na halktan kopmadan, sadeliğini ve Kulun ı-iinahını tartıp ne~·lersln .. , .... bi ... __ ~:..ı.-.ı;_·. ~ btlınn dtniey!ıc1*'in llın4inde anlattı.ır.-.. U kud&n f ı 1 • k. ~-~ ,. e.• Ustilnde şu cUmlelerin srralanmasını Y arksız bugün, ne. &"tin samimiyetini kaybetmeden kendini Geçh·er su..-wıdan buııdan !lana ne 
tıs.bili ""etleri de ayni mılar et nım dlftinerek cWaa &A;ık ve 8!"1e an- teklif ederim: gelecek dtle! verebilmek, duyduğu heyecan ve \'eC· Bu kıta. Krklarellnden Erzuruma 
Si.,.-:","Yeli ıCi ' 111ııiftir,. !Mmek istemez ınieinlz? llMk edebiyatı = Türk edebiyatı. Onu ııhıdlmıektedlr atnğnnız her dl halka da sirayet ettirebilmek ... kadar her Tlirk köyünde ve tekke_I 

t -~ Le.incrad, Molkıoıva - 'nK'k fiirindıe Tttrk dile gelllin la. 8eDMta da bibnanhmarun arayı- adnn ... Biz sanatkArların halktan ha'berlmiz sinde bl!inen ve vakti!e terennlim e-
lı...ı~uzlannlll ikinıci -'· tiyon1111. Ve ancak halk fiirinde bunu cdıflle kendim.izi bulmak. Seslen, bir daha Ae8ien: «Mtirtlt yok, Türk sanatının Türk cemiyeti- dllen bir llAhi parçasıdır. 
~· Şunu aö,daJ.a. gıörilyorum. 'Pörk ntlw, bllfka a.iar- HaUdan kopup gelen ve halka ya- Halktın; Anladwn: nl yani halkı dile getirmesi ve onun Tilrk halkını daha düne kadar t'az-

lt birintj aafba ile ikiaci W la karıflnadan, c:Nnt ve tenais k~ndi yıhp giden 8allat. Ezeli gerçek onlar, iğreti yalan tar~fından benimsenmesi lAzım. An· la mütevekkil, fazla sessiz bulmayor 
~ 1- ... zamMa AJa..,. °'8rak, akmek imklJKnt bulmadıkça bizi d k 
h--.ı _ -C-etı_:_ :.Mı.- T8rk ~i _,__,, -a-ı • .....-...,,, Freag1ıı lanıbeU dejiJ, TUrkUn iç- z: cak halk edebiyatıdır ki, bu bakım· muy u . 
,_~ _,.~ ._. -- .,... --- ll"""""v ..-,,........... il ve özlü anatı. Onlar blr uçtan e~. ham ervah dan Türk edeblyatJ sayılmağı hak- .t'ennan ]ladlşahın dağlar blzlın<llr 

• ~ ôou; •I - Pıdd.-....ı-•a•~•t;ııll•lll*'.._,r''-'--""~~~ı~~.----:::-:~-:--;,~--. delt2dlr td-..& öSui '2llıds; ketınlf bulunuyor. Yınarca TUrtc hal Ka)pak O.manidar alze aınan rnı 
'tet, IÖylenecek biricik ~ - Ben IMllMln centiyet jçin 91dutu· Ur olablhllo. Kim demlf çile çek- beıf-oa der- Jc:ını mutaueıptır sandık; o kadar ki diyen Dadaoğlunu bilseydik, veya, 
~ So"Yetleriıı Almaa tur- M. kMtim. Oemiplt ~ demek, &'&!'dl Glıletı ı.aaı old11k bbler mUnev- vlfUr, Yuaaa. daha 35 • 40 yıl evvel Tevfik Fikret I A~ ,·erdin üstümü 
~, ~ faa.&a 'Y..dirmit oıa.la· sanat demek, ifte va~ ve mliet, ille ,·er diye Bu mlllet, hıL!ft&n bap cekmlıt, er- adındaki bir İstanbul şairi bir man- Uzak eyledin do tuınu 
-~ ordulunla yecıi taM'· mazlum ve aziz halk diye ~rmak - Bu son cevize galiba vezinli. Zan mllftlr, Yuawı, zumesindeki (Yere bat satvetinle ey Kendine M>yup P''"tuınu 
aç.. mola venneie ve ha- demek değildir. ~miyeUeki hisleri, nederim sizin bir şiirinizin mısraı. - Bazıları Yunus'un yalnız mlstız. ' serdar) mısraı ile göktekine kUfret- ı Sal eyledin sahrel lcdiın. 
.~~ •&ın.ia mec:ıa.. et- iplik halbı.de çBe c;M almak. yahut _ Yunus'un mezarında isimli bir masını ve yarım kafiyeli Umml şiir mlş oluyor diye o yazısını cebimizde diyen Rııhsali'yi tanısaydık, 

4.L ... daha zoru ve güseli, onları ipek koza.- şiirimden. Ha, durun, münasip görür- tarzını benimsemek istiyorlar. Ona sakladık, caman mutaassıp halk bizi Açılmıyor ikbalimiz bahtımı~ 
1:~ ord.lan, ,... ndıa .O,- aı gibi iken abp potasında kaynata- seniz okuyuvereyim o şiiri, zira be- hitabınızda dahi onu taklitten eser taşa tutar sonra~ dedik. Şen ıni şen htarıhul ııa:yıtahtrmız. v, . . -..çhile merile•cle Moa- rak iplikle.,tirmek, ve o cemiyetin nim sanat ve halk telflkkimden ba- yok. Onun neııini beğeniyor ve nere- Halbuki o mutaassıp denen h&lk, Yaıtrıııız ı•llldlr K~tl \'aktrmız. 
~inde ilerledi.; fa· a.fk denen kadifesini, feVk denen .fil· rlz izler var onda, fikirlerimi tamam- sin! almak istiyorsunuz? bundan daha yüzlerce yıl önce, yUz Nöbetin göz.1.-rl ııabrmuz bizim 

' ~- ıeri kaldı. S. llnı, ıstırap deneR çulunu, gwbet de- lanHŞ olur. - Ben onun bir imanı bUtUn girift- defa daha cUretll, yUz defa daha sa- diyen Serdarl'yi okumu~ olsaydık ; 
~ cenablarda daha >M!n aıbaatnı dokame.k... Ttlrk naaıı ====================================:::::::=:==:=:==:::=== hiç 
~da ~ Aııplk olur, nMll layan eder, Allah'la Me11nedlm yok azle kayKJ çeke)1m 

'et ·• Tabii hedef Lenin- nesd hubdtal eder, öHintle naeıl yk l G 
1 

• k k Uat.a befr olup öt<:üp döke)1nı 
'd~"'e Kief olacakbr. ytize gelir, toprağı naall eewr, kız. az ete er 1 o u r en Evet • ahir hlr kurbanlık tekeyiın ııı~ ~ün tehlikeyi V.ttebek - rnası naııfldır, k191<anmuı paaddır... Vakti gelıdn rııcatını <:al bana 
I\~ cliya k.-örfez4 arasındaki Bunlardan birini anlatabilen bir aa- diye kafa tutan Seyranl'yl dınlemL' 
b ~a aörüyorduk SOvyet· natklr ancak hw cenıiyetHı 1&n&t~ _ bulunsaydık: bu halka mutevekkil, 

llıu~ t~Ukeyi fimdilik Avut- olmağl hakketmi' olur. Yokııa TUrk· o 18yana kablllyets.z, vurdum duymaz 
llak bulunuyorlar; Almanlar çe yazmak, Tllrk aan~ 8a1'Jiln&k K J Z J L HAÇ B R Q SU demeye dilimiz, varır mıydı ? 

o o..,anın cazibesine ve asfalt için klfi detildir· Hangi milletin türkülerinde ve söz 
r. ~ ,rtıiıkcrn.meliyetine kapıldı- - Denebilir ki bir sanatkAr kendi- Beynelmilel Kızılhaç komite-ı Nuh Peyga~~er tufa~dan ~~-n~ ı d~ima. aulh unaurlarıdırlar. Tür= ıerinde bu kadar kemiyet ve keyfiyet 
~tı, ~er Sınolensk taarruzunu ni, kendindeki böyle duygulan anlat- Iİ muharip devletlere yaptığı ra suların çekılıp çel<llmedıgını kıyenuz harp tufana ortasında sa çe deterli iııyan terennümlerine ayni 
•cıt~ •. Vitebak hattına tevcih makla ferdi olar&k mensup oldutu ce.. U:kllf ve hepsinden aldığı muva- anlaımak için sefinesinden bir gü· paaağlam yüzen bir gemi. oldu· asırlar içinde ve blltün bir vatan coğ. 

lı cc d,ı. alacakları ,ıetice sev· ~yeti ve cemiyetin .hiç değilae ken- fakat cevabı üzerine bu devletle· vercin salıvermit ve bu güvercin ğuna göre, bütün muhanp dev- rafyası boyunca rastgelinmiştlr? 
cı 't.'Yıı h.ir ehemmiyet ve mah.i- dınde tecelli eMn hielet"ini anlatmlf rin harp esirleri ve cnternelcri bir müddet sonra ~agasında bir letlerd~n aldığı c:~e~İn dah• ağ· lıte bir edebiyatın 'Nirk edebi· 
Ilı d:~nırdı, Belkj bu sefer bi· oluyor. hak.kında malömat teati etm~ zeytin dalı ile gemıye dönmüıtü. zında olarak gem~e gelen ~ı · yatı sayılabilmesi için Türk cemlye
lı tıı.~~~ndüğümüz gibi yaparlar. - Bizim mtınevverierımi&k halkı· üzere Ankarada bir büro kur· O zamandanberi gi.ivercin ve zılhaç «güvercin> iru. yakın gun· tini böyle dile getırebilmesl , bu şe
lrc 

1 
brdc Leningrad şimalde mrz arasında hayat, cemiyet ve llt.h. maktadır. Hükumetimiz, komite- zeytin dalı sulh ve sükön timsali !erin sulh ve sükunu iç.in bir fali kilde: Türk ahengi, Türk edası, Tilrk 

(1 Şa kcrzahından ve Ladoga tellkkilerinde muaszam farklar ve te- nin bu teşebbüsünü memnuni· olarak kabul edilmi§tir. hayır savamaz mıyız~ karakterile yani fazla kırılıp dökUl-
lıtı, t 1ndan da cephe ve ku- zatlar olmasa dediğiniz varittir. Fa- yelle kabul ettiği gibi Kızılayı· Kızılay ve Kızılhaçın harp za- Temenni edelim ki bu, hayırlı meden, fazla açılıp saçılmadan, faz. 
it •arruzlarına l!!aruz kala- kat bilha11sa Osmanlı mUnevverile RllZ da Kızılhaça elinden gelen manındaki vazifeleri pek mühim bir baılangıç olwn. la bağınp çağırmadan, TUr'k ruhu 

Türk balkı ve hayatı arasında bir yardımı yapacaktır. olmakla beraber bu ik.i müeaseıe Sadan G. SAVCI <De,·amı ıs lari u.ytada) 

@vASilCM~ 
Rus - Leh 
anlaşması 

:Yazan: M. H. ZAL 

L ondrada bir Rus • Leh 

anlatmasına ait prensip 

meseleleri halledilmiİtir. Sov· 
yeller Lehistanın istiklalini ta
nıyorlar ve arazi bütünlüğüm.: 
garanti ediyorlar. 

Bu anlaımanm ve böyle bir 
garantinin ameli kıymetini ha 
diseler tayin edecektir. Buguıı 
için baılıca ehemmiyeti, İnguız -
Rusı it beraberliğine engel ola
bilecek meselelerden birini or 
tadan kaldırmasıdır. Bu defakı 
cihan harbinin hareket noktas., 
İngilterenin ve Fransanın Le· 
histana verdikleri garanti ıJİ. 
Rusya, Lehistan arazİ.$İnİn bir 
luamını İfgal ederek bu 1raranıi
nin hükmü daire&ine girmiı, fa
kat o zaman lngıltere, bu.1u iJu 

Rus tecavüzü değil, Alman J§" 

galının bir neticesi diye kart,tla
yarak göz yummağı ve Rusya
y~ kartı husumet ilin etmeme
yi tercıh ehnİşti. Bugün Sovyet
lerle demokrasi alemi harp /E 

sulh gayelerinde birleımek ı,a 
ziyetine gelince Lehistanın o~ 
vasına bir düzen verı meıi dl.. 
hal hatıra gelmiıtir. 

Sovyetlerle Lehiatanı alaka· 
dar eden diğer bir ameli mescı~ 
vardır ki o da Rusyada harı 
esiri aıfatile bulunan üç yüz hın 
Leh askerinin mukadderatıdu-• 
Lehistan ve Rusya ayni zaman 
da İngıltere ile müttefik olduir,U· 
na göre Ruslar hu harp eıirlerı 
ni kendi cephelerinde kullan 
mak istemiılerdir. Alman ha 
berlere göre Lehler buna ra~ 

olmamıılar, fakat Rusyadak 
Leh ordusunun tektük kaç ..... ı 
Ley subay ve erleri gtbi lngı ~ 
Ortaprk ordusuna katılmas:nı 
münasip görmüılerdir. Meıele, 
imkan ve yol bulup Leh kıtala 
rını Suriye veya Mısıra göndere. 
bilmektedir. Sovyet nakliye sis
temi bugünkü harp ihtiyaçlaril.. 
o kadar yüklüdür ki böyle b!ı 
makaadm temini hat!ra bile ge 
tirilemez. 

Lehistanın coğrafi vaziyeti c 
ıekildedir ki bu memleketin var 
lığı ve istiklali daima Avrupada 
hüküm süren umumi vaz:yetc. 
tabi olmU§tur. Ümit ede1~m h. 
bu harpten aonra dünya yüzuı>
de kurulacak hal ve §artlar, 
mü&takil bir Lehiıtanın varlığı 
na ve inkiıafına süre li surett 
müsait gitsin ve Lehistan, tarihi 
cilveler in oyuncağı olmak tan v e 
tarihi varlığı vakit vakit fasıla· 
lara uğramaktan kurtulsun. 

Kartal belediyesiniıı 
faaliyeti 

Kartal çaı·şı caddesınln kanaliuuı 

yonu için belediye müteahhıdi ıle m u 
tabık kalmış 'e kUnk'ennı dok ' lr 
mcğc başlamıştır. 1\:Unkleı ıı dok\.u ı 

bitt kten sonra ya~ a kaldırımlan a 
çılarak bu kUnkler ora lara döşen 

cek ve bütun mc<.ralar bu \lii.ı;ıta lk 
denize \'erilecektır. 

--o--
Yakacıkta hırsızlık 

Yakacıkta Senıcndero caddesını 

Öğretmen sokağında 332 numaı alı 
Saime Yalımın cvıne gece pencere\ i 
çakı ile açnmk surctlle hırsız gırer 
sandıkta bulduğu pahada ağır ym, ' 
hafıf eşyaları aşırarak •nvışmıştır 

HAdıse jandarmaya intikal et m 
olduğundan jandarma t.ohklkatı •c 
s i etmış ve meçhul hırsızın izleı mı c 
de etmiştir. 

GONON 
lAKVlMl] 

- Robert Lindston'u ne zaman gördünüz? 
- Geçen gün gelm1'tl. Her zaman beni 

EDEBi ROMAN: TEFRfKA No. M - Derhal gitmeğe sebep yok, diyordu. 
Saat on ikiyi be.f geçiyor. Benim arabamla 
on dakikada vannz. Erken gitmekten ise 
burada biraz çene çalalım. Bu yemek bir iç 
sıkıcı olacak ki sormayın ... 
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görmeğe geliyor. 
Herbert dikkatle karısının yt1züne baktı. 

Fakat Odrey'in lllkayıt ve sakin beK k&rfl• 
sında UzUn tUye mahal görmedi. 

- Pazar günü en güzel elblaenlzi giyme· 
!isiniz! 

Odrey güldü. Kocasının onun elblaellile 
meşgul olması ne kadar nadir btr şey idi! 
Valinin karısına beğendirmek meeeleei ol· 
maaa yine meşgul olmazdı ya ... 

Odrey giyiniyordu. Herbe.rt odanın içinde 
beş apğı. beş yukarı dOlqıyordu. Lady Lin· 
dston'un ziyafeti onu fama ~ecana dtl.für· 
müfttl: 

- Robert vaklile ıeıae de ıeç kalmasak. 
Acaba muayyen saatte gelir ınl? 

Bu suali Herbert Uc;ttlr aonıyordu. 

Odrey'de hiç sabınuılanmadan: 
- Saat dalta on ikiye geldt. Dlye cevap 

veriyordu. 

- On ikiyi çeyrek geçe çıkmalJyuı. Mu
ayyen yemek 1Jaatinden hiç olmaua on da· 
kika evvel orada olmatryıs. Hem vali ne ka 
nsııwian mutlaka daha fNwl bulunmak il· 
zım... Sarayda oldulu gibi bılrada da böyle 
şeylere çok dikkat ederler. 

c:Sarayda olduğıı gibi> derken gunırdan 

Adeta şişiyordu. 

- Fakat böyle ailece yemek yedikleri 
zamanda ela bu gibi meruhne dikkat eder· 
ı ... n 

Yazan: Francis de Croisset 
- Bu yemek neden sadece aile yemeği 

olsun? Belki başka davetliler de vardır. Hem 
aile arasında da merasim yapılır. Lady Lin· 
clston hem,lreeine lAyık olduğu muameleyi 
yapyor. Valinin karısı değil mi? Yerlere 
kadar eğilerek selAm vermeği sakın unut· 
mayınız. 

- Valiye de mi? 
- Tablt valiye de .. Ne zannettinlzdl. 
Odt'ey aynanın önünde durmuş şapkasını 

giyiyordu. Açık yakalı, kısa kollu elbisesi 
kendisine pek yakışmıştı. Açık renk hasrr 
ppkaaı da parlak kıvırcık S&A;lannı bir kat 
daha gilzel g<Ssteriyordu. 
Geniş alnı, düz, küçUk burnu, ııivri çene· 

s i ile Adeta kllııik bir güzelliği vard!. Yalnız 
bunu 'bUyilkçe kalın dudaklı Btzı biraz bo· 

zuyordu. Fakat bu büyl\kçe ağız bir kusur 
olacak yerde bir güzellik veriyordu. Kll'{l!k· 
leri Adeta ~lyahtı. Yıldız gibi parlak mavi 
gözleri, bu koyu kirpikler araaınd!l datıa 

mavi, daha güzel görünüyordu. Sıtma nö
betleri genç kadını biraz zayıflatmıftı. Fa
kat bu M)'Ifiık yQztinden daha ince, daha 

Çeviren: Rezzan A. E. YALMAN 
genç görtıntıyordu. 

- Bu ı:anta da bu elbiaeye biç uy:r.uyor . 
dedL 

İnce beıl uzun boyu ııe ne k~ar güze?d!! 
Aynada kendi g1lzelllğlne hayran ha:..r:ın 
baktı. Herbert, karısını tepeden tımata ka· 
dar stlzdUkten aonra son bir defa daha ten
bihlerde bulundu: 

- Lady Brandmor'la konuşurken kendisi· 
nin hayır lşlerile me.tgul olduğıınu unutma· 
ymız ve bundan kendisine bahsediniz. Lady 
Lindston'a da misafirlerini güzel kabul etti· 
ğinden ve .ııalonlarının mUkemmellyetinden 
bahsediniz. Kendi gazeteciliğiniz hakkında 

da hiç sakın bir 'ey .ııöylemeyinlz. 
- Niçin? 
- Bilmem... Fakat babsetm!91enlz daha 

iyi olur gibi geliyor. 
Kapıda bir otomobil durdu. Herbert' in içi 

ra!lat etti: 
- ı,te Robert LlnıSaton bisl alınaya geldi 

haydi a.şa.ğıya inelim. 
Genç Robert nefeli n8'o91i gWerek i~ 

glrm!fti. 

Bir koltuğa oturmuş yelpazelenlyordu. A· 
çık renk kravatı; yanık yüzlle le.zat teş

kil ediyordu. Robert, annesinin ziyafetı hak
kında izahat verdi : 

- BugilnkU yemekte tkl genç kadın var. 
Birlel Florence Trover diğeri ise Mabel Vil· 
ford.. Bunlar şimdiye kadar buranın en gü
zel kadınları idi. 

- Niçin •imdiye kadar diyorsunuz ? 
- Çünkü siz geldınlz .. Ve siz onlardan ve 

herkesten daha gUzelslniz. Bütün şehir bun
dan bahsediyor. 

Herbert lllfa karıştı ve sordu: 
- Neden bahsediliyor? 
- Karınızın güzelliğinden ... Neden buna 

..,,mı' gibi duruyorsunuz. 
Herbert hemen cevap vermedi. Biraz dil· 

,unceli göriinüyordu : 
- Hayır ~adım.. Daha başka nelerden 

b&Mediyorla.r ? 
- Hiç bir şeyden ... Yok unutmuşwm. Siz 

den de bahsediliyor. 

- Benden mi? 

- Evet.. Kannızı eve kapattığınızdan ve 
u aokağa çrlcarc'lığınızdan dostlarınız şika

yet ediyor. 
- Ben mi ? Ben mi kanını eve kapatmı· 

.,un? 

Bugünkü program 

7.30 Program, Saat ayarı, y.33 
Hafif program (Pi.) , 7.45 Ajan 

haberleri, 8 H afit' programın deva 

mı <Pl.) , S.SO .45 Evın saatı. 

12 30 Program, saat ayal'ı, H.3 • 

Fasıl heyeti, 12.45 Ajans haberle ı 

13 I<'asıl heyeti programının devamı 

13.15/ 14 .Karışık program ( Pi ). 

18 Program ve saat ayarı, ıs o~ 

Jtadyo caz ve tango or kestra!;!, 

18.30 Memleket posta ı, 18.40 İnce 

saz heyeti, 19 (DerUeşnıe saatı ı. 

19.15 Radyo caz ve tango orkes tra

sı, 19.30 Saat ayarı, Ajans ha ber le

r!, 10.45 DUnya şarkıları, 20.15 Rad 

yo ga zetesi, 20.45 Solo şaı kılar, 21 

Ziraat takvımı ve toprak mahsulle · 

rı borsası, 21.10 Solo şarkılar prog

rılmının devamı, 21 25 (Sa natkarla

nmız konuşuyor), 21.10 ~enfonık 

mUzlk (Pi.), 22 30 Memleket saat 

ayarı, AJans haberleri, 22.45 Dans 

müziği (P1.), 22.M/23 Kap&ıuf. 
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Türk 
~Tarihinde Caevsiar ~ ( KA.':11N ) 

İsf a r.1bnl ru r:n patriğinin ihaneti 1 
)~zan: İbıaa 808&11 

-31-
Elç Maksut Han, \•aziyclınden Şa· - Evet ız de\ ıetı temsil eclıyorsu. 

hı haberdar etmek ıııtıyor, bu suretle nuz. Sız <lokunUlmıyacak fakat si· 
Dordilncü Muradın şıddetınden kur- zın hesabınıza memleketırrıde casus
tulmayı ümıt cdıyordu. Buna bır ça- luk yapan bu iki adamınızı af!etml· 

Son müessif hadisenin 
doğurduğu neticeler 

Günahkar kad111 
ve çocukları 

re dUşündll \ e buldu: ycceğım. 

O sırada Mehmet Paşa Halep va- Elçı tekrar hapsed idi. o mektup-
lılığıne tayin edllmiştı. Elçi kendi lar af!edlliı' şeyler değildi: trana kar 
damlanndan lkıılnl lc\ent kılığın- •ı sefer hazırlığına daır bazı ma!Cı

da Paşanın hademesi arasına sokuş- mat da vardr. Fakat elçinin ıkı ada· 
turmağa muvaffak oldu. Maksut Han mı müessir ibret olmak Uzere ö!Unıe 
bunlara şaha götürmek üzere mek· mahkClm edildi. Bu da merasimle ya· 
tuplar vermıştı lkı İranlı Paşanın pıldr. 

Beşi~ t:şLların ceza görmesi, diğer klüpleri de 
mali bakımdan büyük zarara sokacaktır 

Bir kadının karnında taşıdığı 

çocuğu, doğmadan evvel bile 
sevmemesi tasavvur edilemet 

hademesi arasında 1stanbuldan çıktı- Casuslara karşı eltseriya yapıldığ"ı 
ıar, fakat Halcbe ,·armadan yakayı veçhlle bu adamların önce burunları 
ele verdıter \'C kulakları kes.ldı. Bundnn sonra el 

·- .. Bu mesele ahlak bakımından oı- ı cuğunu bu müeSııeseyc bırakaI"'ıı 
cluğu kad:ır nUfus bakımından da e- kllip gider . 
hemmiyetı ıd r 'e uzerindc durulıııa- Çoğu şehit hanemde bµlunan bıl 

Bunları yakalıyan yınc Mehmet çinin hapsedildiği binanın karşısıı da 
1 

ğn de ı ~ ııslı bn memleket nıese· bl doğum evlerinde onları klrnst 
Jesldır ı nımaz. tanısa da ifşaatta bul 

Bıı genı; kız rnya kadın, şu veya nıaz. 
Paıııının krndı hızmetçllerı idi. lkl ! boyunlarına yağlı urgan takılarak 
İranlıyı PaŞa)a göttlrdUler. Paşa öıı sallandırıldı Maksut Hanın Şaha 
ce Uz rleı ini arnttı. Maksut Hıının gönderdiği mektuplar kı. nıen ke ıte

Şaha yazdığı mektuplar bulundu Ar rek yUzterine dıklldı. \"e halka. bu 
tık uzun boylu sorgu;)la !Uzum kal- cezaya uğı amalarının cbcplcı ı 

bu ıııkle bir erkekle münasebette 1 Bu müesseselere müracaat 
bulıınuı· Vl' onuıı tarafından teı'kedı· kııdlnlar arasında kendi hakiki 
fır. yahut ela bir taraf \ eya dığerl, l'Cl'erck çocuğunu muvakkatetı ~ 
hrrhangi bıı sehl'ple. bıı münasehet- lt>.Sl nı eden ve sonradan gelip 

nanıı tı. Zaten kt İranlı canlarından edfldl 
lcr nlıı düny yUziı ıdt' hır ız bırak- l:\t da pek çoktur. 

1<0rkarak Maksut Han tarafından Elç nin Akibetlnl merak eltlntz de· 
ı;-öndeı ıldıkl ı·inl, bir günahları olma ğıl mi? Padişah onu affetti Bağdat 

lığuıı ıtıraf etmlşlerdı. zaferınden dönüşte, Mak ut Hanı 

.Mehm t Paşa bu iki İrarnıyı kuv- Musulda huzuruna kabul etti. Onunla 
vetıı muhafızlarla lstanbula scvket- DördllncU Murat İran Şahına hakaret 
t ,e ba.şmuhat'ıza. da h1\dısc hak- dolu bir mektup gönderdi Bu mek
kmda mektuplarla beraber bir rapor ı tupta bilhassa şöyle cümleler \•ardı: 
I' eı dı. Bunlar sadrazam vc:wuta&i.le ı <Er isen meydana gel, serverlık da
padışaha arzedi ecekti. vasında olanlara pcrdeııışınlik na se-

Kafıle ıstanb a geldi. Maksut Han zadır. Attan korkanın ata binıp kılıç 
kapandfğı dak:ede uyku uyumuyor, kuşannıası hatadır.> 
ııo adamının gün geçtikçe hayalen HUl~a. Dördüncü Murat casuslu-

-•.n..a ki ._ ....n... Şa ğa karşı hiç meydan veı memlş bu nereve 'll:ar'"'""' ennı ·-ngı 6 ..... • 

ha ~ kkınnı dil Untiyordu. Biı· lşler1e uğı:asanlara karşı merhamet 
..nı kaşaco. ...,..1dt f z göstcnuc.miştlr. Bır adamın yeniçeri 
t> wn apıst ""Y" ; JRU :l ar ın-

da Padişahtn huzuruna götUrdütıer. ·.a~ahp yazıhnwnasını brle dllşQnen 
Maksut Herı huzura gu•ınce korktı· ve ordu~un bu kad r tcferrüatına 
dan eapsaN kes di. Huztlt'da ful ıM kadar iner.ek .,ıddetıe meşgul olan 
damı ducwııoı;, ve Murar:Hn elinde de DördüncU Muradm ~t Hana ii' • 
Maksut Hanm Şeha ~I mek memesi, devletler hukuk"na rJa.yet-
tuplar butunuy«du. kAT olduğunu gıöst.enr. 

DördllncU Murat bftA!t kesHmiıptt * 
Sadrazam başını eğmiş a~akta duru Padişah Üçünoö Mehmet de-vtin-
~ or; kopacak fll'tmll!!la sük6neüe in
tızar ed~. 

Dördüııell Murat E~e somu: 
Bu :mektupl n sız. tm yKdımz . 

Demek siz bizını habcrim'iz olmedeu 

deyiz. Bu euttenm yaptığı en akıllı

ca. iş Köprölti Mehmet Paşa.yı Sada-

ret mcvkiıne getirmesidir. Kenarda 

kalmış, İstanbulda erkan \"e ünıera-

bu mektupların .şu :H<l ahmakla İs-- nın şahsi ent.rjkalarından uzakta ya
tanbuldlln lrana kadar götür.ti~

ceğım sanemız Sie Türk toprağın 

çık bir yol mu sandıMZ>"? 

Elçkrin y 1-eğt zınıı gclm 
llk kurtukış Umıdt yoktıu. BQl\Unüı 

beıaw Ctreic brr sesle: 

şamış olan bu adanun dirayetmc \'e 

sadar~t makamına JAyık olduğuna o 

zamanın kodamaniarı lnanmanuşlar

dı. O de\ ırde, bugtlnkU nazar.ı-yclcr 

uğrunda türlü tUrlU fırkacılık yok· 

_Sultanım, dedi, ben elçlytm. Dev tu; ama yüksek makamlara göz di
letime kar4J meObur okfuğtlm vazife- ken haris zevatm softalardan, kskcr 

mı ~ apıy:orum. BU vazife ymrnz lyı 
şartlar içinde değıl, en köt.tl ahval i

bozuntulanndan, zorbalardan ve ni

hayet harem mensupları kadınlardan 
çinde de yapılmak lllzımd r. BtZ za- keRdılerınc g&ı·e bir.er partileri var
ten başımızı koltuğumuzun altına a· dı. 

lıp yola çıkanz. Devletler auı nda 
hukuk vardır ama, bu hukuk bazan Kopı UIU l\lclımct Paşa 1stanbulun 
unutulur. Zatı de\-1etleri de haklıdır. bu iç yUzlln.U tnmamlle billyoıdu. Sa
Fa~nt öcünüzü benim gibi emk kulu darct. şart koşarak kabul etti. Bu 
hır de\•let memttNmdtın al: cağınızı şart \ası sa!Ahiyetıe çalıtnıak, iyHeri 

Bu sene yapılan lik maçlarında 

nıuııını ıstenı ezieı· Ndwe. Kadııı lıa

)'lltı bnha ıM tchllkl'il bıı· mııelıyat 

f;<'Çlrlr \'e ITif'rtıll'l:et bit· r;ocuktnn 
mııhrtım knlıı 

Bıı ananın, mı-ğcr ki bir canavar 
olsun. ka.rnıı1da taşıdığı vr btiyUttO-

Beşıktaş - Gençleı Birlıği aıasın-ı mak uzerc aralarında hiı · görüşme ğU uotıı.r.bul bölgcsı dırcktorlllğü. Si•Y· ğti bir yavruyu, hattfı. o dllnyayıı 
dakl mUe ıf hlidıse, Türk sporuna yapmakta idiler. Tablatııe bu nııyct lendlğlne göre Taksım kortları ıçın gelme<len evvel bile, sevmemesi tasa,· 
bir çok noktalardan büyük zararla!' 1 dııhlllnde Beşıkta~ ıda recllcrı bu işe iOOO küsur lira sarfetnııştlr. vur edilemez. Onu y11vruırundan ny· 
verm~ ve yalnız kendılerlni değil, pek yanaşmak lstemlyeceklerdir. ÇUn Yapılan masra! iki misil olduğu, rılmıığıt sevkeden sebepler muhtelif'· 
bütlln İstanbul kulUplerinı sarsacak kU birinci takınılarından boş olan hatttı. her ıkisinı de Grode\'Skl ısmln tir . 
bir vazıyet hldls olmuştur. yerlerıni her ne banasına olursa olfıun de bir müteahhit yaptığı halde ortaya - Ya evlidir, gayri meşru çocuğu• 

Bundan bir ıkı gtln evvel Ankara- doldurnıağa çalışacaklurdıı'. Bu suret- yarı !ıyatla daha ınUkemmel bir eser nu kocaıııııdıın gizlemek istiyor. 
dan verilen haber, Beşikta.f on birin- le diğer ıcutuplerimlz için en büyük çıkarılması belediyenıız ıçın takdıre ..... Ya havııdlı•. ı;ocuğıle uğraşnHık 
den dolnlZ kişinin hı\disede suçlu gö- tehlike baş göst.ermış bulunmakta-, değer bir mcseledır. tlln, vaımnı ona hrısrotmeklen kor· 
rUldU ünü blzo anlatıyor. 9 kışlnin dır. KulUpler asıl şlmdl oyuncularını' Fün.ıan Tekil ceza heyetine kuyoı· 
ilk tahkikatta suçlu gözUkmesı. tabi- eld~n Kaçll'mamak için uyanık bu- "ld' ..... Ya fakirdir, çocutuııu besllye-
atile bunların en ağır hır .şekilde ce- ıunmaıc mecbuı·lyetlndedlrler. ıraka.t verı 1 miyeceğlnı anlıyor 
zatandırılmalarım lntac edecektir. ne de olsa Beşıkt"" bu boşluğu dol- Geı:en hafta Fenerbahçe stadında Y 1 bi k ~---. - a ev enmemış r ı ..... ır, ÇO· 
BeŞtktaş gibi başta giden, kuvvetii duramıyncaktıı'. yapılart atletizm grup birlnclllklerlrı· cuğunu aıleslnden gizlemek ıstlyor. 

bir takımın ortad n sllınmesi evvoll de ha.dls olan bir vazıyet dolayısile B b ı aı11- bl kl 'l" 
Yine tekrar edelim ki, Styah be- ı Fenerbahı;e atletizm kaptanı ile ko u se ep ere 6er rço arını ı ... 

diğer kulüpleri mail bakımdan za- yazlrlar, bir ~Unde hem. bir senelik şucu Muzatfer bölge ceza heyetine ve etmek mlimkündilr. Amil ne olur
rarlara sokacakbr ve nsgarl olarak kazançlarını hıçe lndirmı.şler ve hem verilmişlerdir. Ayni zamaooa bölge sa olsun, ortada çocuğunu dünyaya 
lık maçlal'ınm senevi hasılatından de kulüplerini kolay kalkınamıyacak ıner1<ez istişare heyeti Azasından bu- getirmeyen bır kadın vardır ve dtln-
l'O - ı:; bin lira kaybolacaktır. Bu da bfr hale sokmuşlardır. lunan FUruır..an Tekıl htık}(ırtda ceza yaya gtlmlyen bir çocuk endl~e mev-
esascn mali cihetten büyük sıkıntılar zuudıir. 
çeken kulUplerimlzı daha fena bir Flo ..J T t • d t • hevetınin ne gibi bir karar vereceği 

ryaoa Ve autm e en ıs 

1 

m;rakla beklenmektedir. B Z bu yaııtıa, daha ziyade, çocu-
vaziycte sokacaktır. kortları ğıınu besllyemiyeceğinl anlıyan ve 
Diğer taraftan zayıf bır kadro ili! b k d evlenmeden gayri nıeşru bil' cocuk sa 

b ı· atadın ... e bir kulUbün maerAfla- İstanbul beledfyesl Flöryada halk Bir ~yacının ol amarları hlbl olan kadınlardan bahsetmek IS· 
rmı karşılamak, Beşlkta.ş idarecHer1 için tenis kortları yaptn·mıştır. Bir parçalandı tıyoruz. 
için pek mU.şkül oıacaklu·. çok klmse~r bu kortların lııtanbulun Kartal kaymakamlık binasında bo- Fakiı' bir kadın, meşru Çocugunu 

Sırası gclmlfken Beşiktaş birinci hattA Tilrklyenln en iyi kortları ol- ya yapmakta olan Tayyar pencere- dünyaya getirmekten korkarsa bu
rutbol lakımıııın ortadan amnıuesile dutunu IMia etmekt.edtrler. ULJ.ke.ıı ne.ne.er~ nun kaba.batı d2trudan dotruya c -
diğer kulüpler ıçln doğan büyük b r ötrendiğimize göre, beledıyemiz mUş. ''e bıleğinln damarlarını kes- mlyetindir. Cemiyet, ya o kadına iş 
tchlil<cye de işaı·et edelim: bu mükemmel kortları 3500 lira gibi mıı;tlr. ilk tedavisi yapılan Tayyar bulmt.k ve yahut. onun dOlan çocu-

Profesyonellik matörlUk davası- az bir masrana yaptırmağa muvaf- çok kan uyi etmekte olduğundan ğunu alıp hlJ11aye etmekle mllkellet-
nın me"zuu balısolduğu şu günlerde fak olmuştur. Haydatpa.şa Nlimune Hastahanesi~ tir. Bunun için reaml ve gayri ree
kulü{>ler yekdığerlnden oyunaı alma- Be~n Terbiyesi Ge~l Direktörlü· kaldıl"Jhmo\ltır. mi birçok mUease1elır açmak gerek

===================-=c:=:-- -· - -

po kto rumuı oiyorki: 
AYAKLARI TERLEYENLER 

tir. NUfua alyuell bakımından bu 
ınuele bll41aca tetkik edilmeeı llaım 
gelen JMMleletden biridir. Fakir ka· 
dın, doğacal< çocutunun aç kalmıya
catınt, sefil oımıyacqmı biline yav. 
ruaunu dOg'Urmaktan korkmu, blll· 
kla onu mesut ,armek emellle mtla· 
terih olur. 

lklnd mM*, yt.nl Avrupad& ckıı 
zannetm\yonım llıyık oldukları vazlf-cfe çrKannak. 

Do. rdUncU Mur"t gUrledı· A'nK lerlem~ı. en ziyade, ,.alın Bu t~lrle. bilhası;a parmak arata-
~ · kötülere işten el çektirmek, hainleri ~ "" 

yeoler, temizliklere ı;ok dikkat etnı•
Udirler. 

ana> dnll•n rtınabtl•r g~ Juzı.ra 
gelln<:e, bu daha nMik Ve daha gUı; 
bu- lftlr •• Btı· de bana hnkuk d r 1 veı me· gbrlilcn fakat in anı bl.ı:ar eden arı- rında, (ı>lıjtk) dediğimiz ağrılı M)"a&-

(!;c m kalktın? zerre kadar merhamet göstermeden ulardandır. Ayak tcrleıııeslnl, akın, !ıklar husule g('fir. O za111an parmak 

Elçı başını cğdı. Murat hıddctıe de deıhal temizlemekti. ehenııııl~et i:ı gornıı de ihmal etme- 11\rm aralanna teı.adü.f eden cilt klı8-
rnm etti: Köprülü Mehmet Pa a cv ... clA Kap )in. Zira bu arıLamn, ehemml)ebıb: 1 h1t lnf'cltr, tıe~.ıa~ır \e bt.iru,.ar. 

------- -· 

hrrgün 
~ir rıkru 
t-'auışanın nayrcnı 

tan Seydı Ahmet Pa.şadan ışo başla- \t> tıa it gibi gbrtınmeı.lnc rağmen, Yurfıme 'e pannakla.rı 03natma M
dı. Zira onun sipahi zorbalanndan iıL'iana daha çok ı;ıkınlılllf' \tteı-ek ih na"tndıı. atrı \erir. l06a0ı Pf'k ı,\Ok 
mUrekkcp partısl, devletın başına be- lllatlar yaııtığı da \llM"dır. tı·~· eder. Eter a~-aıklM tema tu-
IA kesllmıştı. Kaptan Paşalıl<tan az. yak tcrlenı~I. çok defa, pannak· tlllı'nı.)acak. her gün ı;orap ~!}tlrll-
lettlrerck Bosnaya atbrdı, ıarın ara .. ında kend.151nl gCPSterir. Y~ rnlyeeek olunıe.. bir müddet 50nra: 

Bunun Uzenne Köpı ülUnün bekledi- ı.ın ıt·ak xUhlerlnde a~akkabı l~lııde mikroplar ı.,e karışa.rak parmllk a.
g-ı kızıl kıyamet de koptu. l<'aka.t. dı uzwn müddet mahııu" kalan a3aklar, ralannda llıthap tıuınlie geln~e btaf 
rayetlt vezir lfın ne renk alacağını ınüüınadl~en terli.\ erek, çorapları ıs 1 ıar. Ufak, utıhi ) ·aralar açlhr. O 
e\'Velden ke tırdlğl için lllzımgclen latır. l•danan ç_orıtıılar içinde ufak tı.kdirdto, ağrılar ı..l)ıulelettlil ;tbi, 
tertibatı almış Seydl Ahmet Paşanın tuı toıırak 11arçalaril•' ~orapların ku- ayakla fena kokular da "(le)da ohu. 
taraCt rlarını tcmızlemcğe azmetınıt ıııao:ın.ı ult dokUnhilcr de i!Jln i~ine Ru ~lrle. miliıtelt biiıı.~·elerde, me' -
tı. kan,arak t~kkill eden uz.' i nıad- ı.11 bir ek~ma h•al oldutu bile ,.,. 

Tudu 11•, cUt ü&erlnde ha.-.ıl olan 

pişiklere ıi.); ıeldiğl l~ln deniz ban.)'0-

ları, ~akları ter~r l~in, 

ı~·ı ohır. 

pek 

Bundan ba.~ Mr ıece aJakJan 

Hbwüu, ı.<ıtuk su ile ,yıkamak Hı dl

dJ Nrtle.,tlrmeğe CM9'11MWc liumdır. 

t~inde ('Iak), (Oksyde 4e ~·) \C 

(Tanin) &'ibi maddeler bulunaD pud· 
ra\&rt& parmak aralarını pudralamak 
hem te:rln önüne ı~e.ı. :hem de dit 
llaerlnde. koruJU.'u btr tabaka teıpkll 

e&ln•l itibarile bü,)ilk bir fayda te-
nıin eiler. 

A\lt'l.lpada bu gibi kı.ıları himaye 
makiadile kU&'Ulatuf bırçok te.,ek· 
kllllet bulundutu malQmdul'. :Reaml 
ve hUMıal öyle mU~ vardır ki, 
muayyen bir ayda oraya müracaat 
eden kız, v&kti gelince çoc~u bu
rada dUn,aya ıetlrecetını öfrenir. 
Bu yerlerde, genç kıaın izzeti netıını 
incitmemek için ona adını sanını sor. 
mazlar, ldet yerini l>ulıun diye veri
lecek herhangi bir lsmı kı:ıbut eder· 
ler, a.rjl.fUrmalar yap.-ıazlar. Muay
yen günde ıenç kız buraya. ıellr. ıa
yet nazik ve ketum olan dokt.oriula 
ha.l'ta bakıcılar tarafırıd&n kabul e· 

Eski zaman padifahlannclan 
biri, zamanının en kudretli 
mimarına en İyi malzeme, mer 
mer, somaki ve saire gibi o za
manın kı~etli taflarile büyük 
ve eşsiz bir- aray yaphrır. En 
nadide efyalarla döşetir daya· 
~ır. Bir &Ün miilkiinün bütün 
vükeli ve ulemasını bu saray-

(Arkalı var) deler ayağı tahriş ederler. 1 dır. \:'a~ günlerinde ayakları terli· Ur. :Sur! ER-OE!'E dilır ve kadın birkaç eün sonra, QO• 

da bir ziyafete davet eder. 

Davetlilere yedirir, içirir, H• 

rayın her tarafını ıezdirt... her 
davetliye ek ayrı ayrı sorar: 

- Sarayımda bir kusur ve 
nokııan görüyor musunuz? 

Hiç bir kimse ne kusur. ne 
de noksan bir feY bulamaz. 
Davetliler araMnda bir de 
Bektafi b.b.ıı bulunur. Niha· 
yet cevap sırası ona ıelir. Fa
kat adamcağız tereddüt için
de kıvranır, bir türlü atız aça· 
maz. Onun bu haline pacliıah 
hayret eder. 

- Dede, der. Niçin sen bir 
~y aöylemiyoraun. Yokaa aa
rayımda bir kuiur mu gör
dün? •• 

Bddati, padi§Bhın ıururunu 
oktayacak bir şekilde sarayı 
baftanapğı methettiktcn son· 
ra: 

- Evet, her teYİ ve her ta· 
rafı ıırü:ıeldir ama ne yazık ki 
bekaaı yoktur padiıahım. 

Der. Pac{~an hayretini 
iMle eder. 

(Dünkü sayıdan devam) 
Genç kadın, bu azme karşı giUlkçe 

daha çok müteces ıs oluyordu: 
- Sizin lç.n ne yapabflirım? ... 
- Beni, yarın aabaha kadar sak· 

lıyabllirsinlz. O zamana !tadar clbol· 
tc bıl' çaı·c d~UnUrUm: 

1 - Nereye gltnıel;: tasa.vvuruııda-

1 

sınız? 
- Krakovaya ... 
- Orada emnıyet altında buluna-

mıyacakııınıı. Bıt bile, her dakika 
huzur ''c a yıf• ıyanlıu- "·c sUika t
larla hlal edılcn o şehirde oturama· 
dık 

Blı müddet sükut hükUm .süıdü. 

M dıkfim, derin derin bır şeyler dil· 
şünüyor gıbıydı. Nıhayet: 

- Demek Krakovada bulundu· 
nuz? ... 

Dıycbildl. 

- Evet ... 
- Orada, tesadüfen Ov!çmska ad· 

lı bir genç kız tanıdınız mı? Marıl
IA, bu ısmın telfı.f!uzu Uzertno tıtredı, 
nazarlarıle kesır zulmeti yırtarak 

kendi ine bu suali Irat eden şahsın 

imasını gömıeğe çalıştı. 

- Evet, bu kızı şahsen tanıyoı um. 
Fakat, nıçln soı'dunuz? ... 

- Acaba bu genç kız hlılı'ı. Kra
kovada mı" ... 

- Bır defa daha tekrar edeyim: 
Bana bu sualleri irattan maksadınız 
nedir? Söylediğınlz ~ah ısla pek ya
lundan .nl~kadarmı. 

, 

HiKAYE 
- O Jıalac ısınım de sızcc yabanc. A muhayyele ve hassasiyetimle aşık 

olmamelıdır. Ben. Jan Raviçlnı! ... Ma MAHKUM olmamak kabil değildi. fakat, ben 
rllla birden blıo bağırdı: Ul\'J Ye mUntekımane bır atet sanki 

- Jan na1 ıc slzsınıı tu? · · oldutum için elbette ona yakla.fm&)'& 
~ Gortlyorunı kı vakayı bılıyorsu- Yazan: Sieminak ~are bulaınıyacaktım. 

nuz. Ben, .Matmnzcl O\•içmskayı hır- Çeviren: Cemil Dilmaç İşte bu sırada parlak bır takım 
sızlık kaııdıle öldUrmr.k istediğim do- \'atanperv<'rano hareketler ba.şladr. 
layı&ılc itham cdllmıştım. Adalet be· . • Memleketımlzı demır bir pençe gibi 
ııi mahktını etti ve hı-rkes de boyle 1 lccek Y8f& gelir gelmez hemen l\.r&· ı . 

Rovıye gidıp hulı.uk tahılllne hafla• ozen, sıkan zalım boyunduruktan kur 
zannedıyor. tarmak \'C Lehtstana eski saadet \'e 

_ Fakat siz OvJrmska'nın odasın. ı dım. Oturduğum küçük oda, genç kız . . 
1 ' ,.... • kt be ı letık!Alını iade etmek lçm ça ışma.k 

da, Uzerinlzdc hır kama V<' çıılmmı.ş lara mahsus bir me e nazır bu U· 

bir madalyon bulunduğu halde tutul- nuyordu. 
muşsunuz. j Bir gUn fl('nceremdeıı bu mektehe 

- Evet, her şey beni itham edlyor-1 bakarken, görU11me salonunda astı 
du. Fakat.... 1 sunalı hir ihtiyar Vf' hıuıııa zabiti unı. 

ıcap edıyordu. 

Uln ve nıUneklmane bır ateş sanki 
bıltün me\'cudıyetımi sardı, tutuştur 

du. Derhal vatanperveranııı teşkil et
tıkleri orduya iltıhak ettım. Bunlu; - Rıcu ederim bana her şeyi izah formasını giymiş şık bir genç ile gö· 

ediniz. ı rl\şen kUçUk, henüz çocuk addoluna- muazzam, fakat Umit.aız bır mücade· 
Mahkum, bir mllddet ba .. ını iki a- bHecek derecede kUçUk bır kız gör- leye girlşmlf bulunuyorlardı. Blllnı

vucunun ur o ına alcırak dU\lllnd!lkten dUm. Bu gtizel çocuk, ruhum üzerin- den geldığl kadar cesaret ve kahra
ı 

aonra hıkiıyeye başladı: de tarifi gayri kabı! bir tesir bırak· manlıkla harp ettim. Vtı.kıl yaralan-
- J<;\ct. s6yllycceğlm .. 1"11\akl b r tt. Ve artık onurı simaı.ı, melul ve madım. Fakat bu mücadele ile be

his, hikayeme itimat cdeceğınizi bil- muttarit gençlığimin tahayyülltma 
diriyor. Ben, on yaşımda valde ve kanştı. Ondan sonra kendlılni hazan 
pederimi lmybett ğtm için Galıçyaııın gorüşme salonunda, baıan bahçede 
şımıılınde bir şehirdi' ve bana karşı oynarken görüyordum. GUIU9lerinde, 
hiç bir şefkat gostcrmıyen uzak ıık- bakışlarında o kadar büytlk bir gü
rabalanmdan blrlsınln yanında bU- zellik ve hallvet vardı ki onu bir de
yUdüm. Vasunin hancsıni terkcdebi- !a gördükten sonra, bilhassa benim 

raber bUtUn varidat kaynaklarım da. 
kurumu,tu. Bahtsız Oallçyamızla Ma 
carlsta.n hududunun blrleştigi bir 
mahalde şatosu bulunan ihtiyar bir 
asılzade beni yanına misafir etti. Pek 
az sonra, Krakoviden kaçan ve adı
nın cZerneki> olduğunu eöylıytın di· 

ter bir ı&t d& biM iltihak eyledi. Bu 1 
zat, pek zarif olmalda beraber hal 
\'e tavrı bana pek az emniyet ilka 
eylemifti. Onu hafif, herc&i mefrep 
ve dliştinceslz buluyordum. Bununla 
beraber, bil" y~MI. olJ11ak IUbuıle 

pek ııızeı ~eçiniyorduk. cZerneki> 
sık sık yakınımı.ula.ki şehre gıdiyor, 

bir, bazan ıki giln kalıYQrdu. Bana, 
şehirde kumar oynıyarak p6l'& ka
zandıtını itiraftan çekinmedı. Bır 

gün odamda otururken bun\111, bır 

top giille&i &ibi ıçeriye ıırdıtını ror
dUTn. Bırdenbire bana dedı ki: 

- Aıizım, yardımınıaa mühtacım. 

Bana bırkaç altın ikraz ediniz. Me

aele bir şeref, kumar borcuna. aittir. 
Yiıı: duka altını kadar bir f9Y· Az 
soyledım ve iliveten: 

Beninı. bu kadar pua bulmak~&tım 
imkan ha.ricınde ldı. Bunu kendisine 
söyledi mve Utı.veten: 

- Memleketimlı zalim bır cendere 
içırıdc ezilır ve bUtiin kuvveUerimiSi 
bu işe haflretmeklıfimızi istf'rken ku
mu oynamak iki katlı bir cinayet
tir ... 

O, omu:alarmı silkerek fU ıarip ce-
vabı ... erdi: • 

- Sizden naaihat almaya ihtlya.
cım yok. Vatan artık bitın19tir. On
dan hiç bahsetmiyelim ... 

Ne kadar büyük bir hiddete ka.pıl
dıtımı tahmin edebillrılnl%. Kendim
den geçmış bır halde: 

13ı<;dc böyle bir şefkat. ku atı 
mıdır? Zannetmıyorum. Herhatdt 
ııa da yok drnecek kadar azdır. 
bUkı her büyilk .şehır Ct\•arınd& 
le bir iltica yeri \'e hastahane 1 

etmek ahlAk ve nütus baJurnıtl 
ihmal edılmenıc;;f lazım geıcn 

memleket işidir. HattA bır has 
ne de kafi gelmez, devletın ya 
bUyük butçe fedakArlıklannı rı 

1 dikkate alan hayır cemiyetleri 
Çocuk Esirgeme Kurumu, YerdıJ'll 
\•enler Cemıyetı, ilfıh... • kendi 
çelerlle, ufak çapta olsun, bun• 
zer teşekkUller ihdas etme! ıt: 
Buralarda, g1inal1kA.r kadınlar ,t 
lar teselli edilmeli. şefkat göt'ffl 
çocukları da sıhhi bir tarzda 
Ullmelldlr. 

Bu sözlerimden belkı de baıl 
seler bıı ı;UnahkAr kadınlara 
IUzunısuz bir şefkat arzusu st 
beni tenkit edeceklerdir. Hayu"• 
lış anııuııtmasın, gUnahKAr kııl& 
maye et.ruek demek onları fuhUf' 
\'lk etmek dcğUdıı-. Bı!Akls, yul< 
bahsettiğim mUesseseler o kadit 
sani evlerdir ki buralarda o 
kadınların ahl&kı değişir, narnııf 
IAkkllerl ce!mlyetln tel!kkıtetint 
kınlaşır, onlarda iyi yola gltm;J 
maytllleri uyanır ve bir kcllınt! 
,ağı yukarı ahl&k tellkktıerl 

mlı btr hal.Oe lOkrar ccrnı tt 
edilirler. Bu kadınlardan çoğun~ 
zı vicdansız adamların Ye;)!& 
terin zavallı birer kurbanı o 
ve elemli bir vazlyctjj arzu ve 
!erinin tamamlle haricinde cıııt 
rl de unutulmamalıdır. Günahl<ıı' 
dın!ar için doğum evleri teJ 
mek başka, onlan cemiyetin ; 
gtdı,ıne telif etmek çln kU ttı' 

mueaaeaeıer yine başkadır. Arıt 
zlm gibi henUz genif tefldlf.tll ı' 
ıırlşıneıılne imkln olmıyan bit 
leketln bu iki işi aynı müellleft 
ıınae rörmeai pek lll kabildlt• 
la.ra kabul edilecek kadınlar. 
!arını dünyaya getirdikten ıso11ı+ 
hizmet rnukabıllnde orada lll 

edilebilir ve yeni inki,af etmel' 
lıyan analık duygularının ya 
de ahllkça düzelmeleri temin 
bilir. Yet. ki onlarla mqgul 
kln'IMler bu ruhi vazıyet.ten ıı 
edebftecek kuvvet ve kudrette 
!ar! 

Günahkar kadınlarla onıarıll 
yaya getirdikleri veya ıetirrrt ııi' 
çocuklar meaelcsl pek mUhlrll 
tlmaı meseledir ve nUfus işJerl 
kiki eanaaında bunun gözden 
tutulmaması, bılA.kls ehetıl 

göz önünde tutulması ihmal ~ 
)'«ek kadar esaslı btr menıl_..~ 
dir. 

Acem pilavı 
Kutbatı doirannuf k 

ıiz J'•ihca k()7Un etini, 
atef&e k.ncli J'aiı ile ka 
it, indirileceiine yakın 
miktarda tuz, yenibahar "' 
miktarda zaterle gayet 
renclelenmiıJ bir kaç so;.ı' 
m.lı ve tencereye dört 
91 auyu koyup biraz kay • 
la. İki bardak Anberibll P 
ve yahut Buraanan ka1 
zı veya T osyanın tozlu 
cinden iki buçuk 
kaynar suda bira& b.,ı. 
aonra aünrek almalı, 
yan et auyuna atmalı. V' 
fif bir alette pİfİnceye " 
bırakmak Tam üç çe,,-
aonra, bir kepçe hal» 
inu haflayıp kapamalı ..,e 
ateften almalı ve h_.
tepai veya büyük tabai'
Jer pılivın üzerine 
üzere çevirmeli. O.,..U,. 
tarçın ve yenı'bahar 

fırı 
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C .. ~ ~~-'graf_:_ Telefon ve Ajans Halıerhni --, ,.-.-.-iL~· ~ 
Hadiselerin 
yeni ağırlık 

merkezi 
l.OZAN GONO ı Bayan Esma Çakırla orta okul 

Badell kolMusu ltaly~ Hariciye ingüiz.tayyanleri 1 Japony 8 
a.,oilu Halkevinden: . ö~ğr~~menlerinden ~hni. Coıkurı 
~an gijnünün yıldönümü mü Üıkudarda evlenmışlerdır. 

11teelteti) 2 

zayiatı Nazırı Almanyanın J-!in.di ç;nıge bi~ 
~, Ültımatom verdı 

liiaı·· e 4/7 /941 perşembe ÖLENLER: 
~ ... t 17,30 da EvJmizın 1 e- Klıllence Ye 8ader.· 
~ırulaki merkez bınaaında Manif~tura ko~isyoncular~n-

lopiantı yapılacaktır. . dan Zekı Acarın eşı ~ayan AtJ~e de ba1ralrlar 
~ - Jstiklal marşı. 1 Acar ölmüş, aile kabrıstanına ıgô· yarıya ı·ndı·n·lclı• 

ı....::, - l.ozan zaferi hakkında mü mliştür. 
~: ~v reiaı t:.krem Tur * :vı > c miıfctt;şi rahmetlı R 
~:""«fan. Oman J ığın eşi Bayan hafız Za· Londra, 23 (AA.) - eu· 

.J M k f d k b · ter: Jyi ımalGmat alan bjtaraf ka> c._d _Konser: (Ev korosu tara· hıde ci muş, er eze en i a r111. 
'IQ ln) tanına gomlilmüştür. naklaulan gelen haberlere ıöre, 

1i ..._' * Baden kolordusunun ıark cephe· 
~~- gel~ilir. · d .Ja~ · .. b t ~: Büyük gÜnnet düğünü sın • ver ...... i zayat mvnase e ı· 
-~ le Conatanz' da ve Baden vilaye· 
tıfaı Kızılay Alemdar nahiyesi tara. tinin d.iğer ıehirlerinde Alma!) 

tıil.. i Sanayi Birliği umumi ka· fından 16 • 1 7 ; 8 941 cumarte,j 
~ ..... : c· ı b k d bayrağı yarıya incyrihnittir. 
,_,.tatil Ü eryüztin ır ızı un ve pazar gün ve geceleri Saray- :::;:::;:::;:::::::::=:::;::::;::;:::::::::;::::;;;:::::::::;:::=;::::::=-= 

' rı~tir. burnu gazinosunda fevkalade 
İ' tanbul Balıkhanesi müfet· programlı bir sünnet düğünü ter

den Süleyman Sezerin bir tip edilmiştir. Çocuklarını kay· 
L... dünyaya ııelmiı, yavruya dettirmek isteyen velilerin ve bi-
""'1-.ı adı vcr.ilm.iıtir, J~t aımak isteyenlerin pazardan 
~t maada hergün ıaat 15. 16 e ka· 

t'_, dar Gülhane parkı methalinde A. 
tr "'41li Düyunu Umumiye kon-1 ~ykö kü binaıundak.i memura .:--.dea Vehap Beyin kızı müracaatları rica olunur. 

Behçet Kemal Çağlar 

Sovyetlere göre 
(Jla9i 1 laclde) /-/ 

Münferit düt:nan tayyarelerı 
tarafın-dan atılan yangın bomba· 
!arının çıkardıiı "ansınlann SÜI'· 
atle .öndürülnı.eaini temin eden 
itfaiyenin milia teıkilatının ve 
Moıkova halkının göaterdii:i tam 
ferqatü hareketi zıkretme~ l&· 
zımdar. 

Moakovaya 1apalan ildnei ban 
.. (BalJı l llilctl sayfada) !sanatımı kökünden kopmllf gördüğü ~~~~.ııtanare 
..... ~.açık, e:aglll ve aztmll ko· mu anladım. Halka. dönme! ydlm, hal ~~-· 
--.Jnıeei prttır. lı:ın olmalıydım. 1tte halktan olmak, Moskova, 23 (A.A.) - Ofi: 

lıı' •eki, bu ha&aaları haiz olmadan, halka lAyık olmak, halk tarafından Bu sabah ~eırealilen bir resmi 
la~ takınmadan veya takınma- anlaşılmak ve sevllmek için Aşık Ö· tebliğe göre, 22 _ 23 temmuz ıe· 
~"1 görmeden konuşan sanat mer olmağa. karar verdim. Ömer te· ceai Alman hava k11vvetleri Moa· 
"-t e kıymet vermiyor musu· sadUfl bir isim değildir. Muhtellf de· kovaya yeniden büyük mikyaıta 

virlerde, muhtellf yuı·t köşelerinde hücum etmek tetebbüeiinde bu· 
-.::__~t mutlaka bu eda ve havanın Aşık Ömerler yatamıştır. Halk bu lunmutlardır, 150 tayyarenm it· 
-...~Ur demedim. Blzim sanatı- adı duyunca onlardan biridir, demek tirak ettiği bu teıebbüa bir.ı.nciai 
~ hava ve ruhun mahsu!U ola· ki yaşıyormuş sanıyor. Okumuf bir g.i.b,i akim kalmııtır. Sovyet tay· 
t....-:' dernek istemedim, Dl\an şiiri in,.enın Aşık Ömer olabllmeal için yareleri ve hava dafi toplarJ dilt· 
~en Ttırkçe yazılmış bir Acem, öyle bazılarının zannettiği gibi mük· ma~ bombardıman tayyareleri· 
ıı......_ ~ ve muhte""'m mUslUman •I· nin Sovyet merkezine kadar gel· ~llllllP T- ., tesebatından, Umlnden irfanından fe· 
t...::• Osmanlının tilrldlr. Tilrkün meler.ini men' e muvaffak olmuı· 
..... .., dakA.rlıkta bulunması değil, blllkiı il f "t 
~ -eblyatı cedide de Lövantenln !ardır. Ancak bir kaç m n •rı 
llııı..'."_• rtbl. Ben demiyorum ki Tar- safralarını atmaaı, yapmacıklarını tayyare ıehre kadar ıelebilm.it· 
~l ltnıoniukta ananas yct1'mez, bırakması, Yunuslar, Emrahlar gibi tir. 
"ııı 'l'arawı ikliminin hakikt ve a· yalın ve sade, ulvt ve aziz, ruhun dl· Bazı evlerde çıkan yangınlar 

'
t)\oası portakal ve turunçtur. lile, halkın dUile yazabilmesi lAzım- aüratle aöndürülmüttür. Bombar 

dır. Böyle bir mertebeye ereblllrsem d b·ıL :Lı ha t 
>\a.ı:-"'1 dllile ve halkın duygusile dıman an ııo.... ~. • ane 
., ~anı halk okumaz ki. Beş • ne mı.ıtıu bana. zarar ııörmüıtür. Bir çok ölü ve 
-.,.~ının dtllne doladıfı, bet • on - Peki, mademki bu işinizde samı. yaralı yardır. Hjç J>ir aıkeri he· 
~idin göklere çıkardığı ve biz-ı misiniz, bırakınız Behçet Kemalliği. defe .i@bot vaki 9lmımıttır. 
"- !lıefhuru Alem saydııtı yazıcılan - Behçet Kemal Çatlar imzamı Henüz tamamlanmtnııı bulu-

Bulgar Naz1rları 
şeret•ne bir ziyafet 

verdi 
Roma, 23 (A.A.) - !talya harici

ye nazın Kont Clano, Bulgar başve 
klll M. Filof ile Bulgar hariciye nazırı 
M. Popof şerefine bır öğle ziyafeti 
vermlftlr. 

Ziyafette Kont Cıano ve maiyetin· 
den başka Faflet P.artlsi genel sek· 
reteri, müteaddit nazırlar, İtalyan 

genel kurmay reisi, Bulgaristanın 

Roma atafemlllterl ve diğer blr ı;ok 
zevat hazır bulunmuştur. 

* Roma, 23 (A.A.) - Ste.fanl ajan· 
sından: 

Bulgar başvekllt Fllof ile Bulgar 
hariciye nazırı Popof, saat 12,30 da 
Bulgaristana dönmek Uzere Osti is
tasyonundan hareket elml9lerdlr. 

Büyük devletlerin 
tayyare imalAtı 

EJMlüetri ınıntak.ıa 
rına taarruzatlevam 

ediyor 
Londra, 23 (A.A.) - Hava 

Nezaretinin tebliji: 
İngiliz bombardıman tayyya· 

releri. fiddetli baraj atetler.inj ge· 
çerek dün gece Rhin' deki düı· 
rıMn endüstrilerine kartı taarruz
larına dev•m etmiflerdir. 

Baılıca hedefler Frankfurt ile 
Maunhe.im olmuıtur. Garbi Al
ı:nanyanın diğer müteaddit en· 
düıtri mıntakalarına da taarruz 
edilmiıtir. 

Diğer bir f nıriliz bombardıman 
tetekkülü Dunkerque doklarına 
taarruz eylemiı ve azim hasarlar 
yapmıttır. 

~yni gece taarrqp. uirayan 
hedefler arasında Rotterdam ve 
Ostend dokları da vardır. 

General Golikof 
Londraya döndu Bir Amerikan meomua11; bü· 

yük devletlerin tayyare imalltı 
hakkında dikkate deier mal6· 
mat verlyor: B. Edenle görüştü 

Bu mecmuaya göre, Almanya- Londra, 23 (A.A.) _ Ruı 
nın aylık imalatı 2500 tayyare· . d G ı 
d . S l B' t"•ini k" 2000 aekerl heyetı azasın an enera 

ır', ovy~t er ır ıg n ı . ' Golikof ile albay Oragun, Moa· 
!ngalterenın 1800, Amerıkanın k kl h tt bu 
1500, Japonyanın 300 tayyare- kovaya ('ap~ı arı ~~:r:ütİ:rdir 
dir. ltalya yalnız yedek akaam Ha tam. bon_ ·~-~ya Moıkovad~ 
· 1 '- d' u-etin u l&.ı azaıı, 
.una etmeıde ır. S h"kl'- tin" vermiı· 

B 1 
ovyet u ume e rapor 

u malumat, diğer kaynak a- 1 d' er ır. 
rın verdiği malumata uymakta· * 
dır. Londra, 23 (A.A.) - Sovyel 

Sovyetlerin bir çok yenilikler büyük elçiai M. Maiaki. Mosko-
yaptağı biliniyor, tahımin ediliyor. C. 

vadan bugün dönen General O· du. Bugün 2000 tayyare yapan 
Sovyetlerin 2500 tayyare yapa· likof ile Amiraj Karlamof olduiu 
rak Almanyaya yetıfmeleri ka· halde öğleden aonra Hariciye 
bildir. Nazırı M. Eden'le görüımüıtür. 

lnıiltere, Amerika ve Sovyet- :ı::mcza::ıı:=-11m=--=-=--==--= lıt, · on büyük şehirden beş • on kullanmakta devam edişim, az çok nan rakamlara göre, Sovyet av-
h d• f l , .. dü !er.in .imal ettikleri tayyare mec-~ __,,re ötede sorun bakalım, edip tanınmış bir namı feda edememek cıları ve ava . a i top arı °-' I· Liman memurlarına 

verilecek gece 
me•ai ücreti 

\ ~ t«Jyle dursun, acaba dünya· hodbinliğinden değll, halkın bir çocu. man tayyaresi dütürmüşlerdir. muu 5800, Almanlarınki 250 
'~t olduklarını bilen var mı? ğu olarak, ara aıra, sapıtmış münev- Gas kullanalmua hakkaada tali- dür. 
~~kendimize gelln~ey olu· vere sesi nmek ll!te imden, onun Jnatı havi ıreaiblw,.cle secirilmiı S 1""i yazıp bia okuyorWI Çat hO!fla111tcafr kelime" -.ıep ~ Moakova, 23 (A.A.) _ 1fir -{Radyq Gueteai) 

ı....._ ~ OJnıyanlardan değilsek de d n ı e ona hitap edebllmek hakkını ve tın Sovyet tebliiine ıBre, '' tenı· -===-========= 
~n çalanlardanız. slyeUnl kaybetmek ıstemeylşlmden... muzda Pak of da Zapadnaya Pait Ticaret vekil eti 

'llltUn bu izahlarınız bizi ilk su- Git g de bu ikisi birbirinde yoğru- na civarınd~ cereyan eden mu-
' Cevabına götUrU~or dağıl ml? lacak. Zaten bu iklllk sade benim na harebelerde ıenif mikyasta saz et meselesini 

Ilı. ~•t, Ben halkevlerl müfettişli- çiz hUvıyctımde değil, memleket mik kullanılmatı hakkında talimatı k•k d 
~'""-Ukluğumu içinde geçlrdığ m yasında, bUtUn hrıdlse ve meselelerde ihtiva eden vea.ikalar ,tle ıeçidl· tet ı e iyor 

Ankara, 23 (Telefonla) - ... Una· 
ka!At Vek&leU liman memurlarına 

gece meaaı UcreU olarak şube şefle· 
rlle mıntaka liman reis ve vekillerine 
her nöbetçi kaldıkları gece için 100, 
inzibatı temin ve kontrol& memur s_ dönunce, yıllardır neyi kay- kendıni göstermiş bulunuyor. Ve böy mi§tir. 

~ bı...I' nenin dausaılasını çektiği· le bir yoğrulma, bütUn memleket sa- Londra heWire reiainln Moako-
-...r&ll bazı zamanlar kendimi ve nat ve tefekkUrUnde var.. V• helecliJe niaiae telcrafı 

Londra, 23 (A.A.) - Lon
dra belediye meclill reisi, Moıko. 
va beledJ.ye reisine af&iadaki tel· 

Ankara, 23 (Telefonla) - Ticaret olanlarla fen memurlarına, tAll Uman 
Veklletl lqe muateşarlığınca memle- relslerlle vekillerine 75, mUstaklllen 
kettekl et meselesi tetkik edilmekle· çalı,an liman memurlarına ve vekil· 
dlr. Yapılan tetkikler etin daha ucuz !erine 50, liman memurlartle maki· 

Bir Tasarruf Bonosu 
8lze iki bakımdan fayda temin eder. 

' 1 - Paranııu en emin bir yere yatırmış ve ona en iyi bir faiz temin 
1• olursunuz. 

' 2 - Milli müdafaanın artan ihtiyaçlarını karşılıyarak daima daha 
euı olan TUrklyeye hizmet etmiş olursunua. 

lürk vatanı bizimd:r. 
Ona hizmet borcumuzdur. 
Ona hizmet ederken kendi menfaa
tin:ze de hizmet ediniz. 

lliR TASARRUF 
ONOSU ALiNiZi 

ltcı.ıoıv Hazinenin kefaleti altında. 5, 25, 100, 500, 1000 liralık 
~ halinde ihrac edilmiştir. Demek bonolar her keseye elverişlidir. 
~I kuıadır. 3 aylık, 6 aylık Ye bir senelik bonolar vardır. Bu 

hitamında bonoyu iade ederek paranızı alablllrslnlz. 

Boao wadell geldlil zaman 
'"ı7•nıaı geri almak istemezseniz vadesi gelen bonoyu yeni bir 

e detışt rir ve aradaki faizi bir defa daha peşin alabilirsiniz. 

lf ••de •olmadan eneı parara flatlfacı•ız er11r1 
serhangı bir bankaya. müracaat ederek, bono faizinden yllade 
'-1 .._,1ecıaktrlık yapmak suretıle bir bonoyu iskonto ettirip onu der

t- 8Ya kalbedeblllrl!lnlz. O halde: 
.\JtANız DAl~A PARADIR. 

: 41 vadali bir tasarruf bonıisu bir yılda % 4 

12 '' '' " " " " " °!o 5 
~ '' '7 n 7' " " 7' 

0

/o 8 
lettr r. ,. 

~lııt :ıer bono kı) met nden tenzll edılrnek sureti le peşin ödenir. 
llı~b •ene vadcll 1000 lıralık bir bono için 9~0 Ura verecek ve buna 

~bir •ene sonra 1000 lira alacaksınız. 
~. faizleri peşin ödendiği için faiz hakikatte '{ 6 değtl, % 8,38 

l\~1'()~ BANKALARLA ŞUBE VE AJANSLARINDA 
tlteıer:.\&T ADIR. Bonoları Mılli Piyango İdaresinin resmi satıf 

e bıı.nka olmayan yerlerdeki Mal andıklarında da bulablllrsinlz. 

81,. 1"'asarruf Bonosile hem 
llendinize hem vatana hizmet 

edebilirsiniz. 

grafı gönderrıUttir: 
Moekovanın maruz kaldıiı za. 

rardan dolayı Londra 'halkının 
aempatilerini Moıkova halkına 
bildirmeniıl r.ica ederİIJI. Bu ı•Y· 
riinaani hücumların tesadüf ve 
tehlikelerine ayni zamanda biz de 
maruz bulunmaktayız. Mukave· 
metin verdiği iftihar duygularıle 
sizi aell~larız. Sonuna kadar bir. 
likte dayanacaiı;ı, Zafer bizim· 
dir. 
Moakovadakl Finlandiya sefareti 
memurlan Türldyeye pliyorlar 

Stokholm, 23 (A.A.) - Ofi: 
Moskovadaki Finlandiya aefare
ti memur.ini henüz Türkiyeye vi-
111 <Mmamı§lardır. Halen Türk • 
Sovyet hududunda bulunmakta
dırlar. Finlandiyadaki Rus ıefa
retine ve konaoloıhanelerine men 
sup olan 182 kitl henüz Helain• 
ki' de bulunmakta olup perıembe 
günü oradan hareket e~eeekler
dir. Moakovadaki Danimarka ae
firi ve ıefaret erkanı Türkiyeye 
vaııl olmuşlardır, 

fiyata aatılıp aatılmıyacağını ortaya 
koyacaktır. Diğer taraftan hiç olmaz 
aa devlet müesseseleri tarafından 

satın alınan her nevi etlerin kaç el
den lafe mllitef&rlığı tefkliatı vaaıta. 
elle temini ifl de tetkik edılecektlr. 

Bu aureUe et taahhüt işleri bir esasa 
b&tlanacatı gibi devlet müesseseleri 
de istedikleri etleri tayin edilen evsaf. 
ta ve da.ha kolaylıkla temin edebile
cektir. 

-o-

Ankara hasta 
bakıcılık kursundan 
46 bayan mezun oldu 
· Ahkkra, 3 (Telefon1n) - Bun· 

dan bir müddet evvel Yardım
sevenler CemiyeUnln te~ebbUsU ile 
Cebecide açılmLŞ olan gönüllü hasta
bakıcılık kursu bugün faaliyetini bl· 

tirmiş ve kursa devam eden f6 gll&i· 
de bayan diplomalarını almışlardır. 

Diplomalar General M,ıtz!Qm ta· 
rafından kendilerine verilmiştir. Bu 
bayanlar dahiliye, hariciye, ameliyat
hane ve pansumanhaneıerde tatbikat 
yapmışlardır. 

nlstlere fO, tayf & ve odacılara da 30 
kuru~ vermeğl kararlqtn•nn,tır. Bu 
hususta hazırlanan talimatname Ve· 
killer heyetinin taadiklne iktiran et. 
mittir. Talimatname ha•iran ba.fın· 

dan itibaren muteberdir. 

Almanlara göre 
(Bafı 1 lnclde) +

ajanaının öfrendlğine göre Smolenak
ln şimali şarklalnde ihata edilen ve 
müteaddit huruç t•bbUslerlnden 
sonra tamamlle imha edilen bir Bov· 
yet alayının yalnıa Uı:te lklllnln kızıl 
askerlerden mUtebakls!nln de asker 
üniforması giydirilmiş kadınlardan 

muteı,ıekkll olduğu görWmUftUr. 

oct... limana boml.alanda 
Berlln, 23 (A.A,) - D. N. B. bildi· 

riyor: 
22 temmuzda Alman harp tayyare

leri Odesa limanına hücum etmi9ler
d.r. BUyUk yanırınlar çıkanlmı9 ve 
şehrin garbindeki askeri hedeflerde 
ln!i!Aklar vukubulmuştur. Petrol li
manında petrol depolarına da isabet· 
!er vaki olmu,tur. 

Birleşik Amerikada kongre 
TeJsraflar ltise .,...... B. 

ROOM"it'in ta veya bu me
sele hakkına konpeye bir me· 
aaj pnddiii haberlerini se-
t 
•• 
ınr. 

-Birletik Amerikad a kon11e, 
tepii meclitlere verilen isim
dir. Konsr• eenato ile müm~
Iİll• meclisinden ibarettir. Se
nato, Birlefik Amerika b ü· 
kiımetlerinden her biri için iki 
kiti beaabile 86 uadan mütr 
tekkildir. Banlar hallan ...,.u. 
ve alb MDe müddetle intihap 
edilirler. Mlimeuiller, muhtelif 
hlikimetlerin halkla mutabık 
kalarak teabit ettikleri nnnta
kalardan iki .... mUclcletle ... 

çilirler. Birletik Amerika Cüm
bar Reiei muavini ayni uman
da senato reisidir. Mümeaail
ler, reislerini veya aöacüleriıü 
aralarından aeçerl•. 

Devlet hazineain~ alakadar 
eden liyihalar önce müm ... il· 
ler meclisine teklif olunur, fa
kat senatonun tadil ve taedi
kmdan seçmesi lazımdır. 

Divanı ali salibiyeti yalnu: 
aenatoya verilmiıtir, ancak bu 
hueuataki kararlannm asa ~ 
cudunun üçte ikisi tarafından 
verilmeai lizım geldiii gibi 
bükümleri de yalnu: alakada· 
nn memuriyetini refetmekten 
ibaret kalmak Uzere tahdit 

edilmiftir. 
Konpenia mutat içtimaJan 

tinuli 3 kinunueaniden itiba
ren bqlaınaktacbr. H• iki 
mecliaten seçen liyibalar Cüm 
bur Reisi tarahndaa ya taavip 
edilir, yahut da edilmez. Edil
medlti takdirde CUmbur Re
isinin esbabı mucibesile kon
peye iade edWr. Yeniden tet
kilnnda llyiba, her iki mecll· 
sin Uçte iki elueri:retile tekrar 
ıeçeree kanunlapr. 

Konpenia ..ı&hiyetJ-1 ka
nunu esut ile tahdit ve ta,.m 
edilmittir. Her iki mecliain it
leri renit ölçlde komitelere 
mevdudur. 

vazzuh etmiıtir. Japonya, 
Sovyet Ruıyaya dejil, Hin
diçiniye karşı harekete geçe· 
cektir. 

Japonlar, Hindiçininin ve 
Siyamın İngiliz tehQ.idine m .. 
ruz bulunduğunu ve müda
faası lazım ıgeldiğini Viıi hü· 
kfımetine bildirmiştir. 

M~reşal Peten, Japonlara 
bazı müsaadelerde bulunma
ya karar vermlıtir. 

Uzakoark vaziyetile allka· 
dar olan İnıtilizler diyorlar ki 
Mareşal Peten, Fıansız impa· 
ratorluğu müstemlekelerini 
müdafaa edeceğini söylemi~
ti. Bu aözü yalnız Suriye me· 
ıeletinde tutmuıtur. 

lngiliz Hariciye Nımrı Bay 
Eden, Avam kamarasında in 
gilterenin Hindiçinide gözü 
olmaJığını söylem.iştir. Bay 
Eden aözlerine ıöyie devam 
et mittir: 
clnı~ Hiadiçiai ve 

Siyam h.kkıad.. hiç bir emeli 
• olnıadıiuu beyan ederim. Bu 

iki memleket, bWaı ......
mıs&la ild müatakil memle
kettir ve mümaNbetlerimia 
anc.k ticaridir. » 

lnwiliz Hariciye Nazırının, 
Hindiçini ve Siyam hakkın· 
da ~erdiii teminat, Japon 
idd.iaaını yalanlar ıı1bi 1'Örü· 
nüyor. 

lngilterenin böyle bir fikir
de bulunmadıiını Japonlar, 
herkesten daha iyi biliyorlar. 

V.iıi hükftmetine gelince: 
Japonya mukavemet etmek 
için bütün aiyaai cepheaini 
deği§tlrmeai lazım gelir. Viti 
Suril:e meseleainde, Aimanr 
yaya kartı uyaal davrandıia 
eıl?i Japonlara kar§ı da ayn: 
hattı hareketi takıp edecek· 
tir . 

Hindiçint valiai Amiral 
Oecoux'nun Viıinin kararla
rına ltaat etm.iyeccii ııöyİeni-
yor. . . 

Vitinin Amıral Oecoux ya 
kuvvetli bir tazyikte bulun· 
dutu anlatılmakta ve amira· 
lın >bu tazyıke mukavemet 
edebileceii "tUnUuaaktadır. 

Viti ile anlaıtıktan sonra 
Hindiçinide yerletmek, deniz 
ve hava üsleri elde etmek Ja
ponların ışını kolaylaıtıra· 
caktır. Japonlar, bu sebeple 
İngilterenın ve Amerikanın 
harekete geçeceklerini zannet 

(&fı 1 laclde) c-ıt 

sat saydı, eski ihtiyat ve basi
reti unuttu, kabaran lttilıalan· 
na kendini kör körüne talim 
ederek Alyayı fethe çıktı. Ja
ponyanm mukadderatını elleri
ne alan müfrit macera tarafta. 
rı aakerler, memleketin mail ve 
iktıaadi derdlerine §ifa çaresi 
anyacak yerde çivi çiviyi aöker 
zihniyetine tibi olup gittiler. 

Çivi çiviyi sökmedi. Japonya 
varlığının en büyük buhranla
rile karşılattı. Bu dakikada ha· 
tilarmı tamir etmek ve Anglo· 
sakson ilemile anlaşmak için 
son fırsat kartısmdadır. Ya im
paratorun etrat'mdaki itidal sa
hipleri son saniyede aiır bua
rak yepyeni bir yol tutulacak 
veyahut Japonya yırtıcı kuş lıa
yatının son perdesini oyn1Una .. 
ğa çıkacaktır. :Eğer Japon ka· 
bineainin vereceği karar, Jlhı
diçini, Siyam, Singapur, Cava, 
Avustralya iltikametlerUıden 
birinde tecavüze ıeçmek ~
linde olursa Amerikanın der
hal sahnede görünmesi ihtimali 
çok kuvvetlidir. O zaman bi.itUn 
Büyük Okyanusta ve ~arki Al· 
yada amansız bir boğuşma bq 
göırterecek, dünya yangını yeni 
yeni aahalan yakıp tutUlttıra
caktır. 

Alman. Ruı harbi Ul4 dün
yanın dikkatini itpl etmekle 
beraber hadiselerin ağırlık mer
kezi Uzakşarka kaymak üzere
dir. Japonyanın ve onun ar1'a
sından Amerikanın vereceği ka
rarın, dünya harbinin seyrine, 
neticesine ve ne kadar müddet 
ırilrecettne pek çok teairi ola
caktll'. 

Ahmet F...- Y ALM/lN 
Bu satırları yazdıktan 801'1'1. 

gelen malumat Japon müfntle
rinin maceralara atılmak yo
lunda karar verdiklerini ve ha· 
rekete geçtiklerini göateriror. 
Uıakprkın çok heyecanlı hldi
selere sahne olması beklenebi-
lir. A E. Y. 

Adliye Vekilinin 
gazetemize beyanatı 

<Bata 1 incide) +ı+ 
Vekil dün sabah latanbul Ad 

m1}:kat, Japonyanın Hindi- liyeaine aelerek buı itler hak· 
kwda tetkikatta bulwımut v~ 

çlntye yerleşmes.i Singapurun müracaat edec:ek olanlan kab ... l 
vaziyetini ~ayıflata.caktır. B~ ederek müracaatlarını dialomq· 
nun için İnglltererun, Amerı· tir. Şehrimizde mezunen bglun· 
kanın harekete geçmelerı makta olan Selim Nafiz Ye Tem· 
muhtemeldir. ya mahkemeleri azaları Vekiıi 

Teeyyüt etmeyen bir ha· ziyaret etı.-niıler ve keocliaile ıö· 
bere söre Japonlar, Hindiçi· riitmlitlerd.ir. 
niye 24 aaatlik bir iiltimatom Dün Adliye Vekilini ziyaret 
vermiflerdir. eden muharririmize Hasan Mene. 

(Radyo Gazetesi) 
m,ac:J beyanatta bulunmut ve * mahkeme katipleri hakkında Vr 

Hanoi. 23 {A.A.) - Reuter: kaletin dü,ündüğü ıalahat ve &er· 
Resmen teyit edildığine Qazaran fih iti ne vakit yapalabilecekür~ 
Japonyanın Vichy büyük elçiai aualine ıu cevabı vermlftirı 
cenup Hin~iainde bazı kolay- c- Büyük Millet Mecl.iliıMe 
lıklar talep etmittir. Bu hutuata 1 10 
h U f ili d iildi bulunan •dll tetkillt lyih..Ue 
.•nvz .ta a t 2m3ev(cAutA e) Rr.eQ· Ura aalt maaı almakta olan kldp. 

aflllglon, ' · - l d 166 15 ı· - o~ nildii' .. J er en I! ıra ma&fA .... 
ter: gre Hin.Jı~~ l ıoret aponil ,ceklerd.ir. Büyük Mec:U.in ÖDÜ· 
hükGmeti .....,,ın n.ı.n amam e .. d ,_, · t' d b ı~ •• :L-.,1 

d k 1 · l muz e&ı ıç ımaan a u ~-, 
Japonya tarafın an as er ıtıa kabul edecejpıi ümit etmekte· 
altına ~~dındm~~ını bt.aleplil~tnt 24 yiım. B" l 6b kltibin terableri 
ıaat mu etu ır _..a omu Adi' L•tı' 1 . . . t et-

d ..• h"k~tin ıye - p en ~ '8AVVQr 
d~n . Hin ıç.ını u • ver mekte olduiumuz ıalahata dahil 
mııtır. deiüdir. Adliye Uı..,l•ini ev-

Va§İngton, 23 (A.A.)- Reu. l d .es ı ..1:x.:_ --L:ı_ hl 
ter: Vichy'nin Japon talepler.i ~~ çle . e ynde.....-h . :V~ Ü: 

"b· edbirl la aım eran yanı a aazı ıuu•r m 
karıaaında ne g.ı ı t , er ~ • tebaN&• bir •nıf haline getirece-
cağı hakkında hiç bir it 8.r ve Jf&" iiz. Bunun .için lbım gelen Cet· 
ret yoktur Keza Vqıactonun ı.:L :L 1 d:l-:a•' · d }uç &.&&at ~ma e ...,...,.ır.ı. 
hattı hareketi hakkında0 ~ - Muharririmizin milli korunma 
bir ma~~at. yok~~r, lüm.ato- kanunundaki çezaf müeyyideler 
mun muddett buııun munku.ı ol· hakkında aorğuiu ıuale de Acl· 
maktadır. liye Vekili· 

Hano.i. 23 (A.A.) - Verilen B :. :L~:La .... le 
..a H" d' . 1 blikCl c- u aanun .111UA9r curum • 

malumata ... r~, . ~ ıç.ın . • ri için ıayet seri muhakeme ueu· 
~.eti cu?'.•r~eaı günu Japo~ya ~il- lü kabul elımiftir, Bütün mabke· 
yuk elçıaı tara.fmd.:n V~y .de meler~ bu itler üzerinde de 
yHapıl1t;? ba;~. te~~b~üalB U:eri; sayet h..... olarak hareket etii-
.~noı ye onmuttur. u ~te .• yorlar ve kendilerine tevdi edilen 

buıler Japonyanag cenubi Hindi · leri aüratle neticelenciiriyorlaı. 
çinide yayılması hakkındadır. ;u mevzu taall6k eden mahk ... 
Hin~ideki Japon a~ert he melerdeki aitler çok görülecek 

yetinin tefi G~n!ral Sumıtaa'nın miktarda deiildir. Bu itibarla l»u 
fevkalade mUhim taleplerde bu- kanunun terhibt teair' kadar ön· 
lunduğu zanne4ili)'or. tel· ley.İci bir teairi olduiunu da ka
Japon7a. radyo ~-el bul edebiliriz.> demİ§tir. 
pal mubaberabna ...... -7 ~ =-====-=-=---=======-= 

Vapngton, 23 (A.A.) - Mja lerlnden yeni talimata intlzaren Ja• 
tet-Roosevelt gazeteciler toplan· pon mütaıebatının tatbikatına alt bu. 
tısında bıyanatta bulunarak Ja- susatı müzakere ediyorlar. 
pon hUk&metinin radyo neır.iya- Vqlngton, 28 (A.A.) - Haric1Je 
tına ve telıraf muhaberatına aan· müsteşarı M. Welles, bu akfam saat 
ailr koydutunu bildirmiftir. 20 de Japon bO)'Wt elı:lai Amiral 
Amerl&aıun Japonyaya ihtan Nomura•yı kabul etmiştir. 
Hanoi, ıs (A.A.) - Reuter bildi- Amerika JlllkGmeU. Puitf#i tebdtt 

rlyor: eden ukeı1 hareklt mUnaaebetile llQ. 
Fransız Hlndiçini umumi vaIJat rada sulhun muhafazufle Amertıca

Amlral Decoux ile Japon askeı1 he- nın alt.kadar oıctutunu Japonyaya Us: 
yetJ reisi General Sumlta, hükOmet tar edtt~ktır 



1 GONON 
_S_A_N_l_N_ C ~~TE1!.~:-:,ı =1 
DIŞ MACUNU 

Dişlere Hayat Verir 
ANCAK:~ 

Her aabah, öğle ve ak
falll, her yemekten sonra 

mutlaka fırçalamak ıarttır. 

Bu usulü fapnadan, munta
zam bir metodla takip 
edenlerin di§leri mikroplar
dan, hastahklardan muha
faza edilınif olur, paslan
....ktan ve çürümekten kur
tulur. Her zaman temiz, 
parlak ve güzel olarak ka
ı.r. 

ile aabah, öğle ve akf&lll 
her yemekten sonra 

günde 3 defa 
Ecsanelerle büyÜk ıtriyat 

mağazalarında bulunur. 

Kartal yolları tamir ediliyor 
Geçen sene yeniden yapılmış olan 

Yakacık ve Kartal a sfalt yolunun bir 
çok yerleri bozulmuş olduğundan bo
zulan bu yerlerııı yeniden tamirine 
bqlanmıştır. 

1 Sterlin 
100 Dolar 

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

.. 
Eebam ve Tlılt.uAt 

1933 Tilrk borcu I 

1918 İstikrazı Dahili '-. 
1933 İkramiyeli Ergani ) 
1934 Sıvas - Erzurum 
Anadolu Demiryolu Ta-hvüi 
T. c. Merkez Bankası 

30,30 

-.-
12,9375 
31.13i5 
31,0005 

L. K. 
21 80 

22 00 
20 10 
20 30 
47 75 

130 00 
Osmanlı Bankası 26 50 
T. lş Bankası (Nama muhar,) 11 7:S 
T. İş Bankası müessis hisse 135 00 

NUK'IJ"r 
Türk Altını (Reşat) 
Türk Altını (HamlO 
Türk Altını kUçUk (Hamit) 
Türk altını kUçUk (AZIZ) 
Osmanlı Bank.ası ~Banknot> 

Kalın beşi b,rlik 
> > (Reşat) 

24. ayar altın gramı 
' : 

25 40 
23 50 
23 20 
22 70 
2 55 

108 00 
114 00 

3 32 
75 Mecidiye .. -· 1#, -•.. ,., 

Bayanlan11a MÜJDE 
Ehven şartlarla en son modeıi 
Uzerine saç tuvaleti ·ve perma

nant, manlkUr yapılır. 

•••••• Bayan berberi Nimet ve Sedat 
Kadıköy Bahariye cad. No. 46/ l 

Askerlik ilanları 

Eminönü Aıtkerltk şu~lnden: 

940/ 941 ders devresinde Tıbbiye 

okulu, Veteriner okulu ve Fen FakUl
tesile Eczacı ve Diş tabibi okulların
dan mezun olanlar veya evvelce bu 
okullardan mezun olup herhangi bir 
~beple sevkedilmemlş olanlar sevke· 
dıleceklerdir. 

Bunlardan yoklamaya gelmiycnler 
hemen mezun olduklarını gösterir ve
slkalarlle şubeye gelerek yoklamala
rını yaptırmaları ve sevk için 28 
Temmuz 941 pazartesi gUnU saat (9) 
da şubede bulunmaları. Bu i!An dave
tiye yerine geçeceğinden bu tarihte 
gelmlyenler hakkında kanuni mua
mele yapılacatı nan olunur. 

Mütekait, dul ve yetimlerin 
nazarı dikkatine 

imlik ve EJtam ıa•IJaııatlaa : 
ı - Tekaüt, dul ve yetımlerin altı ayda bir defa yaptırmaları mu

tad yoklama muamelesi 40~6 numaralı kanun mucibince tadil edilmiş 

olduğıından bankamıza maaşlarını temlik etUren tekaüt, dul ve yetimle
rin kayıtlı bulundukları mal müdUrlüklerlnden kanunun emrettiği mua
meleleri yaptırdıktan sonra nüfus ve maaş cUzdanlarlle birlikte en geç 
25 8/ 941 tarihine kadar bankamız gişelerine müracaat ederek blr defaya 
mahsus olmak üzere bankamı2Ca yapılmaması iktiza eden kayıtlar itmam 
ettırmeleri rıca ve, 

2 - Temlik devrelerinde kayıtları noksan görU!en eshabı maaşa 

bankamızca bir tedlyat yapılmıyacağı l!An olunur. (5766) 

, ...... 
~ 

Küçük tasarruf 
hesapları 1941 

iKRAMiYE PLANI 
&EŞlDELEB: f Şubat, 2 ~ 

ı At-W.. a lklncl&eıflüa 
tarUılerlnde yapılır. 

1941 iKRAMiYELERi 
1 adet 2000 liralık = 2000. -
3 > 1000 > = 3000.-
2 > 750 > = l:SOO.-
• > 500 > = 2000.-
8 > 250 > = 2000.-

36 > 100 > = 3500.-
80 > 50 > = 4000.-

300 > 20 > = 6000.-

> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 

VATAN 

~---• TORKİYE 
KıZllay Cemiyeti 

Umumi Merkezinden : 
1 - Cemiyetimizin ihtiyacı için imali takarrür eden 

Üç nev'i ceman 680000 metre şerit 
28/7/941 tarihine miiaadif Pazartesi giini saat on dörtte 

lıtanbulda Mimar Vedtıt caddesn.de (Kızılay) Hanmda Kı
zday İstanbul Depoau li>irektörlüğüncl~ kapalı ...-f u.alile İlla• 
le olunacakhr. 

2 - ihaleye iftirak edeceklerin M1llaanunen elti bin lira 
bedelin yüzde yedi buçuk aiabetincleki teminat allçelerİfti iha· 
leden evvel depo veznesine Yatlrmaları f8l'tlv. 

3 - Nümune ve prtnameleri görmek iisere td'; leı J.et:ıiia 
Depo Direktörlüjüne müracaat edebilirler. 

Yüksek Mühendis Mektebi 
Satınalma Komisyonundan : 

Mektebimlze kapalı zarf usulile 30000 kilo et alınacakt:ır. Beher kl· 
lonun muhammen bedeli 60 kuruş ve ilk teminatı 1350 liraıiır. EksiUıne 
31.7.9(1 saat 11,30 da mektepte yapılacaktır. (M-t:f) 

Tlrldre Cl••lll'l,.a 

Ziraat Bankası 
Kuruluş tarihi: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 TUrk Uraııı 

Şube ve aja.ruı adedi: 286. 
Zirai ve ticaı1 her nevi banka muameleleri. 

!>ara birikUrenlere 28,000 Ura ikramiye verif.or 

Ziraat Ba.nkasmda kwnbaralı ve ihbarınz tasam.ıt hesaplarmda 
en az 50 lirası lbulunanl&ra senede 4 defa çekilecek kur'a ile &f&#ı 
daki plAna göre lkramJye datıtJfacaıctır. 

' adet 1,000 Unıılıık "°'° .... 100 adet 58 llNldt 6,000 ..... 
' > 580 1> 1,000 1t 
, > %30 ıt I.OM » llO ıt '8 • ,... ıt 

'° > ıee > '-'81 > ıeo > ıo > a.ıoo > 
DİKKAT: Heea.plannd&kl pan.lar bir aene lçir.de 50 liradsıı ..,... 

!t dü9mlyenlere ikramiye 91ktıgı tahdl!'de <;'1- 90,..... YWileeekt!r. 
Kuralar senede 4 defa, 11 mart, 11 haziran, 11 eylal, 

11 BirinclkAnunda çekilecektir. ._ _______________________ , 
Kazova inekhanesi Müdürlüğünden: 

1 - Müstahdlmln için numunesi veçhlle 36 takım kışlık elbise yap. 
tınlacaktır. Keşif bedeli :S40 lira olup 21 gün müddetle açık eksiltmeye 
konulmuştur. ' 

2 - Eksiltme 5.8.941 salı runu saat 14 te Tokat veteriner midUrlU
ğUnde komisyon huzurunda yapılacaktır. 

3 - Katı teminatı 81 liradır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için kati teminatlarını havi vezne mak
buzu veya banka mektubu ibraz etmeleri. 

5 - Daha fazla malQmat almak istlyenlerin Tokatta veteriner mU
dUrlUğUne ve inekhane mUdUrlUğUne müracaat etmeleri ilAn olunur. (6002) 

VAT AN Gazetesi 
ILlN l'R' A.'1'IAIU KllJ'U! 

B9lfl* maimi ... 730 
1 imci ....... Mal 508 

. 1 • • • 8H 
1 • • • ate 
' • • • 180 
6 • • • 76 . . . . ~ 

Doktor --~ 
OBFANİ Dil 
Cild ve ZUhrevt mütehassısı 

yoğlu Suterazi sokak No. 5 
il apartıman 2 el kat Tel 48734 

TERZİ ' 
Ml•MIT SABRI 

ATALAY 
Temiz masraf, temiz işçilik 

Bay, Bayan kostümleri son mo
da flzerine yapılır. 

İstanbul 4 Uncu Vakıf han 
sırasında Yeni TUrklye hanı. 

Dr. il. de • 
TA8ANTQ 
DAlllLI llASTAl,ll[J,4,R 

MIT18&1JIJ1 
'l'lıDel ~ SoK. Mo. 5 

Tel. 48208 

2 den 5 e kadar 

..... DOKTOR 

ÇIPRUT 

- •• ~ .. y----·-
un ~Posta~ 
k~lnde ile~ apsrt:nanı 

---· Tel: '3863 ---· 

lfl.I••• Yenl çıktı - ' 
GUnUn en mUhlm eseri 

Dellıa• Dl•ra 
A. HAMDİ BAŞAR 

Buhran ve intikal devreleri -
Kapitalizmin doğıışu ve batışı -
Yeni n!zar.ıın ana prensipleri. 
Tevzi yeri: Üniversite kitabevi 

Fiyatı: 80 kuruş 

derhal seçer, 
bulunur. 

lstanbul Gümrükleri Baş 
Müdürlüğünden: 

Hurda demirbaş efYa sablıyor 
İstanbul gUmrUk levazım tetkık memurluğu ambarlarmd& 

(150) lira (25) kuruş muhammin kıymetinde (50) kalem hurda 
11 ağustos Pazartesi gUnU saat 10 da satılması mukarrer bukııı~~[ 
dan isteklilerin eşyaları görmek üzere mezkdr mahalle, almak e.-
ı;o 7,:S pey akçesini hAmilen adı geçen günde ~mUdUrltlk 
Komisyonuna müracaatleri. 

ISTANBUL 
Emniyet Sandığı Direktörlüğün 

911/ 36 
Emniyet Sandığına borçlu ölU Yani Nettecl varialerlne ilArı_ ..... _.'&

11 
tebliğ: Hayatta iken Yani Neftecl: Kadıköy Caferağa mahalleel 
Sokak 2 MU. Ye. 18 No. lu kAglr bir evin tamamını birinci derececle 
tek göstererek 8/ 6/ 938 tarihinde 26800 hesap numarasile S _ .... ..ııın-tri 
nan aldığı 1350 lira borcu 6/ 2/ 941 tarihine kadar ödemedlğlndeA 
komisyon ve masarifi ile beraber borç 1339 lira 25 kur\lf& v __ _. ..... 
Bu sebeple 3202 numaralı kanun mucibince hakkında icra takibi 
mak Uzere tanzim olunan ihbarname borçlunun mukavelenamed9 ...-..... ,.. 
terdiğl lkametgAhma gönderilmi4 ise de borçlu Yani Nettec6nin 
pa.ııa NUmune hastahanesinde 11/ 3/ 940 tarihinde öldnttl anı~ 
tebliğ yapılamamıştır. Mezkdr kanunun 4:S inci maddesi vet&t 
tcbliğatm llA.n suretlle yapılmasını Amirdir. Borçlu ölU Yani Nefted 
rasçılan işbu ilAn tarihinden itibaren bir buçuk ay içinde ıtaılJllllll"""" 
mUracaatla murislerinin borcunu ödemeleri veya kanunen kabıllıe 
bir itlrazları varsa bildirmeleri llzımdır. Mirasçılar lpotetl k __ _...-.. 
lıır veyahut başlıyan takibi usul daireainde durdurmularea ipoteldl 
rimenkul mezk(lr kanuna göre Sandıkça satılacaktır. Bu cihetler -11r•,111 
darlarca billnip ona göre hareket edilmek ve herbirlne a.yn a,n 
name tebllği makamına kaim olmak üzere keyfiyet illn olunur. ( 

inşaat ilanı 
Sümer Bank Umumi Miclitfiiüad•• 
ı - Herekede inşa olunacak işçi pavyonları ve evleri ile toıır-1' 

viyesi, kanalizasyon, drenaj, su deposu, kaptaj, su teaiaatı,t.yoUat 
inşaat vahidi fiyat esası Uzerinden kapalı zarf uauıu ile ekautmef.I 
nulmuştur. 

lı,ıbu inşaatın muhammen keşif bedeli 4.15,943,69 liradan ibaredlt' 
2 - Eksiltme evrakı 21 lira mukabilinde Sümer Bank m 

besın en ınaca ır. 

3 - Eksiltme 6.8.941 tarihine mUsadif Ç&rf&mba gilnll 
Ankarada Stlmer Bank umumi mUdUrlUğünde yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat 20.500 liradır. 
5 - lsteklıler teklif e\Takı meyanında şimdiye kadar 

dukları bu kabil işlere ve bunların bedellerine, firmanın teknik ı-t"lıllhll 

tının kimlerden teşekkUl ettiğine Ye hanrl bankalarla muameıed' 
lunduklarına dair vesikalar koyacaklardır. 

6 - Teklif mektuplarını havi zarflar kapalı olarak ihale ,onO 
15 şe kadar makbuz mukabilinde Ankarada Stlmer Bank Umumi 

llğine tesl1m olunacaktır. 
7 - Posta ile gönderllecek teklifler nihayet ihale saatinden lılt 

evveline kadar gelmiş ve uı.rfın kanuni şekilde kapat.ılmıf o~ 
zrmdır. Postada vAk! olabilecek gecikmeler nazarı itibara 

tır. 
8 - Banka ihaleyi icrada serbesttir. (4527 - 8062) 

BULMACA CDmhuriyet Merkez Bankası 

Soldan Yğa: 1 - Sahip olma. 
2 - Kullanılmamış olan şeyin hAll. 
3 - Merkez; Bir nota; Bir spor; As
ker. 4 - ısım; Hınç; Vazıh. t; -

lnsan; Akan su. 6 - Tersi: yama; 
Söz; Masset! 7 - Hak gözeten; Ot
lak. 8 - Fransada bir şehir; Kimse; 
Ecnebi bir para. 9 - Bir renk; YUz; 
Tok değil; Edat. 10 - Gölge veren. 
11 - Mahfuzluk. 
Yukarıdan Mj&ğıya: 1 - Nakil iş

leri. 2 - Bön. 3 - Zamanın kısım
larından; Su; Vi!Ayet; Şart edatı. 

4 - Cemi edatı; Bir ölçü; Habeş ko
mutanı. 5 - Bir hayvan; Su tedarik 
edilen yerlerden biri. 6 - Edat: İş 
kuvvetı; Genişlik. 7 - ReklAm; GU
listan mUclllfl. 8 - Yılankavi oyuk; 
Kan; tçtiklerlmlzden. 9 - llAve; 
Bir ıstlfham: Bir UZ\'Umuz: Bir nota. 
10 - Açıp yayarak, 11 - Bir cihete 
meyleden. 

DO'!\Ktl' BULMACANIN HALLt 

Soldan Sağa: 1 - Teşrinisani 2 -
Acı; Siz; Taş 3 - Tek; İsa; lrs 4-
Maz (zam) 5 - lrak; Mart 6 - IA
des; Tulum 7 - Afak: Masa 8 -
Dam 9 - 'Maç; Ama; Aya 10 - Asi 
Nem; Nas 11 - Kantarağası. 

Yukarıdan ~ya: l - TaUılaş

mak 2 - Ece; Raf; Asa 3 - Şık;! 
Ada; Çın 4 - Kek 5 - lslm; Dana 
6 - Nisan; Kamer 7 - izaz: Mama 
s Mum 9 - Atı; AlA; Ana 10 -ı 
Nas; Rus; Yas 11 - İşret muaın. 

19 TEMMUZ 1941 VAZiYETi 

AK T 1 F 
K ... : 

Altın: Saf! Kilogram 
Banknot 

72.604,619 

Ufaklık • • • • • • . . . ' . 
:;)ahildeki Muhabirler: 

TUrk ı .. ırası • • . . . 
Hariçteki Muhabirler: 

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

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

Hazine Tahvilleri: 
Deruhte edl. evrakı nakdiye karşılığı 

Kanunun 6-8 inci maddelerine tevfi
kan hazine tarafından vlki tediyat 

Senedat Cüzdanı: 
Tıcarl senetler 

Esham ve Tahvilit Cüzdanı: 
(Deruhte edilen evrakı nakdi· 

A (yenin karşılığı esfam ve tah· 
(villt (ltıbart kıymetle). • 

B - Serbest esham ve tahv!llt . • 

Avamlar: 
Altın ve döviz Uzerine avans • 
TahvUAt üzerine avans • . 
Hazineye kısa vadeli avanıı . • 

Hazineye 3850 No. lu Kanuna göre 
açılan altın karşılığı ava.na . • , , 

Ura 

102.124.204, 75 
23.899.019,-

578.176,19 

500.73:': ,83 

16.880.317,31 

-.-
44..711.426,46 

158.748.663,-

21.683.011,-

264.628.562,39 

45.489.561,93 

8.310.2~5.19 

4.968,64 
5.2-08.436,53 

-.-
167 .684.926, 75 

H iue<larlar : .............................................. .. 
Muhtelif: ...••••.••••••.••...••••••••.•••••.•••........•.. 

Yekun 

Lira 

126.601.399,94 

500.733,83 

61.591. 743. 77 

137 .065.552,-

264.628.562,391 

63.799.807,12 

172.898.331,92 

4..1500000-
7.573.968,25 

829.160.099,22 

S&hıbi \e !'Oeşrıyat MüdUrü: AJIMEr EMl.."i YALlL.\..'t 
BasıldJtı Yer: v AT AN M.A TBAASI 

PAS 1 F 

Serıllıllye : ••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • 

İhtiyat Akçesi: 
Adi ve fevkallde . • • • 
Hususi • . • • • • • 

. . . .. . . 
Tedavüldeki Banknotlar: 

Deruhte edılen evrakı nakdiye • 

Kanunun 6-8 inci maddelerine tevfl· 
kan hazine tarafından vlki tedlyat 

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

Karşılığ'ı tamamen altın olarak 
lllveten tedavUle vazedilen • • . • 

Reeskont mukabili illveten tedavüle 
vazedilen • . • . • • • • • • 

Hazineye yapılan altın karfllıklı &• 

vans mukabili 3902 No. lı kanun mu
clblnco) llAveten tedavUle vazedilen 

Mevduat: 

Türk Lirası • • • • • • • • • 

Altın: Satı Kilogram 877,lW 

8850 No. lu kanuna göre bulneye 
~ılan avam mukabW teYdl olaaan 
altınlar: 

San Kilogram O:S.Ml.980 

Döviz Taahhüdab: 
Altına tahvili kabl! dövizler • 
Diğer dövizler ve alacaklı k1Jrinc 
bakiyeleri • • • • • • • • • • 

7.122.011.16 
8.000.000,-

21.683.011,-

137.066-562,-

17.000.000,-

260.000.000.-

85.481.128,24 
1.233. 712,0ll 

78.124.187,90 

-.-
29.337 .008, 

Ptiuhtelif: ··········••••••••••••••••··········•••••••••••••• 

Yekin 

1 Temmuz 1938 tarihinden itihann >. 
İskonto haddi % 4 Altm üzerine Avam 7• o· 


