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!E&L!t_ !Z!!Z& 5 ±ES 

Zoraki bir 
izdivacın 
hikayesi 

Almanya ile Rusyanın bir
leşmesinden harp canavarı 
doğmuştur, şimdiki boğuş
maları dünya yüzünde hür
riyet ve eınniyet kurulma;. 
sına yol a9abifir. 

Milii Şefin 
Yüksek iltifatları 

Atık.ara. 20 (A..As) - Riya&eticüwmur Umumi Kitip
~ğinden: 

Kaboıtai hMckmm Türtc bayf'ağma geçtiği günün 16 ncı 
yrl dönümü •minasebetiie ywdwn her tarafmôaın al~kları 
tebr4k-ler-Oen . ~mütehassis olan Reisicümhur Mrlti Şef'imiz 
ismet ~nönü teşekkürlerite karşılık tebrikledAin iblftğına 
Ana<k>tu ajansmı tavsit etmişlerdir. 

·ıF Fransız Nazırı 
Milli Şef'in, Mareşal Petene 
verdiği cevabı hamilen 

l bugün Vişiye hareket ediyor 
B. Cevdet Kerim lncedayı 

Münakalat Veki:ti 

• Yazan: Ahmet EmtJl YALMAN 

1939 ağustosunun son günle, 
,inde hiç beklenmez bir evlen

" ine haberi duyuldu: Sovyet 

'°5tanbt.tl 
~zcHer b~yranıı vesHesile bildirdiği-rıh asil .,~tt&r

dan dolay. size ve teınsit ettitmiz Vekalet MJesiiıe Türk de
ntz.cHerine teşekkür va tabrJkleriıui sunarım. 

Lo.ınet lnönü 

Rusya ile Almanya arasında -----------------------
ıldeta ittifaka benzer bir ıpakt llllME~~::~~
mzalandt, birbirinin canına su
adıklarmı senelerdenberi söy-

leyip duran Nazilik ve Bolşe
\'iklik elelc verdi. Bu garip izdi, 
\taçtan du bir kaç gün içinde 
bir canavar doğdu ki adına İkin 

- ci Cihan Harbi denildi. 
Daha aileyi kurarken bile 

~ ~:vgi iddialan soğuk soğuk 
i gızlanndan dökülüyordu. lki 

raf ta kalblerini dolduran 
nefreti, hıncı bir türlü gizliye
miyorlardı. Dost olduklarını, iyi 
geçindiklerini vakit vakit ilan 
etmek işlerine geldi. fakat ha
kikatte birbirini düşman bildik-
crini gösteren emareler de hiç 

l>ir zaman eksik olmadı. 
Nefret üzerine kurulan bu 

ılenin iki seneye yakın zaman 
~rfında nasıl geçindiklerini 

•
1mdi kendi ağızlarından duyu

yoruz. Hiçbir saniye birbirine 
emniyet duymamışlar, Bolşe
~i~ler saymı"' : Alman tayyare-
en 1941 senesinin başından 21 
azirana kadar tam 324 defa 

~ani vasati olarak günde i}(i de~ 
adan fazla Sovyet toprakları- · 
a tecavU~ ederek keşifler yap- Hindistan ordulan baıkumandanı General Wavell 
ışlar. İki taraf birbirinin başı- -·----------

~:li~~~~:ı:~~en bir dakika ,.General 1 Bir Alman 
Cıhan harbi gibi bir canavar 

avrunun doğumuna sebep ola.D Vavel 
~ karanlık yuvanın içi nihayet 
unun birinde açıktan açığa bir 
ğuşma yerine çevrildi. İkisi 

e dünya inhisarı iddiası üzeri
e kurulan Nazi ve Komünizm 
ezheplcri birbirinin boğazına 

ldr. 

Hindistan 
Orduları 

Başkumandan ~ığına 

tayin edildi 
Nefretlerini neden iki sene 

"zlemek ihtiyacını duydular? 
. eden dünya sahnesinde mesut 
le rolü oynamağa çıktılar? Q rf Ş kt 
Şimdi büsbütün anlıyoruz ki a ar a 
vyet - Alman paktı bir sulh T 7a ı · · 

. ımı değildi. İki taraf da bunu v ' ve ın yerıne 

gazetesi: 

Altı ok 
'' Bugünkü Türk 

re/ ahının esas temeli 
olmuştur diyor,, 

Berlin, 2 (A.A.) - Alman matbu
atı, Türk - Alman muahedesinin tas
diki münasebetile Ulus, Cumhuriyet 
ve İkdam gazetelerinin bafmakalele
rini iktibas etmektedir. 

Sovyet tebliği 

Ruslar 
Dört cephede 
dayanıyorlar 

---~ . 

Alman tebliği 

Şarkta 
Harekat sürafle 

ilerliyor 
ıru hlarp manevrası diye düşün- General Auchin cFrankturtel" Zeitung>, Ankara 

§ er, hazırlalllVJiardı· Alman- muhabirinin <Altı ok> başlığı ile yaz-
ı~ hesabı şu idi: <İki cephe- leek getirildi dığı bir makalesini neşrediyor. Bu 

Minsk mıntakasında 5774 tank, 2330 top, 

la
e bırden dövUşmekten kurtu- makale şu bakundan alAkalıdır ki, 
yım Londra, 2 (A.A.) - Res· Türkiyeyi siyasi ananeleri olmayan, 

diflDU·ileri hareketi 4 zırhlı tren 
dikt ' garptekilerjn işini bitir- men bildirildiğine göre C.enera.l mUnhaaıran zirai ve otoriter bir 

. en sonra §arka dönerek ağız Wavell Gener.al Auchin Leck'in memleket olarak tanıyan Alman 
durduruldu tahrip edildi 

dıle §U Bolşevikleri ıı>ataklıya- yer.ine Hindistandaki :kuvvetler efkAn umumlyesine Türkiyeyi haki- Lmlaa.. IAWwetler 
m.> umumf kumandanlığına, G~meral kt çehreslle bildirmektedir. ••• • - • ~ 
Sovyetıer de şöyle bir hesap Auch.in Lede de Orta~artaki İn- Muharrir, Cumhuriyet Halk Pvt.1- taraluldU t•'hllJ8 

aı>mıı;tı: c.Almanya benim için giliz kUYvetleri umumı kuman- Binin vazifesini ve Türk siyasi haya- edildi 
Cok kuvvetlidir. Garpte kavga- danlığına tayin edilm.İflerdir. tının seyri· Uzerlndekl rolUnü anla-

a ~utuşarak yıpransın, lngilte- lnaiJt . Ortaprlda B Oliver Yl'llı bir tarzda ifade etmekte ve da-
e ıle Fransayı ezsin, benim ü- ereyı il edecek • hnı aıyaeı hamlenin ve cumhuriyet Sovyetler 56 Alman 

•erime yürür ümidile Alma.n tema fikirlertnin bariz vası.flannı çizerek 
.!teri kuvvetinı· bı"le b'ıle yarat- Lonclra, 2 ~(AA) -. HarpB mınet De. Parti arasındaki mttnase- tayyaresi düşürdüler 
- kah.ineli aza)ıgına tayın edılen • betleri tetkik eylemektedir. 
gından dolayı İngiltere adam- Oliver Lyttelton'un Ortaşarkta Makalenın ikinci kısmında Tllrk Moskova, 2 (A.A.) - 1 tem
~ıllı cezasını çeksin. Hepsi lngiltereyi tem.il edeceği resmen devletini~ iktıaadı tqebl>Us uneuru muz tarihli Sovyet tebliğinde şöy. 
~lece birbirini yıpratınca ben bildirilmektedir. olarak gordutü iş uzun ınıadıya ta.a- •le denilmektedir: 
glam kalırım, benim dediğim ı..atere D--vekiletinin tebliği (DMwn.: Sa. 5, SL ı d&) _ (Devaım Sa. 5, Sü. 4 de) /O/ 

lur, benim istediğim eihan ih- ~ 

IOQet taııare 
l8Jlab 4725 
ta,,.....ur 

Esirlerin mikdarı 
160 binden fazla 

Bcrün, 2 (A.A.) - Alman 
orduları başkumandanl.ğMtın teb· 
liği: 

(DewMm: Sa. 5, Si. , ele) -

lali kolayca yürür.> Lon<lra, 2 (AA.) - İngiliz 
İki tarafın hesabı da bir mUd- BatvekAlet dairesi tarafından Ge. 

et yürUr gibi oldu. Almanya neral Wavell'in Hindistan ordu· 
kasından emin olarak Fran: lan batkumandanlığına ve :Gene, 

Büyük Millet Meclisi, dün toplandı 
i · · b" · ral Auclıin Lcck'in de onun yeri-

ntn §ını ıtirdi ve Avrupayı ne Ortatark kuvvetleri başkuaıan 
gal altına aldı. Rusya harp <DeYunı s.. 6, 8ö. 

oliyle kolay kolay elde edemi- =======ı=cıe=>=X=/=X= 
eceği yerleri dostluk maskesi 
tında zahmetsizce ele geçirdi. 
i taraf da arasıra homurdan
' fakat birbirinin hareketleri-

i hazmeder gibi görünmekten 
§ka çareleri yoktu. 
İlk fırsatta maskeleri attılar 

e birbirinin boğazına sarıldılar. 
u öyle bir mücadeledir ki iki 
raf için de aman yoktur, uz
§trıa imkansızdır. Ruslar ay-
rca mukavemet edip Alman 
UVVetierini yıpratırlarsa ve kı

Suriye harbi 

lngilizler 
Battalı 

işgal ettiler 

Tüdmürde 4 subay, 
60 ne/ er esir aldılar kadar oyalarlarsa lngiltere 

e Amerika hazırlıklarını ta-
_arnlarlar ve yorgun Alman Kudüs, 2 (A.A.) - KudUs'Un sa-
nyesi Uzerine çullanırlar. Al- Wıiyetil mahfillerine göre Suriyenin 

ianıar bir, iki hafta içinde pa- sahil mıntakasında harekAtta bulu, 
~k Yaratmağa ve Rus askeri nan İngiliz ve imparatorluk kuvvet-

avemetin· '"kt·· ... 1 . bir ""k ktlçUk ileri karakolları ate k ı ço urmege mu- erı ,.- tir 1 a olurlarsa Rusyayı hallaç zaptotmişlerdir. Kuvayı k ı ı~':. n 
~; .. a. 8IL ' de) /il (Deftlm e.. •• Söz 1 •> 

Çiftçi mallarını koruma 
kanunu kabul edildi 

Asker ailelerine yardım için nakil vasıtaları 
ile sinema biletlerine 

yapılacak zam meselesi müzakere olundu 
Başvekil Refik Saydam, cuma günü siyasi vaziyet 

hakkında Mecliste izahat verecek 
Ankara, 2 (Telefonla) -

Bugün saat 15 te doktor MazhcH 
Gürmenın reisliğinde toplanan 
Büyük Millet Meclisi ruzname· 
sind-e bulunan kanunlan müzake· 

re ve kabul etmiştir. Bu meyan, 
da. geçen celseden ekseriyet tu
tamadığı için bugünkü toplantı
ya bırakılan çiftçi mallarını koru
ma kanunu da 4 ret, 3 müatenki· 

fe karşı ekseriyetle kabul edil-
miştir. . 

Bundan sonra Refik ince tara
fından asker ailelerine yardım 

(DeQmı Sa. 1. M. ! de) 

Ankaır.a.. 2 (Vatan) - Milli Şef ~R1et lnooü'ye Fransa 
deviet reisi Mareşal Peta+n'irı bir mesaj.mı getiren Fransa 
deıMet ne.zırfarwıadıelıt Baron Benl<Ml Mechin, Ciimhur~eisimi
zin cev.apWlırH oonülen yartn (bu saba-h) saat 5,30 da tay
yaN! iıte Vtc:fty'ye ı.ıUtevec.cihe11 A'"4caradaft hareket "'de
oektiır. 

Rus gen«alleri Ka lenin'in etrafında 

Japon baş
vekili diyor ki: 

! Japonya 
Manialara ehemmi
yet vermeden kM1di 

yolunda yürüyor 
Londra, 2 (A.A~) - Alman • Sov

yet harbi karşısında Japonyanın va
~ hakkında bugün Tokyo'da res
hll bit' beyanname neşredilecektı.r . 

Dün ak.fam radyoda beyanatta bu, 
kİııan başvekil Prens Konoye. Japon 
milletini diğer miHeUerln söyledikle
rine w yaptıldamwı bakmadan Ja

-Refah~ 
faciası 
Alman 

Ve ltalyanların 
yaptıkl•ı 

tahkikata göre 

Faciada 
Alman ve İtalyan 
filolarının her hangi 

bir alakası yok 
ponyarırn çizdiği ]IOldaft yUrthfteğe Berlln, 2 (A.A.) - D, N. B. ~k 
davet elmifth". c:Rcl'ah.t '\lapı.ırunun şarki Akdenızde 

d k " batmış okluğu büd1r.iln1J.şt r. Bu ha· 
Prens Kona.ye eRKP ı: berin ncşnnden biraz sonra, İngıllz, 
cJapony.a manialera ehemmıyet ıer, hlobir tngıUz denizalbısının bu 

vermeden kendi yolunda Y~· Ja- torpilleme ıle allkadln" batunınAdrğı, 
pon milletl biliyorsunuz ki umumi nı beyan etmlşterdir. Alman askeri 
vaziyet günden güne daha ziyade ka- makamları şu cihet Uzertne nazarı 

rışıyor. Milletler biTdenbire dUfUyor. dikkati celbetmekOOdrrler ki dcnizal
veya yükseliyor, Siz, Japon milleU- tt harekAtının tanzlmınl bılen her'kes 
nin dQnya ae kadııı- değişirse değiş, için. bu derece k1Ba bir :ıı&lllanda ba, 

Bin yolunuza de\'&111 edeceğinızden rekltta bwanan denlzalblardeırı ha· 
eminim. Japonların ltarek!tına hiç ber almanın imkiwı8se okkıp rna, 
bir zaman diğer milletlerin harekatı lfundur. İngllizteclıll btt gerip ve fev· 
rehberHk etmemiştir. Japonlar dalma kallde seri beıy&Ratı, ki!lftdilerinln vıc, 
kendi yollarını takip edecekler, daı- dan rahat.srzlrldanftı lspat etmekle· 
ma yottannda tesadüf ettikleri gUç- dlr. 
lUlderi yeneceklerdir. Japonlann dal- Alman ve ltaıyan :naakamlannın in
nui kendi kanaatlerine göre hllkllm ceden inceye yaptıkları blr tetkikten 
verecelderinden eminim. Geçirdiğimiz sonra, Alman Vf: ltaı:van harp f lo, 
bugünlerde .Japeırtar kendilerilıden, auıldan bir cüdtanun Türk Refah 
lolvvetıerlnden ve k.endl mll\I memba, vapw"Unun k~ ile herhangi btr 
larından başka hiçbir ,,eye güvenmt- allkaısı olal:>ftmesinin lmkAnsıs bu· 

(DeNml S.. 15, • 1 elet / /J lunduğu 'beı!ran otu.Mir. 

HARP VAZiYETİ 

Alman ordularının taarruzları 
Dinyeper ve Dona 

membalarına doğrugenişliyecek mi? 
Yazan: "w•n 808.&1' 

Finlencliya cephe.inde Alman
lar Monnamk iatikametinc:le ta
arruz etmifler, Sovyet lutaları 
tarahnclan mukavemet ıörmüt
lentir. Kareli benalunda ve La
dop ıölü mmtakaaında Sovyet 
müdafaa bazırhldan arlmlfbr. 
Bu cephede bixe mühim olan 
bölp Mo.kovaya en yakın olan 
l.eninsrat etrafldır. Burada beli-

recek Alman ve Fin muvaffaki· 
yelleri Baltık memleketlenni ce
nuba doğna aannak ve oradaki 
Sovyet ordusunu ihata için de 
çok ehemmiyetlidir. 

Baltık memleketlerini iatila 
rnaksadile taarruz eden Alman 
ordusu Dona nehrini bazı nokta
larda timale geçnıit ve Rip li-

(l>oYmmi Sa. 1, 81 1 le 



EYÜPLÜ 

Ha/idin 
Maceraları 
Anlatan: Eyüplü Halid 
Yazan: Mim Sıfır 

-- VATAN" -·-'-'"'"'"'""-~------~ ......... .-...--------~~--,,_,----

Sszzi ~ .. ~ ~ ~ R h .• ~ ... - 11ıı - ırl , t=~ "' ~~r••~ ..-• .t,9i:R~:,~4 ff:l 
Maltepenin ı·rayyare mühendisi Fmnlarm 

• 
imarı yetiştirmek için Kontrolü 

Ben, sakın bir tu,iiat kumpan- Büyük bir p!uj 
•• •• • •• yapılacak, sayfıye 

Yüksek müh~ndis mekt~binde 
yeni bir şuba açılıyor 

Of isten aldıkları unla 
imal vazi1Jetleri 
tesbit ediliyor yasında Eyuplu Halıt rolune 9 eri hatinegttiriü:cek 

çıkmış bir aktör olmıyayım ! .. 
Belediye Reisliği Teftiş Heyeti 

kuvvetle ümit olunmaktadır. müdürlüğüne verdiği son bır 

Eyüplü Halit adıy1a ve (Kadın mıyayım) Belki de her günkü ro· 
avcısı) diye tanınan adam benim. lümün icabı diye türlü türlü kı· 
Otuz senedir adım gazete sütun· yafetierc. girdim, türlü türlü ta
ıarında geçıyor. iki, üç neslin vırlar takındım, zekamı, dilım. 
mensupları iç.ın aşina bir çehre- sanat vasıtnsı diye kullanarak jıı 
yhn. sanları aldattım. Fakat bu rolleı 

Belediye Maltepede büyük ve 
asri bir plaj yaptırmağa karar 
vermjştir. Maltepe imar edilecek 
ve bir sayfiye yerj haline kona· 
caktır. 

Maltepe Belediyesi lstanbul 
Belediyesine müracaat ederek bu 
planın tatbikı iç.in yardım iste
miştir. Belediye de mütehassıs· 
!ardan mürekkep bir heyet gön
dererek tetkikler yaptıracak ve 
faaliyete geçilmesi için planları 
derhal hazırlatacaktır. 

:--:afıa Vekaleti «tayyare mü
hendisi~ yetiştirmek üzere Yük
sek Mühendis mektebinde yeni 
bir şube açmaya karar vermİ§tir. 

Vekalet Türk Tayyare Kuru
mu jle bu mevzu üzerinde temas 
halindedir. 

I lalen şehrimizde bulunan bir 
çok ecnebi mühendis ve profe
sörlerden bu hususta istifade edi
lecektir. Polonyalı mühendisler 
bu .işi seve seve yapacaklarını bil. 
dirmişle~dir. Tedrisata önümüz
deki ders yılında başlanılacağı 

Bundan başka Almanyada emirle fırınların sıkı bir kontrola 
Devlet Demiryolları hesabına tabi tut:.ılarak aldıkları unla imal 
tahsilde bulunup da tahsillerini ettikleri ekmek miktarının tesbit 
ikmal ederek memleketimize son edilmesini istemiştir. 
Rus - Alman muharebesinden ev. Dün Fatih kazası dahiünde 
vel gelen 5 mühendis talebemiz yapılan kontroDarda, Hüseyin 
stajlarını yapmak üzere Sıvas ·a- Kaylağın fırınındaki kayıt defter· 
tclyelerine verilmişlerdir. ferine göre bu fırının günde 20 İnanınız bana: Adımı bu ka· yalancıktan değil miydi? 

dar insan tanıyor diye hiç de Ö· Böyle olduğuna inanmak jsti
ğünmek ihtiyacını duymuyorum. yorum. Çünkü, benim hala utan
Çünkü, beni .iyi ve faydalı hare· marn .var, vicdanım var, düşkün
ketlerim için tanımıyorlar. Biı Jere acımam var. Kötü adamım. 
günahkar, bir suçlu bir sabıkalı Fakat kt:ndimde ahlaki had diye 
diye tanıyorlar. çizdiğim bir dereceyi hiç bir za· Y alovada tefti§ler 

Kavun karpuz bol fakat 
fiyatlar yüksek 

Bunlar burada üç ay staj gör-1 çuval un işlediği ve 2.0 1 7 adet, 
d .. kt t hl" ti' .. ekmek çıkardığı ve bfr çuval un· u en sonra am e ıye ı mu· d d 1 03 k k ld y • . an a e ·me yapı ıgı an-
hendıs olarak nafıa işlerinde ça- !aşılmıştır. - -
lışacaklardır. Saraçhanebaşında Ali Rızanın 

Tütün mahsulü bu sene 
çok iyi 

c Ya sen kendini nasıl tanıyor- !!lan aşır.adım. Kendhne göre na· 
sun'? ... > Diye soracaksınız. Şunu musluluk, nanıussuzluk diye b t 

bilin.iz ki bir Eyüplü Halit yok, fark, bir işçilik raconu gözetirim. 
ayni kalıp içmde toplanmış .iki Babamın adını khnseye söyle
Eyüpfü Halit var. Bunlar otuz mem. Benim kirli §(>hrethnin 
senedir boğu§up dururlar. Halit- babama bulaşmasına razı deği
lerden iyisi, Eyüpte bir baş tür- lirn. Annemin ruhunun bu yüz
oedann, bilgili, açık fikirli bir i- den .azap duymasını istemem. 
mamın oğludur. Baba&mdan, a- * 
nasından gördüğü iki göreneğin Acaba cnamuslular.> aleminde 
tes.İrj altındadır. Kötü Halidin fe- doğup .;..ş.ıyanlnnn hepsi, namus 
na hareketlerine ~em vurmağa, m~lesi etrafında bazı suçlulaı 
set çekmeğe çalışır. Tamamile kadar şuurlu derecede mücadele
muvaffak olamaz. Fakat zahmet, yi kabul et~ler midir'? Bunda 

Mülkıye Başmüfett~i Nedim 
Nazmi Görmen Yalova :kazasın 
da bazı teftişler yaptıktan sonra 
İstanbula avdet etmiştir. 

--4)--

Sümer Bank Hatayda bir 
şube a<iıyor 

Sümerbank Umum Müdürlüğü 
Hatayda bir şube açmağn karar 
vermiştir. Cenup vilayetlerinde 
tetkikler yapan umum müdür 
Bürhan Zihni Sanus bu şubenin 
Antakyada ·açılmasını muvafık 
görmü tür. Lazım gelen hazırlık
lar kısa bir zamanda ikmal edile
;ek ve şube bu ay sonuna doğru 
açılacaktır. 

Kavun karpuz vakti geldiği 
halde fiyatlar el'an eski yüksekli
ğini muhafaza etmektedir. Ege 
ve Trakyada bu sene mahsul 
hem bol hem İyi olduğu halde fi. 
yatların şimdiden olsa bile bu 
kadar yüksek tutulması alakadar
ların nazarı dikkatini celbetmek· 
tedir. 

fırınında Ofis tarafından verilen 
24 çuval unu muhtelif tarihlerde 
sarfettiği ve bir çuvaldan 100 ek
mek çıkardığı, İsmail Şişmanoğlu 

Tütün mahsulü bu sene çok fırınının 28 çuvaldan 3660 kilo 
iyidir. Bu seneki mahsulün en iyi ,ekmek çıkardığı ve bir çuvala 
kalitesi bu sene yfoe Samsun 1 31 ekmek isabet ettiğine göre 
mıntakasında yetişmiştir. Bu mın. bu fırının Ofisten gayri yerlerden 
takada yetişen tütünler nefaset un tedarik ettiği anlaşılmıştır. 
itibarile de diğer mıntakadaki tü- Süleyman Babanın fırınına 2 3 
tünleri geri bırakacak güzellikte- çuval un verildiği fakat bu miktar 
dir. 1 7 çuvala indir~ldikten sonra ci-

Bundan başka Pazar tütünleri var halkın ekmeksiz kaldığı an· 
de gerek randıman gerekse içi- !aşılmış ve yine 23 çuvala çıka
!Dindeki nefaset itibarile Mısır ve rılmasına karar verilmiştir. 
lngihere pazarlarında Çin ve Ja- Fatih Atpazannda Hamdinin 
pon tütünlerile rekabet edebile- fırınında yapılan kontrolda da 
cek bir derecededir. 2 7 çuval un verildiği halde 1 384 

bütün bütüne bo a da gitmez. biraz 'Şiiphem var doğrusu. 
Kötü Halide gelince: Benim İlk defa olarak bana bir el u-

her hareketimde yan iyi yan fe· zanıyor. Birinci defa olarak fai
na taraflar vardır. Ke>tüy;üm, fa- deli surette ekmek paramı kaza ı
kat elime kan bulaşmamıştır vr mak için önümde hlr imkan açı
bulaşamaz. Kötüyüm, fakat na· lıyor. Senelerdenberi bunun has
m~lu bir adamı hiç bir zama•ı retini duyan adam ben değil mi
ısoymamışwn. Dfllerde dolaşan y.İm '? 
bütün soygunculuğum, başkaları- Eier iradem kifayet eder&e 

Diğer taraftan şark vilayetle
rinde açılacak yeni şubelerin ha
zırlrkları kışa kadar bitirilmiş o
lacakhr. 

Yaş Meyva Sahş Kooperatifle. 
ri Birliği, bu sene de manavların 
fahis fiyatla ka .... un karpuz sat
maya kalkarak, fiyatları sun'i o
larak yüksek tutmalarına manı 
olmak için, şimdiden bazı tedbir
ler almaya başlamış, nakliyat ve 
satış .işini bazı esaslar dahilinde 
oııganiz:e etmeğe karar vermiştir. 

Öğrendiğirn4e göre şehrin 
--o--- muhtelif semtlerinde Taksim, Be-

T avşancılığın inkişafı icsin şiktaş, Beyazıt, Şişli: Kadıköy ve 
calı~ılıyor Üsküdarda açılacak satış şubeleri 
"3 3 halka maliyet fiyatına sok cüz'i 

Memleketimizde tavşancılık hiç bir kar .ilaveaile satış yapacak
de ihmal edilmiyecek bir jş ha- !ardır. 

nı aoymağa hazırlanmış erkek ve bu imkana sarılacağım. Bambaş· · 
kadınlar arasında olmustur. H~ ka bJr insan olmağa çalışacağım. 
farkında olmadan avJ!YClcaiım, Benım otuz sene yaşadığım alet?'. 
tavlıyacıığmı insanları daima böy. de öyle hastalıklar var ki bunu ne 
lece seçiyorum. bir hukırn, ne bir gazeteci bil-

line ~elmiştir. Bugün tavşan tüyü Memleketimiz dahilinde bol 
ve tavşan derisi yüzünden harice bol yetişip satış teşkilatının za
onbinlerce liralık ihracat yapıl- yıfhğı dolayısile istifade oluna
maktadır. mıyan bu mahsullerden de istifa. 

\ icdanım hiç bir zaman bü mez. Benim gibi adamlar bu 
tün bütün uyuşmamıştır. Baba- hastalı:klann çr.kirdekten yeti~miş, 
mı her va~t hürmetle anıyorum karanhklar içinde düşrnüıı, kalk
ve seviyorum. Böyle olduğu hal- mı , pişmiş doktorlarıdır. Ne bi
de neden kötüyüm?.. Neden var liraini~ belki de ben Eyüplü Ha
lığıru e erlerile bıldiğim ve her- lit, .y.anrun fa;-dalı bir adamı o· 
kese ispat ettiğim zekam sayesin !urum. Bana öyle diy~rlar ,k, 
de bir türlü do.ğru yolu bulamı- ba ka memleketlerde iyilik ıçm 
yorum?. Neden otuz senedir suç çalışan a~amlar<!_an birçoğu, be
yollarınc?a serseri ser&erj dolası- nim geçirmiş olduğum hastalık
yorum? Bunları h.er vakit kendi lann hepsme tutulmu,Iar, sonra 
kendime soruyor, sebeplerini a- temize çıkıp iyi ve faydalı birer 
raştırıyorum. Ynrdığım netice şu· adam olmuşlar. 
dur: ltıraf edeyim, kendime güve-

Trakya tavşancılık bakımın· de bu suretle temin olunacağın
dan mühim tnerke-zlerirnizden bi- dan bu sene hem çok hem de 
ridir. Bu c.ihetle Trakyada Umu· ucuz ka~n. karpuz, üzüm, .incir 
mi Müfet~. General Kazı~ Dirik ve saire gibi yaş meyvalardan is
bu mesele Jle yakından alakadar tifad edebıleceğjz 
~l.muş ".e tavşancı lığın . inkişafı Buegün uf ak bo~da karpuzlar 
ıçm yemden esaslı tedbırler al-, 15 _ 20 kuruştan aşağı satılma
mıştır._ . . . makta ve manavlar yakında fi. 

'f etıttirılen tavşanların den ve yatların düııeceğini söylemekte-
tüylerinden .istifade olunmakta, dirler. • 
bunlardan iyi kalitede eldiven ve 
çanta yapılmaktadır, 

Tütün rekoltesinde memleke- ekmek çıkarıldığı, bu vaziyete 
timiz bu sene Balkanlarda birin- göre unları depo ettiği kanaati 
ciüği almıştır. Bu seneye gelin- hasıl olmuştur. Müfettişlik npo
ceye kadar birincilik daima Yu- runu ıhazırlayarak Belediye Reis
nanıstanda kalıyor 've memleke- fiğine verecektir. 
timiz ikincili.ğj muhafaza ediyor- --<>---
du. Çorapçılardan bir heyet 

Gelecek senelerde tütün mah- dün Ankaraya gitti 
sulünün daha İyi ve daha bol o· 
lacağı tahmin edilmektedir. Çorapçılar dün Ankaraya bir 

---·<> --- heyet göJtdermişlerdir. Bu heyet 
Siird valisi dün vazifesi Ankarada ikııdın çoraplarının 

konçlarında yapılacak tadilatı gö. 
başına gitti rüşeceklerdir. 

Bir nıüddettenberi şehrimizde 
bulunan eski İstanbul Vali mua
vini Siirt valisi Bay Haluk dün 
akşamki ekspresle vazifesi basına 
dönmüştür. • 

---o-

Altın fiyatı yükseliyor 
Altın fiyatları yeniden yük

selmeğe başlamıştır. Dün bir al
tin 25_,20 d_en muamele görmüş
tür. 

120 talebe vilayet hesabına 
okutulacak 

Belediye meclisinin verdiği 
karardan sonra bu sene İçin 120 
talebenin İstanbul vilayeti hesa
bına okutulması için her tiirl~ 
tedbir alınmıştır. Bu talebeler 
hazırlanan talimatnameye göre 
tesbit edilerek mekteplere se ·ıkc
d :lcceklerdir. 

Bendeki fena huy, bir hastalık nemiyorum. bendeki fena dam .. r 
haündecar. Hem de birfoden kap hazan karşı durulmaz bir hastalık 
ma ve İ:ıulasma nevinden hastalık nöbeti halinde kendini gösteri
değil... Anam, bCl'bam jyi insan- yor, beni fena hareketlere sürük
lar olduğu halde ben nasılsa has- lüyor. Bunı!n .için bana acıymız. 
ta doğcium. Hastalığım ya ınıla yardımlarınızı bağışlayınız. Bir 
beraber ilerledi, arttı. Birçok ak- kötüyü iyi yapmaktan, bir serse
si tesadüfler hastalık .istidadına riyi kurtarmaktan büyük sevap 
kuvvet verdi. cKabahataizim> dı olmaz. 

Ziraat Vekaleti de bu işle ya
kından meşgul olmaya başlamış 
ve bu hususta esaslı tedbirler al
maya şimdiden ıgirişilmiştir. 

ADLİYE ve POLİS HABERLERİ 

yemem, fakat yaradılışımın da, * 
tesadüflerin de kabahati vardır. Biraz kendimi anlatayım: İs-
Sonra beni anlamağa çalışan, ba- tanbulluyum. 1306 yılında Eyüp 
na el uzatan, tedaviye çalıııan da :.ultanda Bahriye sokağındaki e
olmadı. Sık sık düştüğüm hapis- vimizd~ doğdum. Babam varlıklı, 
hane benin. üzerımde bir karen iyj huylu, çok doğru bir adamdı. 
tina yeri dt'ği!, bir bulaşık mikl Yuk1rıda bahsettiğım hastalı
rop yuvası tesirini yaptı. Oradan ğım pek küçük yaşta tesirlerinı 
her defasında hastalığım artarak, gösterdi. Güzel kız ve kadınlara 
ruhum büsbütün karararak 'ık- garıp bir zaafım vardı. Onlara 
tını. sokulmak, onlar tarafından sevil_ 

Bazan kendı kendime düşünü mek içi.1 karşı durulmaz diişkün
rüm: Hayatımı dolduran vakaları lük duyuyordum. Latif cinsin sc
hep ben rr.i yaptım'? Sakın bir v.ilmek ve okşanmak için yaratıl
tuluat kumpanyasında Eyüplü dığına daha küçükten kanaat ge-
Haiit rolüne çıkmış bir aktör ol- tirmiştiın. (Arkası var) 

SORUNUZ .. . . ' 
,~---,SOYLIYELIM 
K~nservatuara girmek için şerait nedir? 

1 - Maçkada 11-Ba soru
yor: Konservatuara girmek 
için aranılan vasıflar ve tartlar 
nedir, keman kolu var mıdır?. 

Cevap - Konservatuara 
girmek için ortamektep mezu
nu olmak, yafı yirmiyi geçme· 
mit bulunmak §arttır. Bu §&rt- • 
lar mektebe yeni batlıyacaklar 
içindir. Musikide ameli ve na
zari bilgisi olduklarını imtihan 
la isbat edenler daha yüksek 
sınıflara da girebilirler. Bu gi
bilerin yirmi yqmı geçmemi§ 
olması §&rt değildir. Yqı 15 • 
16 dan küçük olanlardan isti
datlılar yardımcı sınıflara alı
nır. Bu gibilerin asıl Konserva 
tuar sınıflarına geçebilmeleri 
için bu müddet zarfında orta
mektepten mezun olmalan li
zımdır. Kayıt muamelesi ey. 
lülde hatlar. Keman kolu da 
vardır. 

2 - Tirilyede çiftçi Ali Os
man Akyazılı soruyor. Kansız
lığın çaresi nedir? .. 

Cevap - Çareyi tayin için 
evvela kansızlığın sebeplerini 
anlamak lazımdır. Umumi ola
rak çare, kansız hastaları bol 
günetli, açık yerlerde ve hava
sı, suyu iyi kır ve köylerde ya
ıatmaktır. Bu arada iıtahı art
tıracak, vüc:udü kuvvetlendire
cek ilaçlar da lazımdır. llık su 
banyol,rının da faydası var
dır. Kansızlara, kansızlıklan
nın nevi ve derecelerine ıöre 
demirli, arsenikli, fosfatlı iliç
larla karaciğer hulasaları veri
lebilir. Hatta, sağlam birinin 
kanı alınıp hastaya nakil de 
edilebilir. Fakat, bütün bunlar 
doktorlann yapacağı ıeylerdir. 
Size, edeceğimiz tavsiye ilaç 
değil, herhalde bir hekime mü
racaahnızdır. 

---<>--

Keten ziraati genişliyor 
Meml~ette keten ziraatj son 

senelerde göze görünür bir ~ekil
de artmaya başlamı§'tır. Evvelce 
çok mahdut bir sahaya inhisar 
eden keten ziraati Kocael; ve 
Trakyada bugün geniş sahalar .ı~
gal edebilecek dereceye gelmi~· 
tir. 

Kandıra ve Trakyada bu sene 
1000 hektar arazi keten zıraaune 
tahsis edilmiştir. 

Kocaelideki ekim sahası Geh
zeye kadar gelmistir. 

Bu sene mahsul bol olmasına 
rağmen kalite itibarile düşüktür. 
Alakadarlar buna sebep olarak 
keten mahsulünün fazla el eme
ğine ihtiyaç gösterdiğini söyle
mektedir. Fazla mahsul olunca 
tabiatile el emeği dağılacağından 
ketenin jşf enmeaindeJki ihtimam 
azalacaktır. 

İktısat Vekaleti Kandıradaki 
bu fazla keten istihsalini nazarı 
itibara alarak bu sene Kandıraya 
80 kadar el dokuma tezgahı gön
dermiş, ayrıca kurslar da açmış· 
tır. 

Ölümü §Üpheli görülmüş 
Pendiktç tellallıkla meşgul o· 

lan Hamit bir kaç gündenberl 
eağırca hastalanmış ve bir yuva 
sahibi olmadığı için gidecek bır 
yer bulamıyarak yol üstüne yat
mıştır. 

Bunu gören bekçi Sami Hami
di yattığı yoldan kaldırarak An
kara caddesindeki nalbant dük
kanının önüne getirmiş ve oradn 
çırpına çırpına ölmüştür. 

Haınidin ölümünün ihmal yü
zünden olduğu iddia edilmesi 
üzerine vaki olan şikayet ve ih
bar neticesinde Üsküdar Müd
deiumumisi Şevket h~diseye el 
koymuş ve Kartnl hükumet dok
toru Ali Rıza Giilekimin muaye
nesi neticesinde ölüm şüpheli gö
rüldüğünden ceset Morga kaldı· 

l rılmıııt.11. 

Bakkal Kemalin katili 30 sene 
ağır hapse mahkôm oldu 

Geçen seneııin kanunuevvel 
yında Üsküdarda bir cinayet ol
ınuıı ve arabacı Şadan odında bir 
sabıkalı Doğancılarda bakkallık 
yapan Kemali kafasına dirhem 
vu~11rak öfd:irmüştü. 

Dün İstanbul birinci ağırceza 
mahkemesinde Şadanın muhake
mesi nihayet bulmuştur. Mahke
me Şadanın o gece, bakkal dük
kanının kepenğini yarı aralık gö
rünce içeri giı}!iğini ve çekmece· 
den altı liravı calarken Kemal ta
rafından "akalandığını, Kemalin 
kendisini polise teslim edeceğini 
anlayınca orada duran bir kilo· 
luk dirhemi Kemalin kafasına vu
rarak öldürdüğünü ve altı gün 
sonra yakalandığını sabit gönnüş 
tür. Mahkeme suçlu Şadanın ha· 
reketine 1dam cezası verilmes: 
lazım geldiğini bildirmiş, ancak 
çaldığı paranın pek az olduğu 
nazara alınarak bu cezasını 30 
sene ağır hapse çevirmiştir. 

Kaynana katili dokuz sene 
hapis yatacak 

Bundan bir müddet evvel, Fa
tihte Sofularda, Etmeydanında 
oturan r.iokumacı Mehmet Emir 
bir -·:'1 kayınvalides.ini; sitemi 
Ü.zerine ve karısı Nadirenin akra
bası olan Fahrinin müdahalesine 
dayanamıyarak bıçağını çekmiş 
ve kayınvnlidesi A_siyeyi öldür
müş, Fahriyi ağır surette yarala 
mıştı. 

Diın birinci ağırcezada Meh
met Emirin muhakemesi netice· 
lenmiştir l\1ahkeme Mehmet E
mir.in suçu ağır ve şiddetli bir 
tahrikle işlediğini nazara alarak 
kayınvalıdesini öldürdüğü için 7 
sene hanse ve Fahriyi yaraladığı 
için 4 sene ıhnpse mahkum edll
meainc karar vermiştir. Mahkeme 

her iki cezayı birleştirerek suçlu-ı-
nun dokuz sr,ıe on jki ay hapsini Acı 
karar altına almıştır. 

Kuma§ hırsızı iki kadın 
tevkif edildi. 

Evvelki ıgün iki kadın Uruzdi
baktan b.ir top kumaş çalmıştı. 
Dün yine iki kadın Yün ipek ma· 
ğazasından iki top tafta. çalmış
lar ve yakalanarak Adliyeye ve
r.ilmişlerdir. 

Hadise şöyle meydana çıkarıl
mıştır: 

Suçlulardan Meliha dün Gafa
tada _yürürken Suat Ejder adın
daki bir kaptan kadını görerek 
koltuğunda, mantosunun altında 
ta~ımakta olduğu paketten ııüp· 
helenmiştir. Suat, kadının eroin 
kaçakçısı olduğuna kanaat getir
miş ve peşine takılmıştır. Meliha 
takip eqildiğini anlayınca koşma· 
ğa başlamış ve paketleri atmıştır. 

Meliha bir hayfj kaçtıktan son
r_a yakalanmış Ve kumaşları Na
ime adında diğer bir kadınla be
raber çaldıklarını söylemiştir, 

Dün Adliyeye teslim edilen 
iki ıhırsız kadın üçüncü sulh ceza 
mahkemesinde sorguları yapıldık 
tan sonra tevkif olunmuşlardır. 

Bilet vermeden para alan 
otobüsçüler 

Eyüp • Keresteciler hattında 
işleyen 3 1 30 ve 30 1 O numaralı 
otobüslerin biletçileri, yolcular
dıın para aldıkları halde bilet 
vermediklerinden ve yahut eskı 
kesilmiş biletleri sürdüklerinden 
Belediye zabıtası tarafından yet· 
kalanmı§lardır. 

Bu otobüsçülerin şiddetle ce
zalandırılmaları için Belediye Re. 
iııliğine yazılbıştı~ 

Emekli İstanbul P. T. T. başmU
dürtl HUsnU Görkcy kızı, mebus Sa
dettin Ferit ve Rasim Ferit; Selllnik 
bankası meclisi idare llzası Ganim 
Ferit ve İş bankıısı mUdUrlerinden 
Fadıl Ferit'ln yeğenleri; SUmer bank 
memurlarından ~~ethi Alaz'ın eşi; İs
tanbul C. MUddclumumllığl ilAnıat 
dairesi başkAtibi: 

tn E'l' .ı\luU 
kısa bir hastalığı mUteakıp vefat et
miştir. Cenazesi bugUn 3 Temmuz 9!ll 
perşembe gUnU öğle namazım mUte
akıp Teşvildye camiinden kaldırıla

rak Feriköy mezarlığındaki metfen! 
mahsusuna defnedilecektir. Kederdi
de nilesile kendisini seven dost ve 
daire arkadaşlarını taziye eder, Ce
nabı hakkın rahmet ve mnğfiretfnl 
temenni eyleriz. 

[Haber aldığımıza göre Bayan 
İffetin ö!UmU, bir apandisit Arızası 
neticesinde bir kaç gUn içinde ol
muştur. Merhume bırdenbire hastala
narak derhal hastahaneye nakledilır
ken: «Biliyorum, apandisitim patla· 
dr, ya.şamıyacağım> demiştir. Derhal 
ameliyat olmuş, cidden apandisitin 
patladığı görUlmUş, hasta bir kaç 
saat içinde vefat etmiştir.] 

~.T.:Jln'" ... -

{ 

Siyasi ve aske 
tahminler 

(F' ransa krallarından 
rinci François'nın 

isminde alim, mütefennin 
kütüphane müdürü varmlJ• 
gün saray erkanından biri 
val'e gelerek bir mesele 
kında kendisinden maluJ09& 
temiı. Aralannda fÖyle bir 
havere geçmİ§: 

- Sorduğunuz §ey b 
hiç bir §ey bilmiyorum. 
için size faydalı olamıyac • 
müteessifim. 

- Nasıl olur, Kral size 
§Una mr para veriyor? 

- Affedeniniz, Kral 
bildiğim §eyler için para 
yor. Bilmediğim §eyler içüı 
ra vermeğe kalkarsa değil 
im, Fransa'nın şerveti yeti 

Bugün dünyada binbir 
siyasi faaliyet, binbir çqit 
ri harekat oluyor. Bunlarıo 
rafında da siyasi yazıcılar 
askeri muharrirler olsan k 
görü~lerine, hadiselerin c 
tarzından edindikleri tahsi 
naatlere göre tahminler y" 
yorlar. Bunlardan bir çoğu 
hakkuk etmiyor. Olur a! 
tel'in yarın nasıl bir plan t 
edeceğini, Matsuoka'nın 
bir beyanatta bulunacağını, 
merikanın harbe ne gün g • 
ğini belki kat'i olarak ken 
hile bilmezler. 

Gazeteler, siyasi ve 
muharrirlere ancak bildik 
yazmak için para veriyor, 
val'in dediği gibi bilmedik 
yazmak için para verseler 
tün gazeteler iflas ed 
Ama, bu muharrirler ara 
bir gün yazdığı baıka bir 
söylediğine uymayan, tah 
)erinden hiç biri tahakkuk 
miyenler de bulunurmuı, 
ra numara vermek de o m 
rirlerin okuyucularma düıet• 

KÖR 

Bir kü<iük çocuk kamy 
altında kalarak öldü 

Dün Küçükçekmccede bir 
yon kazası olmuıı ve Sadık 
Sabri adında bir küçük ç 
kamyon altında kalarak öf 
tür. 

Müddeiumumilik ıhadise 

kında tahkikata baJamı~tır. 
lu şoför yakalanmı tır. 

Sarıyerde belediye 
kontrolü 

Belediye müfetti leri düo 
rıyer kazası dahilinde yaptı 
kontrolda nümuneler alarak 1' 
yahaneye göndermişlerdir. 
lar tahlil edildikten sonra re 
!ara .göre harekete geçilecek 

- BiZDEN L SORUYORLAR 
Samatyada Şeyh\J 
harem sokağı saki~ 

!erinin bir dil:gi 
Cerrnhpaşa hastanesi, k• 

lizasyon tertibatı yaptırdı. 
nu bizim semtin kadim ana 
rasından geçirdiği için m 
ortadan kalktı; bu ana mecr 
karı§&n hususi lağımlar da 
mamen tıkandı. Bu yüzden 
ğacak mahzurun bir an e 
önüne geçilmesi için 25.5. 
tarihinde Belediye Reisli • 
bir iıtida ile baı vurduk. 
timizin pek fakir olduğu cih 
evlerimizin lağım yolların~ ~ 
nalizasyona bağlatmağa k1'Pı 
retimiz olmadığından Beled

0 

nin yaptırması ricasında bul 
~fuk. İstidamız 4556 kayıt 
marası ile mecralar müdür 
ğüne havale edildi. Aradan 
aydan fazla bir zaman geç 
ten, keıifler yapıldıktan s 
nihayet §ifabi olarak kend' 
yaptıracaksınız. Cevabı veri 

Böylece günler geçmekte 
ken hepimizin sağlığını alA 
dar eden mahzur bat göst 
rek evlerimizin mecra bul 
mıyan liğımlan sokağa laf 
ğa başladı. Bu sıcak gÜnle 
maruz kaldığımız ve kalac 
mız akibet acaba kimi alaka 
eder? Ve buna nasıl çare b 
nur? Sorabilir miyiz? Bu, 
ce haklı maruzatımızın ne 
makama duyurulmasını gaz 
nizden çok rica ederiz. 

Sam.ıtya Cad. Şeyhulhar 
sokak <ıakınlerinden 1 O • 
namına Hasan Birci~ 
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Hatayda çiftçi borçlarının 
ödenmesi 

1 j 1 EDEBfY ATÇI GOZOYLE j i 
Harp ne asil şeydir 

Harp; bir milletin b..ayat1n.a1 asaletine, ülvi 

bir teribin f~kenmezliği içinde 
v 

yaşayacagt.na kanlı ne canlı bir delildir 
·--Y.~n-=--· 

Aka Gündüz 

Kendi payıma ı..,> etmeje 
bayrlmın. r>ostlw ~ biz 
gazi, e»er eenge biz ahenge, 
komşu-la.r 8IOlra. biz keıtua di
)'elllerden olmadığıma hem 
müftehirim, hem bı·n 5iıkür. 

, mek Çn askertigıe ehemmiyet .. ~rr·· y &-rabbi, Ci> ne asil verir. Askedik yakm: taımı, 
~....,. :maDeft'8. dicn...J;..i ~klir. 

Hat"p; bir .mWetin ~pe- '°'t-U ~ 
tine, asaleti- ~ bir tarmin F-ert. Wıewt, cemiyet, topNiuk 
titken~~ ~- ve ha.,at disiphictiı:.. 
v delil Har.be lter saniye hazır ör 
~.& ne kank, caık hir - asker miftetin bütün işleri, ev 

İne&nlaT, 'harp elmeğ'i biıl- içinden ttınttmi, lntsnsi ve res
dntleri ve haıpt.eB ~medik- mi bayata kadar bütün işleri 

d6röet ı;ııe nizamh ol.ur. 
1eri zaınan yilkseliıkt". Feıdin değeri: enerjisi, inisi 

Ve insa.ıttar, harpten koric· yatın, dürüstlü~ çalrşkanlı
tUiarı, kaçındıkları vatdt ~ ğı, vic9t ve kafa kunıeö ile 
çavrahıışır.iar. ölçüRir. Haıl"be heT dakika ha-

Hayatm dört lHMMl'll var- zır bir askerde bu "Yardır. Mil
mış: Hava, su.. ateş, toprak. Jetler için de ölçü budur. 
Bu naıariye değişmemiş ol· Ah, yavnım harp! Sen ne 
makla beraber bir beşRtci şey bayat verici asil bir o'lüm işi
de hayatın belli başlı l.mSQN· sin ... Seni takdis ediyorum.· 
dur: Harp. şu anda gözlerintln. önünden 

Operatör lüzum göriince ba- genç zabitler, kıranta general
zı uuvlar üzer.inde ameiiy&t leı; alay alay erler geçiyor. 
yapar ve bütün vtieudii luftı.. Onlann arkasından da siVİl gi
tanr. Bir uzva kan otutıdu mu ymmiş bir ordu - millet geçi
sülük ya:pıştmlır. Başa »atı .,or. 
hücum edip inme tehlikesi ha§ Talim için çağrılanlara ba
gösterince enseden kan aılırlar. kıyonım da içim içime sığmı
Mayısta haca.mai, henüz umı- yor. 0 ne~ gidiş! o ne 
tulmaınıştır. Bunlar belki es- ıapaya can atış! O ne iç ateşi! 
ki adetlerdir. Ame. yerince w Sevk gününden önce şube ka
icabtnca olUTS& fa.yda. verir. pdannda bekliyenleri bile gör
Yenileri de var; başka damar-. düm. 
dan, başka damara kan ~-

time, istiktilime taarruz eden 
harbin her tankı isterse bir 
Himalaya. bir Goriza.ngar ka
dar büyük ojsun, kabul! 

Bana şunu 80!'&bilirler: 
- Ya bir millet, yüz yıl te

cavüze uğr.amıyaıeağına dair 
kat't ve ha.kiki bir ga,nınti a
lırsa ne yapsın ? 

Hemen ceva.p veriyorum: 
- Bir saat sonra. harbe gi
~iş gibi hazırlansıB ve 
asker" bir miUet olmağa bak
sın. 

Bir kışlanın içine ba-kmız, 
bir de eski tekkelerden birinin 
içini hatırlaymrz. Birincisinde 
niaamlı, erkek hayatı, ikinci
sinde serili. pestil, hayatsızbğı 
göreceksiniz. 

Bugün genç olaydnn, vak
tim halim de yerinde olııaydı 
yapacağım ilk iş şu olurdu: 
Yüksek tahsilimi bitirdikten 
sonra harp okuluna gönüllü 
~rer ve akademiden kurmay 
çıkardım. Yahut sadece ve ö
lünceye kadar sadık bir gedik
li olurdum. Neyse, bunu yuka
rıda söylediğim durumda olan 
gençlere bırakalım· 

Y aşımm geçkinliğini öne 
sürdüğüm için gülümsiyerek 
şüpheye düşmeyiniz. Öyle bir 
kıpkızıl gün getmiye görsün. 
derhal yirmisinde bir delikan
lıya dönÜTeririın. 

Ah harp, sen ne astı şey. 
l!llft! 

liyor· Hepsi ferdi bakımdan. Tarihimiz :neden şereflidh-? 
Bunu milletler bakımından Neden ezelden ebede doğru L-----------
düşünttrsek har.p te aYJIİ ha- alnı dik oh.rak yürüyor? 
yat unsurudur. Harbe hazır, asker bir mil-

Milletıer arada. bir harp et- Jet olduğumuz için. 
melidirler. Bu suretle canlılık Harbi övüşürnden sebepsiz 
lannı, sağlamlıklannı, beka- haııp istiyen bir beyinsiz oklu-

Kaymakamlann 
terfii için bir 

kanun hazıriaoı,or 

i SiY ASI 
0

ICMAL 1 
İngiliz-Amerikan 

cephesinde 
hareketsizlik 

Y azMt: M. H. ZAL 
n nciltere ve miittefilderı 
umulmadık b1r nimete 

kaVUflDUflur. Almanya ile Sov· 
yet Raaya öle.iye bir mücadele
ye tuhıtmUftur. Bunlardan ik sı 
de inhisarcı nizam iddaaları e 
her birinin dünyayı tutaa m • 
yoner tefkilita bakumndan duı· 
man saymağa mecbur olduklan 
kuvvetlerdir. Bunlardan b r1ı ı 
seçmek lizım gelince bir ıu • 
lük bir tereddüt bile ceçirme
dea Sovyetleri tercih etm ııer 
ve bunun kendileri içia daha 
hafif bir tehdit tqkil ett gırıc 
karar Yemlİflerdir. Alman.a , 
Ruayaya biicuma tefebbüa eder. 
k• beiki ele bun.na aksi olaca
im• ve HeN'İn müdafaa etüGı 
tez mucibince, 5o"7d ~ 
•bndan bir .m.,m.,. ~
cağını ummurlan:k. 

1nciltere cephesi, ~rca va· 
kit kuenchğına ve Alma.a taz. 
yilu aksi Ü ~ eldaim• 
lfÖlıe vaziyetten istifMle,,e kal. 
klfmlf--?~ ..... 
ye N..._ ..dm w Amerika 
bahri,.e .~, hiıaail 

bir w.pww ı..pa.9'Jlf! aider· 
- hıetbi1 hakkawhki ....... 
aatlaın altındaki lmyneP""'mn 
dunnadljma berı..Jde bir ...... 
iledir. Öyle cli)'Ol').r ki IWariye 

"--- ....... R•uk'ia At· 
IMtik -..~ele w .W ,..u.. da.-... teılfaill•• ........ 
hizmetini .............. Oıtsı • 
ka çok milrtuıia A m rı ika taı'• 
~.,w·ji eGairoM..,... 
ele ~lı-,,.,. .. 
8-ı: Is lı•aber A-• ' de 

... ı.bedıel .tik Mı+ 1 i do
)WWl..,OI'. a....t ..... ilçii

cle ile.....~.-...
yok. Flıllat B. Ra...atr• Atı.-
tik malweheıiae hı' aiw-
-.e AawJ P }.-p -· ICA 
.... Mlu..tle lnsiliz rH!sri. 
............... eclillıı:ei'-

Uzun bir müddete ve az faize bağlanması 
için b:r. kanun lô,gihası hazırlanıyor 

laımı 8il'Ori& etmit olart.. jum& ~ ..... ..,,, .... 1 1 - --Anık.ar.. 2 (Telefonla) - Ha- ~ botıçlNt mwcet olmtı...dan Bir insan yığını yüz yıl harp Harp, mtltecavız olmadığı ..-.. 80 ...... •q'ı 
1 1 

- dair wrdiii .... llikmii 
._. ~ uı'ıı ı i;'ir. lrl.n. 

.. yın ana.vatana .i.lftakı ~ ı,. ı..un biık1imieri del.ilinde te. etmedi mi, o yığından ba1U' tir~n l&zımdır ve muka4des- AM..a. 2 (Telef~_ K.a. 
bütiin hukuk ve vecibelerilıez~fN- cile tM:ııi oMaıklw .,...._ bu ita- beklememeli. ömeklerini ça- . za Jııa,,,m.kamAıa, mımlllı' ba-. 
kte intikal eden Hatay ıraat :.ı.. ,_ .__ _ı_ 1...---k batırlıyabiliriz. Y•-- Başk.. .aıa. nmn haktanna te- .ı.....ı_ 1 ... L------ .... ..::J.~ L!!Lıı. 

__ L • n•nun ne§r.i tariıWne -r p,..ri· uuıca. .__ ~ __ ..... ,,_ -~-
Bank.aSJnın, Türk.iye Cünmunye· mrM7a. hak etmek ıç· in milletler cavuz ıc;na açılan 'ha.ıl>te asa- -~ mem_,,..• 01.J_ı_ı .. _ L-I.l _ -.... .,,_ D--k Hat .. ..1 menkulleri banka tMaflndan a- -e • .._ - ... -1_,.-_ 
tiNn L...Hiaet D'<HJ aeenwı, 8

r'
11 lınan.lara. i.tedilderi takdirde elli ile yüz yıl arasında bir de- let :yoktur. Ası1 otan harp, te- a,&.rı, bar&ı kaza M±" hıie. ;--

f'lbe aÇ•P faaliyet-e .geçeni§ b.lıun- mallan iaıde edilepek bcwı;1a•ı t~ fa olsun harp etmelidirler. eaviizlere karşı sil&hma. san- damaa kt111nnd aiar ,._ cW.a 
maeı dola.yısile taef~ kanrlaş- site bağlanecaktar. Bir millet muharip ob.bil- lan harptir. Toprağıma, mille- aJldır. 

~~~~~~~~=~==================================~ ~e~~~~~ boıçlulDWl ucuz bir faizle uzun d.öı bir ı.:........ __ n•--.. L1>. ''--bir :.:..1 __ · müddetine bağle.narak ... ~ - uw llKll 

~ maatlı ~ S.7; >O 

~~~~ı I Gazeteleri okurken ~~ aa ~leni zi.ai Meaııklı.nmn \.....,. ____________________________ _.r deYam edeeden Ud1ıo daıhiaanı 

takaittendirikwı . e dair o\aa ka- o.-::ı mt.? Taveiydu.inizi yerine g.etire- husule getirdiil bu ~t be-
oma .. il~. 8'. proje- ~ Du§ meselesi ...;..,. ....: dive, ~le. biraz men büüin k..,....Ja lıııeactileıııi-
de~~ .of alt1ll R. 5eıbit cf3eyaz.t ~ Dr. Rncuklu HakkNND cSai· ~~- nıe vuif.e Yeden )l'ikeek Wa.l 
k~ ibfiare. eden bor.ı;i.na, ee- id:ı:...kk a*:ajı tdıril> ba,ltklt hk notlarından> bir pwça: lstm ~ tr&mif ~aRderı, uua ee--
ki.~ ait bulunm-. ~eebt- yazmncla p;yk diyor: « ••• Şayet dut yapmak için..._ ' Dder teriidııen u.brum bttakm.k 
le .nal kaı-lan, ziinw "-Yiık et- cOmit eclelıim ki, :pu 80DW ~ yolua .a.pır. ..... tenil c _ __,_ Se~-ı·.m· _ "'merik.an auretile fütum diifmeleı:ine .be., 

da Em alr dm Wif ııiı ....... 
'ııiıade~ .. ~ 
..... aiill•tiiil .......... 
ket.aılk ele imana ha;pnt ,,.; • 
l'OI'· OrtNa De v-. imliacle 
İllMp lııir ........... lrı..cta 

........ iltediii .;aw.., .... 
-- ae l.pt--, ne tle A-1-
ka _.et ~. fakat 

cliier --- ........ ,. ,ola 
---- Atluıtik ........._beaia. 
ele ,,_. ;.. 'simw a.ain etmek 
J'Ohmda iki nwmlelret de cici· 
eli w teıebbia ve alika Pater• 
mİ)JOl'. 

ö,le -.-. iri lnsilis •• A· 
merirea ceplaaincWq baaüakii 
aiikfmet, yeni faalİJretlerin arife.. 
.-c&e olcluiwwa delalet ebin. 

mipecek bir niebeöc tutulm-. ve kadu, meydmm hütin ..-..... oynanmız. Eia' ...,... kbçede ~1111 ne. <U1 olıd'-'iu gibi, daha ~ idetıe 
geçmıif g~ faizinde mültteeee len ta....._.• » elanıbuile ~ çiçekle. tayyare sa~ iler~ be,kkk makam1art için ehliyetli .anwr tıe. 
hekw naz.ara alınarak borç1-Mın ~ 1*podaki cömit ede rinizi .m.r-1&; yah.t h&ah adan. yazısa...d.aa.: miıaııne de mitoi olmaıktadlr. S. ~=c::::=z:ıı:========== 

'- _ _ı_ -~ _ ..ı~ımek aul'etile "- • Alt •uı Seferberflk -=..1.L..t1 
leh.iDQe na--. coa IİIR ki:. yeriae «emenni edeÜm harla pmer"liıria.» cŞimdiki Mide 1500 tayywe StKetle kan kaymabmia11 d6wt Ekr.a Vekalet __._ ~ 
t.diiıt ~·· ki> k.Uanıiae,.d. ciirMenin 90· Aman doktorcuium, demek !....&S.. • ...ı • .ı.:a.. ı.ı...... de. etmitan be, amtıfa ~ bi- -- -

Y_; av!L--·- :AaZMall faizl« nondaki ctamamlM'9111> yer.inde d--amuz y°*-a tenis O"namak - ecauaıuwe De .. » . . ııE k.a--L--1- Ar.kara. 2 (Telefonla) - Da. -- .r•_,,... l -s .1 l):il!-...!-.l .. ,~!L_.J k-1! ___ , r.ınc:t Slll ~ ınBllf" % 5 tıen ~ 3 e .inclirjlecek, atın ohıtıchı. Fakat cümle yvkandak: el~ yer.İM geçer. ~ V&1'· UITID!Qe _ _.,. ~ )uı &o H.ıadan be,lemak üzerıe lıiliye Vdcaletmce gôrulen lüzu-
Jr.atıdtm ~ eden alacaklar 5 gıihi «iimil ede1Üın ki> ile batla- aa. var oldujunu ~ .ilr.tiıfa Din kullanMı,a «imal~ he'*-ı- ~ v~ t-?1-auı nıa binaen İetaabul Seferberlik 
"AiTk lisıaeı Ü2el:İndeo hesap e<Ü- YMca 90IMl da ctamamıla1t1n diye ederek babçede çiçekien .. ıam.. da olmeea _..-ı...;_. O. k- ..... 8iJ1ik Mi.ilet müdürü Ekrem Vekalet emnne )9 . bİıtlnetid.ir. IS_~~u 
leeek v.e 23 1«mnUZ t.9 ••- ieyız. Seck.. G. s.va Medieilw -..eli edÜmiftir. aknm.,trr. 

Şllndb'e kadar çıkan kanm ......_ 
[ OdftG' Gnwad aelea Mandalı ~ 

gibel htr lnglllz kJuılır. BabMI, ıııen-e

tw bir .,.-e ~ llOllN bllrm· 
claa ö1ııa..,... Bir par881Z Fı M ıda U
... ~ Jus, Maam TmplD ...... te
wtefen tllwlıltı .. Frwıır.; bdmmlll 
yaıocbmQle Kal&'1'e bir 11-..i kız melı:· 

tıelılltde ~ llıocal ........ ~ 
...... btr imdir. )I"' ' ._. btr U.. 
Ueı+..te4MDWl'*4u~ ı ' 91 

tir • .,_......, M'I~ ~ btr tqt. 
• ...... ~ ...... bir ..... el· 
... idil ndMPW,ör. Fakat IWe'de 
Pdidllt ~ bfqindlr. Hele bir 
alaJun ha IJeılglallk llil8l, J'UbWN bUııJM. 
ttht - ;ta.] 

E\."8 plince k&prnln a:ltınd& bir mektup 
buldu. Altı a.ydanberf Herbert'den gelen Dk 
llM?ktuptu. Mektuba açmadan masanın üze· 
rlne fırlattı. Şapkasını~ çrkalodı. Ve 
kendlikli yatağ'm üstttne attı. 
Eğer Odrey annesi giM d nda.r olsaydı bu 

kadar Umttsizhğe kapılmazdı. Fakat: annesi 
kendisine dini ltlkaUanru telkin edemeden 
oımüştil. Dini terbiyeyi katoMk olmıyan 
MiSiS Drake isminde (Lut.eriyen) denilen 
mezhebe mensup bir protestan kadından al· 
mıştı. Bu kadın onu katolik kliııesine değil, 
kendı mezhebinin mabedıne gotUrUrdU. 

Onun ıçm Qdı ey ne kat.ol ık. ne protestan 
hıç bır dıııden olamamıştı. Mabette he~kes 
~kı soylerken o dalar, baska şeyler dil~.u
nllrdü. Mıs Drake kcndtsıni l}emsıye!ıle dur· 

EDEBi R~: 

Y nan: Francis de Croisset 
ter: 

- Haydı &en de şarkı söyle, del'dı. 
Odrey aorucsı: 

- Kiliaede de mibette de hep ayni Alla.· 
h& mı dua edilir? 

İhtiyar kadın hiddetle: 
- Bır tane AUah vardır. Fakat lulk dini 

biaimkidir. Derdi. 

Zavallı annesi öfdiikten sonra bu Mı.cııs 
Dr&ke Odrey ile artık meşgul olmadı. Yir· 
m! ya9'1na geldiği zaman kız, Protestan di· 
ninden öğrendtklenni de unuttu ... 

Genç kız tam bu hatırlarla meşgul olur
ken, kapısı vuruldu. Yorgun hahle ve yüzü 
şifJTllŞ gözlerile kimsenin kar'1Jlına çıkacak 

halde değildi. <Mutlak& Madam Turpindir, 
ondan başka kimse gelmez:-. Diye düşUn

dU. 
Kapıyı açmamağ& ve evde yokmu, gibi 

hareket etme~e karar verdı. Sonra llmbayı 
yakmış olduğu ve ışığın da dışarı sızdığını 
fark etti: 

- Kim o? Diye ıı~lenclL 

TEFRhCA No. 5 

Çeviren: Rezzan A. E. YALMAN 
Tanımadıtı bir ckek sesi cevap verdi: 
- Mektubun cevabını bekliyorum . 
- Bir dakika mftaaade edtniz, açayun. 
GöSerini alldi, saçlarım dttultti, 80IH'8 

kapıyı aQtı. otelden gelen bir çocuk kaptda 
duruYordu: 

- M18tet- Caner mektttba C"8f> bekHyor, 
deQi. 

Odrey zarfı aldı. Üzerinde pul yokt:u. De
mek kı Hef"bert, Kaleye gelmifti. 

- Mektubu henüB okumağ'& Y&ktun o!M&· 
dı. Bıraz bekler mieinız? 

-- Peki, beklerım. 
«Odrey, 118\ gDn. 
Uzak Şutta tayin oldum. Rehayaq .,ela· 

rinde boşalan askeri doldorh* vutfeallıl 
\erdiler. Benden e\"Vel orada olan Doktor 
.Jfll'l'lııJ şiddetli bir dlu.ntsl ıu..talrjtndan 
yeni ka11unq., ~ halde c?etBmllf. LI• 
verpaldea vapura binmedim. ManUyadan ., • 
nl \&pura yet~ Altı gtlnöm var. A, .• 
rupadan a,ynlmadan evvel tllU veda etmek 
ve a)"1ll zamancla bir llere dalla talDdml de-

Dt!lllekillte-
R«'ı D ............ Mr 1 Si Is Ora-

cr. .-. c ı ....... 'M' 
tngtKereıla .................... ....... 

dc*tal• ..... ..... • 1 ... b! •• 

.................... '+ ....... 
pı11r llllllllST .,_. w 'il? 2 2 FTJ; ZLL 

Fakat 91d .................. eıl!I ... L 

ıııter' ,...., lllıaJW _, eııot • ..., _..... 
Je)'llıll. ~ ..... ee•m' _. llıe mell-
..,. ..... ~ ............. l5Pe91 

atz. KCJ9911> ...... . 
_,,.~ 

Odr8J 1* • duldll, Soma mektadıa tek· 
rar olaldlL O....- fiddeöt bir 1'DlıPI' mah
an 9ellkr' çıkararak ~du. Karanı.k bu
nnfb. OdN7 aoba!Pl ,.. ... Mlfb. 0'8J'en 0-

muzl&nnda ,..,,_ ytlkDallı bılt8n aptıtuıı 
du7UJ'Ol'du· Hemen yerinden fırtedL J!laylur
mak ister gibi ohıyoPchl. Kapıyı • w ~
cuğa.: 

_ ~ cartere Mmaı gıılll:ıllini 9tiı)1e· 
yiniz: Hayır b&yır daha tytsi ben de lllzinle 
geliyorum. Bekleyiniz, beraber gideHın. 

Daha en.si giln binbqı Doktor Berbert: 
Cart.er ve Odrey eYVelA koneoloııbMecle, aon
ra da kUiBede evlendfler ve o altflm Jllantl
yaya hareket ettiler. Hareketlerinden evvel 
Madam Turpin kendilerini akflUll yemettne 
davet etmıft . Şereflerıne iki şife '8Jllpanya 
açmı~. Sofrayı mevsimin ilk beyaz Jey!Akla,. 

(Arba ftl') 

t RADYO 
_PROGRAMI 1 

8 s .. M .... -
7 30 Prognw " aut aJWI, 7 33 

Httftf program. (Pi.) 7.fl ~ha· 

berleri, 8 Hllftf ~ devuıı 
( PU, 8.IOıf&.«5 lll'ID aaati. 

12.IO Pnıpem, llMt ayan, 12.31 
SU eeertıri, 12 '6 Ajana haberleri, 
13 Haf1f tllrkater, 13..15/1~ Kanfık 
'JJl'OCl'aD1 (Fi.) p 

18 Pnıcewww 8&ıel a:y11n, ıs.oa ın 
alık Rad,yo caz orJuıııtr-, ıa.ao 

'Cnnupna mst**'rt paaıtw, 18.'9 
PiJ98& '8ritdan, 19 Konı JZM (4rrt 

>etme s~. 19 l6 ltadyo ark•· 
traaı, 19.80 Sut .,_. "'8 Ajam ha
Wleri, le.ti Y.UU ....... 30.16 
Radyo gaıet.eal tl>.45 Jl'Ull bepeti, 

21 Ziraat talı:wai Ye toprak m.b· 
atWer; bor&MI, 21.10 Paa! be,.u 

Pl'Ol1'm dwelm, 21.25 Kwat
nıa (SamıtıWiaraaıs ..........., 

21.40 Red]lıo .senfoıH ortre.truı. 

22.30 lıhlnleket aaat ayan, A.jam 
haberleri, 22.45 Danı rnbil1 (Pi.) 

22.M/28 Ylll'Rllri Pl'Ogl'aa, Kapa. 
nJll. 
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Tarihinde Casuslar ~ 
Şarlken 1 inci Fransua ve Sultan 

Süleyman arasında casusler 
" Yazaı:ı: İbs an BORAN 

-13 -
Türk tarihinde ('llfiUıJuk 'a.. 

kaları tefrika.sana de\am edl· 
)urıu:&. Dünkü ntu.ıuuuıula Ka
aunl Sfile)man dmrinde \ ae
dlkll ka\o.& ~riıı ca.su&

Juklarınclan bahsetUk. Bu iki 

kard81J \: nedlk a 11Ul "e onlar 
.l\leriit;Jerildıı katipleri ldOer. 
\ eaetUk elç 1 Türklerle 8Ulll 

mVLakelUli ~llpmak uze.re bu 
iki metil la verdlği Ud gf7.lt ta· 
Unıat Ue htanbula gönderil
m1'tol. 

1 akat 1'Urk n•drl müzakere 
pnlerincie Ka\:ezı& kanle,ier· 
dCll tı.ti lilııle etti. Buıı1ıar \MI• 
taıtile "-tıdlk elçltilnde ~ ttlr
lu &aUmat olduğueu \:e ,artla
rıııı ol"renmeğe 11\U\:affak ol· 
du. Bunun üzerine ,ez.ır Onlar 
'lel'lbinhl taHmatıııa ghrc elı;I· 
~" tekltfle!'de bakındu \e kf&rtı 
bir ılllt ptı. 

V..edlk: eltisi V-eııediğe dön· 

dükt.en tıoıu-a Ka' eza ıkardeıf
lert11 ldyaaeti meydana Çlktı; 
bunlar vaıtaıta kanoı easw;lalc 
~ V~tk:te a dd!ht.r. 

Swası c ŞarlJ«'.'n'~" K ai Zapofyaııın 
-:Gevce ı l<\:raMçe 1zabcl'e ve nihayet 
Sultan Süley:ıua ıa aQP.Üik. eden 

P paz Mortinoırı ~'dur. Bu hırs 
k~kııw papaz Şartken adamı idi. 
1zabei'e 89dık göröndGğ'ü 1'alıde Şeri-

hırtstıyan olarlk Macarlar arasına 
karışmış \e Macar reıs nm ıtimadım 
kazanmıştı Bir n1llddet sonra kur
naz Türk Macar relsı Beyek ile a
damlarrnı aldattı. Verdığl nasihatle
re lnandıı dı. 

Tilrk casu unun öğ tlenne kanan 
cesur Bcyck, Tül'X!ere galebe içın 

Rtma ırmağından uzak olnuyan Ba· 
luğ kalesı ormanına glrd ler. Fakat 
tam tu?.ağın içine düştüler. Sancak 
Beyi Hasan, evvelce kararlaştmldığı 
lizerc ormanda pusu kunnuştu. 'Be· 
yek ve a.venesı kcndUerlnl TUrk as
keri.le aanlmış görünce şartsız tes
lım oldular. Ve kendilerine nasihat 
vererek tuzağa di.lşUren sözde hırls

l yan Türk casusunun oyununa şa

flP kaldılar. 
İçlerinde cezayt hak etmiş adam

lar vardı. Mesela Beyek'in adamla
rından ŞargözU Peşte Stlvarıleri ku· 
mandam Uzun Mehmet ile Hıdayet 
Ça" uşu u.suı ve kaide hilafına tevkif 
ctnıw.ı ve Yolduğ kalesi mukabilinde 
Macar rcieı Beyek'e satnııfb. Tttl"k 
t<>puZHe can ve:dl. ~yok yakayı kur 
tar.dı. Beyek Ş!U'gözU':nUn sattığı U· 
zun Mehmet He Hidayet çavuşu aon
radan sc.rbefıt bırakJnlNIU. Bunun !· 
çfıı Bıeyelc i9tanbal& gönderildi. Sfuı. 
cek Beyı Ha8a.n, .Bula'1 vasıtasile ka· 
nsına ve gocuklarına. mektup gön
dermeeme mWıaede ettı. 'Bunun jçln 

ken'e hiZmet edi)'<Wdtı. O ~ bir ık>~ adamlarından Bukriyi de 
P paz v rf,Uı iken ltQlldiftai ı«tıesf. serbest bfmktı. Beyek Jstanbolda 
n aldı. önee licllnctl tercüman Ferhadm ha-

Kı ı Zapolya ökhiğil zaman Km- ııesme misaf"ır edildi. Trarr.Mtvanya 
lıçe .faabel ın b ıkl çocuğu \:-O anne elçisi Gesp&rbaçee Beyekın ıııahveril-

Tiirk okçulufu babadaı. tevarü, etmiı tbrahim, &bir, Necmettin efelMliler buaiinkü 
talebelerile bir arada 

m~bdut 

Okçuluğumuz tarihe gömülüyor 
Bu sporun ölümünde teşkilat hem memlekete, 

hem de tarihe karşı mes'ul bir vaziyettedir 

Holivutta gençlerin etrafında 
pervane gibi döndüğü güzel yıldıı 

Deanna Dur bin 
Zaman öyle bir geçiyor ki .. KUçUk 

ler bUyUyor.. BdyUkler de... Her ne 
ise biz şimdi büyükleri bir tarafa bı
rakalım da kUçUklerden bahsedelim. 
Daha dün yarı çocuk olan Deanna 
Durbin geUşmı,, tam bir genç, kız ol 
muştur. Etrafında gençler pervane 
gibi dönmektedir.. O kadar ki Ho
ll\'udun en çok lmı yapılan genç, 
kızı olarak ta.ınnmıştır.. Dundan bır
kaç r:aman evvel Robert Stack tle 
nişanlandıj'.l"ı rivayeti çıkmıştı. Robert 
I>eannanın «İlk ıu,ıkı> filmindeki ar
kadaşıchr. Her yerele beraber görU
nUrler, hiç birbirlerinden ayrılnııyor-
lardı. 

İşte şimdi de Deanı a bu &c-vdadan 
var:geçmlş varsa Paul Vaughn yok
şa Pıı.ul Vaughn ... Artık ıkt gencın 

içtikleri su ayrı gltmlyonnu,. Bu a
dam da kim oluyor diyeceksiniz. Pa
ul Vaughn 20 th Century • Fot'un 
asistan • dlrektörUdUr. Hollvudun D Du b' 
en m~hur bir kabare.'!! halini alan filmlerinden b. . d 

1 

eann r m, en aon 

Vlctor Hugo'da onlaı11 sık ııık tesa- arın e 
düf etmek mümkUndUr. Zaten son genç beraber da.ne ederlerken valf 
gUnlerde Vıctor Hugo'yıı. sinema A· / hanım onları şefkatle stlztlyordu. 
!eminin en meşhur simaları dadan- caba Dcanna. bir kere daha nişan! 
mışlal'dır. Her halde Deanna kendini dı mı dersiniz?. 
göstermekten ve dedikoduya mevzu * 
teşkil etmekten kaçınmıyor olmalı Nan Grey en ciddi tanınmıt artıtf 
ki bu kadar tanıdığ'ın arasına Paul lerdendtr. Dakika.da bir sevgili vd 
Vaughıı ile beı-aber gitmekten çekin· koca değiştirmek adeti yoktur. 5' 
miyor. Daha gt.çen ıı.kşam yine orada günlerde Jack Westrope ismi 
ldıler. Deanna ıpe.k musUnden ok gli· meşhur bir jockt-y ıle beraber sık 
zel bır tuvalet giymlı,U. Koraajında gtırOnmektedlr. TecessUs .gösteren 
bir buket gardenya vardı. Her önU· rt": cEvet Jack ile &eviflyorus-. rJ 
ne gelene: cBu çlçeklerı bana Paul yor \'e bu sozlere başka bir şey il 
verdi.> Deyip duruyordu. Deanna etmiyor. 
Durblnln annesi de orada idi. lki Nan Grey'i bir glln Charleıı Bo~ 

olup ol adıtını anlamak için İ6tan· mesinc çok çe.lıftıyaee. da bir fayda, BugUn do bu U. ar, hariçten tek· 
bulcf n b r çavuş gönderihn4'. kraU- smr göremedi. 'Bırakılsa)'dı, tekrar tunlarda spor teş- 1 r almış, fakat dolunun bir köşesine gitmek mecbu-

ler da.vet etm1'1erdl. Birlikte sanf 
Manıca'dakl at yarışlarına glltil 
Nan mllhlm b.r parayı tevkalAcfe 
duğu bir ata yatırdı ve yüzlerce d 
kazandı. Tabii güzel artistin eev 

ç çawu, h:ıli ı :ıspat etmek için ö- belli olacaktı. Beyetc dm değiştirmeye kilAtımızın yere maddi lmkCl.nsızlık rlyetinde kalmıştır. O gidince de 
nUnde anne U e kaba.muş göğstlRU ve TUrk hmnet:lrıde çakşmaya. razı ;ermiş olduğu mım lar içinde bocalı- bUtUn UmiUer kmlmıf ve okçular 
aÇ"mlf ve çocuğunu emzirm şu. olmadı. 'Bundan sonra m.isafirhane blr spordan bahse- yan bu teşekkül bu da dafılmıştır. 

Fakat Transtlvanya krallığma göz olarak AnadoluhısarıAda Karakuleyi :leceğiz. tekliflere mUsbet AlatUrk'Un arzularile teşekkW 
dıken papaz Ma.rtinoçini Şerlken'ı boyladı. Bu ne futbol ve bir cevap vereme- eden bu kulUp için bu zevat hayat· 
de aüattı 'Bu seter Türklerin dostu Sultan Süleyman ılc Birinci Fran- ne de benzeri olan mlttır. Amerikalı- ta olmasaydı, belki de binlerce lira 
gorünrneğD b~ı. Z1r.a T!lrlı:ler a- sua arasındaki muhabir, sırasında bir &poı', TUrk ka· tnnn müracaatlerl sar!lle A vrupadan ecnebi antrenörler 
leyhine ayuklandırd ğı ve topladığı da bir caııusluk vakası olmuştur. Sul- :ıaı: TUrk, Türk ta: •Ynl 'ekllde kal- getlrllecek, ananevt sporumuzu blr 

kuvvetJet·, 'l'ürk ordusu karşısında tan Stıleyman Bilinci Fransuayı :,1 lak~:r 
1 
şer~1 mıştır. ~::~ı;:~~d~~~;~dr ~~ ~:~~~~a ö:::: 

b r flteY yapamamıştı. Bunun içtn ı;:!,.,.lken'e karşı birna- edıyordu. Fa- 0 an ° · KulUbUn tefe]< • 
.,..... " - ı ktu lan bakımından sayılı gUnlerl olt\n K-u...... habekien nasıl ayrıldı......, k~• Bır'--! Fransua, ı:....r•k~'m' par- ;:u u r. kUlU U,. seneyi "CÇ 

~:.:::...n de -rıJarak Sultan ;:;:.. ..... """ -r- ' ~u Tarihe gömü!- ... • • bu bir iki k1'i de gözlerini kapadık· 
.,...........,... _,, mağHe Avrupada aleyhine hasıl olan tiğl halde, yaşıya- ıarı gün, TUrkUn tarihi kadar eski ~ ........ 1.,,....le z1 Uhab mek Ozere iken, 
·~.ır-·-· ça..-r- · 11 m ere- galev"'" üzerine ı::taMlken ile mUeade- bUmui i~ln ~~- bir am.t oıa.. Türk ..ok9uhı .. • da ı.-ı__. F ,,~• l .T-" ..,.... oUyUklerlmlzln ar- .,_ 
ye --r"""

1
• a."""' l' a cı m mumu leden va,..,.ecti. Sultan Sfileyman bu- lan \'aadler Beden onlarla beraber tarıhe gömUJUp glde-ts ı.-A..- d l · S •ta ~ zu ve teşebbUslerl 

'8 !)la ..__ ya r er• u n ""ı n.ıı-nınoe, BinPCI Franeua.ya e- Teı·blyesf İstanbul 
.ıu.... ada ı ha ·- ~·~· ile bundan dört se-s~yınmnn arı ns papa?.ıfl """ce ...... rt ....... , .. ran&a sdınnı diva- bölgesi taratmdan 

cekUr . 
_ ... --.... -ı....ı.. ,....a_ k ,,,...,,..,,. r--1 ...- ~ .. ..., ç ne evvel kurulan 

rn .... ı,,....-.... ._,._ ""....,.a o,,. .. .._.. M ..,..,,..,..arak bır ""•-1 h,..lamıştı. ı Yine öğ'renditfmize göre, Beden 
Terbiyesi !atanbul bölgesi direktör· 
lU#U, kıılllbtl yqatmak için neye ih· 
tıya.ç oldutunu sormu4, istenilen tah
sleatın ancak yüzde onunu aylar geç
tikten sonra tahstıı etmiş, bu para 
hiçbir ihtiyacı kartılamıyacajı için 

Tilrlder tıe.m\lielJleftttle ıuzum kttı. ,,,_ .. • • .....,. ..,. okçuluk kulUbUn- yer ne getirllme-
Bwıun üzerine Bırinci Franaua, Os· cıen, bugUn bu :ıpo. m f, kultip bul'lln madı. Şarikell ın kuma w:truılaı tndan 

Ka.staJclo papazı ıı Ttiı kk-rle gtzıı mu
habere ettıtou haber alıarak Şarlkene 
arzetti. ötee baa t: Kardına:l l!'.tendi, 
bir glln odasında yarı çıplak vaziyet
t otururken kılıçlı yedi a.rkada.ıf içe
rı gırdıleı. Ve yetmiş bclşlık papazı 

obtir dtınyaya gönderdiler. Bu SU!'t'tle 
Ş lken'in keı dı adamı yine kendi 
taraftarları ta atından ternlzlenm · r; 
oldu. 
Macarların reta c:essur Beyekde 

aancak be ı Haaan tarafı d n usta
ca kurulm ' b r tuzağa dilşürüldü. 
Tablı bu u kw naz btr Ti11'k casusu 
bec rdı. Bu Türk c u u, tıpkı Uzun 
Sevinditt in yaptığı glbi yalaadan 

rnank devleti ile bösbülltn bozutup run yegAne mU- Partinin lahsia et-
~~rlken'e kartı yandım Allah vaziye- *- t 11-1 bl ö va ınessıll addedllebı·B .. k 1 - .. •. .1. dded"l k Ad E ıtt• r k şede ka-
tıne düşmemek için Şarlketı ile tek- Ad E uıun o çu ugun yegane mwne811 ı a ı ece nan vrenoa pıları,, b' en nan vra.nos .. apannuş ır 

rar muharebeye gıri-'U. tıc gôrllştUm. Kendıslnden vaziyeti 'farkla ileri bir vaziyette bulunmak·! ha.ide bulunmaktadır. Partimizin yar. 
O zaman Fransız se!ıri Ranskon- etraflıca öğrendikten sonra anladım ı tadır. ı dımlarını şUkrnnla kaydederken, ya-

du. Settr Sultan SWeymanın huswd ki, maalesef bu mllll sporumuz da Bu milU sporumuzu canlandırmak pılması lılzım geleni yapmadıfı için 
mektubunu bellya çalmadan Birinci yardımsızlık ve alfı.kasızlık yüzünden gaycslle kurulan kulilp, ilk hamlede teşkilAtı, bu milli sporun ölUmUnden 
Fı·ansuaya ulqt.Jnnıştı. Fakat dö· tarlhe gömUlmek Uzercdir. bır varlık göstermiş, hatt.A. yapılan mesut tutmak icap etmektedir. 
nu.te " ftrakh oldu. Binnci Fransu- Yardım6ızlık ve a.IAkıısızlığa rağ· müsabakalar Maca.rlan, Yugoslavıa.- Okçularımız, bu sporu babadan te
vamn latirhamnamesi ile ve tekrar men kendt kendine çalışan okçula- n, bize pek uzak olan .Amerikalıları varu.s etmiş, İbrahim efendi ile kar
e4çililde :lstanbula döneceğlni casus- rımız son senelerde tamamen orta.- bile alAkadar etmiştir. Macarlar deşi Bahir efendiden çok istifade et
mı Şarikel''e haber verdiler. Sefir dan çekilmiş, dıyebıllnz ki, yalnız Türk okçuluğunu tetkik için İstanbu. mif}erdir. Nazariyat 88.hasmda da 
Rankon oeftıbı hanıDen yola çıktı; Adnan Evranos ortada kalmıştır. Bel- la hususı bır memur göndermişler, Necmeddin efendiden bUyUk yardım
fakat Şarlkcn'in lradesile yolda Mi· ki de bugün için bu millı sporu tek atışl~ımızı da takip e~tlrrnlflerdir. lar görmUştUr. KUIUp teşekkUI ettiği 
lin valısi tarafmdan ôldürUldU. başına o temsil etmektedir. GörWUyor ki, bu mılli sporumuz zaman, bu sporu kendilerlle beraber 

cı.... .. tken'ın bu ı•e m maksadı Y&l'· • d ıo;.· ö 850 kUsu kendımizden ziyade hariçten allka götUrecek olan bu zevatı fflertnden ~ ..,. Yine oğrcn ıeımc g re, r .. · kad 
dı: Birinci Fransuvanın elçıye ema- gormUştUr. Bugüne ar tamamlle ayırarak kulUbe bağlamışlar, vaade-

ahnmamı,tır. 

İki ytıa · bi11 lirayı qan ta.halatın 
içinden, üç dört bin Ura bu kulUbe 
verilmiyerek bu mllll ıporu lildUrmek 
doğru bir hareket midir? BU sporun 
ölUmUnde, bugUnkU apor te.şkll&tı, 

bUhusa İstanbul bölıeııl d.irektörlU· 
111 hem memlekete, heın de tarihe 
kartı meaul bir vaziyettedir. 

Daha henlla bu milli sporu kurta
racak vazıyetteylz. Yalnız yapamıya
cağını bildiğimiz için İstanbul bölge
sinden değil, Beden Terbiyeı9l umum 
mUdUrlllğUnden bu spora kartı bir 
hareket bekliyoruz. 

net et.tığı talnnatı ele geçırerek Fran metreye ok atmış eskı TUrk okçula~ kendi kendıne çalı~n okçularımızın dilen maddi Yardım görtllme)1nce, 
suvanın Türklerle bırlık olduğuna nnın rekorlarına nazaran bugUnkU faallyeU razete sütunlarında yer al- hocalarmın aylıklarını vermek husu
dair hn1trtiyan A.lemine vesıka gös. rekorların dÜl#Ük olması, parasızlık mazken, Yugoslav gazetelerinin bq sunda. çaresiz vaziyette kalmışlardır. 
termek, ve Türkler nezdinde kıymet yUzUndcn yen yay yapuramamak, sayfalarında yer almıştır. Açık ııl!y- Fakat' buna rağmen İbrahim efendi 
ve takdir goren Frıuuıız elçisi Ran· 250 yaşından aşağı olmıyan yaylar- !emek lAzım gelirse bu e:ıene karşı· feragnt göstererek uzun müddet ça
kon gibı bir adamı 18tanbukla blılun- la atmak mecburiyetinde kalmaktan !anacak ve yUz!lmUzll kızartacak bir lışmıştır. Son gllne kadar vUcudUnü 

• durmamaktı. doğmakla, fakat buna rağmen reko- vaziyettir. Tttrk okçuluğuna hasreden, bu eski 
(Aılts.t -..) rumuz Avrupalılardan yUz metre bir Okçuluk kulUbU müteaddit defa· sporcu da maişetin! temin için Ana· 

Yapılacak if, bugün hayatta. olan 
Bay lbra.him. Bahir ve NecmeddJn· 
den her ne suretle olursa oıaun 

Azami istifade yollarını aramak \'e 
bu ltulUbe çalışma ünk&nlarını \'Cr• 

~ .. n: bütün vaatlere, bütün 
yeminlere rağmen aev.diğin.in atk 
ve vefastna .inanabilir mi~ .• 

Bu sual, yarım saatten beri de
vam eden ıazua btr mübaheseyi 
mucip olmuştu. 

- inanmn mümkün değ.ti, 
mümkün deiil.., Yemin etse ou
nun .iç.in, vaadeı.c bunun jçin, 
ağlaH sebebi şu, yalvarsa mak
.a.dı bu tevili.erile gönül: MWdi
iinin atkının 1&fiyetine, muhab
betinin ciddiyet.ine, vefaaının bali 
ıiyetine .inanamıyor, mümkün de. 
iil inanılmıyor. Bununla beraber, 
inanmamakta da bir zeVk var. 
Afkm en tatlı nokı... a. bu ek· 
iil ıni? ..• 
· De.Nliyordu. Herk~ bqanöan 

geçen aı!tları Nkıye ediyor ve 
aevdikleri kadınlara bir türlü cid
den inanamadıklarını ispat ede
cek deliller dermeyan ediyordu. 
Hepej de iddiasmda hak kazanı
y<>rdu: 

- Evet, dojrudur. Kadınlara 
inanılmaz, inanılamaz. Hevesten, 
histen mürelokep olan bu mah
luldar hercai mefreptir .. 

Mütaleuına karar ver.iliı&en, 
içimizde henüz hiç bir söz söyle
m.iyen Vecdi, bu fikri reddetti. 
ve: 

- Hayır!. Hayır! ... Sazan i
nanılır. Nitekim ben, acvcliğ.imin 
h-al6aa ~tine • ..,&rnnn ciddiyeti.. 

HiKAYE 
ne inanmıştım. Ve bunda hiç al· 
danmamış olduğumu anladım. 

Dedi. Bu söz, hepimizin diık
kat nazarını çekti. Sorduk: 

- Nasıl? Nasıl? .•. 

- Bunu size i&pat etmek için 
küçük bir hikaye anlatmak iktiza 
ediyor. Henüz yirmi üç yaşında 
iken ailemle birlikte lzmirde ika
met ediyorduk. Pederim tica
retle meşguldü. Mağazaya müte· 
allik bazı mühim siparişler için 
beni İstanbula göndermişti. Tanı
dığımız bir dostun tavsiyesilc Ci
hangirde bir ailenin nezdinde bir 
eşyalı oda tutmuştum. Gündüzleri 
işimle me§aul oluyor; geceler· 
bazan tiyatroya, konsere, balo
ya ıgidiyor ve odaya geç vakit 
geliyor, yatıyordum. 

Bu aile, bir anne ile .iki kızın· 
dan mürekkepti. Babalan vefat 
etmişti. Ne pek zengin, ne pek 
fakir. Kızların biri yirm.iyj geç· 
mişti. Zayıf, asabi mı.zaç, had.it, 
hırçın, renkaiz, haıta bir kız. Js
mi Utif e idi. Öteki on yedi, on 
sekizinde esmer, l}en, sevimli, ca
na yakın, sıcak bir mahl6ktu. O 

Aşk nişanesi Diyor, büyük kız, sahte bir ve
karla odama girip eşyayı düzel
tiyor; küçük afacan, rüzgir aibi 
uçarak bana kah\•emi getiriyor 
ve aonra latifeler ediyordu: 

- Bay Vecdi. .. Sakın İstanbul 
kızlarına inanmayınız ha ... Sonr.. 
karıtmam... Ak§am yine nerede 

kadar scv~mli, o kadar ufacık 1 idiniz? ~ aeç ısfeld.inlz) ••• 
o kadar h'"o, bir kız ki hala ona bi; Y arama~lık d~iil m~) ··;v ~~er b~
çocuk gibi cNanni~ diyorlardı. na, nuıı vakıt geç.ırdıgı~ bü-

Hak.ikatta b.i çocugv b ·• tün tafailatile anlatnuyaeak olur· 

Yazan: 
had ıamlJı 

r a enz.. . b' k d 
yordu. Ne maskara, ne tuhaf bir sanız an"letuze ır guete . a ar 
hali vardı. Yürüyüşü bafka, sö· k.o~aman mekt,_up ya:ıı:ar, a.ızdeıı 
zü baıka tavır ve hareketi baş· şikayet_ler yagdırmm. Benden 
ka Evet b"t" ma" .. ·1 b' korkunuz anlıadınız mı) ..• .. . , u un nası e ır · 
çocukl Övle ki insanın onu mut- Taılzında tehd.itlerde bulunıı• 
la.ı:a okşıyacağı, seveceği geliyor yor, sonra gülüyor, sonra söylü
du. Hanı, türlü türlü oyı,:nlar j. yor, :ıonra hopluyor; oda.mı ,en· 
cat eden yumuk, yumuk pamuk lendinyor. gönlümü neıelendiri
kedi yaıvrulan vardır. Mutlaka gö yor, vü ;udünü bana daima arat· 
rüncc ınşan ok§amak, sevme~ tırarak çıkıp gidiyordu. Bir deiil, 
sıkmak ister. lıte onun gibi... beı değ.il, her gün devam ediyo.-

Odaya tatındığımın uçuncü du. Aksi olacak, İatanbulda i§le
günü bu ailenin efradile doıt ol- rim uzadı. Biıçok :ıiparişlcr var. 
duğumuzu söylemeye lüzum yok Tüccarlarla görüşmeli. faturaları 
değil mi) Anne, her eve gİrİf, 1ıöndermeli. Biter, tükenir bir gey 
çıkıtırnda tatlı gijlüılerle: değil... 

- Safa geldiniz, güle güle... NamuleMhi bir mef(lale. Oç ay 

mektir. Kenuıl Oqaq 

için ıolm.ifken aln ay ıeçti Hl· 
la itim v.,. Talmben altı ay da· 
ha kalacağım anlatıldı. Fakat bil 
mem, ıı"den hiç sıkılmıyordum. 
Ailemi aramıyordum. Ben ki e
vimden bir gece ayrılamaz, bat· 
ka bir yerde kalırsam aileme de· 
ıin bir iıtiyak hi11edcrdim. 

Şimdi onları Nç söreceğim 
ıelmiyordu. iata.nbul<la ıwp eğ 
lenriliim için mi) Yine hayır · 

O da doiil .•• Evden bir yere git· 
tiiim yoktu. Gündüıleri itime 
Geceleri de eve. Hem de öileye 
kadar. Fakat ekseriyetle yalnız 

deiildim. Ya büyük Y•nımda, ya 
küçük ••. Yahut mektup yumakla 
menul idim. Kime) Aieınle mi) .. 
Hayır, onlara ilci haftada bir mek. 
tup yazmıya ü .. niyordum. Hep 
yazdliım mektuplar küçüğe idi. 

Evvell bu mektuplar ufacık 
cümlelerle baılamııh: cBen aen. 
o kadar seviyorum ki ... > cümleej. 
ni havi bir kiiıt parçaaı muanın 
iizerfode unutulmu9tu. Erteaj aa· 
ban bu kaiıdın alt,nda b.ir i.tjf. 
ham edatı sördüm ve cevap ver
dim: «Atlamadın mı Nanni? ... > 
Bir gün sonra bir baıka kağıt ve 
bir kelimeden ibaret mukabele ... 
Daha ertea.i gün uzunca bir aık te 
menniai, daha soma bir mektup. 
daha aoı ra bir aşk de&tanıl ... Ta· 
bii cevaplar da alıyordum. 

(Arkuı var) 

ne payan yoktu. Derhal gidip jock 
tebrik etmek istedi. Jockey geno 
yakı,ıkh bir delikanlı idi. B ru 
kıftıktan sonra jockey: «Siz 1" 
Greyslnlz detıı mi?> Diye ao 
Ve cevap beklemeden: «Bu akfam 
nimle beraber yemek yemek ıJ 
misiniz?> Dedı. Nan bu cllrete "' 
mıştı, ve o •a.tkınlıkla cPeklh '11 
mlş bulundu. O aktam Trocadero 
birlikte yemek yediler. Ertesi 
Nlln Grtı) ıı.rltadqı Madam ~ 
Boyer'e cNe aşka ne ele o:runa ;I 
nırdım, diyordu, Jack bu fikrimi 
mamıle degiştirdi ... Ne mesudum J 
detim bir bilsen ... 1> 

Birkaç güne kadar Nan Gre 
Mnı Westropc olacatı söyleniyor. 

• 
Holivut fotocrafı:ılar birlıtı ıJ 

sene bir artiste mUkAfat verır. 1' 
Kamera önünde verilen iaahatı ' 
iyi kavrıyarak fotorratçının ı,w 
laylaştırdıfı artııte verilir. Bu ~ 
bu milkA.fatı Jea.n Grawtord k--' 
mıştır. Geçen sene de yine Jean rl 
zanmıftı fakat bu sen Bette na 
ile mUkAfatı epeyce çekifmı,1.rdf 
En eonunda Bette Davıs Amerl 
sinema revQierl için poz vermek ' 
temediği göz önUnde tutularak Jrll 
tercih ed lmı,ur. 

Btlldyoda Louts B. Mayer'lıı hu't 
al yemek salonunda Jean Gı'B.wf 
fereflne bir ziyafet tertip edllmlf 
kendisine kWce g1lmllften yapcırıı' 
gUzeı bir sigara kutusu hediye .#. 
mlştır. Kutunun Uzerlne Jean'ın ı 
hakkedllrniştır ve altında da <fQ 
gra!çıların lfini kolaylattırmıttd 
lbareıl yasılıdır, 

Sakız kabağı 
oturtması 

Hafif bir mevaim yemel'
dir. Kabe.klan kuıyıp birer ta· 
rahndan kannlannı uzunı. 
muma oyap çıkarınız.. Bunlart 
lnıam ud9"ft veya ekttra 
ekatra n)'tiatyajı ile tavab 
lmartıp kevpe koymak ıurt" 
tile yağını ıüzünüz. T •ncereyf 
kifi miktarda soğan çentinis
İki yeıqek kqıfs aadeyafı il• 
hafifçe kavurduktan 10nr• 
tencereye 250 srun yqbGf 
kıyma ahnız, birer kahve ka• 
lliı da tus, yenibahar, inci 
doirUUIUf ltolc:a ta:me nane ., 
mayclanoa kattaktan ve bir kaf 
defa kanıtırclıktan ııonra, lrr 
baldarı bu harçla dolduruf 
tepeİye diainiz. OUl'iae do.
ha aa,U. kantdc et auyu pr 
dirip ya hnna veriniz, ya ~ 
Bzerine bir kapak &terek ortt 
•tefle pitfriniL 
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ı ""abotaj bayramı münasebetile 
çekilen tebrik telgrafları 

YATAN--------------------------------- 5 

Telgraf, Telefon ve Ajans "Haberleri o c=BAŞ 
tMAKALIDEN DBVAllj 

İstanbul, 2 (A.A.) - Deniz
cı!er bayramının on altıncı yıklö· 
numu munasebetile Münakalat 
\- eltili Cevdet Kerim İncedayının 
Keısicümhur Mılli Şef İsmet 
lnonu' ye, Meclis Reisine, Başve· 
kııe Ye Parti Genel Sekreterine 
çcktiğı tebrık ve tazim telgrafla
rııe aıınan cevaplar aşağıdadır: 
lYlılli Şef ve Cümhurreiai İamet 

SaJUl B. Cevd.t Kerim lncec:layı 
Münakalat Vekili 

lıtanbul 

lngiliz - Rus 
iş birliği 
ilerliyor 

1 
Birinci Sayfadan Devam 1 Vişi hükumeti 

Komlalıtuıe 
kırp mıcadele 

edecek 

Zoraki bir 

izdivacın 

hikayesi 

Kabotaj bayramının on a1tıncı 
yıldönümünün kutlanması mü· 
nasebetile izhar buyurulan hissi
yata teşekkür eder, saygılarımı 

Sovyet tebliği 
(.eaı,r ı incide) /O/ 

Kuvv-etlerimiz Murmanek, Kox 
holm, DvJnak, Minek ve Luck İıı· 
tikametlerinde muannidane mu· 
harebelere devam etmişlerdir. 
Diğer istikamet ve cephelerde 
kJtaatımız devlet hudutlarını mu· 
hafaza ederek içeri girmeğe çalı· 
ıan düşmana karşı mukavemet· 
lerini devam ettirmiflerdir. 

İnonüniın yükaek katına 
Garp cephes,nde muzaffer or

du .ıı ınız a kurtardıgınız, Lozan 
• u u ue kurduğunuz yeni Türki· 
) ede, tedbir kuvvet ve temkinin 
babşc:tt gi saadet ve .intibah jçiıı
de 1 iırk sulannıda kabotajı Türk 
bayrağına ve Türk çocuğuna bak 
olarak kazandırdığınız denizciler 
bayramının on .aı • .t.ncı yıldönü
miınıi tes'jt ettiğimiz §U anda Mü
nakaıat Veka,eti ailesinin ve 
i mk denizcilerin.in sonsuz tazim 
ve minnetlerini ve sarsılmaz bağ
ıuıkıannı arzetmekle mes'udum. 

Münakalat Vekili 
Cevdet Kerim İncedayı 

Sayan Abdülhalik Renda 

Büyük Millet Meclisi Reiai. 

Ankara 

Mı li Şefimizin azim ve irade
sinin kazandırdığı Lozan muahe
desınin kabotaj ıhakkının Türle 
aancaiına ve Türk vatandatına 
dönduiü eünün on altıncı yıldö
nümı..i yurdun her sahilinde can
dan teza.hürle tes'it oden den.iz
c.ılerin taz.imler.ini arzetmekle 
bahtıyarım. 

Münakalat Vekili 

C. K. lncedayı 

S.yın doktor Refik Saydam 
Baıvekil 

Ankara 

Milli Şefin yüksek azim ve ira • 
desinın mahsulü olan Lozan sul
hunun Türk sularında kabotaj 
hakkının Türk sancağına ve Türk 
evladına bahşettiği ıünün on al
tıncı yıldönümünün tes'.idi veaı
leaıle Münakalat ailesinin ve 
Türk denizciler.inin muzaffer ve 
-kudretli Başvekillerine hürmetle
rini arzctmekle bahtiyarım. 

Münakalat V ek.ili 
C. K. lncedayı 

sunarım. 

T. B. M. M. Reisi 
M. A. Renda 

Cevdet K~rim lnceclayı 
Münakalit Vekili 

İstanbul 
Lozan sulhunun kabotaj hak

kını Türk sancağına bahtettiğı 
mes'ut günün yıldönümü dolayı
sile denizcilerımiz.in hakkımdaki 
güzel duygularına teşekkür eder, 
bu mutlu günü ben de kutlularım. 

Başvekil 
Doktor Refik Saydam 

Saym Cevdet Kerim lncedayı 
Munakalit Vekili 

İstanbul 
Türk vatanının aatih as beratı 

olan Lozan muahedesinin yurdu
muza temin ettiği nimetlerden 
birisi olan ve Türk denizlerinde 
kabotaj hakkını Türk vatandaşı
na ve Türk bayrağına kazandıran 
mes'ut günün senej devriyesini 
candan tezahürlerle kutlarken bı
zi bugünlere ulaştıran büyükleri
mizin önünde tazimle iğilir ve 
yüksek ıaheiyetinizde bütün de
nizci yurddaıları tebrik eder, de
rin saygılarımı sunarım. 

C. H P. Genel Sekreteri 
Erzurum mebusu 
Dr. A. F. Tüzer 

S.yın Dr. Fikri Tüzer 
C. H. P. Genel Sekreteri 

Ankara 
Türk jstiklal ve istikbalinin te

meli olan Lozan muahedeeinin 
milletimze kazandırdığı sayısız 
saadetler arasında Türk denizci
liğine de tam bir istiklal ve inki
şaf nimetini veren kabotaj dava
sının hallinin yıldönümü bayramı 
münaacbetile denizcilerimiz hak
kında .izhar buyurduğunuz sami
mi ve hima.yckir alakanızdan 
çok müteıhaeaia olduğumu arze· 
der ve bütün denizciler.in büyük 
Partimizin muhterem Genci Sek
reterine se,·gi ve saygılarımı su· 
narım. 

Münakalat Vekili 
C. K. lncedayı 

General Vavel 
<&.talı.elde> X/X 

danlıiına tay.in edildiiini müte· 
dair olarak netredilen tebliğde 
ezcümle §Öyle denilmektedir: 

Japon Baıvekili 

«Kral, General Sir Archibald 

<-... ı -...) /// 
yeceklerdir. İtimada lAyık ba,ka bir 
şey yoktur.~ 

* Wavell'in Hindiatan orduları b~ş Tokyo, 2 (A.A.) - Neşredilen res
kumandanlığında ve umumi va- ~ bir beyannamede bildlrildlfine gtl. 
li!ık icra konseyi azalığında Gc- re bu sabah imparator nezdinde ya
neral Sir Slaudd Auchin Leck'i • pılan toplantıda halihazır vaziyet ve 
tihlaE etmesi ve General Auchin 
Leck'in de onun yerine Ortaşa.rk ınllll siyasete ait mUhim bir karar 
başkumandanlığına tayinini tas- alDUnıftır. 
vjp etmittir. Bu tay.inler harple B. Matauoka Japon milletine 
alakadar tay.inler olup askeri va- aakin •e müttehit olmaauu 
ZİYetin ileride göstereeeii inkişa· 
fa tabı bulunmaktadır. 

B. Lyttelton' un tayini de Baş· 
vekalet tarafından neşredilen bu 
tebliğle §U tarZ<la biklirilmekte
dır: 

tevaiye etti 
Londra, 2 (A.A.) - BugUn Tok· 

yoda Alman • Rua harbi hakkında 
beyanatta bulunan hariciye nazırı 
Matsuoka Japonyanın dünya umumi 
vaziyetinin seyrini takip edeceğini 
söylemiştir. 

Mat:suoka şunları ilAve etmittir: 
dntibaım şudur ki gözleriJnizin 

Kral, B. Oliver Lyttelton·un 
Devlet nazırlığına tayinini tasv.i.p 
etmiıtır. B. Lyttelton harp b
bj~si azaaı olacak ve harp kabi
nesini Ortap.rkta temail edecek· önUnde ve dünyada bilhassa Çinin 
tir. B. Lyttelton Ortqarkta, uke
ri harekat hariç olmak üzere har

şarkında cidden fevkal4de htldiseler 
cereyan etmektedir. Bu vaziyet bizi 
doğrudan doğruya al4kadar etmek. 

İngiliz Elçisinin 
ziyafetinde Türkiye, 
İran, Amerika ve 

Çin sefirleri de 
hazır bulundu 

Moskova, 2 (A.A.) - DUn, İngi
liz heyeti Azalarlle Sovyet mümessil
leri arasında pratik mahiyette işler 
görUşU!mUştUr. MUzakerelerin ileri
lemekte olduğu öğı·enllmlştır. Heyet 
Moskovaya geldigindenberl ilk defa 
olarak İngıllz bUyUk elçısi Slr Cripps 
tarafından 'erilen ziyafete iştirak et
miş ve bu münasebetle umumi bir 
toplantı yapılmıştır. Hariciye komi
ser muavini B. Vişlnsk, hariciye ko· 
mlserllgi umumi katibi B. Solollef, 
ticaret kom serllğinden bir mUmes
sll, General Golıkof, General Savinof, 
Sovyet hava kuvvetleri kumandanla
rından General Petrof, deniz irtibat 
subayı yUzbaşı Zatsef vesalr irtibat 
subayları toplantıya l~Urak etmiş
lerdir. 

Amerika, Türkiye, tran, Çin bUyUk 
elçllerlle İ!l\'eç elçisi de davetıller ara
sında bulunmakta idiler. -----o---
Vaşingtona göre 

Almanya lıveçten 
dlrt ıer tsteqtır 

Faka İsveç bu 
talep:eri reddetmiştir 

Murmansk istikametinde adet· 
çe faik düşman kuvvetlerine kar· 
şı kıtaatımız çetin surette müc~ 
delelerine devam etmiılerdir, 

Koxholm istikametinde düı· 
man bir çok noktalardan taarru· 
za kalkarak arazimiz dahiline gir· 
meğe teşebbüs etmitbr. Tarafı· 
mızdan yapılan şiddetli muka?ü 
taaruzlarla düt"1an büyük zay.ıa· 
ta uğratılarak tardedilmiıtir. 

Dvinsk istikametind~ kuvvet· 
lerimiz düşman piyadesine ve 
tanklarına kar§ı çetin muharebe· 
ler vererek Alman kıtaatının gar
bi Dv.ina mıntakaaına girmeıııne 
mümanaat etmektedirler. 

~Ünsk istikıametinde düımanın 
müteharrik kollarına kartı savq 
devam etmektedir. Kuvvetleri
miz geniı bir mikyasta baraj a· 
teşine istinat ederek mukabil ta
arruzlar yapmakta ve dütmana 
azim zayiat verdirmek euretile 
ileri harekatını durdumaktadır· 
lar. 

Luck istikametinde kuvvetleri
miz kuvvetli dütman teşekkülle
rinin taarruzunu durdurmuşlar
dır. Bu cephede bir kaç gün de· 
vam eden muharebe esnasında 
insanc.a ve harp levazımı husu· 
sunda mühim zayiata uğramıştır. 

Plan dairesinde ve aldıkları 
emre ittiba ederek geri çekilen 

Vaşington, 2 (A.A,) - Va- kuvvetlerimiz Lemberg'i tahliye 
şington'un jyi haber alan mahfil· etmişlerdir. 
leri son günlerde Almanya ile İs- Mcskova, 2 (A.A.) - Sov-
ves arasında yapılan ve bir Al- yet tebliğinin mabadh 
man fırkasının İsveç toprakların- Hava kuvvetlerimizin harekatı 
dan geçmesine d;ir bulunan an- h kk d I 'h .. ) • t a ın a veri en sarı m. uma a 
laşma hakkında mütalaalar ser· göre 30 haziranda 50 si hava 
detmejktedirler. !Bu tmahfmer muharebelerjnde olmak üzere 56 
mezkur anlaşmanın azami talep· Alman tayyaresi dü§ürülmüştür. 
ler karşısında kabul edilen asgari Bizim kayıplarımız 1 7 tayyare
-IVr fedakarlık teşkil ettiğini teba- dir. 

rüz ettirmektedirler. Kahraman tank §oförlerimiz, 
Vaşington mahfiller.ine göre 1 5 · d · 

Berlin. L- hijk&u;sbt;Jıu dön- topçu anmız ve ovyet pıya eıı 
"!'!'"..,, Yetanımrzm a)çalc dtitmanına kar. 

fey atemittir: fi çarpıtmalara b.ir çok encelle-
1 - 7 Alman lırkasmın Fin- ri iktiham ederek, anavatanımı-

landiyaya geçmesi, zın her kanı toprağı içjn feragati 
2 - ln:cçle İngiltere arasında nefisle mücadele eylemektedir. 

yapılan İsveç hava seferlerinin Adetçe faik düıman kuvvetleri· 
derhal tatili. nin hücumuna uğrayan bir cüzü· 

3 - lsveçtcki bütün İngiliz te· tam dütmanın hücumlarını tam 
baaaının Stokholm'da toplanma- bir gün tutmuştur. Faşistler, bir 

sı. çok defa hücuma kalkmış, fakat 
4 - F.i.nlandiya tarafından 11i- her defasında ilk mevzilerine doğ 

par.iş edilmiş olan Bofors topları- ru tardedilmiştir. Bir tek günde 
n.ın Almanyaya verilmesi. Almanlar 50 tank kaybetmifler-

İsveç bu talepleri reddetmiştir. dir. Pjyade ciizütamının aakerle
Almanya, Finlandiya hükumetine ri 6 düşman tankı tahrip cllni§lcr
müracaat ederek fsveç hükumeti dir. Bir tank dafi bataryaııı yal
nezdinde ayni ta!eple.rde bulun- nız bir tek muharebede 8 düşman 
maaını istemittir. Fakat Finland.i- tankını savaı harici bırakmıştır. 
ya Jsveçten :ralnız bir Alman fır- Kareli berzahı bölgelerinden 
kasının geçmesine müsaade iste- birinde, bir Beyaz Fin taburu hu
mekle i1'tifa etmi~tir. dudumuzu geçm~tir. .Bir pjyade 

taburumuz diiıtmanla muharebe
Hırv a tİSf 8D da ye tutuşmuş ve dütmanı geri çe

kilmeğe rnec:b~ et~ir. Dü"
man üç tank kaybetmiş ve 1 00 
kadar ölü ve yaralı vermi§tir. Bu 
taburumuzun askerleri sarboo bir 
1raziyette bulunan bet asker esil 
almı;Tardır. 

Adam başına günde 
200 gram ekmek 

veriliyor 
Zagreb, 2 (A.A.) - Stclanl: 

bin bu mantakada almmaaını icap 
ettireceiı bütün tedbirleri harp 
kabinesı namına .ittihaza salahı· tedir.> 
yettar kılanmlflır. Matsuoka Japon milletine hitap 

General Wav.U Hindiataaın ederek millete aakin ve mUttehld kal-
müclafaaauu takvİ)leYe çalifACak maamı tavsiye etmiftlr. 

Londra, 2 (A.A.) - General 
Wavell Hindiatan ~kuman<lan
jığına 1reçirilerek Su Claud 
Auchin Leck'in Yakınıark br· 
duları batkuma.ndanlıiına nakli 

Dünden itibaren ekmek 'etılka Ue 
•tdmaktadır. Adam bau,ıına günde 
200 gram ekmek ''erllecekUr. Amele 
günde 400 gram ekmek alabUecektlr. 

Dü~mana karşı mücadelede 
Sovyet pilotları milletimize hAı 
cesaret ve teşebbüs kabiliyetinı 
göstermektedir. 

Nazır imparatorluk konferansını 

mUteakıp bu l)eyanatta bulunmuştur. 

Sefirlerin ziyareti 
Tokyo, 2 (A.A.) - Alman, İtalyan 

suretile YapWan mülaim tebecWül ve Sovyet sefirleri bugün .Matsuo-

n --
8. Ruzvelt İnailiz milletine 
hitaben bir nutuk aöyliyecek 

Londra, 2 (A.A.) - Burada öğre
nildiğine göre B. Roosevelt 4 tem
muzda İngiliz milletine hitaben rad

Alman istihbarat bürosu hava 
muN.rebelerinde, So~yet bom
barchman tayyarelerinin Alman 
itaretlerini taşıdığı hakkında bir 
hezeyan haberi netretmektedir. 
Bu, Alman propagandasının ba
riz bir yalanKlır. 

Rumen ve Alman kıtalarının 
Besarabya., araz.isine girmek için 
yaptığı bütün teşebbüsler asker· 
terimizin şecaat ve kuvveti karşı
smda mütemadi surette kırılmı§· 
tır. Faş.ıstlerin tafrafuru!! propa· 
gandasile sarhoş olan Hitler'in 
U!!akları, yıldırım darbesi gibi Be. 
ıarabyada Alman kıtalannı takip 
ed-eceklerini ümit ediyorlardı, fa
kat Rumen generalleri Hitler ta
rafından acı surette aldatılmıştır. 
Alman subayları, Rumenleri, ce· 
birle kendi cüzütamlarının önün· 
de muhakkak bir ölüme sürmek
tedirler. Fa§istler, maneviyatı kı
rılmııt Rumı:n askerlerinin sırtına 
çevrilmiş mitralyözlerle bunları 
tehdit etmektedir. Taarruzlarda, 
Alman mitralyözleri Rumen un
surlarını tak.ip eylemektedir. 

Kolkhoz köylüleri tarlalarda 
tam bir feragati nefisle çalışıp ha 
sadı mükemmel surette yapmak
la ve devlete karşı taahhütlerini 
zamanından evvel ifa etmekle fa. 
pıt sürülerini ezmek için Kızılor· 
duya yardım eylemektedir. Fab
rikalarda da vaziyet aynidir, 

* Londra, 2 (A.A.) - Sovyet 
tebliği, Sovyet kuvvetlerinin Lem 
berg'.i tahliye ettiklerini bild.ir
mektedir. 
Hanl'oe deniz üssü etrafında 

muharebeler devam ediyor 
Stokholm, 2 (A.A.) - Stok· 

holm Stidningen'in ver~İği bir ha 
bere göre Hangoe deniz üssünde 
muhasara edilen Sovyet kuvvet
leri 25 bin kişi raddesinded;T, 
Sovyet kuvvetlerinin çekilmek 
ihtimalleri azdır. Üs civarında mü 
teaddit muharebeler cereyan et · 
miştir. 

Köıtence limanı yeniden 
bombalandı 

Moskova, 2 (A.A.) - So"
yet tayyarelerinin bir RuJllen li. 
manı o!an Köstenceyi yeniden 
bombardıman ettikleri bildiril
mektedir. Seçilen haddlere atı
lan bombaların bu hedeflere isa 
bet ett.ikleri görülmü!!tÜr. a. .. ,.......... ...... .... .... 

Londra. 2 (A.A.) - Moako· V• radyosu. Halk Komi.erler kon 
ıeyinin 16 jle 60 Y•t aruındakı 
bütün vatandaşların hava td.Ji
keaine kartı ihtiyati tedbir almak 
la mükellef bulundukları hak· 
kındaki bir karranemesin.i netret
miftir, 

Macarlar tark mmtakaa•da 
harekata bqladdar 

BudapC§te, 2 (A.A.) - Ma
caristanın tark mıntakasın<la da 
bu sabah harekat başlamıftır. 
Macar hududunda Sovyet kıtala
rı kalmamıştır. Hava kuvvetleri· 
miz ordunun hareketlerine tesirli 
müzaherette bulunmuşlardır. Ta
arruzlarımızın neticesinde düş
man yeni mevzilere çekilmiştir. 

Düşman tayyareleH Macaris
tan üzerinde ancak ke§.if uçuşları 
yapmıftır. Salı günü b~mba taar
ruzları olmamıştır. 

Sovyetler Birliji V &finıton 
elçİ8İnin beyanata 

Vafington, 2 A.A.) - Sov
yetler Birliğinin Vafin.B'ton elçis; 
gazetecilere beyanatta bulunarak 
B. Welles ile Amerikaya ya,J1la
cak en eaash sipar.İfler hakkında 
görüıtüğünü aöylemi.ştir. 

Salahiyetü mahfiller bu sio -
r.işlerin kiralama ve ödünç ve me 
kanunu çerçevesi dahil.ine gi· :n.· 
yeceğ~i söylemektedirler. Bun
lar tam manaeile ticari mah'yette 
~parişler olacak ve bedelleri Rus 
htikumeti tarafından ödenec·ek
tJr. 

1 ştirak edecek 
gönüllülere 

itiraz etmiyor 

<Batı ı IDclde) il J 
pamuğuna çevirirler, fakat o 
zaman bile bu geniş ve karışık 
sahalarda nizam kurmak gibi 
ezici bir yükün altına düşerler. 

Vıchy, 2 (A.A.) - BaşvekAlct u
mumi k4tfpliğl aşağıdaki tebliği neş
retmiştir: 

Şimdilik en galip ve ayni za
manda en cazip ihtimal şudur: 

Dünyaya tek başına nizam 
vermek iddiasında bulunan iki 
inhisarcı sistemin, iki sene bir
birine oyun ettikten sonra bir
birile kapı§ması ve birbirini 
yıpratması, hür rejimlerin ne
fes almasına ve dünya yüzünde 
hakiki sulhun ve müşterek em
niyetin kurulmasına hizmet e
debilecektir. 

İşgal altındaki mıntakada olsun, 
serbest mıntakada olsun Fransız gö
nUllUlerl komUnlstliğe karşı Avrupa 
mücadelesine iştirak arzusunu göste
riyorlar. Hiçbir enternasyonal kaide 
buna m4nl değildir. Bu gibi teşeb
bUsler Fransız bırllğlni de lhllll et
mediğinden hUk(lmetin buna h ıçblr 

itirazı yoktur. 
Mamafih bu gibi tasavvurların an

cak alAkadarlarla işgal makamatı a
rasında halledılmek 14zımgeleceğinl 

hatırlatırız. 

Bir Kwlhaç livaıı tark cephesine 
gidiyor 

Madıid, 2 (A.A.) - 'Bir İspanyol 
kızılhaç livası, nakliye vasıtaları ve 
malzemesi ıle blrlıkte şark cephesin
de cereyan eden muharebelere gönUl
IU olarak lştlrAk etmek için İspanyol 
makamlarına mUracaat etmiştir. 

Beyrutta 
İngilizler lehine 
şehrin tahliyesini 
isteyen bir çok 

mühim şahsiyetler 
tevkif olundu 

Bir çata karım 
dlllldl 

Şam da 70 kişi öldü 
KudUs, 2 (A.A .) - Vichy makam. 

larının Beyrutta bazı mUhim şahsi

yetleri tevkıf cttıkleri öğrenilmiştir. 

Bu şahsiyetler, son nümayişler esna
sında Vlchy kıtalarmın şehirden çe· 
kılmesinl isteyenlerdir. Mevkuflar a
rasında mühim gazet'elerın sahipleri, 
muharrirler, avukatlar ve eski LUb
nan maarıf nazırı da bulunmaktadır. 

Baaı ıı.berlere •öre, Vıchy kuv
vetleri Mercayun'u tahlıye etmeden 
evvel İngilizler hesabına çahftrkları
nr bahane eder.ele bir çok kimseleri 
kurfuna dizmişlerdir. Bunlar arasın
da iki de kadın vardır. 

Suriye harbi 
(BafJı 1 ~) ••• 

ilerisinde giden bu kıtalar Battal 
mevkllni işgal etmişlerdir. Bu mevki 
Damua'nın 3 kilometre cenubu şarki
slnde kAlndır. Ayni kıtalar, Cez ne 
mıntakasında Celüiye'yi de işgal et
mişlerdir. Cezine mıntakasında .keşif 
harekAtı yapan gruplar bir k«Ç esil' 
almışlardır. Çolde keşif harek4tı ya
pan Arap müfrezelerı ile ş blrliğı 

halindeki lngiliZ motörlU kıtaları 8 1 
zırhlı otomobil olmak Uzere 17 mo· 
törlU vasıtadan mUrekkep seyyar bir 
Vlehy kıtasına TUdrnUr Un şımall şar. 
kisinde ra.stlıyarak muharebeye giriş
mişler ve iyi neticeler: almışkrdır. Bu 
muharebede 4 subay ve 60 asker esir 
edildikten başka zırhlı otomobıllerle 

motörlU nakliye vasıtalannın yansın
dan fazlası tahrip edılmtştir. 

B. W clles tarafların<lan Rusyaya 
nümkin olan her yardımın yapı
lacağına dair v~düderi temlrnıt· 
tıtn dolayı pazar günü teşekk : •· 
· · bildir...1:~, haber verilmekte-• ını u:ıgı 

Demek ki Ruslarla Almanla
rın sulh iddiasile evlenmesin
den harp canavarı doğduğu gi
bi, nihayet birbirlerile boğuş. 
malarından da hürriyet, hakiki 
sulh ve hakiki demokrasi gibi 
güzel yavrular doğabilir. 

Ahmet Emin YALMAN 

Alman tebliği 
<Bafr ı melde) -

Şarkta Sovyet ordularına kar
şı harekata ııüratle devam olun
maktadır. 

Pripet bataklıklarının cenubun 
da tanklar arasında bir meydan 
muharebeei olmu§tur. Bu meydan 
muharebesinde 100 Sovyet tankı 
tahrip edilmiştir. Dahno mmta
kasında düıman tankları kıtaları• 
mızın arkasından .ihtiyat olarak 
ilerleyen fırkalarımıza çarprnı§ ve 
iki gün süren bir mu~arebeclen 
sonra tahrip edilmiftir. J 20 tank 
ığtinam olunmuftw. 

Bialistok'un ,..rittnda çember 
içine alınmıı o~an Soıvyet ordula· 
rının büyük bir k1911lı kat'i olarak 
ımha edilmiş bulunmaktadır. Bun 
dan başka e.ek çok miktarda esir 
ve malzeme alınmlftır. Şimdiye 
kadar yüz bin eeir, 400 ~ ve 
300 top sayılabilmi,tir. 

Fevkalade bir tebliğde de bil
dirilmiş olduğu üzere Ri@a tdırı 
elimizdedir. Wndau §dır de dü:ı 
inal edilmittir. 

Finlandtya cüzütamlan Ye Al
man Mdueu teşekkiil-leri din Fm
land.iyanN1 merkez ve timal mm· 
takalarında Sovyet ~udunclan 
taarruza geçmiılerdir. 

Almaıt barva k1rV9etieri din d 
dü,man k--..ı teceawoüıierine 
zırbh te,eldr.iillniae ve topçu 
mevzj)eorine kartı nriMemad,i taar
ruzlarla ordunun hare.katma IDU· 
Zabe•et eylemıİf&İr. 

Li.berg'.in ta•kında ~ ci
varınd. ve E.tonya.ya doiru ricat 
halinde bulunan dütman kıta•rı 
hava taarru.zlarile ağır zayiata 
uğramıtlaf'dtr. DüfllHlntn aen.in
de münekele yoMarı ve bir zırhlı 
tren tahrip edHmiftir. 

Keza mübtm auroette Z8)Jlf düt
rnÜ§ olan Scwyet lwwa ~le
rine kaStJ s•vatta da yeni muvaf. 
faki.,~tl •r dele edilmiştir. 

Macar kuvvetlerine meneup 
teşekküller plan mucibinçe Kar
pat geçitlerinden Galiçyaya ka
dar ilcrlıyerek Alman taarruzuna 
iltrhak etmişlerdir. 

Berlln, 2 (A.A.) - Alman ordula· 
n ba,kumandanlıfı bu akşam 8'alı• 
dakı te"kalAde tebliği Defl'etmlı,ıttr: 

Blallııtok'un ,arkında cereyan et
mekte olan imha harbtnkı tarihi e
hemmiyeti haız katı bır netıce verdi· 
tt gitgide daha ziyade a11la.şılınakta. 
dır. Almanyayı arkadan vurmak ve 
Avrupaya Bolşeviklik Afetini götOr
mek Uııere hazırlanan Sovyet ordu
ları tarıf edılmez bır hercümerce Uf· 
ram ıştır. yoda bir nutuk ııöyllyecektır. 

B. Molotof un B. Rooaevelt .le 
bugünku aazetıelerin .iJ'k Nyfale- ka'yı ziyaret etmlflerdtr. 

rında en miibim Y-Ollleri inal et- Sefirlerin Japon hUkQmetinin kısa ==============::ı=============================== 
mektedir. beyanatı hakkında t'envir edilmek ls-

Alman istihbarat bürosu, bir 
trene yapılan mitralyöz hücumu 
esnaaın<la Sovyet pilotlarının söz. 
de dumdum kurıunu kullandık· 
ları hakkında yalan haberler neş
retmektedir. Herhalde bu tahrik 
haberinin hedefi Almanların biz. 
zat kendi niyetlerini gizlemektir. 

dir. Riiaların Amer.ikaya yapıla
cak aiparişlıer .i9in Amer&a hüku
metinin yardmunı istediğim ve 
Rus aipuiflerinin mümkun oldu
ğu kadcar tercihan kabulünü temi
ne çalı1D1akta olduiu haber ve-
rJlmektedir. S. suretle tesl.irnatın 
bır an C'VVel teminine çalııılmak
tadır. 

Şarka doğru hızla ılerlemekte olan 
kıtalarımızın gerlalnde kalan aaım 
miktarda harp malzemeainln, diler 
ganaimln ve esirlerin toplanabll-..t 
ve 8&,Jllmaaı için bel.ki haftalar se
çecektir. Burada cen,an eden mulla. 
rebelerin ehemmiyeti hakkında a.tatı· 
daki rakkamların mUtaliaaile hır fi· 
kir edinmek mUmkUndilr: 

Daıly ExpteM ~ diyor tedikleri zannedilmektedir. 
ki: 

c:Eğer Almanlar Rus mukave
metini kırabilirkrse, Karadeniz. 
den lran tarikile H.indistaaa doğ. 
ru bir ılerley.İ§ hareketi derhal 
başlıyabilir. Buna karşı Wavellin 
vazife.;, sük\anet devam ettikçıe 
Hindistan müdafaasını takviye 
etmek ve Yakınşarktaki kuvvet· 
lerimizi arttıracak olan Hint or
dusunu azami kuvvet derecesine 
Yiikeekmek olacaktır.> 

Askerlik iiinlan 1 
Şubeye davet 

F •tib Aıkerlik tubesinden: 

rtıa~· ~ t:.f~i ustası Mehmet Ce
le 0 1 u Ömer (321-1) çok ace-

ıı..ıh"""e .. ·1· 1 ·J nıuracaa-tı ı an o unur. 

Bir Alman 
gazetesi 

( .... 1 lllıoide) -
hl edilmektedir. Makalede deniliyor 
ki: 

Yeni TUrkiye devleti, TUrkiyeyi ik
tısadl bakımdan feci bir vaziyette 
bulmuştur. Ecnebi aermayesını fktr
saden yutmak gayretlerine k&rfı mu. 
cadele etmek mecburiyetinde kalmıŞ
tır. Türk iktısadl mesele.! ancak beş 
senelik pl4nla halledllmlştır. Bu plA.n 
Türkiyenin sanayileştirilmesini der
piş ediyordu. İşte bu suretledlr ki 
devletin murakabesi altmda şirketler 
kurulmuştur. Bu şirketler şimdi tam 
bir verimle çalışmaktadır. 

<Altı ok> bugünkü Türk refahının 
esas temeli olmuştur. 

Suriye harekata dolayui)e 
ajana te~a buan 
Palmir, hazan Tiidmür olarak 
zikredilen bu kaaabanın türkçe 
doğru tekli: Tedmiir'dür. Bu 
iaim Süryanilerden kalmadır. 
Araplar Tadmur demektedir
ler. Framızca11 (Palmyre), 
inailizceıi (Palmyra) dır. Bu 
iaim de hurma faıileıinden fi
dan ve ağaçlara umumi bir 
isim olarftk verilen palmiye
cf en gelmektedir. 

Tedmür, çok eaki bir kaaa· 
ba olup harabeleri Şam'm 240 
kilometre ıimali ,...kiaindedir. 

Bu kalabanın nıilittan on 
aaır evvel Hazreti Süleyman 
tarafından kuraldafu rivayet 
ediliyorsa da Hureti Siley. 
manın blB'aamı upteclerelc l'e· 
niflettiği ve 8'belleıflirdiği 
muteber buı tarihlerde zikre· 
dildiğine göre, kurulU§Unun 
çok daha eski olduju unne
dihnekteclir. 

Romahlar zamanına kadar 
mamur ve itlek bir ticaret mer
kezi olan bu kaaaba, Pabnir 
Kraliçesi «Zenobye,., yahut 
«Zeyneb» İn Romalılara isya
nı üzerine 272 •ene.inde Ro-

ma imparatoru cAuNlien = 
Orelyenıt tarafından zapt ve 
tahrip olunınutlur. 

Teclmiir harabeleri 1691 
yılmcla buı .Arapların deWe
tile bir talnm lnsilia aeyyahlar 
tarafmclan bulanmut ve o •· 
mandanberi burada bir ~ 
arAfbrma1ar yapılmıfbr. Hara· 
beler çok zensin olmakla yük
aek bir sanat kıJJDetini haiz 
deiiJdirl•. 

Şimdiki Tedmür İle biİJ'Ü· 
c.-c bir köy olmaktan ileri si· 
dememiftir. 

Rusların alacakları bütün mel
zemeyi PaUE& Allaaından VJ;ı. 
cirv08tok'a nakledecek kadar y-i.ik 
vapuruna malik oldukları tahmin 
olunmaktadır. 

SoV)'« Franau elçileri 
............ e dönüyorlar 

Londra, 2 (AA.) - leviçre 
radyownun verdiği bir habete 
göre Sovyetler Birliğinin V.ichy· 
deki büyük elçisi ve elçilik me
murları ispanyaya hareket etmit· 
!erdir. Büyük elçi ve elçilik me· 
murları Franaanın Mo•kovadaki 
elçiaile elçilik memurları Sovyet
ler Birliğini terkedinciye kadar 
İıpanyada kalacaklardır. 

Londra, 2 (A.A.) - Haber 
alındıiuıa gÖre Vichy' deki Sov
yet sefareti memurları aileledle 
birlikte Fran.ız _ İspanyol hudu
duna gitmiflerdir. Moskovadak.i 
Viohy sefareti memurları Rusya
dan ayrılıncaya kadar orada ka
lacaklardır. 

22 hazirandan ı temmuza kaar 
5774 tank, 2330 top ve bava dafi to
pu, 4 zırhlı tren ve azim miktarda 
mitralyöz ve tUfek tahrip eclihnlf 
veya iğtinam olunmu,tur. 

Ayni mUddet içinde Sovyet b&va 
kuvvetleri 4725 tayyare kaybetmlf
lerdir. 'Bunlardan 1392 sı hava muJaa. 
rebeJerlnde, 112 si hava bataryal&n 
tarafından ve 3221 1 de yerde tahrip 
olunmuştur. 

Şimdiye kadar teBblt edilebilen eeır. 
ler mıktan 160.000 den fasladır. Sov. 
yet mUdafaaaının şıddetlne ve çem. 
herden çıkmak için yaptığı çok fid· 
detU tetebbüelere binaen düşmanın 
uğradığı kanlı zayiat esirlerin S&)'l· 

smdan da çok fazladır. 

Bızim zayiatımızın yek(lnu çok ftl· 
kür pek azdır. 
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İzmir köylerinin içme suyu davası 
Köylerin çoğunun büyük bir derdi 
olan içme suyu nasıl halledilmeli! 

ı GONON 
[ BORS.ASI.J --

~ 

Köylülerimizin kalkınması ha
.ıs mevzuu oldukça ilk akla ge· 
en davalardan biri de şu oluyor: 

Memleketimizde su derd., ya 
yoluna geleni silip götüren tuğ
vanlarla, yahut da kuraklığa 
nüncer olan yokluğu ile hıı.kıki 
bir ıstırap mevzuudur. 

Hükumetimiz.in programlaştır
dığı mesai ile bu ıki noktada top· 
lanan derdj halletmiye çalışmak
tadır. Yakın bir ati.de, seller yo
lunu bulmu , bataklıklar kurumu~ 
ve bozkırlar yeşermış olacaktır. 

tin meclisi umumilerinden alına
cak tahsisatla artez.iyen kuyusu 
açmak İç.İn lazım gelen aletleri 
tedarik etmesi ve bu aletlerle ken 
di. hudutları içindekı susuz köy
lerde bir sırava tevfakan artez.i
yen kuyuları a°Çtırması akla gelen 
tedbirlerden biri ola~ak rniıtala
aya §ayan görüimektedir. 

1 sterim 
!00 Dolar 

> lsvıçı c Frc. 
> Drahmı 

Peçcta 
> Yen 
> 1 \•ıçre Kronu 

E ham \C TahvHitt 

1933 Turk borcu I 

6,22 
l29~7S 

29.5750 

-.-
12,89 
31,0175 
30,8875 

L. K. 
2() 15 
21 50 
19 90 

Bizı bugün bu bahse sevkeden 
amil, zirnalın muhtaç olduğu / 
csu> değildir. Bjr csu> davası t 
daha vardır ki bu da diğerj kadar 
ve hatta ondan fazla iizerinde 1 :J 
duruimaya değer bır ehemmiyet- 't 
tedir: Koylenn içme suyu dtıvaıı. '5 

Şüphesiz ciçme suyu:>, yalnız 6 

köylerimızin değil, bir çok kaSil· 
ba ve hatta şehirlerimizin bir der, 
di halindedır. Fakat umum yelle ı 
şehir ve kasabalarda «.içecek su> 
bulmak kabıldır. Halbuki köyle
rimizin ekseriyetinin suyu yoktur. 

Bizde bir kısım münevverler, 
köy deyince, bır dağın sırtına d11 
yanını~. ormanlar ko) nuna giz
lenmiş, ~ırıl şırıl akan sularla şa
irane manzaralı yerler düşünur· 
ler. Memleketimızde bu vasıfta, 
hatta bir kısım edip ve ~airleri
mizin tavsif edeıniyecekleri gÜ· 
zellikte köyler pek çoktur. An
cak bunların yanında, 500 den 

2 - Cezaya mütealllk; Su haline 
gelme. 3 - Baklava biçiminde bir 
nevı hamur tatlısı; Söz verme. 4 
Bir hayvan; Bır nevı bezelye. 5 
Bır içkı; Nebat iplı~ı. 6 Ştş; Bir 
hükümdara. 7 - Sada; Acıklı; Zarf 
edatı. 8 - Bir istifham; Dizi; Lfıh· 

za. 9 - Noksansız; Bır sayı. 10 -
Bir yemek; Bir kap. 11 - Harap; 

1 5 00 e kadar nüfus.ile, hayvan· Deva. 

1918 İstikrazı dahilı 
1933 lkramiycll Ergani 
1934 Sıvas - Erzurum 2() 05 
Anadolu Demiryolu Tahvili -t5 50 
Demtryolu .MUmcssil Senet 43 75 
T. C. Merkez Bankıısı • 127 00 
T. lş Bankası mümessil hisse 130 00 
T. tş Bankası (Nama muhar.) 11 10 
Osmanlı Bankası 26 50 

·uKtT 
Türk Altını (Reşat) 
TUrk Altını (Hamit) 
Turk Altını kllçtik (Hamit) 
Türk Altını (Aziz) 
Osmanlı 'Bankası «Banknot> 
Kalın beşi birlik 

> > (Hamil) 
> > (Reşat) 

24 ayar altın gramı 
Mecidıye 

25 05 
23 H> 
23 00 
%2 55 

2 60 
105 00 
107 50 
110 00 

3 14 

75 

GONON 
TOPTAN SEBZE 
FİYATLARI 

2/ 7/9t1 Çarşamba günü htaaboJ 
Belediyesi l\lerke-.ı Halinde Mb@.hları 

oğlcn" kadar toptan saWaın Y&f mey
,.a \C ~b7.e f~tJuı: (Akşama ka
d:lr günlük &atış fly~tlan Jçln ~ 
llsto tanzim edilmektedir.) 

Olnsi 2. nevi ı. nevi 

!arının ıc;me suyunu bir tek kuyu- Vtlkandan a.'}8ğıya: l - Çatık; 

dan temine çalısan, betbaht di- Kıvam. 2 - Katettıren; Bir nota. 
yebileceğ miz köyler, ekseriyette. 3 - Üye; örtme. 4 - EkJ;iksiz; Bir 
dir. Hatta su birikintilerinden, renk; Coğrafya tabirlerinden. 5 -

sarnıçlardan istifade eden, tuzlu- Tersi: soydan adam; Resmi olarak. 
Ya yakın su içen köylülerimiz Yar 1 ı tifh Bir Bamye 

6 - lUmaslı. 7 - s am; Sakızkabağı 
dır. ecnebi para. 8 - Aşırma. 9 - Son Fasulye çalı 

2:i 
3 
8, 

12 
ıo 

'15 
18 

35 

Hükumet, bu kabil köylerimi- ve katl; Verme. ıo - Bir nota; 
rin de temiz içme suyuna kavu,.- Kendini veya kendınln olan bir şeyı 
malan iç.in. lazım gelen esasları kurban etmeğe hnzır olan veya kur
teemmül etmekte ve her imkan- ban eden. 11 - Sıl!hlı takım; Yakın 
dan istifadeyi bir zaruret olarak arkadaş kadın. 

:itabul eylemektedir. DCNKV' IH1LMAOANIS HALLİ 

Soldan sağa: 1 - Semender; La 
2 - ÖkUz; Ases 3 - :Mizan 4 -
(D) ümcn; Erimek 5 - Ema 6 -
Gebze! Ta; Da 6 - Ey; Oya; İn 8 -
Akraba; Ova 9 - EIA.; Zclı:lı; An 
10 - Del'i; Saten 11 - Atnn; Nrmet 

:Yukarıdan Aş.ğıya: 1 - SomUr
ge; Eda 2 - Ekım; Eyalet S - MU

ze; Kara 4 - Ezan; Zor; İn 5 -

5 - Beyaz 6 - Da; Abes 7 - Esaret 

> ayşekadıı:. 

> yeşil 

Domates kır 
> .sırık 

Semizotu 
Biber dolmalık 

> sivrı 

Patates taze 
Pancar 
Patlıcan 

Soğan 

Enginar 
Patlıcan baş 

> orta 
> ufak 

Hıyar 

Şimdiye .k~ar muhtelif nokta
lardan ınilti teşekküller tara.fın· 
dan yaptlan teşebbüskı:den ve 
alınan nctkelelldcn anlaşılön c.İ· 
het, en ucuz §Ckilde su temini ar
ıeziyen kuyusu açmakla mümkün 
oleuğunu gösterJEiştir. Ancak bu 
kvyuların açı.iması bir taklm va· 
s talua .ih~·aç göster~ktedir. 
Bu vHıtaları bilhassa içinde bu
lunduğumuz harp seneleri zarfın
da mebzulen tedarik et~k müm 
kün değildiT. 

Yeşıl salata 100 
Maydanoz 

Akan 8 - Re; lmar; Ati 9 - Sema; Dereotu 

Maamafih, mesela her vilaye- Em ıe - Dlvaae ıı - Ayaklanan. Havuç 

Devlet Demiryollan İlanları 
Aşağıda ismi, muhammen bedeli ve muvakkat teminatı ayrı ayrı gös

terilmiş olan elbise ve palto kumaşlarile astar ve telalar 18 7/941 cuma 
günU saat 15,30 dan itibaren kapalı zarf usulıle \'O Ankarada. idare bina
sında sıra ile ve ayrı ayrı satın alınacaktır. 

Turp kırmızı 
Üzilm beyaz 

> siyah 
Elma Osmanpaşa 
Armut Mustabey 

> Gelincik 
:> Yabani 

Erik tUrbe 
:> Bardak 

Çilek ağaç 
Frenk ilzUmU 
Vişne 

Kayısı 

2.50 
12 
13 
6 

l,50 
16 

ıs 

8 
8 

11 
8 
6 

12 

3.50 
12 
13 
11 
20 
20 

3 
15 
16 
10 

2:50 
18 
5,25 
6 
5 
3,50 
2,50 
2,:ıo 

160 
-.75 
ı 

4 
1,50 

20 

10 
20 
15 
12 
12 
18 
50 

20 
50 

ENDUSTAi 
lORK ANO"NtM ŞlRK~JI 

HiSSEDARLARINA 
l7 Temmuz 19'1i Çarı,amba &"ünil. saat on binle Şirket ya:ulıane

Mnin bulunduğu Aşırefendi eaddelHnde imar H&11 2'l"i nwnarada feYka· 
ta.de buretie ~(llamM"ak alan hiis1tedaPlar umwni heyeti toplıuıtıt;mda 

hltZfr huJunmatapı rica ohtnw. 

Romanı&: Miirakrp inübMI ve taMi!ıetta tayini. 

, 
ıHAIJ• 

2 

Küçilk tasarruf 
hesapları 1941 

iKRAMiYE PLANI 
&EŞIDELEB: 4 Şubat. 2 M1vm, 

1 Afu8t.M, a İklncHeşrtn 
tarDller1nde yapdlr. 

1941 · iKRAMIYELERI 
ı adet 2000 liralık = 2000. - Lira 
3 > 1000 > = 3000.- > 
2 > 
4 > 
8 > 

35 > 
80 > 

300 :> 

750 > = 11500.- > 
500 > = 2000.- > 
250 > = 2000.- > 
100 > = 3500.- > 

50 > = '4000.- > 
20 > = 6000.- > 

İstanbul Fiat Mürakabe 
Bürosu Şefliğinden: 

Flat mUrakabe kontrolör!Uğtl kadrosunda değişiklikler yapıldığı 
gibi bazı kimselerin de kendilerine fiat kontrolörü sUsU vererek piya
sada bu .sıfaUa iş görmeğe kalkıştıkları duyulduğu clheUe alı\kadar
larııı her defasında. bilromuz kontrolörlerinden, kontrolör olarak tanın
mış bulunsalar dahi, fiat kontrolörlerine mahsus resimli ve vilAyetten 
tasdikli hüviyet cUzdanlarmı talep eylemeleri ve yanında böyle bir 
cilzdan bulunmadığı halde fiat kontrolörü sıfatile hareket edenleri der

hal en yakın pol!S merkezine veya bUro şefliğine ihbar eylemeleri 
ehemmiyetle rica olunur. (5378) 

AR1FIYE KÖY ENSTITOSO 
ve Eğitmen Kursu Satınalma 

Komisyonundan: 
Clnsl Fia1ı 

Eirnlek 1'7-0.000 Kg. 1'2 Kr. 20.400.00 

Yukarıda yazılı bir kalem 170.000 ld~ranı ekmıeK MIVII/1941 
Pazartesi günfl- ısaa.t 15 te Adapazarı Belediye datreslnde kapalı zad 
usuliyle ekstltmeye 'konulacağından talip olarüann il1t tem.in.&tl&nRl 

yatırdıklarına dair makbuz ve Tıcaret Odasına kayıtlı oldukları hak· 
kmdaki vesikalarilo birlikte, haznianan zarfları yukarıda yazılı gtin 
ve saatte komisyona. vermeleri 118.n olunur. 

Not: tha.1e edilec$ ekmeğe ait şartname Arifiye köy ensUttiı&tl 
müdiirlüğünde Ilı« gün için görUleblllr. (5194) 

Seyhan Vilayeti Daimi Encümeninden: 
1 - Ada:no. Reşatbcy mnha11e31ndc on dcrsb~eU okul blna!I 

!knutıi inf}3atı keşi! 'tutairı olan «30434> Ura 4'22~ 'kuruş üzerinden ka' 
palı ~'f lıBUU!e eıksfltmeyeı kdnulmu~tur. 

2 - E:k'8Utnıe 17/7/911 petı;embe günU saat «15,30 <la ~yE!t dal· 
nu enıctl'ınenınde yapi?acağmda.n kap.'.l.lı 7.a.rfiar en geç bu saa~ten bit 

saat ewe1fne 'kada:r saat <14,30• da bu encümen reisliğine verilmiş oıa· 
cak't.Jr. 

3 - !steyeınler bu işe aı'd 'kcşif'namc ve ır;a'l'" •. namele'ı'i gBrmek ıçtıı 
Nafıa mltd~ı~e mUro.oaat eddbilırler. 

4 - İsteklilerin «2282> «57> kuruş muvaı&at teminat vermeleri "'' 
tfuliyet: ııC!II'kasr n'mak Uzero bu mllttar iş yıiptıklanna ıda1r bonscrvJS 
lerne Ticaret Sa.nayi Od:ı.sı vesl'kasmı, fki adet vesi'ka fotoglra.tlarını. 
l>h- a\iet «38">, b!r adet <8> kuruşluk damga ve bir adet de blr '.kuruşlu1' 
ta~.>:Yare pulunu 3'ulaı'rda. ikfncl maddede ya:zılı günden Uç gün evı:el 
dllekı;elerfne b~laına'k suretile ,-p~'yete mUnu:aa:tıa.rı: lAzundır: 

5 - Posta ile gönderllece'k me'k'tt'1>'!rerm dış :zal'fı mühf1r mumu ne 
iyice 'kapatılacaktır. Postada olacak gecikmeıa- 'kabul edilmez. <5028> 

Gerçekleşen Rüya 
Yazan: Ahmet Emin YALMAN 

Bu sıralarda~ tabii olarak hep günün meselelerile 
meşgulüz. Fakat ya·rtnın düzeni ve inkişafı hakkında da 
arasua ofSlHl zihin yormak, kendimizi hazırlamak llzım ... 
Bu maksat için Ahmet Emin YaJman'm (Oerçekleşen 
Rüya) adlı eserinde bol münakaşa malzemesi bulabilirsi
niz. Bu kitap, hepimizin her günkü ıstırapfarına doku
nuyor ve haki«i ihtiyaçlarlf'I icaplarile ölü usuller ve kai
delerin yaratttğı sun'i kağıt alemi arastndaki farkı iyice 
canlandırıyor. Dertktre teşhis koyuyor ve ~arelerini gös· 
teri yor. 

(Cerçekl8f8" Rilye) :rı her vatandaş ottumahdtr. 
Tevzi yeri: Matbaaı:JMz, fiyatt etti kurut' KJtapçılar. 

da da bulunur. 

l.tanbul Belediyesi nanlan 
Baki Tezcanm vesaiti nakliye borcunun tahsili emval kanunu bl> 

kümlerino göre daimi encümenin 31/12/940 tarih ve 11045/15869 sayıll 
kararı icabından olmasına ve borcun tahsilin! temin için Galata BalılC 
pazarı Şarap iSkelesinde 50/1 No. lu ticarethanesinde beş metre tulUndl 
galvaniz elll adet boru haciz altına alınmıştır. 4/7/941 tarihine mUSS 
dlf cuma gUntt saat H te mezkur mahalde açık arttırma suretile satı 
lacağı ilA.n olllllur. (5392) 

Sahibi ve Nefliyat MUdUrU: AHMET EML"'I YALXA..'t 
Basıldığı Yer: VATA..>\/ MATBAASI 

Bu işe girmek isteyenlenn listeleri hizasında yazılı muvakkat temi

nat ile kanunun tayın ettiği vesıkaları ve tekliflerini ayni gün saat 

14,30 a kadar Komısyon Reisliğine vermeleri lı\zımdır. 
Şartnameler ıki lira mukabilinde Ankara ve Haydarpaşa veznelerin· 

de satılmaktadır. 

Alınacak ~· l\luhammen bodcl Mın-akkat teminat 

Limon 
Karpuz yenidünya 

> > 

12 
so 
3 6 

50 
30 
15 

CDmhuriyet Merkez Bankası 
28 HAZiRAN 1941 VAZIYET/ 

Elbise ve palto kuma.vıarı 
Astarlar 
Tclalar 

Ura 

323.250 
25.87() 

9.600 

Lira 

li>680 
1040,63 

720 

·-----------------------, TlrldJ8 CO•barlJ8tl 

iraai Bankası 
KW'Wuş tariki: ısss. - Sermayesi: 100.000.000 Türk llı"ası 

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

Para bV:iktirenlC!'e 28,000 lira ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasında. kumbaralı ve ihbarsız ta.sa.rnıt hesaplarında 
en az 50 Jinım lbuluna.nlara senede 4 defa çei<iloock 'kur'a. He aşağı -
daki pllı.na göre ikramiye dağıtılacaJrtır. 

4 adet 1,000 liralık 4,000 lira 100 adet 50 Hrahk 5,000 Hra 
' :» ıroo :» 2,000 > 
' » 250 :» 1,009 » 

ııo » » 4,800 J) 

&O :t 100 > 4,000 > 160 » 20 » 8,200 » 
D1KKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşa

ğı d\l.lplllyenlere ikramiye çıktığı takdirde '1o 20 faZlasile verilecektir. 
Kuralar senede 4 defa, 11 mart, 11 haziran, 11 eyHll, 

11 BirlnclkA.nunda çekilecektir. 

> > 

Dr.Hafız Cemal 
LOKMAN HEKİM 
Dahiliye Mütehua ... 

Divanyolu 104 
Muayene saatleri: Pazar 

hariç ıhcrgün 2,5. Tel: 23898 

VATAN Gazetesi 
tLAN FİYATLARI &111'99 

Ba1f1ık malda olaıM 758 
l 1ncl ea7fa 111111Uml MI 

2 > > • -
8 » > • ... 
f » 
G > 
6 lt 

• 
> 
lt 

• 
• 
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ZA.l't 
.Muğla İtibarı mıııı bankasının sa

hip bulunduğumuz 167239/-tS ve 
119437/46 numaralı hisse senetleri· 
mizi zayi ettiğimiz clhcUe yenlsfni 
alacağımızdan eskisinin hW<mll yok· 
tur. 

Emine Aliye, Mustafa Nesip 

AK T 1 F 
Kasa: 

Altın: Safi Kilogram 
Banknot •• 
Ufaklık • • • • ı ı 

Dahildeki Muhabirler: 

72.604,515 

L! • • ~ • 

Tllrk Lit'a.sı , • • , • • , • • 

Hariçteki Muhabirler: 
Altın: Satı Kilogram 18.115,382 
Altına tahvili kabil serbest dövizler 
Diğer dövizler ve Borçlu kliring 
bakiyeleri • • • • , • • • • , 

Hazine Tahvilleri: 
Deruhte edi. evrakı naltdiye kaıtJhğı 

Kanunun 6-8 inci maddelerine ıe.fi
kan hazine tarafından vAki tediyat 

Senedat Cüzdanı: 
Ticari aenctıer • • • • ~ • ı ı 

E.bam ve Tahvilat Cüzdanı: 
(Deruhte edilen evrakı nakdi· 

A - (yenin karşılığı csfam \•e tah· 
(vilAt (iUbaı1 kıymetle). • 

B - Serbest esham ve tahvllAt • , 

Lira 

102.124.058,03 
22.404.073,50 

590.499,84 

362.237,48 

18.44 7 .834,60 

-.-
44.988.139,33 

168.748.~3.-

21.683.011,-

270.727 .347,19 

45.945.603,93 

8.310.245,19 

lstanbul üçüncü icra memwtuıwı- Avanslar: 
dan: Altın ve döviz llzerine avans , 

Bır alacağın teminı için haczedilip 
paraya çevrilmesine karar verılen on 
beş kalemlik yazıhane ef}yası (kana
pc, kolluk, yazı masa&, dolap vesa
ire) Beyoğlunda Galatasaray karşı
sında Köşe apartımanı 2 No. lu dal
resındc 7/7/941 gUnU saat 16 da bi
rinci açık arttırma ile satılacaktır. 

İşbu gUnde mahcuza takdir edilen 
kıymetin yüzde yetmiş beşini bulma
dığı takdirde 9/7/941 günü ayni sa
atte ikinci açık artt'ırma ile satılaca
ğı llı\n ol un ur. 

. . 
Tahvilfıt Uzer.ine avans • • • . . 
Hazıneye kısa vadeli avans • 

Hazineye 8850 No. lu Kanuna göre 
açılan altın karşılığı avans • • • • 

4.741,69 
7.808. 722,-

-.-
167.684.926,75 

Hi.aaedarlar: •..••.•.••....•.•.•.•..•••.•••••..••......•.•• 
Muhtelif: ••.••...•.•..•..........•.•...................... 

YekUrı 

Lira 

125.118.631,37 

362.237,iS 

63.435.973,93 

137.065.552,-

270.727.347,19 

54.255.849,12 ' 

175.498.300,44 

4.500.000,-
9.178.419,24 

840.142. 400,77 

PAS IF Lira Lira 

Sermaye: .. • • • • .. • . • • . • .. • .. • .. • .. • • . • . .. . • . . .. • • • •• • • • • • .. 15.000.000• 

İhtiyat Akçesi: 

Adi ve fevkalAde • • • ı • • , , 

HUBU.Sı • • • • • • • • • , , 

Tedavüldeki Banknotlar: 
Deruhte edilen evrakı nakdiye • 

Kanunun 6-8 inci maddelerine teVfl
kan hazine tarafından vAki tediyat 
Deruhte edilen evrakı nakdl)'C baki-
yesi . . • • • • • • • 

Karşıbğı tamamen altın olarak 
ilaveten tedavUle vazedilen • • • • 

Reeskont mukabili HA.Yeten tedavuıe 
vazed.llıelı • • • • • • .. • • 

1111 

7.822.019,16 
6.000.000,-

158.T'48.563,-

21.683.011,-

137.065.552,-

17.;000.000,-

260.-000.000,-
Hazineye yapılan altın karşrukiI a.· 
varuı mukabili 3002 No. h kamın mu
cibince lllveten tedavüle vazedilen 118.000.000,- 52%.065.52, 

Mevduat: 

TUrk Lirası • , • • • • , 1 • 

Altın: Safi Kilogram 877.160 

3850 No. hı kıuıona göre bazlneye 
açılan avam mukabül tevdi etunaıı 
altınlar: 

Safi Kilogram 5S.5U.930 

Döviz Taahhüdatı: 
Altına. tahvili kabil dövizler • 
Diğer dövizler ve alacaklı 

bakiyeleri • • • • • • • 
kllnng 

• • • 

7 4.519.697,15 
1.233.782,03 

78.124.167,90 

-.-
28.748.109,46 

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

Yekim 

1 Tenvnuz 1938 tarihinden itibaren: 
İskonto haddi % 4 Altm üzerine Avans % 3 

75.753.479 

78.124.161 

28.748.109 

106.629.07:J 
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