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6. ~merikanın bilfiil har-
1 ı./';mesi A urupa mücade

,.0/11111 netice.si üzerinde ne 
•4 •gııayacaktır? Bu roliin 
let~"'"!igetini Milıuer deu
~. •rı bile inkar etmiyorlar; 

•bin l .. ı-. Jo ıız•yaca ını soy u. ,.,Q,.. 
'---- )ı 
~ 
~ı: lliiseyi• Calı,ld ı:ALÇL"'li 

~ Uyük harp Amerikayı 
~ torpillenmesi neticesinde 
ııın bir Amerikan gemisinin 
~~deleye sürükledi. Şimdi de 
kra:.ıı Moor vapuru bardağı ta
lih; 8~.n damlayı te~kil edecek 
\it >.J'~orünüyor. Amerikalılar 
~ri ınan denizaltısının bir A
'lıty kan .gemisini torpilledığini 
~rı:e bır zamandan beri bili
llııı r, fakat mevsuk tafsilatı 
)r,rı~Ya kadar sabırlı da vranı
~lııe rdı. Elde edilen ifadeler 
~iliıı tikan gemisinin Alman tor
lii111ıe kurban gitti~inde hi~ 
~ e. bırakmayınca Amerika
! ;t[~t mahaflli de faaliyete 
I~ Cumhur reitıi Rooııeveltin 
'li~ eye gönderdiği mesaj bu 
'1ııı ~e kadar ciddi tutulduğu-

aa,,•r delilidir. 
~iteı :veıt hadiseyi "beynel
'tttııı ır. haydutluk luıreketi,, 
~~erı ile tavtıif etmiAtir. A
~ tarafından bundan fazla 
~t. ~~~ bir kelime kalmamı, 
lııııİqlı:la erikadaki A.lman konso-
~ ııı l'Uıın kapatılması 'e bur' ;:111ı:abe1e olmak li•ere ita!
~ Alınanyadaki Amerikan 
'lı- • losıukJarının ııedJine ka-
~ e~ılmeai Amerika ile Mih
ı.~ ıı.raııındaki müna.-ebetleri 
Ilı~ 

0 
Pek_ gergin bir hale sok

ı~~u ... ~~ugu sırada Robin Moor 
~lllıı '"'11irı batırılmaru hiıdiHe
~ ~!evlenmesi Amerikayı 

r bır parça daha vaklaştır-
1 ~lııı. \ 
~ k anyanın Amerikana Mih-

Alman matbuatının muahede etrafındeı 1 

hararetli neşriyatı devam ediyor 

''lnönü meydan muharebesindeki zafer, lnönünün! 
Lozand_aki diplomatik rolü gibi kat'i olmuştur,, 1 

Bulgaristanda 
memnuniyet 

Muahede Balkanlardaki itilaf
Iarır sonu akdediliyor 

• 
Milli Şef l zmiffen geçer-

lerken ekin vaziyelile 
alakadar 

oldu 
İzmit 21 (Hususi )- Rei

sicünıhur. Milli Şef ismet İnö
nü dün hususi trenlerile şeh
rimizden geçmişlerdir. 

Milli Şefin trenleri, İzmit 
istasyonunda biraz tevakkuf 
etmiştir. Bu esnada istasyo
nu dolduran kesif bir halk 
tabakası Milli Şefimize son
suz derecede heyecanlı sev
gi, tezahüratı göstermişler
dir. 

Milli Şef İsmet İnönü, va
gonlarından inerek halkla 
konuşmuşlar ve validen yeni ,. 

1 
" 

Bertin, 21 (a.a. )- iman ga· 
ı.eteleri, Türk - 'man paktına 
birinci sayfalarını tahsi6te de· 
vam etmekte ve Reisicümhur 
İsmet İnönü ile B. Ritler ve B. 
Saracoğlu ile B. Von Ribhentrop 
arasında teati edilen te!graflan 
ve Türkiye Reisiciimhurunun 
gönderdiği mektup hakkındaki 
haberleri büyük puntulu başlık
lar altında neşretmektedir. 

. . ., E1,. 
ren ve şarki Akdenizoe Türk sene m.ahsul vazıyetı hak- Milli Şef İNÖNÜ 
emniyetinin fazlalaşmı6 bulun -ı kında ızahat almışlardır. 

Yabancı memleketlerden ge
ler. ıntibalara da geniş yer ay
rılın~ bulunmaktadır. Giomale 
D'ftail~nın doetane siv.aset hak- ı 
k;ndakı İtalyan arzusı•nu bildi · 

duğıımı tebarUz ettiren yazısı, Milli Şefin hususi trenleri Milli Şefin lstanbOI gaze-
bilhaqsa nazarı dikkati celbet -

1 
bu kısa tevakkuftan sonra tecilerlne iltifatı 

mektt''lir. 
\ - halkın ya.sa, sağ ol avaZ!'le- Geçen hafta muayyen mesai-
ölkı&eher Beobachter gaze- d ri arasın a hareket etmis.tir. (Sonu Nyfa 5 aütı.ın 1 deı 

tesi~oyorki: it1ee.-e.-..-.4'eieie .. 4ieee .................... HMt.4~t9: 
Tiiı k - Alman paktının imza-ı 

sı, dUnyanın en büyük hsberidir. 
Deutscbe Allgemeine Zcitung, 

başmakalesini, Reisi<'ümhur İs- , 
met İnönü'ye tahsis etmekte ve 
kendinin üzerinde Türk menfe
atlerinin hfıkim olduiu hakiki j 
bir siyaset takip etmi~ bulundu-

( Sonu ıayfa 5 aLıtun 4 do? > 

Coğrafya kongresi 
bitirdi • • • 

mesaısını 

Köstence lngilizler On beş gündür toplanmakta 
1olan kongrenin verdiği kararlar 

i tahliye Şamı 
ediliyor aldılar 

Ankara, 21 (a.a.) - Birinci Ali Yücel'in reisliği altında top
Tlirk wğrafya kongresi bugün j lanmış ve saat 11.15 e kaıl .. r 
ııaat 10 da Maarif Vekili Hasan (Sonu uyfa 5 oütun2, d•L 

~ h&tşı gösterilen gayri do5-
.i"lltı;~reketlere büyiik bir ta
'! g(i "-' ile sabrettiği öteden be-

«' !ftt~ Çarpmakta idi. Amerıka 
~~llıı U!numlyesinin harbe doğ 
.:'1la doğruya İijtira.kten pek , 
~~'!tadığını bilen ,.e Ameri- ı Almsn Şam.öli~ ff1i .Bay Adolf il.itler 

Suriyede muhare
beler çoh hanlı 

bir mahiyet aldı 

Dünkü Futbol Maçlar 

f 

.,, 

ti~a •r.kısım hakkındakı buı ________ _::_ _ __: ___ :_ _____ -----
-!<;\t~ıya.eetini takviye etme-

1
. k 

h baı n Almanya harbı behe- S enderiye-
ı._~tke:fruri. bir ~ale •okacak 
~ ÇoJt err bızz.at ıhtivar etmek o k 
. "llatı Çekinmlşlir. Alman dip- ye yen l a ın 
1ıt Ri~ Rooseveltin ekmeğine 
~ı~ ~!"~ekten içtinap etmek 
•ır Ilı lerınden geleni yapmayı 
~ı:ek .~ttih~ ettiler. Diğer 

tlt'" Cümhurreıı;ı Mr. Roo
~11.lı •n de ilAnı harp kararını 
~ k ıneauliyetindeiı lra bil ol
\~ lı" adar müçtenin davran -

r. o 0~ Çarpmamak imkansız-
~ ~a memlekette harbe işti
~ e~ ar.tarlarının henüz kahir 
t..'Yor ~}Yet teşkil etmediğini 

Roosevelt'in 
• 

mesaıı 

~~iııi · e zaman geçtikçe bu 
i'lıcla 11 artacağına emin oldu
~ ilk 11 bıraz daha beklemeyi 'n ~~ınu Almanlara bırak - ISonu oayfa 5 aütun 6 da) 
~t ınunasip görüyoc. -----·---------....:.....---------

Sau Alınan ve Amerikan dip
~taı;~nın böyle kamlıklı bir 
?rıİz. a~ oyunlarına şahit olu
~~~~ıze öyle geliyor ki, Al
~ "l ta ın sabrı tükenip te Ame 
~ ~rek8f~ndan takip edilen hat 
~ ~uıı etı ve Almanya hakkın
ı.. har anılan ağır kelimelerı 
~""'~ıt ıı !>"bebi telakki etse Rol .. -,,. Cidden memnun olacak-

KÖ LE 

İngiliz tt6ll1İ tıebliği 

Kahire. 21 (a.a.) - İngiliz 
Ortaşark umuınt karargahının 
tebliği: 

Libvada kayde değer ehemmi
' yetli bir şey yoktur. 

Habeşistanda, Dadessa ırma
csonu aayfa 5 aütı.ın • d•) 

~~"" • 

Yazan: U L UNA Y 
."t •Utık.. h y d lıj llte u arp çıkacak ve ken- arın an itibaren neşre ba•laya-
-J'ıce ~leketi harbe sürükle- ~ 
1iı"lı'll gine. dair vermis olduğu cağımız bu yeni edebi romanımızda 
"!ttty gerı dönmekle itham e- • ti .. b" bi 
l.ı;ı teektir. ıc maı ır yaranın tqri ni en 
~eı~a~ih ne olursa olsun, kuvvetli bir kalemimizden 
~ ~ k ıle Mihver arasında 
~· :ı. Yakınlaşmış diye te- okuyacaksınız. 

~ 111.._~lıı;ıek lazımdır. Bundaı:======================== 1ı.'lııt 3 ""'file artık şüphe kal-
l~h ~•bi. ise de Japonyanın 1 
~ 1 bir ~~et hakkında henüz Amerikanın bilfiil harbe gir- oynıyabileceği pek vazıh değil-
1ı,.'"ltir fıkır teessUs edeme- mesi Avrupa mücadelesinin ne dir. Çünkü Amerika da harbe 
~tı· bVa!Qa Japon hariciye ticeai üzerinde ne rol oynaya- ha.zır savılamaz. Bitmez tüken
~ .l!ti1ı u son günlerde bile yacıı.ktır? Bu rolün eh emmiye- mez saı....>'i kaynakları hep harp 
~ ı<;i11 llnın h&rbe girmesi Ja- tini Mihver devletleri bile inkar uğrunda. tanzim ve teçhiz edilen 
\1'ar ~f ~arp danek olduğunu etmiyorlar; harbin uzayacağını Amerikanın bütün ~bbüsle -
!ot...~ ınışae de nasılsa onun döylüyorlar. Harbin ıızamaaı rinden azami derecede istifade 
~"llıil'~tini .~imse ciddi telakki müttefikler için harbin kaybe- edilmesi için -bizzat harbe girse 
~ bii;1 r. Dört beş senedir Çin dilmesi manasını ifade edemi- bile- bu müddeti beklemek za.ru
~"'.' \ııi~~ çıkaı;amayan ve yeceği için Amerikan m\ldaha - ridir. Binaenaleyh, Amerikanın 
)~ar . . ıktısadi ve mal! sı- lesinin Berlin ve Romada da e- harbe girmesi de cihanın bir 
~ ~Ç~e bulunan Japon- heromiyetle telA.kki edildiği aşi- müddet daha sabır ve taham
llfltlt b· eı-ıka ile bir harpte kirdir. ilin ehemmiyetini inklr mül ile kendisini takviye etıne
~~!r ıı:ıuvaffaklyet üınidile kabil olmamakla beraber bu si IUzumunu orta.dan kaldırma-! 
'ıııı.~~l'k Yacağı ve kendisini doğrudan doğruya ?.ııkeıi Ame yaealıbr. Dayanmak ve bekle _ "tltai'1ç tehlikelere atacağı rikan yardımının ne saman Av- mek lbımdır. 

addediliyor. rupada kat'! ve mU-ir bir rol Hüııeyln c.hicJ YALÇIN 

,,,__.HARP-._ 
VAZiYETi 
Avrupa yarım 

adasının 

.müdafaası 
YAZAN: 

Em,.kli G"""'"l 
Kemal Koçer 

Artık, Avrupa yarımada
sının müdafıısı düşüncesinin 
ön planda geldiğini söylerken 
hataya düşmüş sayılmayız. 
Bu anda Avrupada bir nizam 
ve bu ııllamı hiiklın kılmak 
igin kıyılarda ve sınırlarda bir 
defi ve tard sistemi bahis 
mevzuudur. 

Çeko - Slovakya istiliisını, 
Polonyanın taksimi takip et
ınl§ti. Geniş bir bölgenin ilha
lu, merkezi Alınanyanın. hava 
tedbirlerine karşı masuniye
tini de temin edeceği için, za-

( Sonu ıayfa :..!°tun ı de) / 

Londra, 21 (a.a.) - Şamın 
müttefikler tarafından işgal e
dildiği resmen bildirilmektedir . 
ş.m la&kkınd& FnııısWann 

wırdikJNi ha.OOr 
Beyrut, 21 (a.a.) - Ofi: 
Bu ak~m cephelerden gelen 

son haberlere göre, düşmanın 
artan tazyiki karıpsıncla ve şe
hir sokaklarında kan aksamın!\ 
mani olmak üzere, Frnsız kıta
ları Şam şehrini terketmişler ve 
~bir dı\lllldaki yeni mevzilerine 
çekilmişlerdır. İrakdan gelen ve 
Tüdmür umumi istikametinde 
ilerliyen bir dti.şman motörlü 
koluna. hava kuvvetlerimiz hü
cumlarda bulunmuş ve büyük 
zayiat verdirmiştir. Bir tayya -
remiz geri dönmemiştir. Diğer 
cephelerde kayda değer bir seY 

F enerbahçe - Allın orduyu 5 - 2 
Galatasaray Altayı 3 - O yendr 
·, -
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yoktur. ·ı 
Kanlı harpler Dünkü maçlardaıı bir görünüş 

Kudüs, 2 l(a.a.) - Kudüs _ (Yazısı 4 üncü sayfamızda) 
radyosunun saliı.lıiyetli bir mü- ı :===~.::==============~===:;. • 
fessirinin söylediğine göre Mar
cavum ıruntakasında Eduda ga
sabasının sokaklarında evlerin
de Avustralyalılarla Vichy Fran 
sızlan arasında süngü süngüye 
şiddetli muharebeler cereyan et
mektedir. 

Müfessir, şehrin ancak, ya
rısının Fransızlann elinde bü- 1 
lunduğunu ilave etmiştir. Fran

< &o'!.u sayfa 5 ıütun 6 ctıl ..,..,, .. ~ 

Yedek subaylar 
hazar zamanında da 

terfi edeceklur 

1 FIKRA 1 

Harbe kanıksadık 
Yazan: Aka Gündüz 

tanya adaları alınacak, .ılıı:ı
yor, alınmak üzeredfr. Fal;at 
adalar yerli yeı1.nde .. 
Şama gireceğiz, BardiyaJan 

çıkacağız, Halebe varacall"· \'a 
ş.ingtonu aşacağız. Her ~ev ycr
lı yer•nde! .. 

Dk zafer, orta zafer, son uı
fer. 

ömrüm dağda geçer. Şehre Yardım, yardım geliyor, yaı·-
inmek zorunda ke!Jığıın zaman dım gelecek, yardım nıescl~si 
lokantada zıklumlanırım. Övün, reye konuldu, yardım anketi 
övün bunları da değiştirırim. açıldı, açılıyor, açılacak 
Lokantalar, rrazinolar da bir çe- Gık artık! Evet, bütün ilünya 
şit cank sinemalardır. İnsan gık dedi. 
çok şey görür, çok ibret alır. Dikkat ettim, lokant3larıla 

Son zamanlarda işlerim ço- gazinolard:ı herkes sakin, tatl; 
ğııldığından günümün ikiser, ü- bir sessizlik. Yavaş k<ınu~ıılu
çer saati oralarda geçiy.1r. ö- yor, Gürültü az. Fakat. 
mürlerine bereket hepsinde de Radyo alıcısı işlemeğc lıa~l"ı" 

Ankara.dan bildirildiğine gö- radyo var. Yemek içmek saatle- ~lamaz bir gürültüdür kopu-
re Yedek subaylar hakkındaki rinde habire öterler. yor. Kimse dinlemek 'stemiyor. 
kanunun iki maddesini değişti - ' Habeşistan tertemiz olmıış, ki-
ren bir kanun layihası meclisin Bır kaç senedir, radyo alıcı- ıne ne? Bertin dilfilnceye var -
umumi heyet ruznamesine alın- !arı zırıltıya baıılar başlamaz ıruş bana ne? 
mıştır. Değişen bu madde ile bütün halk kulak kesilirdı. Hal- Lokantaların bu radyo za
hazarda. .-edek subavlann siliih kın hakkı da vardı. Öyle ya, manlarındaki -yani u.iıı.nslaı ın 
altında geçmiyen sivil hayattaki ~urası alındı, burası verildi, o- haberlerindeki- gürültüaii bli
müddetlerl de hizmetlerinden sa- rası yandı, berisi yıkıldı! Bu tün bir be.5Criyetin ruhi hale -
yılmak şartile muvazzaf subav- nutuk verdi, o nutuk ve~iyor, tini ifadP etmektedir. BePcı i
l.ar gibi terfi edebilmeleri hükme şu nutuk verecek! .. Geldi, geli- yet diyor ki: Ne haliniz var
raptolunınaktadır. 1 yor, gelecek, gelmek üzere!.. sa çabuk bitirin, harbe kanık-

Ancak teğmen olacaklar birer Aylar geldi. yıllar geçti. Bri- sadık! 

(Sonu eayf;ı 5 •ütvn 2 ~~) I:::======================= 
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YUSUF 
-----------ILE----------- Ti at o h ~ da 

bir risule GÜZE LLE R CÜZEll ZÜLEYHA E mekler Çöp e ee • ı OKUYUCU 
DIYO, Ki: 

Yazan: ULU AY 
Yazan Muharrem Zeki KORGUNAL 

iyileştirilmesine 

çalışılıyor 
Dün İsmail Hakkı Balaıd 

-7 - • • oğlunun tiyatro hakkıud.a ~ Belediye reis. mua ını Hem i sarii lıem zılınış ufak bir kitabını aJdılll< 
Baltacıoğlunun tiyall'O hıı ;k~ 

Oıı k'll"1eş , babalarının Yusu- - Bıraksa gider misin. "' Baston eklinde çı du·· n bu hususta g nı·ş iktisadi bir teklif da müsbet ve sağlam fik rl. 
fa ı<ar,ıı olan bu hudutsuz sev- - Yalnız gıdemem, korkanın vardır. Bu ufııcık kıt.aı; "'· cııl~ 
ı:-ısini eı.kidenlıeri kıskanıyorlar, do"nısu ... Kırlarda kurtlar var- kanlan ekmekler ôtedenberi nazarı dikkati- ne rağmen bu vadiılt> biı ~ 
için içın kızıp köpürüyorlardı. mı• : inaanı parçalayıp kıtır kı- ı·zahat verd 1 ıni celbeden ve beni pek çok umumi ve §ahsi ınal\ımatı ,,t.,. 
Fakat ouu babasından ayırmayı tır yerlermiş. daha pişkin yakından bir vaziyeti arzede- ediyor. 
h tırlarına bile getinnıyorlar - - Elbette yalnız gidemezsin. l rv...ı-· hırd to 1 h tinde "-- -" ist ceğim: Müellifin kitabı neşirı:lt!n ııı~ 
clı. Verdikleri müthiş karann Fakat biz seni mükemmel gez.. O uyormuş ~m !!" e P anması yon eye n muwue e · ı Her memlekette bu mev· ı;et 
lıakı- k ı" ~bebı· , bu sevgı· loskanr- direbılirız- . Ye imhası hıısu.ı;unda Belediye miştik. Bu müsaade verilmiştir. simlerde herhangı' kasap dük sadı bu mulıtelıf maluma 

1 
: ·' 

~ y R - M . - B L·'t A'·-- Alm da " fırınları ;""'"" rar etmek değildW. Tiyat•·. ı Dl>" 
lığından ziyade, Yusufun gör • - Gerçek mi söylüyonıunuz! euı uavuıı · u " .,,.,y an,ya çop .....,- kılııla.rına uğranırsa dükkan· kında. bir fikir verdikten _ rıtlt· 
düğü rüya idi. Babaları Yakup, - Elbette gerçek suylüyoıuz. E k m ek 1 e r i n daha. be- dün bir muharririmize aşağıda- iııi ile meşgul olmuş yüksek dip- lannıa kuzu, oğlak, dana et- asıl kendi hedefi olao öz UY~ 
bu rü •ayı :;öyle tibır etmişti : Yemyeşil çimenlerin üzerinde yaz imalini temin etmek maksa.- ki jz.ıha.tı vermiştir; lomalı bir mühendis bize m\ira- 1 leriyle dalu olduğu görülür. roya dair düı;ıüncelc•inı lcı1 

Yusuf yu·· 1cse1ecek, izzet ve ik- koo• nz, koyunları, kuzıuarı S&- dile belediye tarafından tetkik- "- Beleclıye veaıı.ifi umumi- caat ederek bu fırınların pilin- Senede ne kadar l<esilir bil· · ~ .,.. ı ılın-'.+-~- B ·tı' '--'- !arını yaptı •----tı bu fenni 0 e sürmek ve onları müdaı ...ı 
bul u•hibi olacak ·, onlar da Yu- veriz, derelerde çipil çipil yıka- ı er ya.p -~· u 1 u~,,. yeoıinm "" 0lıca.ıı •=kıl eden · ~ • - yorum. Bir defa bu zavallı lttd ~ fır · "--la belediy ·-"- .,_, """ -t altında "-·ale e çıkanla.cak mektir. !sınai! Hakkı 3ıı sufun önünde eğil' eceklerdi. nırız. ınc._.... e a.nı.ı.wua çöp ve temizlik işlen ida.rerun raı '"·' Y - ve en munis yaTnıların kesi- ~-· ııııt 

d -- b. to lantı -~·-ı __ ...,_ Ma ·' 1 tır Btından ·~- çöpleri sahil o.,ö'lu ile pek <;ok nolüaULr<= "' 
E vel, bu bir ha.ki.katti. Yusuf - Ah ne güzel, ne gÜ7'01... ıın ır P ravu.uu.,.... - - • şıımiiye kadar şehrunızde görül- · ~~~ · !ip yenmeleri herhalde insa· tabık kalıyoruz. Me..eta ın il Lll" 

rüyasında, avın, _güueşin ve on Keşke. babam. bıraks'.'- da sizinle 
1 

yanın ekmeklerin ~yaz çılan&- , menı.ı.1 bır gen~kte çalışılma.k- l ~ ~ect':nt!~~~ nı müteessir eder. Sonra fU sahneyi, perdeyi, de_ ko_ ru. ı ~ 
bir yıldızın kendisıne secde et- bır ~un olsun gezebilsem... s~ mileSsir olacaği tahmın &- j ta oldugunu BÖyliyebilirim. Fıl- dünyanın her şeyini Tesika ile · · hı>"' 
tı k lerinı <tönnüştü. Yakup da +. - Mademki gitmek , istiyoJL dilmektedir. hakika.. İ.stanbul şehrinin hu- ihtiyaç gösteren miişltül )'erine temin ettiği ' bir zamanda üç yajı, k011tümü, rejı.ıöru, · 11 
b h -- "b- ttik bab al lım Sen . Beledi_-_ye tarafından miltead- 1 d···•---- _ - ı;<>< '"'-''-"en bunları kısa mesafelerdeki fl · d "rt kil t . . b ' m üellifi bile tiyatronun J~ e.._ u -şa e.er ruyayı .... ır e -

1 
sun, a.mıza. y vara . -~ı. la.şı1- ~....,,uu.u ,,. ....,. ,.~~ 1 -- ti k imha t o o e ıçın ır sene son- manlanndao addetmıyor .,, 

- S~kın bunu kiınıoeye i;l}y- başla o zaman dayanaruayıp dığ:ıu nazaran en p.iışlcin etcmek alınmaması gib, Uık tük vak'a,,. ea,__._. Göru"yorsunuz iti, beledi- ır servetı milli}'! heder . de t 1c 
ten .sonra: de yalandan qla.yıp sızlanmağa ~ tecrübelerd:O ""'."~ al! buı ııemtlerde çöplerin vaktinde ;:kar!ı~~~cıe"~iş ~~ 1

1 
lannı. übç' mislini ~~ .~ecek <>- yatronun bütün büvııcetinı .;.,lr 

leme. lı•le kardeşlenne ""' du· sana ;.ın· verır· . l baston veJdinde çıkarılabilece_ k- ı lanı. tesadiıf edilebilir. Fakat A'-" tm k d d ol lığlnı Y~ akto: .. en ti ~ ...., ~ A Sıhh V_,_.,_._. de ye e 1 d e mevcut vesaıtle e e ne erece ognı ur 1 kiı.ı ettırıyor Fıknoe gorc 
yu rma . Korkanm ki sana zarar Hazreti Yakııp. Yahu"- ile tır. yrıca at ~ bundan allkadac memurlar bılnı.em. Kaordınasvon heye- . · •-"' ,_ "·ledi .. de-"''' bir teb ' buna azami ehemnuy' et vererek - . _ · . yatro iyi bır artist d~ro~~"' 
lan dokıınur . konuşmakta olduğu için, Yusu-

1 
"': yeye _gon '"""' . · ı hatta şahsen ma.kammııı; bile Ç"""·yor. Yalnız dört ,,;;, biıı tinın kararıy~e y~na gırmı- I üst tarafı lilfü _ ,..;; •• rtır. 

Demisti. Onlar da. ancak Ya- fu arala.rıııa. a.Ja.ra.k ve kandır . ligde ~ lı.astalann yemek nıec ı haberdar edilince derhal icap e- ......,. ' - t yen kuzu, oglak ve dana.nın .. ~ 
k•· p il" y""Uİ arasında '-alına- m•iYa. """""- dige- r o"-•"·--· 1

1 
bunyetinde olduklan .tllZ$WI ek- , den tedbirler alına-•· şı"k&yet _ lira gibi bir parayı tanzifı.t iıı • ı · · ı Ben bu meeelede -..ıuı.ı .~ ·• ~ ~ ~ • '""' ....,........ 6~~ denil k ..,.... '"" !erine ve,,;;, bin lirayı bnnlann kes~ men~dılse_ sena"1 . "' ,. 

ı auu edikın bu "1lTI ö-. eni •
1 

henüz görmemiııti. Bir aralı.k, mekl~ - ~am- . en e,_ ler önlenmektedir. Çöp işinde de"; •• se;kve imhasına sarfe- 1 et. yün ve ini ı tıbanyle ne ileri gidemıyorwn . - ~ '·'l.J 
vermi·"e-". "OZÜ on•·- moince, fevkalade ekmeğının_ ı __ lı_ nm temuı olun- ilk oJa.rak ~alıa;tır&<'DÖ'nn,.. ~ ~ 1 k d b - t ld ed"· perdeyi, dekoru ilh.. t:ı~ı -• "' '"" ~ ~ ... ....,... 1 şt .......- diyor a ar ır serve P e ı..,.. d ___ ,_ :<-..ı.ı. ~ be ,.. 

Yusufıın yükselmeııme mimi sevindi: masını ıs emı ır. lenin sıh.lıatini gözönünde bu - ·• ' -~ •• bileceğini alakadaran hesap er= g...,,~ a 1 ~ 
olmak içın onun masum vücud!i- - Oh ne büyük saadet, hındurduk. l!.welce ya.ptlan bir edebilir. On sekiz milyona lann da şiddetle llizıım. • ı tı •l r' 
nii ort:ı.dan kaldırmayı veya ne büyük ""adet ! Hepinizi bir M.. k b muayellt!<fr bunlardan bir kıs - Mu·· ra ka be dahil bir ferd lllfa.ti:vle ~u niim. Bununla beı tı..r lıv~t ., 
Ken·ıuı diyarından uzaklaştır · arada gördük.~e koltuklıı.nm kıı;· Ura a e mmın gıdasızlıkta.n sıhhatleri mektubumu yazı.yarunİ. Bellti da "layüs'el amma yef ' ı.I .• "'; 
mayı yüzde yÜ2' zaruri göriiyor- banyor. Şu anda. Büny<Uilllll de • muhteı'olduğu ~tü. Bu- heder olaa bu canlara ve bu nıJı: hükümran. olanın ·ıı-tı t 
lardı. B hususta en kü~-ül< kar aranızda görseydim daha çok komısyonu n~ karşı ameleye Süleyıxı~niye kursu servete~iz de acırsınız da ~a- du;'l'ıına da kat'iytm ım'lll,oı 
deşle ri Bünyaıniıı. müstAsnıı., l>ep memnun olacak.tını. medreselennin birinde güzel bir zetenizde bahis mevzuu eder- var. • ·• ' 
si de kalb ve flkir b;rliği etnuır l Diye el çırptı. Sonra, Yahuda _ yatakhane vücude getirerek bu- ~ınız ve belki fa.ideli olur. lsm~il Hakkı_ Baltar·ıo;~ · n J 
!erdi. ile birlikte, onlara doğru ilerle- y Jri t Jant rada yıkanmalarını, yem .. !< y&- ' 8 • • . k d- Dıllıyada en sinirlendiğim fevkalade· sıtayu le taraftar ti 

O büyük ağacm dibinde veri- meğe başladı : arın Op I• . , melerini temin ettik. Hatti, per- ' lrlDCI UrS Un IJ0Y neme lazım ve n .. ye la- duğuın bir fikn vv ;., • dı• ,.f 
len müth,~ karar, işte bu kalb j - Nasılı;mız yavrul&nm• •ında et meselesi- de ve_ radyo da koydurduk. Yaz; merasimle zım kelimderiıiir. Çok rica ze maletmek ist ığı \ıır tı~ 
ve fikir bırliğınin maluulü idl.

1 
Oğullarının heJ>Sl birden b& - ~ _ _ mevsımı dolayısıle fazla amele ı ederıro iz de öyle demeyiniz. ı ronun temelini kurm:ık IS · * • ğı.rdılar: ' ni tetkik edeeek bulabilmek iı;in aylı~ları~ a.r~tır ı kapandı Derin aaygıtıı:noiın kabu.lu- Eidir. Büsbütün aykır ~ ;:tııt'. 

Hazreti Ya.kup, bir tquı İİ»- 1 _ Çok Şükür lıalı&! · ~ , , dık. Bundan aonra ımkan nı~ - • nü rica. eder:m. ' celerden tiyatromu ·<ıı •\l f 
nne oturmuıı.. kendi keııdiıuı k~ _ Daha iyi olun toşnnlnm. Fiat MllN.kabe .. K.tımJııyonıı. betinde beygirli c;Op arabalnnnı 2 Haziranda: a.çılan birilıci Fi- .1Uatıydı M. <ili K<Jmal mak ve ona dogruda~ ~oır1ı#'. 
şan, zıpJıyan. oynıyaıı. sevgili Ben, ağacım. sa de dallanmsı· )111-n&ı tekra.r ,toplan.aııakbt. Ko- ı:nııtörlü vesa.ite tahvil etmeğe at Mürakabe kursu dün men.- l hüt·iyetimizdcn doğa,ı bn • i.ı4 
Yusufunu ııeyredıyordıı. Arka- 1 ruz. Allah li~pinDi. baltadan &- mısyonun' yatınki toplantısında karar verdik. Bu suretleı d:ıha simle k~..,aruıHŞtır. lkınci kur- ! 1 Sahte bono siyet vermek istıyor. i;!Y" ~ 
dan bır ııyalı: sesı duyarak ~ 1 - - - çabuk ye daha çok ıniktıı.tda çö- sun 15 temmuzda Ankarada a- ii.leminde yaptığı inkıl.\p ı lıl ·~ • 
nı geri çeviı:di.. Eıı.. biiy.ük otlu 1 aırgeeın. _ 

1 
müzakere edil~ek en miihim püıı denize dökülmesi imkan• çr1mıw mukarrerdir. üçilncü nman Meyerholdun, t iyatr...ı< ~ 

Yahudanın gelmekte olduğunu - Sag 01 baba. mev~uun etllletieleSi oJdıitu an.- ftttııl olacakbr. Booa binaen Al- lrursıua ise nerede ve ne zam.ani nu kurtarmflk için ha.; "i'!l 
11;;.., 

görerek avaga kalktı: [ - Soyleyın bakalım. Bugün laşılmaktadır. Fiat lılüral<Ue 1 manya(lan 13 çöp kamyonu ile açılacağı beUi değildir. Ma.am:ı.- DOnkO mahkemede iki kaynaklar gibi o da l ıy.ıtr0 ti 
- İyi ki geldin Yahuda! Yok- nasıl _oldu da hep bir &ra>:<ı. ge- bür011u dünkii ı;inde birçok 5 ll"OtOÖZ mlibe.:ıı- ediyoruz. Ev- fih An.karada 14:J!ması kuar - ı suçlu tahliye kararı aldı zım temelini milli k - n ,ıu-ııl' 

ııa . şu yaramaz Yusufıin kendi~lebıldınız! · toptanc'ı •--=---..._ •-b''""'++• .... - ' ·-'-4-Avnı.-"·- .,...: ... a-:o ro"p ta_,.._· .. - .lan. ikinci_ kurs da, lüzum. mız.dan aldığı eıem ... ı lad~ ~ 
.....,,.,,,..., ..., ..... - uu- ~~ .,_ ., .. ~ ~ ' 9~' Mübadil bonoları ''---'-de mak ı' stı'yor, Bu k ·yı• ı ,1. kendine nasıl eğlendiğini gör • Zaten makaadını ~ için 

1 
___ ~ ,_ _ P .;....,,., ı kamyonlarından birkaA; tanesi ffeülurııa :tehrimi.zde açılabil..,. "'""'w I -

mex 2levkinden mahrum ka.ı& - 1 kapı yapınağa çaiıııan Yahuda, u""'""" ... muıyonuıı -·~· bozuk bir halde aaraJ1 nnnııda cektir. _ aahtekarlıl< yaparıı-k ve bazı h"psinde milli varlı5ım ı1JP 
caktın. bu tıraatl kaçırmadı: ı l(Ü.nkü ic;_tµnamda dıl11~nılmek yatmaktadır Dört kamyon lı& 1 Şehrimlııdeki birinci kunıu hi· saht.ı l>)nolan da cıro muame- kislerini göriiyorunı . U •ı ti;_,; 

Yahuda, ak8aç_lı, aksa.kallı lıa-

1 
- Ka.rdeş.un.ıı: YWIUf içw gel- üzere ha.zır bwunın.ıanıu bıl . mübııya ede~k bıı bozuk kam _ tirenler yarın öı!:leden evve_l ~- 1 lem ile devredip binlere~ liralık la Baltacıoğlunun ~ :ır~· 

basının elinı optu : _ 
1 

dile. . t di.rnıiştir. yonlara ilave ed~. ~unların 1 caret ?dası salonlarında un.ti- alış veriş yapmakla suçlu Galip, nw nazariyat vad"' ' · ı' . 
- Nasılaın babarıgım. _Çok iyi ettiniz. Onu görme- f çok çöp aldıklan ve na.klettikleri j hane tabı tutulacaklardır. Hüseyin Avru ve arııl cınnda iki sını gönlüm i11teıı1iy ır. 
- f'ok şükfu evtadım. Yuııu- ı ğe geldiğinizden dolayı Allah . g-örülınektedir. l(üteo.lıhit mu- kadııı da bulunan di,;er arka- Şehir tiyatrosu ; ı;ôrıle ~ 

fum yanımda oldukça_, dünya 8'2den razı olsun. Maan•fte _ ,, kavelesi bittigı"' nden ve vasıta- ' 8• k k•• .... • d.a.;ıJarını_n mcıhakemelerinc dün cen mevslınde mu_anı. n. 1.uı,, 
ık 1ııa da ~-mi • r urt opegı ikinci 3.gif CeEli Ill,lh.l<t!nıesinde b' bu A r IJ" y ı umurum """'~.. _ Fakat sadece görmek için sızlı1ı: dolayısile başka ~pler 1 d 1 d 1 birinci ııebe ı "" ' (/1, 
. - Yusı:fu bi.ı de çok seve - gelm ik. Ya.rııı biziml& gezm&- ı·nkı .. şaf de çı.kmadığıııdan çöpleri şimdi k d d e~':d~:::ı:~ suçlu avukat- , k~':: .. m~iy~~; " "t08!h ı il ' f t~~it'_ 

rız babacıgıın. Allah onu, evve-"' ğe gitmek ister mi diye sorma- kendi vesıı.itimizle denize dökü- U UY U lanndnn İrfan Emin K<iaemilıal mıy..,. v~rıp ~ul'l 1 1 °'" '{f 
l& sana, son:a biz büyük kar ğa geldik. .... arif Vekillı"gı". --'-~'--' ve U- ı yorru:. En kuvvetli bir m~törii- ' og" lu ve "'-·ef mu··e'·"ı'IIe - - tah lardi. Bız -:ı.rtJsti an}ıu luk· -; 
d ı "".;., laaın "" "'""'"""' · . . ~ _ "" ruun 1 rilen piyesler milli ul.ı~ Si .w e - enne . .._.ş · _ Hazreti Yakup, birdenbire va 1 aeıerın· ögr· e'-en '·-"·osunu tak- ! müzü buna tahsis ettik. Çöpler Fınd.ıklıda Set üstündeki ev- liyelerını ıetediler "' 

Jiidını Allah ""' ......,. im· ecek - . : zım gJ!en salınemı7.i ~,-~rı _,, 
. -. Eksil< olma ev · , zivetiııi "-'" 0 tirdi. Korkunç bir i viyeye kar.ar ve~:..+:~. şehir sahiller.ine ge ıy ııe- !erin yerine ait bir kıırt köpeği Hakim heyeti, bu taleplari gın· Tür- kı"yede 1. 1 ~ ba ·• Jı <~'" 

sızın d_e ne muradınız. varsa ha- -~-··-"""'ile"' k•N!le .. m•o. .,.;bi ·~ u-'-- ., ....... ..:.:::"'g~~- -ka'let kilde'. a"ıkta dökülmektedir. "' • · u~-- -... --.. --.. ,... ,.... ~ -~- ""'·~ ~ dün akşam J;l!Ç vakit kudunn113 ınüzııJcere ettikten sonra yalııız ·-·--o (,,.· --vı-ye do·· .· • , nte ~ 
sıl E'tsın. sıldı: olrullaı-a .. derdiği bir- emfrle • Y-uie çöplerln imha.sı için o,.. ve ağzından sal yeler aacuak et- Ali FWlt ve KMun. adındaki iki ij;;;(p

0
= d:i Ter~ y uıı.ıı.J 

Baba ile o~ böyle konuşur- _ Sa.kın 'ha! .. Onun yanım- bu ders Jh1 daha iyi randman 1 küdar, Beyoğlu ve lstanbulda rafa !!8.ldırmıuıı üzerine sahibi suçlunun tahliye taleplerini ka- daha. bir çok isimleri ııı~;l' 
!arken di>"er kardeşler de gel - dan bir dakika bile a.ynlroasına alııımıuıını temin mala!&dile s.ı- ohnak üzere üç büyük çöp fırını tarafından hemen polis karako· bul ile diğerlerin.in tahliye ta- müelliflerden tercıim ""'' 
mış , kendi halinde masum ma- tahammül edemem. nıflann azaıni ~un 60 1 1 iw;asına kanır vermiıı ve bu fı- luna haber verilmiştir. Vaziyet- l •nni redde ve S<'ki.zinci as- (şeytan mağara.lan) nzıJ!l ..ı. 
sum oynıyaıı Yusufun etrafwı Yahuda kekeledi: geçmemesini bildirmiştir. nnlann inııaaı için Koordinas -t le alakadar olan memurlar hay- liye t ezada görülerek beraet hirbaz), (M~UU. lrnr~-U'~ 
kuşatmışlardı. -Fakat babacıgım" . On.un 1938 ııeneeiİı.de orta öğretim varun bir zarar vermesine mey I' kararı le netıcelendinlen bir sah (Korkunç sefine) <ribi e,.el"_-,, 

Yusuf, onları görünce oyunu- çocukluk haklarından mahrwn ı miles9eeelerinde öğretmen ltad - T' t kAI tl t ft' dan bıra:ltmadan tabanca kur • te bono davası net•uesinin S<>- okundu.,.Tıı devreye.,.. r ·:ı. ıJI~ 
• b kal ..., • '- G . T b' "'---tit" .. K ti h b- l uh k · di • b' u. "' u:;eyın 

nıı bırakıp hepsine ayn ayrı CEI· oldni'unu aönneg-e gönlümilz J roeu 3000 iken bu miktar bu yıl ıcare Ye a e e iŞ şunile öldürmüşlerdir. rulma,.uıa ve bazı şa.lıitlerin cel- d Halbu'·' H-- - ~ 
v•n yeti~tirmege mec ur • razı olmuyor. ooere.. azı er 'Y" -""-"' usun- heyeti U U ani' Ş-afeddin bir sene hap- '- 1 e m_ . a ernenın :;er ır Gürpınann bir eserin le d ~ 
mL~tı: - Yusuf, çocukluk hakların· den w ~ Yükaek Öğret· naklolundu se- mahküm oldu gune talikine karar verdi. gibi "ilendi memlek~tiıııı?)O.;, 

- Yalnız bDQına canın sıkıl· d • k- men okulundan mezun olacak • 1 da - ki r '" PJı 
...,.. dan mahrum eğil ı... !arla 4000 kişiye yaklaşmakta- Bir müddettenberi Dördüncü Edirnekapı ta.raflarında 4 ya- / ııeşi a tın ın şa ·trn ... jll', 

ınıyor mu Yusuf? ki Yanını - Siz bu sözleri şefkatinizin dır Vakıf Hanında mütevalll bir bü-
1 
şındaki Osman adında bir ço.ı B E"t.E D YE Dl: adet, ahli\k, an'ane çı ~"-kl'r;I. 

- Yalnız değilim - fazlalığından söyliyorsunıız. Cümhuriyetin ilk senesinde rota çalışan Ticaret Vekaleti. cuğa tecavüz ederek cinsi t&- k k den toplanmış e. a.~lar ıı.t il 
ıla babam var. Yusufun da bimn gihi kırlarda, orta öğretim müesseselerine de- il U:ftiıı heye.ti için Kutlu ha.n.uı.da ml!-'lta bulunmakla suçlu Şerar Ko ÖnıÜl"Ü kurulmuş eserlen ••yu~ııı~ 

- - Fakat baban sana oyun ili'- bayırlarda dolaı;ınağa, kekik ko- vam eden talebe adedi ancak bir daire kinı.lanıxw;tır. feddinin birinci asllye ceza mah· Busene de stok ancak bir teınaııa sar. ı t ı Y 
kadaşhğl edemez ki... kosu ile dolu 8aglam dağ hava· 9000 olmasına mukabil bugün Ayrıca şeh~iııde _, y~~~~ kemesiııde görülen davası niba- ı Wabilir . ., _,,J 

- Biraz sonra kardeşim Blin- sı alınağa ihtiyacı vok mudur? devletin 141 orta okulu ve 44.- kurultleak olan ıaşe nıudurlüğü yete ermiş ve Üsküdar teYkif- edilecek İsmail Hakkı Balta•".ğl 
yamin gelecek. O bana pek8.la O da gümü~ sulu derelerde yıkan liııesinde 3600() i kız olmak iireN 1 için de bir daire aranmaktadır. lıaııesinden getirilerek duruşma- Geçen ™ yapılan ve çok iyi membaları l)Ulılartlır · ~ 
oyun arkadaşlığı edebilir. mak, yeşil ovayı kavuran öğle 121,000 talebe okumakta&.r. ı İhtikat ile mücadele eden Fiat va. alına.o Şerafeddinin bu suçu bir netic.> vereu k tanbulun S&- Çocuk oyunları , H- y ,t ı?' 

_ iyi amma hep ayni yerler- gün<>~ a.ltında koışup zıplamak, Vekillilı: okulların buPilnkü mürakabe teşkilatınm da. iaııe sabit görülerek hakkında 1 sc- 1 nelık kok kömür ihtiyacının de- neleri , Hitabet, Anadot ıı !< ~ 
de oynuyorsun. Biraz da kır- koyunlann, kuzuları naıııl otla· vaziyeti kemiyet ve kadro_ ~ti. -ba.- I müdürlüğiın_' üu_kW.-ulacağı b~- ne 2 güu hapiıı cezasına karar 

1 

pülara ötok edılın~ı k9.r<trla.>,- !erin in tf"lllsilleri , Karıı:t:Vfl. _1/ 
tara gidip dolaşsan fena mı <>- dıklannı, su ba.şlarıııda, le.aya rile takviyeye karar verdiıti gl- l ya nakledileceği soylenmelrtedir. verilmiştir. tırılm.ıştır. Bu kömürlerin Şİnı· ta oyunu, Tulüııt t i y ııttl" 
ıur? diplerinde, ağaç gölgelerinde 1 bi · tikb8l -çin de tedbirler al · J dıden ı;etirtilmesi için helediye ilh _, 

_ Babam lıınılanıyor ki... nasıl ya~p e:eviş _geti.tıtilı:lerini mı.~. ı • ı K AT 
1
. L 

1
. iktı~at müdürlüğü ile Eti Bank Görülüyor ki tiy:ı t ı~ırıı°t,I 

görmek ıst.ımez mı? . Yükse_ k öğre~e .. n .. o~e-G&- kömür şubeleri arasında temas· esas üzerine kuruhı.r.ak a ~ .. r r- Yakup fena halde pirelen- zi Terbıye Eırstıtüsunün ogret- r -!ar y<>pılac~ktır. onu· yabancı çeı;tııi sın•J.,n • ~ 

Y • S b h 1 miuti. Bu ısrarı pek manidar bu- n:ıen namzet kadroılıu 600 ü te- Kahve tevziatı yarın tarmak mlirnkün olab>le.:6 ~ıl eh) a a luyordu. Gözlerini dehşetle aça- cavüz etmektedir. Diğer taraf-· Fakat bütün bu ke:yn 1.;J 
rak Yahudarun yüırline dikti: tan Vekillik öğretmenlerin bil- y ngoslavya.ı kestaneci Remzi yapılacak dan alınacak katreleı•i Jıırb'ıır 

ABONE BEDELi - Hayır oğlum, hayır! Yu- l'ileriııi daha ziyade yükseltmek Kahve tevziatı için Ticaret do?.unu kaı;ırmıy~rak kl_rı?~jl 

Türkiye Ecn&bl 
sufumu bir yere bırakaınıını . gavesile kurslar açmağı ve öğ- d- bb d • V elcileti tarafını.lan hazırlan.uı nıak müşkülatı naaı l ıJ<tı 

_LA.kin babacığım, onu, bire retınen kitapları çıkannağı dilr Un tJ ) a tyeye mUa yeneye talimatın vekalet tarafından ed•lecek? 1ıf. 
SENELiK 1'400 Krf. 2100 Krt. emanet edeceksin. şünmelrtedir. dün pos~ya verildiği anlaı;ıl - Orasını eser meydarı~ ı!I' 'I, 

750 • 1460 • - Siz onu muhafaza edemez- I TISAT sevk olundu mıştır. Bu itibarla bugün taiı - ten sonra anliyııcağ •.:ı: '!'J r/ 
00 K mat - hrimize gelecek ve Pa- g .. 1~ hükme- de,.,.;,;• , şın· ıuıhll-" 

400 • a • siniz. Mae••Jlah, kurtlara kap- .,.. ' ~ .... .,~ :fJ 
160 • 300 • tınrsınız. o zaman. benim halim k•ı• ae.rteııı gününden itibaren kah- Ha\•vur la da kalsa h , .• j~t' 

6 AYLIK 
3 ... YLıK 

. 1 • Ahım da-'-- Ticaret ve 1 1 Bundan bır" mu"' ddet evvel . . ·-·"- edile d ve tevziatına baıılanacaktır. 1 p1lıın bir hara.ket da ı l l nıce o ur . • g..,n eritir. ıçın ......,,., n uruııınaya ae 
T A K V 1 M Dumanım gökyüzünü kaplar, seyahate çıkıyor Sultanahmette W:ıtiyar bir di- dUn devam olundu. do/:ru atılmış bir a.lı J 

dünvayı güneşten ına.lınun e- TiM-t Vekilı' Mum·· taz Ök- lenciye ait olduğu sonradan Yugoslavyalı Remzı • teY kif- Bayan Taranto 1 tir. .,,r.. 

1 ... YLIK 

22 H•z>ron 11141 PAZ:AR , ~~ ani 1 k 'k b' kadın '-•• h d tiril' k nıahk lamail Hakkı B.tlt:.c ı<>? .,ıf 
C der men'ın- burt' rde ~--"enı.z' , aşı an eeı ır u...-. ane en ge ere eme· r.;, '-'---~•- --·yu ~-•--''-"ı' 

26 emoziy•levveı 1360 Y.ahu"" 7ure" ği daha "''"""- ~ ~ ..,.........,, ,-"" ~~""''" riııalesinin bende hwııJ I ~ • 
9 Huır11n 1357 ....., .,,.~- mıntakasın a bir seyahate çık- bulunmuşta. ye alındı ve kararın tebliğini Çocuk Esirgeme Kurumu ts- ?ı . V 

Glin 173, Ay 6, Yıl: 1141 • Hızır 48 den yanmaga başlıya.n ha.basına ması muhtemeldir. Yapılan tahkikat sonunda beklerken birdenbire riyaset tanbuJ mcırkezinden. ı di., ıntiba bııduı· ! ULtJl'Ô· 

llol• 
t.31 

12.16 

ikindi 
8.32 Ezani 

adeta valvanyordu: f ti Asiye adında ihtiyar bir dilen· tarabndan kendisine : Yalova kJı.plıcalaı:mda hulu _ 
- Bize itimdın yok mu baba! Fındık iya arı ci kadına aidiyeti anlaşılan. bu - Biz senin bir kere nıua - nan tüccardan Bay Taranlonun 

Biz, kurtlan öksürüğüm.özle koc Fieko birliği ya.ni fındık satıf baııı keserek vira.neye gömenin yenene lüzum görüyoruz. Tıl>- refikaları Bayan Taranto 6:S 
16.17 Vıeatt kutur; arslaD!an ha.ylı:ın.!)ımızla. tanm kooperatifi, fındık müs -1 de o civarda. seyyar kestaneci· bıadll tarafından müşahede al- kimsesiz fa.kir köylü çocuğu 1 

Akflm vaıoı hn••k kat:ırınz.. Hangi cana.var V&rdır ta.hsiline müraoaa.t ederek 19311 lik eden Yugoelavyalt Remzi tına alınarak muayene edil • baştan aşağı giyındirnıiştir. Fa-
12.00 2.<M 8.23 Eıut ki Yusufu elimirxlen alabil.eiıı. m&lıaulil fındığın kilosuna 43, olduğu anlaşılarak adliyeye meni istiyoruz. kir yavrulara karşı gösterdiği 

2.08 v- Bb:im ne yiğitler olduğııınuzn 940 ma.hııulil.ne de M kuruş fiat verilmişti. İkinci ağırcezada Denildi, ve mahkemenin bu eanda.ıı. alak ya aleni te.şekkür· 
blitüıı. Kenan diyan halkı bili _ teklif ııtmiftir. Halbuki. fmdtk- i ı;ırtthnekte olan bu ciı:ı&yet husustaki karan okundu. !erimizi hildiririz. 

O 1 K K A T .... yor da 85 bilmiyor musun ba- ıanmı.zın q piyuad•lrl flatlan . <l.aV'&Sl bundan eıvvelki duruo- Suçlu Remzi ŞL'!kın şaşkın Yeni Sa.hb _ Bayan Taran· 
.v ... ı a.b•h• • ılnd...ııe.ı 1 ..,,., ha.?. daha ylllılıekdr. Tartın koo~ m.ada tahkiltat saf!ıasmı bitir- Te biraz da n1Elınllun göriinenılı: tonun necibaııe hareketinin di-

•• .-rok n .. rocıuıın Mlilm..ın l•d• Yııltubua Piiıderi yaşa.rıyor, till.nin bil tekııtJ. fındık pzy- mtıı w iddia makamı da lleıır a.ğırcezadan çıktı. B&kalı.m §İm- (er zeıı.gin.lerinı i nümune teş-
b 1 sında ,_.,,..,ı;,., ,. _ _,, __ -•"'- ._ _._.._ teczt,,__._, ist............ Da- di tıbmadll mua,,_ .. net'-'-i '·" etın · · •-- - ed '-. oh.ınmax ..,.. un ... in kmvboım. .. ,.. &ell!1İ titriyor, yt\di reıılrten_ renge ~--o-- &-.umc ~ ~ z.wıu. ,~ c:.w..ı&gW ~...,......., ._,,,..,~ a,u._ esını r.çıuennı er, ild.• 

don fol•Y• hiç ~lr m-llyot kakl giri~: nJunanıılbr. 1l'lıMllk. flatlwııadııı va doa)'Uml tAıtJdk Tit karar naıııl bir raporla bildirecek?. .Uyetl.i bıı.vaııı bız de tebrik e-

ıdl"""- IA- -> ~ltl&k ye&Wr. "'--------- ------------' ~- 1 

11.48 

8. Saffet Sezenirı 
kon fe-ransı . ~ 

Belediye tktisad Mfülii1:!JCI 
Saff.et Sez.en, Flıı.t Mu pif 
kursbrında, belediycterırı ~~ '-' 
sa mürakabe:,ıinde vazıfe JJI 
liUıi,vt>tieri Vl'I Ticaret ~ ,ıl" 
ile olan nliln.ısebetl~ri lı 
miiıı aka~alı bir kon!~r ııt~ 1 
ıniştir . Konferans bir 1><ıÇ 
at do >'am etn1iıftir. 
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Yaz:::1: Sami Karayel ---------1:1131-=ıı::a----- 21 ı Feneri:ıahçe - Altın ordu-
Il:urt kapı.'1:nda iki pehlivan seyretmişt\. Oemanı nasıl yen-ı in1111.nı bazan kolayca yenerler.~1 yu 5 • 2, Galatasaray P a.A. ı· a..... 1 

1 .. t" Ben sana bunların oyunlarını O d' ı '' _______________ , _____________ ..-..• tnUthi~ mıicaclcle ettiler.. bra- eliğini görmuş u. . gos·· te' rnıis,tim. Biliyorsun degı-· ı Altayı 3- yen 1 _ 
him, hasmını gırtlaklıyarak çc- l<'akat 'fosun'un gözü İbrahi- 1 • d -ı 
virmeY. istiyor, Osman, olanca mi hiç tutmamıştı. Niha.yet bir mi? Milli kiline maçlarına dün Be- 1 t b ı Pi A ·ıa Hangı"si ve nere e - en yl> 
zorll. b:ı kllcük ve hafif hasmı- avuc adamdı böyle bir pehli · - Biliyorum usta.. şiktaş Şeref atadlnda İstanbul- S Ctll U Un a j rl - ,. , 
nın ~!laden i.urtulmağa çalı.;ı . van 'ırı3aru ~ıl ycnebilirili? - Yağ güreışindc bulnlunma . la Jzmir taltım:aı·ı arasında de- } Y } } k ,. b B h"k t" ? p}aJ 

'fosuıı, b tUn ort:ı.da bulunan ~·~n oyu..,Jarı vardır bu arın... vam edildi. Az bir seyirci küt- yo ,. O CU U aza l - Un Un ) me l ne.• .. Y~~yc.t Osman, kapandan 1 rıelıliv.anlan bırer bırer ycııecc- Bu, oyunlan ellerine geçirdiler 1 leııi tarafından takio edilen maç- J 
;;a:ı1~~~ ~;\aı~. ~eü~; gi~u~~~ct;,·ıU. güreşleri birer ~~ i~sanı bir çocuk gıbı y .. ner· ı ~:u~ed'cec;~~~rb:1ç~0~u~~~ti'. ı~nceleri .. Su topu oyunları .. Ah dönmek o 
bir mUcadele oluyordu, !iiİ'Pr ayW oluyordu. Nihayet ·- - • • • b' duyu 5-2, Galatasaray da Altayı - Diye bir korkuya d~ 

İbrahlmin köylüleri sevınç yinni ""' ~ıit pehli"au güreşle- - Gördün ya, hasmını 81~ 3-0 mai;lür:ı etti. Istanbulun sıcakları basınca _ Ve haklıyız da bunda-. 
i"ındeydiler. Osmana .ka~ı _böy- rini b:tırdi. kol baskıaı ile şahlandırıp deniz büyük bir ihtiyaç, plajda J<I 
1~ bir gureş çıkaracagıru h:ç de lkinci finale kalanlar kazıın j üstü yere vuruverdi. Me.çların tafsilatı: ' en çok revaç bulan bir eglence Yazan : l:adar kalabalık var. ~ 
. . t eml.şti!er başına geluiler. . _ . - Gürdüm usta... Fl'ner:.,.ııçe ı;, Altunordu 2 yeri oluyor. _ - ..,, O,. • R ! Plaj sırasınca gıızi1:,ı ~~t; :-gen~ler ~ sıra bagı- Kazan başına gclenlcna ı ; ın- - Sakın, kisbc~ kasnağına tık karşıla~a Fenerbahçe ile Eskiden bır söz vardı: aD emz.ı men her masası meşı;-:_ 
ıworlarnı: de sayılı olarak ve göze ç3:'.Pa~ el attırayım deme .. Onlar, kis- Altunordu takımları arasuıda "Karpuz kabuğu suya düşme KOR OK , ~r~e~ka~:~~~~:c~~ ~~e( 

· H 1b al · r Tosu.ıı ile İbrahim vardı. Çünku betten sağına el uzalıp ta yaka- leli den denize girilmez,. clerlcı-di. ..ı 
- a, r um... lad.Jar mı ır·1hakkak adamı ye- yapı . ~ H"ngı· karpuz kabugu- canım? la masa buls~ydık b"'· - YaM İbrahim!... bunlar büyük ortanırı en ııa'll· Takımlar·· u 1 ı 

· lb b k nerler · b ı "···· ı Dav
1
tkular, zurnacı! r da · dar v.chlivanlarını •:'> uca _ Bıliyonmı usta!. Fenerbahçe: Cihal; Muam __ . Bugun o sözü ııöyiiKycnler ku- Vereceğim cevap '}udur size: Aman Allahım ! BU o rallım. ı· '-. ı·- getirmek i

0

in hava- m..Vlüp ed~ıck meydandan çı- 1 A dın " ı o Juıısa.ıar da gönıeler. aqıuz a Y'anılıyorsunuz canını e· "u~ ' -., - Mesela, Tosunu alta aldı - mcr, Murat , Y • .oeyııe_ • .- , • - !ık! .. Ru ne mah~er .. 
1 brını kızı.~tırınışlardı. Çın::tene- karmışlarJı. d kk t" B 1 mer·, Kadri, Naci, Naim, 1 ıya:ı.ı, bugu suya düşmeden d.ıgil ya.. fendim!. Bir kere diiı;ünUuüz ki "Karpuz kabu,,n-u sıt) 

]er davullarına öyle tokmak vu- Fa.kat Caz"ır, Tosunla lbrahi- ğın zaman da ı · at e : un a• Dana t.opral< ıiscündıı karpuzun bugun" nastlsa diüer rri.inlerdc l k 
' d 

0 

k B t t" rln altta bı"r takım kılP_ıklan Rebii. ·ı " den denize !!irme nıvorlarrlı ki, arada bir de a- ını eş tutıniyaca ti. ıın ar: ı- . "~ kabuğu tefjekkW etmeden mı · bu tren katarları hep böyle ka- - ~ı 
' ıarıı k B be J \'ardır .. Çok tehlikelidir. Sana Altunordu: Necati; Nurı, '<"'- Jet karabataklar gı·bı' denıze' Hastalık olur.,. diye .. \'UI kasnağına. tokmak nale bıraka<:a lı. u ""' P e, F' h S 't H lil Kemal labalıktır. Çünkü öyle adi gün-

1 
lal" !·~~ eya rtJ ~!'nk vı:rruşu yapıyorlardı. 1 bunlara birer ba.ıka eş verdi. o kılçıkları da göstermiştim. ref e mi, aı • a ; ' daldı mı oıkmak bilmiyor artık. bulım :..an çın ~~ v 1 

' Hfu.eyin, Sait, Hamdi, Must.afa. ' !erde bu kadar vagon az- ! olsun.. Mümkün oısa (1ılre')tme davulcular, ka Küçük İbrahim, kaıar. basın- Nerede kaldı ki karpuzun key- sınız. Halbuki yolcu hemen he- de görnelerdi bura)'. 
geli bazan cenk liavası vurur- da. yağlanıyordu. Kazan başın- - Ayakta iken sakın bile Hakem: Şazi Tezcan. finı beklıyecek de kabuğunu men aynidir. Hem de lıep&i yine yaparlar. ne derlerdi· 
lamı. Bu muharebe havası idı , da ancak on iki pehlivan kal- 1 ğını ve kolunu kaptıra} ım de- Oyuna Altunordu başladı. Fe- suya dılı;urtinek için gilıı, haf- Florya yolcularıdır. Fakat ne Muhakkak benim 
O vakit davul tokmaklarını bir mıstı. m" - ner kaleaincle pek lwlaylıkla ke- ta ijayauak ! yapalım .. Niyet ettik artık. Ra- nemin dediğini tekrııl' ·ım hareketlerle kasnaklara Cünkll pehlivanların ekserisi silen İzmirlilerin hamlesini san Oh!. Babam oh! .. ~ti o te- hatlı rahatsız gidec~:o: i~te.. la d 
vururlar, acip ve insanı ciıııa ge- berabere kalmış, bir kısmı ha · - Anadolu pehlivanlarının Jfıcivertlilerın sold n inkiıJaf e- raneler arlık. L:ski çamlar bar- J on_r A.~ :oğlum! .. SiıiO 
tireaek sada.lar verirlerdi. sımlarına pes etmişti. Kala ka- çoban teknesi oyununu, teneşir den hücumları takip etti \'C Ni- dak oldu. , • • • • başl.arınıza vurmuş! .. 

Çingeneler, cenk havasını vur la altı çift pehlivan varılı. To- patlatanına, kol baskısma bir yazinin savurduğu top avudu Nitekim daha karpuz kouı- Her birimiz bir kenara a.<ula-ı 
dukça İbrahim, aşka gelıyor, da- sun, hiç oralarda değildi. Ha· 1 gelirsen kat'ayen kurtulamaz.. boyladı. Bira.o sonra da pek mu- I !aklarını bile görmeden bütün rak, bir köşeye yaslanarak ili~- • • • It 
Jıa ziyade hırsla hasmına salı · '1mlarına b;Je bakınıyordu. lri ınn. Yağ güreş.nde bunların mu sait bir gol pozisyonuna gıren laı..a.nbul halkı denizin içine tiğimiz yerlerde somurtup du-ı Kumlıınn tlslil gel~; 
yordu. ve kemikli gövdesile kaz.an ba- kabilleri yoktur. Naim fırsattan ıstiıadc od~Ill<.~ gömilidü. Sahı!den bır türlü ay- rurken valttile gelip yer bul - de bu hareketsizliği ~--

Nihayet bu hı.7.1.a İbrahim lı şını kapllLllllŞ fazla alşık ~ı.tııa.- eli. 1''enerlilerın hakim oynadl_k· rılmak bilnıiyorlar, mu.ş, cilmhur cemaat bir arada rideki kaynasmııyn, 
mıııa bir künte doldurdu ve bek ynn vücudüne böl bol yag su- , - San . bu oyunların hepsi- tarı goze çarpıyor, fakat saglı Yazık ki bütün bu rağbete toplu olarak oturmuş yolcula- r göz atmasa ins.ı.11 ... ~ 
!etmeden askıya aldı. Osmanın ruyonlu. nı göslerdım.. Tatbik ettim. sollu akınl.arla Altunordu kale -

1 
mukabil halkı tatmın edebile- 11n gülüııilp söyleşmeleri bize tiri bir ~hrin, cfs~ 

ayakları yerden kesi1iıı.4ti. Yal- Küi;ük lbrab.imin göziı Tosun Haydi oğlum, göreyim •eni!.. sinde belirnıeğe muvaffak ol~n cek yakın ve güzel bir k"ç p!a- de biraz ferahlık veriyor. !eri birdenbire ta.Ş cf.'· 
ruz eletinln .ucu yerde idi. da idi. Tosunun yağlanı~Janna, - ---· sarı lacivertli forvetler bır tur- jınıız yok. ı.:n müsaid olan!~- İçimizde tab'an sinirli olan- böyle hareketsiz ve 

Cok geçmeili, tbrahim, kün • çalımına bakıyordu. O, biliyor· - Ha, aklıma geldi.. Şuna Jü netice alıınuyorlar. na bile bir iki saat yokuluga !ar varsa eğer .. Onları da bil&- mışlar zannedecek. bi 
teyi çalımına aldıktan sonra du ki, fınal ,hasmı muhakkak 1 da dikkat et.. Ayakta güreşten Nihayet Kadrinin gerilerden katlanmakla kavuşulabiliyor. kis biistıUtüıı hiddetlendirip so- Halbuki onlahn 
a rdı. ömerlili TokınaJı: Osman Tosundıır. 1 zıyade altta kalmağı tercih et!. •Ökerek yürüttüğü topu ortala · I Ne ıı;e giderken ziyanı yok. BU- murtuyor. Ve derken işte üçUn- ı re ilerisinde .. denionbi! 
tam çivi yukarı sırtı yere vur- Fakat bu on iki ptlıhvau Ayaktaki tutuşlarda h,.Qf oldu- roası İzmir kale.ıini karıştırdı. tün yorgunluklar denize girdik cü kampana Bir ince .. düdük .. 1 pınan, ~ırpıııdıraJı -ol 
muştu. 1 içinde belki Tosunu yencb-ile · ğun için herif seni daima çalı- ı Kar.,.aşalıktan istifade eden N'.'- 1 ten sonra çözülüp eriyor .. Ya Bir lraç tane.. var ki, gözleri yorıı) 

ll:irahiın . hasmını yere vurun- cek yağ pehlivanları inıhınabi- mına getirebilır.. alttn olursa 1 im hafif bir plase ile Fenenn fakat dönüşte ne yapmalı?. _ Tamam.. tamanı Ta- l çok şirin, çok hoş ... 
ca derhal ilikildi. Mağrurane lirdi. Tosun ne kadar kavi olur bir şey yapamaz .. Sen onu ça- ilk savısını vapmağa muvaffak Hele bir ayak bin ·ıyıık üstü- aaın . dan sonra ağır ağır ha- İleride dııireJcŞell 
bi; tavırla sağ elini kispetinin sa olsun yağ güreşini bilmediği Jımına getirebilirsın.. oldu. ne iskıırça gibi dolan tr~n va-

1 
reket ediyoruz. Bereket ya ma- iri bir t()pla oynııf· 

oyluğuna kuvvetle \"e şaklata- için bir taraftan hatalannuu;ı ı Bu sayı Altunordulul.an hız- gonlarında, yahut vapur kama-

1 

kinist biraz hızcı, yahut usulen kahkahalar, bağın .. 
rak vurarak galibiyet tem('nna· ı muhakk.ak r;ibi idi. - Kilnte 1111ırırken beklet - !andırdı. Gayretli oynadıkları ralarında dönmek zaruretı ha- hep böyle bu süratle gidiliyor biri~i velycdiyo; .. . 0~ mnı çaktı. Kazan dibinde yağlananlann me Sakın sarma vurma görülüyordu. H~rrıdlnin ı:.zak ,- 1 sıl olunca. ki çabuk çabuk ara istai<yonla- Bıra.z geri doııuYiiJ. Oı.aıan, neye uğradığın!. şa - en okkasızı küçük İbrahim idi. Çaprazdan yan başa götüreyim Jarda.ı savurdugu sık.ı .~?t Cı- Ki daima da böyle oluy.,r. Ve J rını geçiyoruz. çıplak kol, çıplak bC~ 
şırnııı;tı. Hiç benimsemedigi bu Fakat küPUk lbralıimin künte- deme .. Haydi çocuğunı_ hadın ellerinde kaldı. Saıilin fer- vu·· cutlar yeniden terliyor, ye-

1 
ta f el mış ya va~ yavM 1 (J 

kü
0

Uk ne bela şey ı · '"" 11ini yemişlerden bir ~g· u kazan Demışti. ı ız, çıragına 'di gayretile karışan ner a e- nı"den kirlenıyor ve üsteli!: pis kı ·· t Genj Prk<'k benını "mişti' ' •f ' · · Del" Haf • Fe k ı 
1 

Katarın so ra ın :ı yer a-
1 

. • 
~ rtada k · 'h · · ı· M dın !anlar. smen_ g_uneş utrnası- 1 ıı' deg-u. llk tutuşmada o n <:t dibınde idi. liium gelen nası ati vremış ı. sinde beliren tehlike ura pis tuz.in tuclu da kokmaya ğim bır fısılti il<' ge 

-·"'ı. KeŞke u e ı an '· ı , 1 Küçük lbralıim. kazan dibine ..,_.,.,n, ra ıme u oyun arı verinde müd etıı e uza .,..... "-oJıyor. 
1 

!ağına fısıldıyor· b d ı .k ı v eo "'---- lb h' b ı aha! -1 kla•" na ragmen en ıyı manzaraya şa-

1 
/, 

......,... • . kal · u-, hit oluyora r. 1 tutmamış olsaydı. gıtmeden evvel, wıtası ona su göstermışli - nldl. Sık sık san lacıvert eyı !Jjte en yakın plaj yeri.. Giıya Lacivred bir deniz üütün sil- _ Nasıl .~llleı.ıiyor K' 
Osman, mahcubiyetle yerden na ıhatleri vermişti: Yağ güreıı1 yapan ~ocuklar, yoklıyan Altu~ordul_ular Hüse- Florya .. Ondan sonra Anadolu kiın ve güzelliği ile uzanıp gidi- öteki goz!erının 

1 

I 
lıalktı. Küçük hasınık·1ett~ucak • -· İbrahim, dikkat et! Bil- Harman ~~de (kuru gü- ı vinin savurbeduli!f~ m~ket'.::mel .Jt!r l sahilindeki Kalamış, Göksu plaj yor önlerinde. ışıl<lay:ı., parmakJarı.0;.J ııuıtı ve meydanı ter e 

1
• baıısı. bu, Tosuna dikkat et:. reş) bu oyuııları tatbik eder - şUtle bera r ge u aş ar. · !arı .. Ve daha sonra ::>uaıliye · h'I bo da bırakan mini mııııdr.I 

İbrahim, derin nefesler alarak !erdi. J raberlik Fenerlileri canlandırdı. Nı"hayet Yu"rük Ali 1 Ve bu güzel denızinlsa ıb. . bakıyor. Sonra başın,: ıd . N d ol ( .,_,__ ) ı b' h"·' · ti yunca uzayan ır,azino ıı.rı ırer •.-ustasının yanına ge ı. e e · Bu, Anadolu pelıliv.ı.nlan ,..,._, vw Ve oyunda esası ır .uumıye Kendi muhitleri [Pin bunlar bal • ·ı d pd ı titreten bir salıntı "il''j "''" h na :~:::...::.'.=:::::_=:::.:.==:.:..:.-----,--...:....----'- • af ak !dul Fak t ' insan kala ıgı ı e o o u. • ııa yorulmuştu. . • ...,.:; asmı temine muv f 0 ar. a çok iyi. . Fakat ya !ııtanbulda Ve dayanannyarak di wrhı ve hırslı bır gureş yap -1 PO LIS T E K 1 k la a'"'l elde ettikleri fırsatlardan bir bulunmak, orada kalmak "8ru- Kumkapı, Yenikapı, S«mat- _ Fakat... AJı .. tı O U ırı n 'll'""A" ·• !" · tif d edemivorlar For ' ya, Yedikulcnin Narlıkapıaı bü-
ıın:ruıim, ustasının elini öptü. ı İk çırağı vetler ııolle neticelenebilecek a- İşte diyeceklerdir simdi. On . tün buralardaki kahvecikler bi-

1 
Ve uzaklıışıyorlat"' ınış tur u ıs a e · · ı retİllde olanlar ne yapsııılar ?. masa... ~ 

Ustasmın yüzü gülüyordu. Şaka İ pastacı kınları gclişiıtiJzcl savurdukları lara da !<""'!orya var.. i3elediye le pa.zar yapan Ucıızca eğle· dönmell'ri mukadder 
·de~!, çırağı büyük rırtıının bas •·ezalandırıldı 'I'lıksimde Cümhuriyet mey-

1 şütlerle heba .:wyorlar. Faka~ yine bu Rene Avuç dolusu para nen şehir halkı ile dolnıuş . ra işte akşam oJuyor-
larınılaıı birini orta.dan kaldır · - d.anında Cümhuriyet pastaha - kadrinin çektigı finkık lzmirli sarfettı·. Yeniden tecdid v• ih- Onları seyrede ede ilcrlivoruz. . . :.1 

mıııtı. • Sultan Hamamında a.şç1 çıra- nesi büyük fiat listesi koyma · j ecının ya eyledi. B"t·· b •
1 

ce dı 1 
kal · · ellen· arasından Altun ı ' hele Zeytinburnu ile .. Bakırkö- ceya erişıvor yınc .. • ,r ~ "··-ır, dayanamaclı. Olılııgu f"' gı· ndan ve Kalyoncukullug-unda ordu ag"Janna takıldı. Am yünü de atlattıktan sonra artık u un u C'g en ...._ v. R

0
•tem oi!:lu Enver, şo or 2 F cnna 'b" E Fi • ı · d ih e'" c 

ıte.~adın idaresindeki 1281 sayılı _._.. b y in ı J saltanıad iste • · 
Yerden kalktı. Osmanın yanına ! ,.,. - - ~ 85 sayılı p---- yapıcısı Mihal. Devre bu şekilde -1 ener-, ·· pek mesele yok gı ı. rgeç or 1 a emı P ıı :lY "" 
gitti: ~ J da temizliğe dikkat etmediğin-; bahçenin üstünlüğü ile itti. a ız yo u u • . · yada olacagız. O canını gazıno- sonra . ~ v~. :~~~il/!ı~~m;~~~= den dolayı belediye zabıtasınca İkinci devreye Fenerliler Na- Bütün fenalık ve şikayet edilen !arda buzlu biralar içeceğiz .. I Haydi bizimki!eJ 'o 

- Osman be! Nasılmırı küçük Alınan ,b••tahanesine kaldırıl ceza go""rmüşlerdir. 1 clyi sol ~ığa Rebiiyi de sol içe cihet de burası. Kumsalda mayolarla dolaşan artık ... ~e o ... SiZ 'ı"J 
• - alarak oyuna başladllar. Bu de- FaJı:at nemize lazım bızim civanların arasından geçip biz gibi mi diyorsunuz iıı"'.J 

be Diyince, Tokmak Osm.an hi.J- nıı.~tır. Suçlu şoför yakalan Bacanın merdiveninden 1 ğişiklik hemen kenilini göster - Mademki İ!!tanbul ha' kına tah- de soyunacak, dökünecek ve de- - Ah dönmek 0 ,, 

detle · ı m tıı-. ili. İlk anlar~ Altunordu kale- sis edilen pl&j Floryadır · Haydi ni?.in tatlı sularına gömWeceğiz. Dam~ ıı"' 
- Ne olııcalmıu; usta be?. Bisikletten düşüp düşmüş sine yerleşme~e muvaff3:k ?ldu- bakalım .. Toplanın ela biz de o- Bu dU.~ünceler do.ha trende i- =-~~~==·=~•"'="" b 
_ Gördün mü naaıl aJ'lıniı 1 Kaaıınpaşada. oturan ve Tah- !ar ve bir gerı fırsatt_:;ı~. ıstifade raya gidelim. ken bile insanın içini gıcıklıyor. S IJll'' küntecazı.?.. yaralandı lakalede Sabrinin kavurnıa fab- eden Niyazi. Fenenn uçuncu go- • • • Vücude tatlı bir haz, ılık bir te- Yurtta a./' ı 
- A be usta, bu ne imiş lıt'?. Eyüpte Otakçılarda oturan rikasında çalışan Mustafa oğlu J" ü attı. sirle yayılyor. ı:J 
_ A be, o çok pehlivanelir Mustafa oalu Necip bisikletle Mehmet Yanar; fırının bacası- unBu sayı ile beraber iislün!ük- lııte Sirkeci gµ-ındayız He • • 

0 
, Çanakkale 1, 

· 'ki tin ·d kr !erini büsbütün arttıran sarı ıa- nüz ikinci kampana vurmadığı Jı be~ Usta, Hüseyin de venildr Fa:':ı~k~~!~. ~ulıt~ıd'ny~rle 1: ~:v~~~~~e~~k:ten~~n~~::~~ civerllilcr İzmir .k~lesine i:l'._i.ce halde vagonlarda oturacak bir Nihoyet geldik ve plajlara 1;1· ı rinden Ebe . 
eğil · • rindcn yari.anarak Guraba has- yerleştiler. Kadrının ayagile kişliik yer bulnıak ııe müm- zanclık. Daha en baştakı gazı- ~-J · _ :e~-d; onu, Samsunlu be'. t.ahanesine kaldırılmıştır. ralanmış ve müdavati yaptirıl- dördilııcü Nairoin sıkı bir vuru- kün! Şimdi oraya kadar böy- noyu görünce trende ayakta Çanakltalc, (I{tıS ~ıı::i 
_ Ben güreş :ı.ramnda göre- mıştır. şile beşin gollerine ulaştıl.ar. üst le ayakta mı gidecei{iz ''. kalmaklığımız hatırunıza geli- kaç n.ydanberi ~~ ~'J 

mcdim, nasıl yendi? .. _ , ı Bır ihtiyara otomobil üste yapılan bu sayılar Altunor Amma diyeceksiniz ki: yor. (Çanakkalc<lcn ''le cıJıl'. 
_ Bir kol ba,;kısı ı!P .. çarptı da oturan 65 yaşındaki Osman duluları gevşetti. Oyun çok zevk - Sen de ne vardıda Pıı.zar - Yoksa burada da bir yer yeti) tesçil edilir 
_ Bak sakar herife' Kara- Türken! çarparak dizinden ya- siz ve sönük lıir _şelnlde geçer- günü yola ~ıktin ?. Elbet kala- bulamıvıı.cak mıyız•, Burada yete geçmiştır. K 

l:ucak oyun.ile yenmiş Suadiyede Yeşiltarlada l:l nu- ralamış ve yakalanmıştır. Ya- ken Hamdinin fırikikıııden lz- balık olur. Ba.~k:ı. bir ~de da bir sokulacak kumluk, biraz 19 Mayıs Gcn~h er 
ö m rada ~för Mehmet Kartaç ınirliler bir sayı daha kazan gideydik de ayakta bırakma · çırpınacak su parça· ı bul:ımıya Halkevindc verdıkl od = y~~ !ğureşi biliyor mu?. 1 ~O=s=k~li<=la~rd~a::H:iik::iını:·y~e~t~i :M:illi:':y:e~l-r~alı::.n.ı•n-ın•ü•d•a•v•1<•tı.:...y_a.ptınlnı ___ 

18

•; --~--(~S:o:'~"'-ııa-:y:/a~6~ın='it:u:ıı=1:de-:)-~s:a:y:dl:n:h:i:ç:b:ir:iını=· z:i:. :·::::--c:a~k:".ını:~y=ız7ı?: .. ::::~-::= müsamere i!e
1
_ ~~ ~ _ Biraz biliyor, tutu.şiarı fi>. cadd ·inden geçerken Selfı.msız- tır, !erimiz (Mil ı ı,e~ 

l ·• d""'I .. Fakat, uı;ta bir '"'h· d D liğinin) 15.ğvındallıc 
livan aldatabilır onu.. Sabahta.nberi toprak atmak- 1= HİKAYE ''alı., la ve ıanetıe bir gurbet ke- de bır ~ _., r • - vnle aldıktan sonra: urmuş muş olan Canal<~ ~ 

_ övle ise lbrahımk bunlar • il k riııi ziyareti •~ 
' tan, kazma kazmaktan, taş ta· ıı s liınesi fırlattıktan :ıonra; te rar getirmeyi ve ?' başa kaJacaklar • 1 B ı bir sıgara yakmak i _in tabaka - kneh toprıı~1 - ''•nneclen'nı.. Hiı evin d<> şı~aktan bitkin bir hale ge - a ramanını , 

,..., , w• sını çıkarttı. Fakat kibrit Mc- ı b k dde~ Ortada'·. cıktıktan •onra lbra- ı ro· ıyıın u mu a •• 
, D mişle ı. - E 1 _.11 mişte kalınııştı. Yusuf "M.,miq (Tü" k'" ~ hı·m, ~0rnnu temizler.. · y f .. Yazan: Seracettin rars an =r 

1 
ça."nı r un . ~-! 

- Durnıwı, Memış ve usu u- nerede,, diye seslene i. sokmayı gayclcrı 
çti de bir memlekeştlihrivc ha~t~ 

1 

_ Yusuf şu saalı bir daha }.!emiş tc saati sorduğuna piş- dakikada yemeklerini bitirkdın;er. Yusuf şahadet parmağını du· ,hal etmişlerclir. ·ı~ 
- ... 
_ Neden, temi1Jiyemez mi? 

. ? 
Niye cevap \'ermıyorsun .. 

_ A be usta, beni temızledik
ten sonra .. onu haydi hayd• 
mizler... . . • 

_ Nasıl buldun ibrahırnı · · 
_ iyi pehlivan! .. Kuvvetini . 

icabında sarf ediyor.. Ben, onu 
1 ilk tutuşlarında hiç görmeıniŞ - 1 

tim. Sonra. göründüğü gibi de
ğil. çok kuvvetli ve çetin... ! 

- Öyk,dir .. bakalım Tosun 
ne yapacak?.. 1 

_ Ben, yeneceğine kaniim .. 
rosun onu öyle Karakucak oyun 
Jarile bozuk düşüremez .. Çünkü 
çok oynak bir d~likanlı.. de?i.1 
İbrahimin . sevıncıne payan 

yolctu. Gömleğini giyinmiş usta
sının yanında otuı:uyordu. ~ili;ü 
gözü yağ içinde idi. Daha ku uk 
yaşta güreşte ve bu yüzden de 
sağ kulağının üstü kırılmıştı. ı 

Tosun da kispeti ayağında, 
gömleği sırtında bekliyordu. To-

1 11un, küçlllt tbrahimiıı ~ 

aynı köydendıler .. e .. n en u- b 1 ğım man olm"" ve kaç olduğunu u- Ve sıgaralannı sarıp ya ı ~r. daklan aras.ıııa götürerek bir Bu maksatla <'liJlı . ;> b Pli sor. Vallahi düşüp ayı aca · _, .... b -'· k s ·~ı. " 
yük şoııeshıden ırısı ya ı • ııutnıak için sert tonrağa küre- Oru.-n Un=n onuşmaga sus işareti verdi. • onra aı,~ 

1 
Haziran Pazar ., 

yordu. Guneş epeyce yol katet- D~sen Yuyus ta saatin kaç ği hızlı hıuı indirmcğe çalışır- başladılar. sesle: 1 tır. ÇanakkaJedC~p 
ıkten sonra, vücutları gevşe · - . ken bir taraftan da "ah şimdi Ve sıra her z.amanki gibi _ Arkada uyuyor. Ben ya .

1 

C'..emiyetine mcııs , · h a t oldugun-u ögrerunek ıçm can a- • ~'- · ı · t' llk _..._ 
ten keskin bir uya ve ar re f h l memlekette olsaydım,, dive dü- memleket ....,,sıne gc mış ı. vas.Pa cebinden alının dedi. <>enç Anafortaı,..-1 • d tıyordu. Çünkü o da ena a - , ' c 
uzmesıyle tam tcpe!edierm e!l de susamıştı. Fakat yol çavuşu- şünüyordu. sözü Memiş açtı; ded' B' . Bu konuşmadan on dakıka rada yapıl:ın mtaj,cl', 

onları sanki kontrol yormuş nun nazarı dikkatini celbetmek- Tam bu sırada etrafından - Durmuş aga ı. ızım 8?nra. ~l çavuşunun borusu i- !er heyecanlı hı ,...,11· gıbi ayrılmak istemiyordu. . · te sesl · · 'tild" köyde karpuzlar olmustur de - c. ıtildi.· . bnı. mu~ ve(Mehme~.:;.;.,ı b ten çekindiği için bu v:ı.zıye 1 "paydos,, . erı ışı ı. ., _.,. ., u .. ~ 
Rüzgar namına uiacık .. ır tahammül ediyordu. Koşarak Kazmasını, küreğini, elara • ğil mi? • Biraz evvel uyanmaması için bir çelenk konu t:EJI 

kımıldanma bile yoktu; uste- saati sorup ve arkadaşına ııe - basını bırakanların ilk işleri Bu sual onlara her zaman u- dikkat ettikleri Memişi ~imdi ıı- rasimi müteakıP 1 
lik bır de yolııu üstünü kapla- h la , zuıı cevaplar verdirirdi. Onlar yandırnıaları lazımdı. İkisi de ınız ve bugünk ~ !'1~e 
yan toz bulutlarını küme ve ka- vinçli ~ir ~~:a.nv.;, on ikiye çadlrlara koşarak yarı kızgın için sa.dece bir köy kelimesinin Memişe tıefkatle balı:tiktıuı son- gilizlerin şehilligı ~ 
file halinde ani vızılt.ılarla de- 1 dedi sapııız destilere sanlnıak olu • ne büyük bir şümulü vardı. Ve ra, omuzundan tutarak sarsti _ Jenk konulınuştur~ı>: 
ıerô:, agı· z burun, göz kulak\ on var · yordu. neleri hatırlamazdı ki.. Akşam Çanak 

· k Bu sırada u"~un" cü ve en bü · b' b k t ··• lar. !er A af rta • ~ kabartan sineklerııı ayna.şma- > Şimdi tam ır uçu saa og- Hepsi meçhul bir noktaya genç ; n -a rı 
!arı bugün pek fazlal~mıştı. yük arkadaeları Durnıu~. ~lı · le paydosu yapacaklardı. rözlerini dikmiş, 8e'58İz sessiz - Meınlı; artık kalk.. iş ba - hitlerunizin karıl~1 Sinirleri yıpratan bır takırtı ğın ve yorğunluğun verdıgı hıd- Herkes gibi bunlar da çadır- düşünüyor ve bir şeyler bulma- şı. rak vetiı;ıniş çıçe4~r 
ve çalışma devam ediyordu. deUe: !arma girip açlığın verdiği bü- ya ç.alı!Jlyorlardı. Sevinçli bir rUyadan birden tıklan bir buketi le ~J 

Bugün pek fazla acıkmışlar- - Ben size kaç kere söy!U • yük bir iştahın aceleciliğile sa- Onların üçü de şimdi köydey· gözlerini açan Yemiş karşısın- anıdına merasilJI 
dı. herh.alde sabah kahvealt.ı yorum saati hiç soıınaym diye.. bahleyin hazırladıkları çıkın . diler. Beliti Memiş te bostanın- dakini ağabeyisi sanmış olacak- dır. 

0 
ı1 • 

ıaı'.ını erken ve az yedikleri i - Haydi bakalım bu on dakika lannı açarak zeytiıı ekmekleri- da karpuz yiyor ve göbeğini de ki. Mahmur bir sesle vecap ver- Buketi bağlıyı' oıııı-1' 
c;in... nasıl geçecek, geçmeski bir tlir- ni yemeğe koyuldular. yavuklusu Emineye ikram etli- di: delede şuk calünıle ~bi 

En küçükleri ve on dokuz ya- !il dedi. Yemek bitinceye kadar hiç yordu. - Ne o, gidiyormuyuz. Ho - "Çana k e ır 
yeni bitirmiş olan Memiş, Hakilı:aten on dakika o~anı.I konwıan olına.dı. Hemen on be• Yarım ııaa.:.bdar böylece ha- rcıılar öttü mü ağabey, bedi "'fe-ııolrurdanırcasına: ı oo. saat gibi urun ~ı.ti. 
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Uri f uz tüU y ..nı 
~t.ıkı "el• "'" ı Poı, •• e- 1 

rıoıı ı gaJ e lınt: 1'>'"' 
1~bar~ıı L t t!dc ecli:mı~ 
gı idır. Ilu sı • la Blıyük Harp 
"'ili vazi, ti ok,;;ıyan bir c<>p.he 
•teds1JS et :ıı"ıllir 1 

a 
e 

B·ı ;ın ac;ı~ <lenızle'... gotJ.- ı 
ıen li ca1.. :ırı da AlnütJı f,İla 1ı • e c e r 
1<Uının kontrolu altındadır. ~ ,ı,-ı 
~anaıya ıt., Almanya arasmJa;<i a---------
l ~tnimi n.ıunasebctler, bu mem -

eı,ett~n kuvvetler geçirilmesi- Bu hususlakı· kanunun ;~ı· ıı,, de imkan \ermektedir. 1'... 
( Lvcç menbaları, Norve in 

<1:\~u:~ı~~a, Alman istila - maddesi değişi iriliyor 
d Norveç, Danimarka., Bollan- (Baı torafı 1 lnei .. yı.da) 1 uzak .-;cferler hÜvariqı ,.,,ya çark-
Y a, Belçika, ~ian# ve İspanya- ibıteğmen olacaklar ikişer ve Çlliı şehadelnam.,hini haız olmak 
lu~ ~d;ır ~'ranıra kıyıları ve ya- yüzbaşı olacaklar sekizer talim lazımdır. 
alt ak atlal.ı.r da Alınan işgali j dt:vre~int- iştirak etmek ve mu-

1

1 Bu maksatla terfi l:anumında 
ınuadır. af ·k ·--'·1 · ·· İs v ık bicıl almak, cleaizde yüz- zı ı-....ıı en asgarı miiddctin su-

Panya ile siyasi ve askeri bır. ba~ıhk kursunu tamamla.nak lüsünü fileıı ifa etmek i.izer<.' mü
~a•nıactan sık sık bahse<lil • 1 ve yakın s.,ferler süvari veya ra~aat edıt.ılerin orduya kabul il 
ta ktewr. Mihver silıihile kur - I çarkçı f)ehadetnamesini haiz oı- 1 münhalat ve;;air ihtiyaçlar n!l
ı:;ı.ian rejim, ona mütevoccih -

1 
mak şart konnlmu~tur. 

1 
zan dikkate alınarak aıt oldu- I 

li' 17 inci maddenin yeni şeklin- ğu vekaletçe takdir olunur. ı 
bir' ransıının Akıfoniz sahilleri, de, dığer &ıruflara mensup su -

1 
Seferde yedek subaylar mu

ik'" ın~ddetenberi Almanya ıle b<ıyla.rın terfi sekillen hakkın- vazzaf subayl•r gibi t<>rfi kanu
tıı"Sadı bir işbirliği yapmak ız- ela da şıı hükümler mevcuttur: 

1 
nunun ahkamına tabı o;ıırlaı. 

tıı tında bulunan Vişi hüku -ı "Gümrük muhafaza kıt'aların (Yedek a.skcri memurlar d~hi, 
etuıın eiindedir. da i3 tihdam olunan yedek subay I hazar •ıe seferde muadılleri rüt-

1,rlıuınanyada yapılan yığınak- !ardan teğmen olacakların bu hedeki yedek subaylar gibi ve 
•ak . Avrupa cenup dnğı13una kıt'alarda dört bucuk ay hizmetı< 1 yukarıda yay.ılı şartlar dahilin
la .tı gelince kuvvetler ka·\l,rı- ten sonra aenel komutanlığın in-i de terfi ederler.) 11 
tı.~ağım gö•leriyordu. İt:Uyanın hasiyle orduda bir buçuk aystaj, Diğer taraftan yedek subay, 
~Oavutıukta, Libyada ve Ha- üsteğmen olacakların iki sene 1 ve memurlan h'.>.zar ve S<'ferde 
le ıstancta karşılaııtığı gü~fük-1 dokuz ay hizmetten sonra ayni ancak sin tahdıdi kanununda 
)'ı~· Bulgaristan yolı.yla Ege kı- ve~hile doksan e-ün staj, yüzba- yazılı yaıılara kadar hizmet .. <;a
llı llrıtıa inıru>yi tacil etti. Esa.;en şı olacakların da dört sene hiz- ğırılacaklarclır. Bu '·aşlııı dahi
k~vsıın de istita plli.nının tatbı-11 

metten sonra g«ne inha ile 360 !inde bulunanlarla dere<'eli ve s· kolayla~tırmıştı. gün ı;taj görüp sidl almaları derece;;iz maliHen tekaiit edil-""I ıcıJ.yadllJl ka.rı;ıya geçirilen şarttır. Bu subaylar, takım ta- mi~ ve edilecek olanlard~n sıh
ı; l}u, Afrikada nisbeten kuvvet- 1 lim ve terbive safhasının baş- hiye beyetlerınin rapoı larile ah
lıı°llı.· t~aı·ruz çıkı~ yeri elde et- lan!"ıcıoda orduda bulunacak vali sıhlıiyelcri kıt'a hizmetinde 
teJ· tı .. Giridın zaptı da Egede veçhile staja gönderilirler. 1 istihdama müsait olmıyanl.ar 
~ıl'n tmniyet şebekesını 1 Bilumum ycckk subaylann ordunun hafif sabit ve geri hiı -

P ~ tu·. terfilerinde kıdem hesabı mu- metlerinde kullanılacaklarclır. 
ttıt'~lllanya. ve Bulganstanda vazzaf subay içıntleki henına- Ancak seferin icabı olarak lü
d~ U'<lıı_ üsler, K a c a .ı n i z- 1 sıph arkıı.daşlıırın ıneyanın:la zum giirüldüğü takdirde deniz 
lo de haliyete e:eçmck fın;a- h<'Sltp olunur ve binbaşı olmak subaylarile tabib, eczacı, kimya-

~.~erıni•tir. ı • ...,,,, ve binba<;ıdan yukarı rülbelc-re o-er ve d~ tabiplerinin binba~ı 
~ııı any·ıdıt bu- mili!· faa, ili· çıkabılmek muharip sınıflara. ve daha aşağı rütbelileri elli ya
ııc unda hü taarruz knltuğu mahsus olup ikmali tahsil et- ııına kadar, diğerleri tahdidi sin 

b ~- getirıldiğini harita.ya ilk 
1
' mek ve muvazzaf ı;ubaylara. kanununda yazılı yaşlardan beş 

· a kestirmek mümkı.ıru.lür. nıah~t.; terf; ' n,mıJ>lu'1 )«ızılı sene fazla yaşlı yedek subay ve 
' ~u ;·az.ıyet. An·up.ı yar•ma-1 ka)'lt ve şartları ihraz etmeleri memurları dahi ahvali sıhlııyesi 
""" etr-ıfında bir defi ve taı-ıll· nıesruttur. 1 müsait olanların en aen~lerimlen 
t~~~~•c;;ı yaratılmak ı.st nili-

1 

Ancak bu şeraitten başka de- başlıyarak oırduya ~ahnııc:ıklar-
Buleı}ariiz ettırebilir. niz ~ınıfında bınbaşı olmak için dır. 
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SABA'\ 

(B .. 1 t.ıırafı 1 r'\Cl aa r- 1 
ğ,·.nu kaydeyleııı<kt~dir Cal;('te 
lsm t l.nönü'niln askerlik haya
tının ve milli inkıliıptakı rollinıı 
biiyüklilğiinü t"barüz ettirmekte 
ve şövle demektedir: 

lı.önü meydan muhıırebeııin
dekı u fer, lnöı::ü'nliıı I.ozanda
ki dıplc.matik rolü gibi kat'i ol
ıncu;tur. İBmet lnörıü nün siyasi 
fnaliyetın._. daima derın ve fa.al 
,ansiyeti hakim olmw;tur. 

Fı ankturter Zeitung gazetet>i, 
başmakaksinde diyor kı: 

Pııkt, Türk ve Alman diplo
ma•İsinin bir muvaffakiyetidir. 
Tlirk dipl. mtIBisi. memleketin 
mukadderatının sarih su .. ette çı
zilmi:;: Vı.' vaba.ncı nıei.lfaatlel' -1 
den miıstakil bir 1'tıkbale tevdi 
edilmesi liızımgeldığ;ni anlamış
tır. Ankara ile Berhn aras•nda
ki milnasebetlerin -eçinli~i mu
vakkat buhran, eski saıtlam 
dostluğu öı-t.e_n bır sıva•hn baş- I 
ka bın;ey degıldı. Alman dıplo
n1a::.isi zevahire aldanmamış ve 
sabır ve sebat ile yeni bir yak
lasına ic:in ~alııımasını bilmi•br. 
Almanya, Türkiyeyi yalnız dek
lar.-u;yoolarla ikna Ptmemiştir. 
l<:ger Almanya, mualıedede, Tür 
kiyenin. mülki tamamiyetine hür 
mt-t ed ıyol'8a, bu y( ni bir mü-, 
.-;ııhede tt>~kil etmemektedir. Bu 
daima nıeı•cııt olmuş ve B. 
Hitler larıtfından nutkunda ha- 1 

tırlatılmı~ bir vakıanın teyidin
den ba~ka bir:ıey değildir. B. 
MuHOOlir:i de ayni fikri ifade et-j 
mi5tir. Tiltk devlet adamları, 
vazifeleı ine layık oltiııklarını 
göstermişlerdir. Mes'uliyetlerini 
nıüJrik bulunan Türk devlet a
damları, tamam.iyle Türk bir si-\ 
yaset takip etmişlerdir. Pakt, 
Türkiyenin milstakil ve sulheu 
siyasetinin neticesinden başkaı 
bil'l'ey değildir. 

Gazeteler, Türk ekonomisi ve 
umumiyetle Tilrkiye hakkında 
da makaleler yazmakla ve An
karaııın ve diğer Türk şehirleri- ! 
nin fotoğrnflıınnı basmaktadır. 

Yan resmi Dienst Aııs De-
ut lıland ajR.lli!ı diyor ki: ! 

"fkrlin i~in bahis mevzuu olan 
an ·ancvi ellki dostluğun yeniden 
do.~ı<lıı. Almanya, Türkiye 

'~ e, yıllardanberi harp içın 
~rı~.,~,. ve vakit valut de ·:le

ı,ı.1 ııe'r yapan oıdunun, inlıiy..t
r h ııs:nına kaptırmamak üze
"' ıiı·atta hu .vaz içinde çolc dulıa 
· ıdın ~arekıita teves:<üf edAt·e
t~~,~ Aunhe edilemez. Ancak, 

J\l Uz hedt'fi neresidir? 
~ < a1an orllu.<JU Büvük Harp· 
~~l'ten B lt;ğa kad r uza -
ııı~,8~k cephede hemen daima 
~ )q !•k olm·,ştu. Bugün garp 

ı Yuktıır-. Yaln•z Afr<ka
~'W an ufak hir kı vvct ıs-

0dHırse, ordu, bJytık bır 
.. ~nr , _:-k?Zile, ınerkP.ı:i v:.ızi • 

, lı len ıMıfade ederek, heı·han 
./ı· •~tika ete teveccülı e<le-

t:ıını . 1 
' 1' anva ve Finlandiy;rn"' da 
ııı ' 1'1, • feri tertibe soktuk
.1~ ıtjarıs ar y•ydıl)r. j 
lltt n, kıyıları t~hkim edil -
ti Çd r; Intiin kıyılardıı •la 

1 . ile tard tertipkri alınmış -

asulya 1 
~~~~~~--~~~~~~~ 

, ha 'tkında.ki siy:ıa.etinin prensjp
lerıni, Balka.n ::1e!crinden evvel 
tesbit etmiştir. :S. Hitler o za
man bir buhranı ve suitefehhiim 
!eri bertaraf etmek için, şahsi 
me•ajını göndermiştir. Alman 1 
siyaseti, prensiplere dayanır. Al
matı siyasetini, askeri mecburi
yetler veyahut va.zivetin inkişaf 
!arına bağlı siyasi mül.ıihazalar 
dikte etmez. Türkiye, Almaııya
nın askeri muvaffakiyetieriniıı 
bir kurbanı değildir. An.kara, 
vakıalara dayanan realist bir si
yaset takip eylemiştir. Ankara, 
mualıedelerine saclık kalınıştır. 
Almanya, bu t:ıhhütleri tanı • 
makta tereddüt elmemiijtir. Çiin 
kü ~eref hisı;i olan milletler ·a
rasındaki münasebetlerde, bu 

Ticaret Vekaleti f igatları 
teshil etti 

Ankra, 21 (a.a.) - Ticareti 
Vekftletinden tebliğ edilmi~lır· I 

29 s:ı)'llı koordinasyon kara-

1 
rının bırinci maddesile Ticaret 
Vek~letinP verilmiş olan salalıi-

1 yete istinaden memleket> dahi -
lintle kuru fasulyenin azami sa
tışı fiyatları gösterilmi~ oldu.,au 
veçhile tcsbit olunur: 

1 - Başlıca istihsal ve ihraç 
mıntakaları olan Trabzon, Sam
sun, Maraş, Kayseri, Çorum, 
Kütahya, Seyhan, Ni~d', Antalj 
ya. Çoruh, Konya. Rıze, Manı-ı 
•a. Bursa, Balıkesir, Bolu, Kır-, 
'elıiı. Zonguldak. Burdur, Koca 
eli, Edime ile i'tihsali kendi is
tihlakine yt>ten diğer vilayet!erı 
de be>inci fıkrRda cins VI' evsafı 
yazılı kuru fasulyenin 1 kilosu-1 
nun toptan fiyatı 17 (on yedi) J 

kuru~tur. 

lunduğµ y<.'rlerde. bımların his -
8<.'Si. toı.taw:ı ve perakendeci 
kar yüzdeleri meyanından tea
müle göre tefrik edilecektir. 

İhtiyacını kendi mıntakasın
dan tedarik eden şehirlerde 
miistehlik fia.tları yalnız toptan
cı ve pevakeııdoci kar yüzdeleri
nin ilivesi ile taayyün eder. Müs 
tehlik ınıntakalarındaki sehir
lerde müstehlik fiatlan aynca 
3 üncü fıkrada. mezkfır naklive 
masraflarının hesaba. katı!maSi
le taayyün eder. 1 

~, k U VıJ ir,in Avrupa karaları
~ ;ı.'.;ı harekat icrası mutasav 

1 ~';~ 1 l<iır. Beklemek, zararlar 
~\·ı:.: ~r Z1manın lne;ilizlere mü 
~ ~ ~{ ı olduğuna kanaat g<.'ti
tıııı , lllan ordusunun konı~ula- I 
ll>-a_ g~~ı:ar vermiyecek bir duru
~ ... 1l°ll1egine vcva nizam çer
·•lı,,hnle idhal etmeHine intizar 

, ı ır. 

~:-- ..... .... ........... ~ 
~•ili Şefin f stan

l gazetecileı·i
lle iltifatı 

1i b· _<s-., tarafı 1 ıtto 1 ıııa)'fada) 
'ııı;;,ı, en Basın KongreHinin 

1 
ı a;;·tn çekilmesine karar ,·er I 

"'•r,1/gı telgrafına a,ağıdaki 

1 
, "l{Q

1 
r gelnıişlir. 

~i~ d1
::reye baı:ıanlar di.ler ve , 

llı., ·Y~larına teeekkiıı ed"-
•..;. lsnıct İYÖ, rtJ 

"'· ~ti 1 ~"'Ila.k. t Basın Birli~ İstanbul 
hı:t~ı ~~n"resi toplantısı mü

~-lıt le e tzhar buyurulıll! his-, 
'Şekkür oderim ... 
'l'ürkiye B . M. IU. Reisi 

"ı. ı\hdü l hııJilı. Renda 
it lıııt 
. ~ıııin a~z Baı;ın Birliği kon 

n ~ Plantısı milna.sebetile 
~i danın hakkında izhar et-
' Uygulara teŞ<>k.kür ede- 1 

•. Başvekil 
it:~ lı:~n~- . Dr. Refik ~.ı.nı 
tıı,:~li. ~tıııın duygularına te
-...,, er, sa.ygılarımı ısuııa-

(:, 1!· l'. G-ı Seki ahali 
, hr •~mmı mebU1J11 

ı '\>uks · Ahmet Fikri Tll7ler 

llcj lıit 1~~ .1'-0ngreııizi.n haklruı:ı-
~ "li' alilraaıııdıwı mii.te-

2 - Diğer bilumum müsteh - 1 
lik veya istihlaki kendi istıhlald 
ne yetmeyen ıruntakalardaki vi
layetlerde kuru fasulyenin top
lan fiyatıan, mutad •urette o 
mahallin istihliıkini ~n çok te-: 
min eden istihsal mıntakasından 
hakiki nakil masraflarının ila
cı kannı ihtiva eylemektedir. 1 

3 - Birinci fıkrada mevzuu 
b>ı.hs toptan azami fiyat yiiroe 
5 ni~b.,tinde toplayıcı ;e toplan 
karını ihtiva evlemeld!'dir. 

4 - Kuru fasulyanın billün 
memleket dahılinde müstehlik 
fiyatı loptan fiyatlara awmi 
yüzı:le 15 nisbetinde bi:- peraken
deci karı ilavesi surctile bulu
nur. Bu perakendeci his~esi a:a
mi nisb~t olup. mutad surette 
daha dun kAr yüzdesi!e ~ahşan 
yerlerde yine bu eski nisbetlerin 

1 
devam ettirilmesi matluptur. 
Yarı toptancıların da faal bu-J 

hassis olarak candan teşekk ür-1 
]erimi ve iyi temennilerimi ar?.e- I 
derim.11 

Matbuat Umum Müdürü 
SeRm Sarper 

"Birliğimizin taazzu vunda bü
yük bir hamle teşkil eden konj!-

1 re mesainizi alaka ve memnuni- , 
yetle takip ettiın. Muvafakifyet- 1 

!er dil«, Bllygılanmı sunanın . ., 
Birlik &isi 

Falih "Rııflıı Atay 

5 - Yukarıda esasları vazolu 
nan fıatlar çalı cinsinden temiz 
kuru fasulyenin çuvalsız azami 
satış fiatları olup, kuru fasulye
niiı diğer cins ve nevileri 1 inci 
fıkradaki esa.s fiatla miitenasi
ben mutat fiyat farklarına göre 
t('sbit olunur. 1 

6 - Her tliı'lü kuru fasulye
nin müstahsil mıntakalarda mils 
tahsil, toptancı ve perakendeci 
ve müstehlik ıruntakalarda top
tancı ve perakendeci azami satış 
fiatlan mahallin fiat mürakalıe 
komisyonunca teshil edilerek 
Ticaret VekaJetine bildirile~ek 
ve ayni zamanda ilan olunacak
tır. 

7 - Perakendeci azami satış 
fiatlarının hesaplanmasında ku
ru.~ kti8ılrlarının 5') ~"ı . .-ıt ime ve 
ya vahide vuvarlablması muva-
fıktır. -

8-- Bu suretle iliın edilecek 
fiyat hadlerinden h('r~ıınsı bir 
sur.,tle fazla fiat teminine gi • 
denler hakkında Milli Korunma 
kanununun hükümlerine tevfi
kan cezalandırılmak üzere ka
nuni takibatta bulunulacağı ilan 
olunur. 

Zabıt katib i 
alınacak 

C. Müdıleiwnumiliğindeıı: 
lwtanbul Adllyesinde açık bu

lunan 1000 kuruş asli ma.şlı za
bıt katipliğine memurin kanu -
nunun 4 ürı.cü maddesinde ya.zı-1 
Iı vasıf ve şartları halı: daktilo 
ile seri Y= yazma.sını bilenler 
arasında. müsabaka imtihanı 
yapılarak münasip leri alınaca
ğından taliplerin imtihan günU 
olıı.n 26/61 !Mı Persenılıe ı:UııU 

tama.ınile e.nlaııı lır bir keyfiyet
tir. Almanya, İngiltere ile teda
füi muahedesinden dolayı Tür-
kiyeye hiçbir serzenişte bulun 
mamaktadır. Alman siyaseti, 1 

tabii bir siya.settir. Vaziyetin in-1 
kişafı bunu isbat etmiştir. Mat
buat hakkındaki anlaşmalar bil
hassa faydalıdlr. Diğer taraftan 
1928 Türk - İtalyan muahedesi 
bütün kıymetini yenideıı iktisap 
etmektedir. 1 

Balkan seferinden evvel bildi
rilmiş olan Alman prensipleri, 
muvakkat bir siyasetin a.Jetleri 
değil, fakat devamlı hakiki bir 
sullıiln tıemelidir. \ 

Bulgarista.nda meımıuniyet 
Sofya, 21 (a.a.) - Bulı:ar 

gazeteleri Türk - Alman dc>st!uk 
muahedesini en son sıyasi mu
znfferiyet ve cenubuşarkide ih
tıliı.fların sonu olarak karı;ılı-ı 
yorlar. 

Slovo gazetesi Bulgaristan i
çin milhim olan cihetin Türk - ı 
Alman muahedesinin cenubu
şarki Avrupasında sulbü temi
nat albna alması olduğunu kay
detmektedir. ı 

İşte bunun içindir ki, bu anlaş 
manın akdınden Bulgariştan 
memnundur. 1 

Veçer gazetesi de - ki hükii
met gazetesidir - cenubuşarki 
de nizamın tarihi ve ırki adalete 
dayanacağım yazmaktadır. 

Sofya radyosunun muha.rriri 
Türk - Alman muahedesinin son 
zamanların en mühim hiıdisele
ı~ndeo biri olduğunıı söylemiş-
tir. 1 

saat on buçuktan bir gün evve- 1 

line kadar bir dilekçe ve evrakı 
m.ü&bitelerile İstanbul adliye en
cümeni. reisliğllıe ıııiiraca&t et. 
mel eri. ı 

ıı· 

a ı adı 
ı B.ış tara.fı 1 Trtcl sayfad•) 

sızların Elduda'ya tama.nıivle ba
kını l:.ulundı.!Uarına da.ır verılen ı 
haool'i bu zat tekzip etmiştir. 

Aynı zaL, Fransı:ı mukave
nı tinin scrtieşmilj o ma.sıru milt 
tefıkler>ıı ileri harekeıtine atfet
ınektedır. Çünkü müttefrikler 
şimdi Suriye ve Llibnandaki 
başlica ~'ran.sız müdafaa hatian 
ile temas halindedirler. Mlıtte -

1 
fiklerin Beyruta ve Şama yak
laşmalan üzerine Fransızlar bü
tün kuvvetlerıni ileri sürmüş 
!erdir. 

İskenderiyeye 
yeni akın 

(801 tamfı 1 ind .oıwıfa&a) 
şiddetli, çetinlik ve kesafet ve 
keza nıı;i.ıet ıtıbarile diğer her 
hangi b.' mlıst.emleke harbinin 
üstündedıl'. Meydan muhacebesı 
1917 Büyük Harbııı<le tanklM 
mühareoobine benzemiştir. G.,_ 
neral Wavell Alman ceııhesıııi 
yaramamıştır. Halbuki ınwız-1 
zıım kuvvetler kııllanmMjl;ır. Bu· 
muh:areoonin neticesi. Alınan ı 
gazetelerinin tebarüz ettirdiği 
pek büyük bir zafer olmuştur. 
Bunun neticeleri· bütün Akde -
nizde kendisini hissettirecektir. ı 
Şimdi sabit olmuştur ki, bıı.,afuıe 
kadar Sollum cephesinde karar
sız olan vaziyet vuzuh bulmuş j 
ve İalyan • Alınan cephesi istik
rar kesbetmiş ve İngiltere Libya. 
için artık tehlikeli olmaktan çık-

1 
mışbr. Tabruk teslim olacaktır. 
Wavel ordusu uğradığı muve.(-

1 
fakiyetsi.al.ikteo ve zayiattan ma 
neviyatı bozulmuş olduğundan 
mukabil Alman hareketinin mü
him ve çok tehlikeli olması muh
temeldir. 

bı..ddleriye bombardmwu 
B<.'rlin. 21 (a.a) - O. N. B . 

Bıldiriyor: Girid'dekı y~ni üs -
!erinden hareket eden :Alman 
ha va kuvvetleri, 20 21 haziran 
gocesi, lskenderiye ~ini biri 
kere daha muv&ffakiyetle bom 1 
bardıman etmiştir. Liman tesi
satının, deniz tezgahlannın ve 
depoların bombardımanı çok 
müessir olnı~tur. Alman tayye. 
releri, bırbirini takip eden dal-ı 
galar halinde hmıın üzerinde 
u muslar ve yangın ve infilak 
bombaları atmışlardır. Büyük 
yangınlar, bombardımanın mü- I 
essirliğini göstermiştir. 

Köstedce 
boşaltı l ıyor 

( ea, tar•ft 1 incide) 

ma.sı bahsinde dahi Almanlara• 
daha fazla malzeme göndermeği 
kabul etmeleri suretiyle bir 
kompromi de vukua gelebilir. 
Gerek hu takdirde gerek Mos -
kova - &?rlin ittifakı takclirinde 
Alınan lqt'alan tahı;idatı, kor
kutma vasıtası rolünil oynamış 
olacaklardır. Milmkiln olan ü
çüııcü ihtımal de, bütün feda,
kirhkların ve anlaşmaların baş 
ka Alman taleplerine yol açaca
ğıru gören Sovyetler BirLiğinin 
her ne pahasına olursa olsun 
mukavemete karar vermiş bu-, 
lunmasıdır. 

Köstoooe tahliye mi ediliyor·~ 
Bükreş, 21 (a.a.) - Ofi: Kös 

tence halkının tahliye edildiği-ı 
ne dair olan haberler, doğru de
ğildir. Bütün Rumen şehirlerin
de oldu'hı oibi, Köstencede de 
hava hücumlarına karşı ihtiyat 
tedbirleri alınmıştır. Fakat hiç 
bir kitlevi tahliye vukua gel
memiştir. Yanız bir miktar ka
dın ve çocuk şehri terketmiştir. 

Sovyet elcisi Hitier tarafıııd:e.ıı 
kalmJ t"dilroek mit 1 

e' ı arp 
teb iğleri 

(B•t taıta:ı 1 inci sayfa ) 1 
ğını muhafaza eden bir mevzi
deki İtalyan kuvvetine, kıl'ala.-\ 
rımız hücum etmiş ve İtalvan 
kuvveti, ırmağın garp sahiline 
"iirülmüştür. Bu harekat e•na -
sında d w;man, insanca ve mal
zeınec.'t' agır kayıplar kaydet
miştir. 

Suuriyede, bütün cephe bo
yunca muharebeler devam edi
yor. Sahil bölgeı;inde, yeni tec 
rakkiler elde edilmiştir. Şamın 
cenubunda Vichy kıt'alannın 
mukabil hücıı.mları geri pU..kür· 
tülmüştür. Ve müttefik kuvvet
leri yeniden terakki etmektedir. 
Merkez mıntakasında Vichv mu 
kavemeti yavaş yavaş erimekte 
olmakla beraber, vaziyette a.z 

1 
değişiklik vardır. 

A.lman ~ tıebliği 
Berlin, 21 (a.a.) - Alman 

orduları baş kuma.ndanlığırun 
tebliği: 1 

Şimali Atlantikte, denizıa.lb 
gemileri, cem'an 52.900 tonilato 
hacmınde 6 ticaret gemıoı ile 
tayyareli bır muavin kı uvazö- j 
rü batırmışlardır. 

Dün gündüz ve gece, savaş 
tayyareleri, Humlıertz ınıııwa
bında vapurlara mııvaffaldyetli 
hücumlar yapmışlar, 6 bin to
nilato hacminde bir şilebi batır· 
mışlar ve iki büyük ticaret ge
mısini ciddi hasara uğratmışlar
dır. 1 

Mühim bir iaşe limanı olan 
Grinsby'ys, Great - Yormouth 
limanı tesisatına ve ayni za
maıı.da. merkezi ve şarki lngilte
rede kain tayyare meydanlarına 
da başka müyessir hava hücum
ları tevcih edilmiştir. Fort Wil
ltam'da ha.fif madeııler lskoç fab 
rikasına yapılan bir gece hücu
muncla, büyük çapta bombalar 
atölyeleri tahrip etmiııtir. 

Roosevelt'in 
• 

mesa1ı 
(Bat tarafı 1 inci sayfada) 

dir. Ra.d.yolar, mesajın şiddetli 
metnıni tebarüz ettirmekte ve 
bu şiddetli metin ile dPnizlerin 
serbestisinin idamesi hakkında 
hükumet tarafından :ılınacak 
mukabil tedbirler hakkındaki 
ketumiyeti ara.•ındaki tezada 
işaret eylemektedir. Binnetice, 
umumiyetle kanaat şu merke:ı.;
dedir ki mesajın ehemmiyetı, 
Mihvere karsı yeni bir Anıeri -
kan hareketine muhiti ba;,ırla -
masındıı ve geçen hafta basla -
nan diplomatik taarruzu id;.me 
etmeıl!lindedir. AnıerikRdaki bü
tün gaz...teler, reisin k-ong-rpv .. 
mesajını e:öndernıesinrlen evv~ı. 
Robin Moor'un torpillenmesi ü
zerine Amerikan ticaret gemile
rinin teslih edilmesini ileri sür
müslerdi. Dün akşam, radyolar, 
bu torpillenme neticesinde bir 
kafile sistemi tesisi ihtimalini 
de kaydeylemişlerdir. 

lngilizleriıı ticaret w·misi ka
Y'Pları hakkında neşredilen son 
rakamlar burada fovka.'' ele c;dcii 
telakki Pdilmekte hu r~kamlar. 
nazarı dikkati denizdeki muha
rebe ilzerinde temcrkiiz ettir 
meğe yardım. etmiştir. _ ı 

Nevvork Tımes dıvor ki; 
"Reis, açık denizlerd~ki hak

larımıza Almanların meydan o-
kunmasını Amerikan milleti adı
na kabul etmiştir. Ticaret gemi 
terimizi teslih etmenin ve bu 
gemilere donanmamızın hiına -
yesini vermenin zamanı gelmiş -
tir. 

Nevyork Herald Trihiine di -
yor ki: 

"Reisin siddetli meRa it. na?.i 
zimamdarlanna ve Alman mille
tine bir ihtardır. Bunun mana -
sıııı hiç kimı.e yanlıs anlıya-

Ryfa:5 

C ~rafya :9ngresi 
m isini birirdi 

( e_, taraf· 1 ncl sayfada) 

c.~ vam eden ılk c lsesınde kon • 
grc un ~ tc_gr a.fle.nn:ı cs
vabcıı Milli Şefımizden, Büyilll 
M. !el Medısi Rcbinden. Baş • 
\'er.ilden Ye Marual<len gele,ı il· 
tifat ve teşvik edici telgraf ce
vaplarını alkışlar arasında din
lemış ve ruzıııımedcki muhtelit 
teklif ve temennileri müzakere 
ve kabul etmiştiı". Bu t.eklif ve 
temennilerin baflıcaları şunlar
clır· 

A - Bır coğrafya lügati ya • 
pılme.sı, 

B - Yer iıı:imlerinin kafi lii
zunı olmadıkça değiştirilmem · 
ve değiştirilirken müteha0sısla
rın behemt>hal fikir ve ınütalca
lannın al.ınması, 

C - Memlekette coğrafya il
minin yayılmasını ve yurt coğ -
rafyıuıının tanınma~ını tenıiıı 
edecek resımli bir mecmua fü'Ş-
n, 

D - Hariçte neşre<lilen ı·e bir 
çok yanlııılan ihlivıı eden lıari
talann ilmi sıhhatlerinin t mini 
imkanlarının aJ""'1tırılmP.sı, 

E - Türkiyenin 1/800.000 
miky&Slı bir jeoloji har:ta.;ı.ıııı 
yapıt.nası 

F - ~emlek t coğrafyası Ü· 
zerındeki çalı matarı knıay!n,;
tırmak lı1.ere bır tane 1 1100 000 
mıkyaslı tesviye mi.inhanilı ucıı~ 
yazısız harita neşri 

G - Memleket tabii coğı·af
yasına ait nehir uzunlu"u. ılJğ 
yükı;ekliği. göl meaal:ı:ı.zı gibı ;ı

dedi malıime.tın dev•etin sal.t
hiyettar makamlarıııca tespıt e-
dil~..:ek n ri sur.ctiy e t risata. 
ve neşriyatta birlik tcınıni. 

H - Tiirkiveniu nahi iıhrl 
hudntla.rııu ıh göstermek üz.•re 
teRviye ınfuıhanili l 00.IJOO mık 
yaslı bir. harita.siyle. J µ)(l.000 
m,kyaslı bir iskiın ml'r - 7.leı inı 
gösterir harita ı-.ııı n r 

1 - Kongr.e kararı göre 
Türkiyenin t bil lıölıreleri \ e 
yer adlan hakkın 1 ·- ı .. ,rita 
ve br~ür ncşrcd ' lı i ün 
memleketlerin co1'r' t 1<-
kül ve müe~!-i ~ 1 l c ' "l 11-
mak sureti vle Tür' v r: 
ya.ı;ile ala~r n şn "" l lı-
fatta; 'li nol·tai n c >-
re birlik temi.nı, 

J - Okul ders lcıtapları ın 
fazla ta.f.,ilattan ka ı ı ' k ya-
zılmaı;ı. 

Bu al"lda kongn• azalan ta
rafından verilen bir th' •irle 
müest-lE"aelerini bu ;f·')n~f' ~n
sup!arı teşkil etmek v" m<'fıl· 
IL>kette bu me,•zal r<l ea san 
bütiin ili ,.,. idıu" ~ nl rıııı 
i~iııde toplamak llzer lı r "Tıirk 
coih-afya ku.-.mııı.. r :n tesisi 
teklifi yapılmış ve ' ;ı ı if V <'

kili Ha"'1n Ali Yii~ ·l ı1Q b•11•ıın 
esasen evvelce dtt ·,iqülrhi iilnü 
ve k;-ntl~sine ar~--d.P n Fayın 
B>uv<'kilin vakın al">:k.ı ı:ıı.ilinde 
bulunduklarını ve a ni !'U"'tle 
("tn.ı· ve dir1·ktifler1,1i aimuk ü
zere kenoilerine ınaı ,ıınttn bu -
lunıı!duğu 1.anıan R •i; · ,. ı :ır 
ve Milli Şefinıitin t; r ı ·V"ti 
yüksek lıimay.-Jcr•v 1 ' t9lt i( bu
yuracaklarını kongıeye ıeb-ır et 
mişJe-rrlir. K·)n~re- bu '·~t ... k cı-
18.ka ve himayeden dııyıiu .;u 
m"ıır t ve sükranı siirckli aikış 
larla ifade etmiştir. 

Stokh<ılm 21 ( a.a.) - Reuter: 
Dagens Nylıeter ~a1et€sinin 

Bertin muhabirine göİ-t>, muhte
mel olarak pek yakında B. Hit
ler ile Sovyetlerin Berlin büyük 
elçisi B. Dekanozov ıırnsında b:r 
görilşnıe yapılacaktır. ' 

maz." 
~,,,,,..;;. ............................ .. 

Knııı:-re '"'at 11.30 da tcloıır 
Hasan .:\li Yüc._·1'in rcisii:'tinde 
toplanmı ''"ıik ve orta okul ("flğ
rafya terın:ı • i,. h:ı'du lı nii
tehu:ısıı; komisyonca h:uırl:ınan 
rapor ve teklifin te.tl:ik ü~. ı ; -
zakerecine h~e nıı·~ r. Evvda 
komisyonun re:d profesör Mac it 
Ardıl ve rapoı tÖf'Ü locent Ali 
Tanoğlu tarafından rapC'l ;n e
saRları bakkındn izalın l vC'ril -
miştir_ Bu hu~nIBta kongre a·-ı
sın an nıiitea. ldit zat!.ır rııpor 
ve teklif edilen ter:mı_r hakl;ın 
da muhtelif mütalea \"C terkid
lerde bulunmuşlardır. r irk dil 
kurumu merkez heyeti azaların
dan Gaziantep mebusu Tlr. M 6 h
mcd Ali Ağa kay da sö" al, · ış 
ve üzerinde münaka~a cercvan 
eden bazı terimler t~spit olu-,,.ur 
ken istinaıl edilPn e0;ı.-lar 1 ak
kında kongreyi aydı• Jatmıştır. 
Saat 13 de ikinei cebeye nihayC't 
verilmistir. 

Ayni muhabirin verdi~ mii -
temmim maliımata gör<' B. Deka 
nozov, bu hafta şimdive kadar 
üç defa Hariciye nezaretine git
miştir. Bir defasında 8. Von 
Ribbeııtrop tarafından kabul e
dilmiş, diğer iki defasında ise 
B. Von Woiszacker i!P görüş -
müştür. 

Yine ayni muhabire göre, Ber 
!in yarı resmi mahfilleri. bir ti
caret anlaşması için Sovyet • , 
Alınan mümkerelerinden malü-Jı 
mattar olnıadıklannı beyanda 
devam etmektedirler. 
Rumen ııadl O&llllut ~i) tı 
LondrA. 21 (a..s.) - Reutee 

aj•n•mın Loııdradaki. diploma -
ta maı.cııı...;.-. ııaı !iıijııe 

Rumanvadalti Alman orclulan 
başkumandanlığı umumi karar
gahını Bükre~ten 25 kilometre 
kadar meı>afede kesif gir or
manda bulunan Prens Nicolas'
ya ait Snagov malikanesine nak 
lecmiştir. Rumanya genel.kurma
yı da buradaki Alman genelkur
ın:<yına rantedilıniştir. 

Diğer haberlere göre, mühim 
miktarda Alnıan kıt'aları Ru
manyaya gelmekte devam edi -
yor. Galas ve Brailo mıntakala -
rından da pek çok miktarda ya
tak malzemesi getirilıoıektedir . 
Çarııamba günü yeni sınıfların 

silah altına çağınlclığı söylen -
mektedir. 

Rumanya radyosu bütün gün 
askeri marşlar çalmakta ve va
tannerverane şiirler ve yazılar 
okumaktaclır. Matbuat da pek 
yakında kat'! hadiselerin vuku 
bulacağ1ua telmihler yapmakta-
dır. 1 

Öğleden sonra saat 15.20 de 
Maari \' .. kili Hasan Al· Yiic~lin 
reisliğinde üçilncii celS<' ak<lo -
!unmuş ve terimler ııakkıml:ı 
teklif ve tenkidi olanla.rın müla
lea ve tenkitleri yazılı olarak 
kongre bürosuna verme!eri sar
tiyle terim rapor ve teklifi ay
n• " kabul edilmiştir. 

Kongre Maarif Vekil; Hasan 
Ali Yücelin bir nutku ile sa:ı t 
17.10 da mesaisine alkıs!ar ara
sında nihayet verm.i~tir. 
vvvvvv~- ~v~vv~~VV'VVV 

Davet 
İstanbul ruüddeiuüıumiliğln• 

den : 
İ.stanbulda olduğu anlaşılan 

Siirt aslive ce1.a bakimi Recep 
Toksöziln memuriye.tınıize mü. 
racaat etmesi. 
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YEN I 

-~-·imece, Bildirmece 
PAZAR SOHBET/: 

R A D -Y o ır ş· l t • H . d 
21 Haziran1941 

1 

Jf <e } ayrıye en 
(Bat tarafı 3 üncü Nyfada) f 

Bir l.al'a'i nr.•:-.ıilak içinde 
oldu derya 

01 kaJ'anın .,·inde bahk 
eylemiş oa 

l'utar a(;uıla b&lık bir ge\'lıeri 
)egiine' 

urdııkca ge\ her &nda balığı 
e)ler üniı, 

\tdı (Murad) bu ııa>'mı 
nıe)danı ~ 

Jkr kim dilerse mlLD81b, fetlı 
ide btmu ra.'na 

- Yolunacak ku d& kim olu
yor? Balıkçı gillmüş: 

- O da zatıiiliniz ! demiş. Er
bab oldıığum için bugün sizi üç 
bin ahun kadar yokluıı;ı ! 

• • • 1 

Meşhur Buvalo'nun manzum 
bir bilmecesi vardır. Aynen ter- 1 

cümesi şudur: j 
1-nlann rahıı.tlannııı amaıı-

91Z diişmanıyun. 1 
Binlerce &şık hA1ime gıpta e-' 

lşın ucunda haledene mansıb Kanla -.oest ohnakla oorar 

8.30 Program 
8.33 Müzik 
8.45 Haborler 
9.00 Müzik 

* 9.36 Evin saati 
12.30 Program 
lZ.33 Peşrev 

ve saz 
12.% Haberler 
13.00 Oyun 

havaları • 
13.SO (Dereden 

tepeden) 
13.45 Salon 

orkestrası 
der. 1 

vadedildiğı için nedimlerden en- ber, lıaydnnı. * 
denınlu Cihiı.di Bey bilmeceyi Ölüımimü i~yf'nin kollıınmn 18.00 Program 
ınanıum olarak hallediyor: 1 &raMDda bulu~o'nını. 1 lh.03 Caz 

(Kandil) kal'a -ıahım (rugea) Bu kadar büyük kelimelerle 

orkestrası 

18.30 Konu~ma 

18.40 Caz 
orkestrası 

19.00 Şarkılar 

19.30 Haberler 
19.~5 

20.00 
20.15 

Müzik 
Yurt saati 
Solo 

şarkılar 

21.00 Zıraat 

takvimi 
21.10 Müzik 

22.30 Haberler 
22.45 Spor 

~ervisi 

:13.00 Dans 
müziği 

23.25 Kupan~ 

içinde derya tarif edilen seyin minimmi bir 
(Balık) fitil olııbdıır; içinde pire olduğu kimin aklına gelir? ı ı 

e~leıniş ca Son zamanlarda bilmeceler Askerlik işleri 
Oldu (alev) ağızda. bir daha basitleştiril<li. Gazetelerde , ___________ ... 

(gevher)i l egine bulmacaJa.r y;q.ulıyor. Bunların 

Durup ) ıuııııt'A her şeb, eğlenceli olduğunda şüphe yok-
ba.lığı eyler ifna, tur. Fakat nihayet bir kişiyi eğ- aBet:l.ktaı, askerlik ~ubesirden: 

t LAN 

.Va'd e' leıoi,,.~in 6 .- """• lendirebilir. Bütün bir cemi)·e- 1337 d • 1 1 bu 1 1 ' .. ' ....,. tin hoşça vakit geçirmesini te- ogum u ar ve n ar a 
kişiflere inli.yet. min edemez. muameleye tabi bütün erlerin 

(Çavıı!)hıl;) ' e (zeamet) i~ter Bu noks·-· _,_,,, ueru' şaı'rlen' son yoklamalarına 1 Temmıız 
(Cüıadi) "'°'ha! ~ .... ~ , 30 A ,,.. rimizle telafi ediyoruz. Allah 941 gününde haşlanacak • ı 

lkl.ncı' Mahmtıd da halk ara- h · d Is M ğııstos 941 tarihinde hitam ve- . 
epeın en razı 0 un. uamma rilecektir. Yoklamaya gelecek-

ıuna karl§arak tebdil gez<liği söylemek hususunda o kadar i- !er ellerinde bulunan nüfus hü
ııırada bır gün mabeyincilerin - ~eni. y~b_gittd i~~rl kki 182.ı dıkb~al nh~\- viyet cüzdanı vesair vesikalar ile 
den hirile deniz kenarında do- 1r en . ız egı enw eı: ı e. ıu- (Cumartesi, Pazar) hariç diğer 
la.şırken ihtiyar bir balıkçıya ledemıyorlar. Bu \'adide Dıvan günl' rd .. "Jed 1 Be 'kt•Q 
r&hgelınış; balıkçı ile aralarında edebiyatının mıığlak muammala be e Di e og e~. evve ti şı ..., · 
ıu muammalı sözler geçıniş: n çocuk oyuncağı gibi kalıyor. şu Har' nası';! mur~~ a':ı.a 

0 - Burada ne yaoıyorsun? Geçetı gün bir mecliste bilmece 
1 1 

dıç şub 
1 

ınıdukn 
1
• aıııınmahal-

ı k b . .. 1 d h' . . an ar a ıı un ar 
- Ekmek parıuıı çıkartıyo - o ara u yem a"r er en ırını k tik bel . .. ti 

okudum. as er ı;u enne muracaa a-
rum. · n ve bu zamanlarda yoklamaya. 

- Altıyı on iki edemedin mi? 1 Mara gelmiyenler yoklama kaçağı ad-
- Altıyı on ikı ettim amma d A k 

k. · · .. ~: BilmNnri< ~l<t.-n h. iılir, dedilecek, hakkın a s. anıı -
Qtuz i ıye yetiştirem=m. - ... dd ı · .. · 

N k • Dü~ünmt"dt'-o , ....... 1,, alım. nıınun m..,,sus ma e erı mucı- ı 
- eye er en uyanmadın . , ı d l kl h - Nedir o bil ı bince ceza an ırı aca arı e em-· - Erken uyandım. El aldı. 

B k .. d ı - Şah Miran h•ka"l't'i. mıyetle ilan olunur. - ıı az gon ersem yo ar , 
? - Bqemedin. • • • ını~ın. 

- Ben o işin pek erbabıyım! - Sen sövle. A ı. [' k d . . d t 
- Ben de bilmivonım. 1 s .. er ı aıresıne ave Saraya gelince padişah malıe- -

yincisine sormuş: - Sahibine ilOra lım. Aşağıda isimleri ve kayıt nu-
- Balıkçı ile ne konuştui;u-' - O da bilmiyor... mara.lıırı yazılı Yd. veteriner-

ınu anlıyabildin mi! Mira !erin, ya bizzat müracaat etmek 
- Hayır efendimiz. llftı>ım onıuzumd:ı. İk<'n -.ayıı.. veyahııt adreslerini bildirir bir 
- Sana bir gün müsaade. ladığııns bakma mektup göndermek suretile en 

kısa bir zamanda V eznecı lerde-Bu mııammayı halletmelisin... lkoi ist..-di~in ]ere göthr 
Mabeyinci, balıkçıya b[4ı vur- lkimi:t de ne u~ kııda~u ,,.. kı askerlik dairesine roüracaat-

maktan b&'!ka ço.re bulam~.mış. 11,-anık! lan ehemmiyetle ilan olut'tır. 

Her sene olduğu gibi bu seDI' de ıoayın halkımız& kolaybk 
olmak üz.ere bir Tenınıuzdaa itibaren Boğa:t.i<,.iııin her nuntar 
kasına mahsus olarıık 

Fevkalade Tenzilatb 3 aylık 
Abonman Kartları 

hazırlanmıştır. Sa),o yoleulan'lllZlll yirmi Hazinında.ıı. itllıo
ren bu kartları Köprü gişelt-riyle İ<la.rei Meıi<edye kontrol 
kaleminden tedarik edebıleook!eri ilan olıınur. 

Teknik okulu satınalma konıisyonu 
başkanlığından: 

Cin•f 

Patates 
Kuru E:oğan 

Nohut 
Toz şeker 
Kuru üzüın 

Mercimek: (ye~il 

K. fa!itu iye ('R h 
Yumurta ( Adet) 
K. Barbunye 
Sirke 
Tuz 
Salça 
Limon adrt 
Gaz litre 
Çay 
Yassı kadayifi çi..ft 
Ekmek kad~yıli > 
Tel kadayif 

Kaşar peynir 
Beyaz peynir 
Pirin-ç unu 

Şehriye 

1rmik 
Makarna 
Zeytin 

Zeytin YB&l 

Sabun 
Pirinç 

Cama.şlf' yıkama 

(parça) 

Kilo mıktan 

10000 
~000 

25110 
ıouoo 

1000 
1000 
5000 

75000 
2000 
2ono 
3000 
J2fı0 

14(1(10 
500 

500 
500 
500 

2500 
250 

300 
500 

!OQO 
2500 

4500 

ıoooeıo 

Tahmın Dedeli Lira 

1200 

·-· fl!"O 
1600 
l80 
250 

1300 
1500 
360 
200 
165 
112 

1 !)O 

1240 
150 
13~ 

175 -- --1'Jgıj7 

1800 
1125 

70 

10'! 
HO 
88'1 

3240 
11140 
3420 

13017 

.. 

fıldı7.de bulunan Teknik OJ,uıunun l~l maıt yılı Jhtlv:.cı olan yu- I 
kında cins ve miktarı ile tahmln bedeli yıozıtı erUik ve <;-.:unasır y1k ... 
manın üç ayrı ~art.nam~ne göre 30/ft/)~l tarihine rutlıyan Pazarte
gj günü 18 k•lem enak Mat ( 10.30) d,, 10 kalem kuru erzak .aat 
(10.45) de çaınDf'lr 71kama saat (11) de YUk.wk: Mühendia mcktehi mu
hasebesinde t.oplanaca.k olan komüıyonum\Qda ıhaleeı yapılmak: i.izel'~ kapa
lı zarf usulile t"kstltmeye konulınus1ardır. 

K ihti .. ı ı·•-rcı 1-VeterinerYzb.FuatSait ı urnaz yar rumuzu a... ı- Mııhat~bım biraz dii!'.ündii: 
h • l 1 Diyarbakır (337 15) 18 kalem kuru er2.akın ilk teminatı C 1041) lira 52 kuruş ve- 10 kale-

lann er manasını avuç do usu _ Had' <•rada.ıı zevzek sen -
lir .. • t . 2 - Veteriner teğmen Servet 

1 
minin de (976) lira (28) kuruF ve çamaşır yıkamanın i"" (487) bra (50) 

aya ogre mış: . de! dedi. Bunlar bilmeee değ;l l."1119.il Abdil!k ad jr (34502) kuruştur . ı.teklllerin şartnameleri görm~k V< ilk temlnat y;>Urmak üzere 
- Padişah ba.na "altıyı on iki 1 deli saçmu.'il, 3 - \-~eteriner Yzb. Ah. Nev· eksiltmeden bir cfm evıo·uline ktıdnr B~ık!a$ Yıldı7-da bulunan okulumuza 

edemedin mi? yani altı ay çalı- ' - Ddi sarma.sı da değil... zat tqmail (34519) ve elcsiltrne günü de Gümilı>•u.vunda 'iliksek Mühendis mektebi muıuı.ebe-
fllP bir sene yiyemedin mi?,. de- - Nedir öyle ise? 4 _ Veteriner teğmen Ali si.ne ıelmeleri. Teklif mektupları ek.oJlt.mtden bir saot evveline kadar mal<-
<li. Ben de "altıyı on iki ettim, - Şiir! h H rıırli (3'587) . . . edim ~' Rıza A . a .. . 

1 

buz mukobilinde verilmiş bulunması Uizımdll". Pootad'1 vaki olacak gecilt-
otuz ıkıye yetiştirem , wye _ Şıiri bırak da \,ine b;Jmece • • • 'k <li · me kabul ediln.ez. (4478) 
re~ kazandığımı. otıız ı _ _i .. ş~ ruyelim. Cünkü kimsenin halle- Beyog-ıu Yerli Askerlik şaı- .------------------------
bogazıma yeti~-tiremedıgımı soy demiyeceğine göre hiç olmaz- siıı.ılCn: 1 1 D J ı · 
le<lim. "Neye erken uyanına -

1 
ba Ziya Paı;a.nın ŞU beyti ile te- ev et Demı·ry il tı.. ı 1 

dm? demekle "Neye erken ev- selli bulruz: 1 - Sakat , daııni sakat, ağırı 0 arı an afi 1 
lenip seni besliyecek evlat ye- . ' sakat, hafif sakat, gayrinı;ıseı. ı -
+<•ti edi ' demek ıs' tedi Hal etmedOeır bu in~!'___ !ah. silahsız olaı:ıların hastabs.- Muhammen bedeli (2700) lira ohn mulıtPlif eb'atta l~O metre murab-...,, rm n . ,, . "'1TIDI ~- ı 
~n de "erken evlendim. Çocu- Bi katile eıÇtl h ükemada neye gönderilerek muavenelerine bat bezli lastik levha taahhüdünü ifa edemiyen müteahhidi nam ve hesa-
ğum da oldu fakat kız evüit ol- 0 g · dalft.dıı n, devam edilmektedir. Har izan' hına (27/6/1941) Cuma gümi !iaat (10.30) on buçukta H•ydıırpaşada Gor 
duğu için el aldı!,, cevabını ver- fil D. 941 nibavetine kadar bu va:1.iyet l binası dahilindeki komisyon t:u-alındruı paurlıkla satın altnacaktır. 
elim. Mabeyinci sormuş: ULUl\AY te olanların i~ adet fotoğraf Bu ~ girmek ıstıyenler•n (405) lir.ılık kafi teminat ve k.nunun ıa-

nüfııs hüviyet cüzdanlan varsa yin ettiii vesalkle birlikte pazaı!.k gümi saatin• kadar komisyona müra
ellerindeki rapor la fubeye mü- coatları llzıındır. ! 

Dünkü futbol maçları· 
re., tarafı 4 i.incü ıtayfada) 1 

mağa muvaffak oldular. Maç 
6-2 Fenerin galibiyeti ıle bıtti. 

racaat etmeleri. Bu işe ait ~rtnameler komisyondan pal"Mı.z olarak dakıtılmaktadır. 1 
2 - Bundan başka çürük, da.-

imi çürük, ihraç olanların da va-
1 ============:-=========(::44

::
1
::
1

:::> ==== 
zivetleri tetkik edilmek üzere ı 
raporlan ile şubeye gelmeleri. Adana. bel ediye R i yasetinden 

Hukuk işleri müdürü alınacak 

Muliye Vekaleti Milli Emlak 
Müdürlüğünden 

Fen memuru alınacak 
1 

Toprak tevzi talin: <.ıtn:,mc·~inin tatbiki için teşkil edilen kömiaYoO" 
}arda r;alı..şmak üzet:e reı. 0 1('1l\UI u ;ılın<:ıtaktır. Bu !en men1urları kOY~ 
lerdeki hazine toprrıklannın k:ld<tsLral tahdit ve tesbit işlerind•! l(ltihd 
olunacaklardır. 

Bu !en memurlarına 175 lir<tyı geQnemek üzere 3656 numo.1Jfl.li 
maaş teadül kanwıu htıh.'..lmleriue 1öre alabilecekleri ücret veı il"':_. 
ve yol masraflarından brı-$ka kü,ylerde bulunduk.lan güzıle.r i~·iıı ,;t 
harcirah hükümlerine scöre .;cyahnl yevmiyesi tediye ed:leceK"tır 9';ı 
ya.hat yevmiye~i ( 150) kuruı;;t.Jn a.z ulmamak üzere uereu.n telılllb 
ettig.i asJt maa&Jn yüzde dOrdüdUr. 

--~---
i l 

Aranan şartlar 
- Memurin kanunu hükümlerine eöre memur oll'A.&k JÇin ı ır 

zumlu prtları haiz buluntnak1 

2 - Yaşı 80 dan fa~la olmamak, ,ı• 
S - Tapu ve kada~lro fen n1ektt"binden, nafia fen hıtbilcat ıT>,.ıll• 

tebinde.n mezun olmak veyabu1 bu daı.relsde veya Hartta Umuııı ~ 
dtb'lüğünde en :u: bir ""ne mUd~ ten memuru sıfatı ile istihct.ıı 
edilmij bulunmak, . . _ w 

4 - Mornuriyet yapmışoo licili ıtıborile himıetınd«ı ııb.ladı t<l• 
ce.&i anlaşılmak. 

5 - AskerHk ile Hı,ıg.i olmamak, 
NOT : 

Kadastro ve harita iflerınde ı;aha,mı.ş olanlar tttcih edilirler. 

111 
Aranan şartlar . ;ıt 

1 - Aşagıdaki vesik•lar bag!ı olmak şartil• Maliye Vokllel> Jd 
S..lllk Müdilrl\lfiln• hıl>>ben ı.tıda, 

1 01, 
2 - Nüfus hüviyet var-.k39l. .. adi veyahut noieroe vey~ re11ın 

3 - 6 kıt'a fot.oiral «altı bU('Uk dokuz eb'adında>. 
makamca ınusaddak suıetl• r 

4 - Mekteıı tasdUtnanl~ veya ~Adf>tn;unesi caslf ve,"a n1u:1ttcid 
bir sUreti> _ _ ,..ı· 

5 - Bulunduğu memunyetlere aıt \·e:-aıkin a!ili veyahut r 1u. 
ti.dır dak sureti c:tasdfkli sicil karn~i Vt")'·ahut ~usaddak s~t~ kA ı#' 

6 - Sıhhi durumunun her ıklıındc Ye koyJerde vazıfe 1fa.r11ı' 

aait olduKuna dair hük'.ınıet veya be-ledıye doktortuıu raporu. ı'P' 
7 - C. Müdd~umuıTI•lgindffi ın<:ıhkCımiyeti olm.adJ,ttna d;.ıir • 

ka, «istida zJrine môddf•iuınumilikc;:e Wdiklj me~ruhat veı·llrn'c1' ıı-1' 
tile de olabilir.:t 

8 - Hü:;nilhal ki.SıdJ, 
9 - Askerlik vıf'Jrika!!:', •nüfus htlviyet varaka.tında 'fi-'' vars;:ı •· 

ist.cmez:t, et:ı • 
10 - Talip olan ,...ahl...cı re:-;ıni biJ· dairede nıü~t.ahdem U>e bU ,, 

rffi.in alelüsul muvaf&katJ.ııi ı0st.t.·r(>n Vet;ika., ctalebe nıüteallik h•tidı• e' 
merbutu Ve!ikaların o daire vasıt.ru;.ile Maliye Vek:fiılellne aönderılJfı 
halinde ayrıca muva(akatnnnıc-yc.> lüzun1 yoktur.> 

11 - Aja,iıda yaz.ılı ı._t.·l-".ılde t.ae.bbütname1 

iV 

Taahhütname şekli ,.. 
Maliye Vekiletindc t.oprak tevz. komisyonlarında btr vazifeY~ it~· 

)'inim hillinde bu vazifcyı kabul ede<:('ğimi ve en az 45 (tin e\i\evr· 
den haber vermedf'n bu vaı.ıfeden lı-Ul~ ettıc;.m veya bu vnıHe'r' 1 u..ııf 
kettiğlm, yahut h.Lımetitnden ııt.itade edılmediti veya istitıJıu11 vl' 

devamının ca.iz olrrıarh_gı idarece takdir edilerek vazifeme oih~Y't:rı;ı.9': 
rildıji takdirde komi1>yOl'l nlesa.aının ı:.;ektl!'ye uğraması sebebılc ct'j! 
olıruw. mümkün ve muhtemel zararlara karşılık. maktu.an ve d''" 
~·t olarak beş yüz lira tenuoot vemegt ve bunun i('in hakkını~ 11,iC 
ikamesine ve ilibn istihsaline lüzuın _ olmadan, bu taahhütn3~;ıı' 
icraya vaz'ı veyahut hFı-ııneden alacagım varsa bu alacaktan ~t11 J,J 
takas ve n1l':hsubu ve yine _bu ıaahhlıtnameden mütevellit Jıeı ~r' 
bir ibti.lıif it;in dava ıkamesıne lüzum hasıl olursa bu davanın t.rı 
mahkemelerince rüyeüni kabul ettıgimi taahhüt ve beyan eder'rf\:ı 
NOT: 

1 - Bu taahhütnamı· r:oterce resmen tanzim olunacakt.&r. . , )'li' 
2 - Nüfus hüviyet vıl:rakasındakı ht.i\"i;veti ve ik.amıetgltıı ıtt: 

len bulunduğu adosi taahhütnameye yazılacakbr. . 1,,<11 
3 - Bu taahhutnameye1 mlılef;cls.iJ kefil olarak resmi datre t ıs· 

veya ticart ve sınat ~Ue&S\._:oscle-rde ınemur VP miiı..;tahdem veY'-"t1lJ 
caret veya san'atla meşgcl bir şahıı:: do iştirfl.k edecektir. .1 

-t - Taahhütname yukaı,ki metni aynen ihtiva e-tmez ve yu1'• Ga.lata;.aray 3, Altay O 
Günün ikinci karşılaşmasını 

Galatasarayla Altay takımları 

vapt.ılar. ı 
Takımlar: 

Top bir müddet gelişigüzel vu
ruşlarla oyalandı durdu. Ve ya
v~ yavaıı hızlanan lzmirlilerın 
gayretli akınlan başladı. Gala
tasaray kale.ıinde behren tehli
keler güçlükle uzklaşhnhyoı . Ö
merin firikikten savurduğu çok 
güzel bir ~ütü Osman mükemmel 
bir plonjpnla aldı. Hemen biraz 
sonra da Altaylı sa~ acık iki 
metreden topu avuda yollı.dı. 

Galatasaraylılarm hızlandıkları 
görülüyordu. SalfıhadrLn Mıısta
fadan aldığı pruıla i1'.:nri Gala
ta.saray golünü yapıvc·rru. San 
kırmızı ilııtünlüğü d;>\ aı.'I ~der
ken Eşfak s.ıkı bir şiitle t.a\.:ımı
na üçüncü golü de ka.l~n~ml .. 
Ve maç bu şeJıild<' 3-0 Ga.IAtasa
rayın üstünlüğü ile bit.ti. 1 

3 - İhtiyat en.tın yoklama
sına Haziran nibavetlne kadar 
de,·am edilecektir. Gelmlyenle-1 
rin de bu tarihe kadar yoklama
larını yaptırmaları (9712) 1 

şaı·Uarı haiz bulunmazsa muteber a~ldır. (3497 - 1923) 
Belediyemir.in «260:t lira aylık ücretli hukuk işleri müdürlü~ mü.n- .IİİiiıiİİSııİİİaıııiiİiı:İıliİİİİIİİıııiliiiliK.iı:ıiiliiıCiiiilİll••ılİıiiiİ•llİ .. llli'.'.~ 

haldk. ===========================::::::::~,/" 
••• 

Beyoğlıı Yeril Atıkerilk 11Ube-

Kanunf vasıfları hrtiz ol~n i~leklileT"bı evrıı kı müı;ıbite-le-ri ve bir kıt'a 
vesikabk fototralı ı~ik dilcltçe ile bırllkte riyasete müracnallorı, (4978) Galntasarav: Osman; Faruk, 

Ad.nan; l\1ıu::;a, Enver, Salim; 
Salahaddin, Arif, Mustafa, Eş-

1 fak, Mehmet Ali. . 
Altav: Fikret; Refet, Ali; 

Tahsin, Om~r. Salahad<lin; Sa- 1 

im, Ba.sri, Bayram, Yunus, Hak-

1 

kı. 

ııint"'" 337 doğumlular ve _b~\ Askeri tıbbiye okulu Müdürlüğünden: 
dopıml~arla muameleye tabi Bu sene subaylığa inha <'dilmio olan A•keri Tıbbly• son sınıf tabib ve 
dıgcr dol!'llmluların son y~k~- kimyager me"/,un talebelerinin \Yu."1<ıo ıpbd""1nda tatbikata ba,ıaınok üze-
masına (1 Temmuz 941 ~- re mektebo iltil>ak etmelerı ilAn olunur. (141i - 4P98) 
de lııu;lanacak ve 1 Ağustos 1 

1!141) de hitam bulacaktır. 
Hakem: Tarık Özerengin. 
Oyuna Galatasaray başladı. 

İlk anlarda gayretli oyunlarile 
Altay kalc:;ine yerleşmeğe mu -
vaffak olan sarı kırmızı forvet
ler Arifin ilı;tüste kaçırdığı fır
satlarla sayı yapınağa muvaffak 
o!amadılaı. Biraz Bonra da cia
liıhılainııı "'~ırduğu mükentmel 
bir şlitü n.<ret meharetle yaka
Jıyarak Altaylı miidafilere . g~y-

1 ret verdi. Galatasaray hakım. 
Bir çember içine giren İzmirli- ı 
!erin ara sıra sarı kırmızı kale
ye doğru ilerlettikleri top Faruk t 
ve Adnanın Bıkı vuruşlarile iade 
ediliyor. Sık sık karışan Altay 
kalesinde netice alınamazken Eş 
fakın firikikten çektiği güzel bir 
şüt lzmir ağlarına takılarak 
Galatasaraylılan 1-0 vaziyete 
getirdi. Ve birinci devre seme
resiz l!'eçen karşılıklı akınlarla 
bu şekilde bitti. 

İkinci devreve Altay lııu;ladı. 
Topu kapan sarı kırınmlılar 
hemen lzmir kalesinde belir<li-ı 
ler. Fakat netice alamamakta ıs
rar_ ediyorlar. 

Oyunların her ikisi de futbol 
kalitesi itibarile çok sönüktü. 
Seyircinin mühim bir kısmı ikin 
ci maçın sonlarına doğru saha
yı terkederek uzakl[4ııp gittiler .. 

Ankar~~H= - Bu-1 
gün 19 Mayıs stauınrla milli kü
me ma~lanna mahalli olarak 
devam edildi. Genderbirliin -
Demirsooru 3-2, Harbive de 
Maskesporu 2-1 mağlup etti 1 

Z A Yi 
Fatih askerlik şubesinden al

mış olduğum askeri tezkeremi 
zayi ettim. Yenisini çıkaraca
ğımdan eskisinin h ükmü yok
tur. 

819 doğumlu lüşinı oğlu 
Ywmf 

2 - Yoklamaya ayın tek gün
lennde sabahleyin saat sekiz ı 
buçuktan akııa.m saat altıya ka
dar devam edilecektir. (Cumar
tesi Pazar günleri hariç) 

3 - Yoklama aşağıda göste
rildiği üzere nahi"e nahiye ya -
ııda.caktır: 

A - 1:7 Temmuz 941 de Be
yoğlu merkez nahiyesi, 

B - 8:15 Temmuz 941 de 
T akeim nahiyesi, 

C - 16 :22 Temmuıı 941 de 
Galata nahiyesi, 

1 
D - 23:31 Temmuz 941 de 

Kasımııaşa nahiyesi, 1
1 E - 1: 7 .AJiustos 941 de Has

köy nalı.iyesi, 
F - 8:15 Ağustos 941 de 

Şişli nahi.,esi, 
G - 16 :22 Ağustos 941 de 

Kemerburgaz nahiyesi, 
H - 22:31 Ağustos 941 de 

Kısa hizmetlilerin yoklaması. 
Bu 11i.n davetiye mahiyetinde

dir. Temmuz ve Ağustoe ayları 
M;!nde bila mazeret yoklamasınt 
yaptırmıyanların 8l5 inci mad
deye tabi tutulaca.kları i!An olu-
nur. (9702) 

Üniversite rektörlüğünden 
tlni\'ersitede her :<ene oldutu gibi bu tatil devresınde de taleı.eıino ~ JAKARLI MAKiNE ' 

v~ hariçten arz.M. edenlere ~:absuıc.ı dil kursları açılöeaktır. :23/811941 Pa- Tez@ahında çahşmlJ fşçt aranı· 
zartesl günil ı:aal 9 da faaliyete ıeçecek olan bu kunlara iıtirak etmek nıyor. B. otlu Parmakkapı T•l-
1;tiyenl<" Pazartesi ve Peı-ı;embo günleri J:debİyı»t akillteoindP Yabana ııraf eokll No. 9 _ ıs mlıracaat. 
Diller okulu0<ı muracaat •d•ek atmle.-1.ıı.i kay<Jgtirmelidirle. 14952) 

inhisarlar U. Müdürlü2-ünden: 
'--~~~----~·--~--~~...ı:;:~~----~ 

Clnol M ik. M uharn-

men B. % 7.5 temi'natı Ekeittme ~h ta.at i 1 

-::,-::......,.~-- -~~;-;;;;;-;7,;-l~lr~o~k-r_. _ _ ~ıi~ro~k~r·:._-.,---.,...-.,...---~ 1 
Tutkal 1100 Kg. 825. 82.50 A. eksiltme 14.30 ı 
Beyu •abun 1700 > 658.75 49.40 > , 15 
Anıp ubunu 2200 > 781.- 58.57 > > 15.30 
Soda 8000 > 337 .r.o 25.33 , • ı 8 
Siipürıo bilyük 5250 adet 87g.38 65.P5 > • 16.30 

1 - Şartname ve nüm•_tneleri mucibince yukarıda cins ~ mJkt'4·ı ya
zılı 5 kalem mal7.eme açık Pk.oıatJne u~lilc 1'atın alınacaktır. 

2 - Muham.ınen bedeLeT";, mu"'akkat tenWıaUarı, eksiltme i6.il ve 
saatleri hiz.alarında yazılıdır. 1 

3 - Eksiltme 7 /'1 /!9H Pazarte.i günü yul<aıda yazılı saatlerde Kaba
taşta levazım şubesindeki ahm komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Şartname ve nümuneler sözü geçen wubeden parasız ahnabılir. 
5 - lateklilerin eksilb":"le için tayin olunan gün ve saatlerde %: 7 .5 gü-

v-enme parasile birlikte mezk6r komisyona müracaaUarı. \ 4979) 

• • • 
1 - Şartnıı.m .. i mucibince 10.000 Kıı. bublon kapalı zarf w:ulile ,.tın 

alınacakbr. 

il - Muhammen bedeli ın1 18500 lir• %7.li muvakkat teminatı 1387.liO 
liradır. 

III - EIQıiltme 1/7/19~1 Salı günü saat 15 d~ Kabatıışta Levazım ve 
mübayaat fSUbeısi ndeki alım .ıcomısyonunda yaplacakbr. 

IV - Şartnanıt sözü gecen şube 'ezn~inden 92 kuruşa alınabjlir. 
V - Münakaı:-aya ~recekler milhUrlü tekli! mektuplarını kantm! Vf". 

saikle % 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektuplarını 
ihtiva edece.le kapalı zarflarını lhele günü eb.iltme saatinden bir saat ~
veline kadar mezkO.r komisyon bafkanlıe:ına makbuz mukabilinde verm&. 
!eri !Azımdır. (4329) 

Sahibi: A. Cemaletti n 9araçoğ l u Nqrjyat Müdürü: Macıt Çetin 
8aaıl dı 6ı yer: (H. Beki r GUnoytar vt A . Cemalettln S•ra~lu '!.atbaaat) 

-

1 İstanbul Vakıflar Direktörlüğü İlanlıı'1 

M -.ıh.a mmen kıymeti 

L ira kuruı 

520 52 

174 89 

487 10 

313 68 

163 68 

73 68 

261 97 

31P 20 

166 84 

43 42 

175 00 

Poy akçeol 
L ira kurut 

40 00 

13 50 

35 00 

24 00 

13 00 

6 co 

20 00 

24 00 

12 8ll 

12 ~2 

, . 00 

"/ 
Bııyük çar~lda Çadırcılar rr; -o 
ıısti.ınde odası bulunarı 3 

dükkönın tamamı 3969. . fi' 
BUyıik tarşı Kazazlar ort.J 

1 
: · 

25 No. lu dükk3nın tarn:ı 01 1~ 
'itı' Mercan Daya hatun ırı• ıtı 

Yaldızb han alt katta 4 1'0 · 

run tamamı (7151) "' ,ı 
Btıyük çarşı Tarakçılar f · 

~1111 
13 No. lu dUkkAıuo ta!Tl ı 

B U.yük çılrşı Çukur han ı..ırıı. 1 
12 No. lu odanın tamamı ( ~ 
Bliytik çarşı Takyeciler ~~:"""' 
No. lu dolap ı;eklindekı 

(7210) 1 ç 
rı 

Şehremini Mol!lııürani 5"11" ' 
mahallesinde eski Koruk ıe~ 
çepn~ yenı Hacet sok3l'1

!'1i 1, 
ıkı odalı evin tamamı <7°~,ıı . 
Beyaz:ıtta Tav~ntası ııı~ rtJ L 

eski Hasanpaşa karakolu ye ııı 
lıuriyet caddesinde l 05 N"•>· 
Unın tamamı (3080) r/O· ıı· 
Büyük çarşı Uccuotlu 2.8 
kAnın tamamı (5862) d·' 

J.lfl , 
Büyük çarşı Divrik soka..,,ıO 
No. lu dükkAnın tamaaı• ~ ~ I 
Büyiık çarşı K azazlar ortD 111 f3 ş 
da 27 No. lu dolabın taın•'p rı«,ı; 
Unkapanı AUarnata.şı l{e.51' 11ıt 
h un mahallesinde Kurokçef il'"' 

ısJ• tında yeni 10 ve 5 No. JC 

temel tat:ları hariç olfll' 
enkazı. 

·' aacıl• ı' 
Yukarıda yanlı olan emlAk •atılmak lizree 15 gün ~.u ~t 

arttırmaya çıkarılmıştır. !halesi 3 Temmuz Per§embc günu ·;ıs"~~ 
icra edileceiinden isteklilerin Çemberlit.aat.iiı ıstanbul Vakı!laı. S i 
yeti MahlOJAt kalemine müracaatları. (4836) ~ 


