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Zahiren slynsi ve tosyal imana 1 
müstrnit bir ehlirnlip manzara- 1 
sını arzcdcn bu cidalde bile işte 1 
fikir Vt"> felsefi kana:::.t mülıllıa- j 
zaha.lannın ikinci safta kaldık
larını görüyoruz. Büyük Almaıt
Yanm yanısırn koşan kü··Uk dev
lctlC'ıi hakikatte faaliye~?. geti
ren ftmil dalma maddidir; ya 
<:iden kaçırılmış toprakları geri 
almak yahut yeni yc>ni menfa
atler tC'ntin etmek emeli pek 
aşlknrdır. 

\'aznn: 

Bflıey!n al fit Yalçın 
.'o,·yetlt•r Birliği aleyhlncfo A\

rupada Almaııyanm Sl'\ k 'c idare
si altında bir ehlisalip te<;el<kUI et 
mi~ gibi görüniiyor. Almanların 
harp nan ettfülcri gün·Je )tuılarm 
da yalnız R-0mıınyalı1ıır 'nrdı. !"onnı 
.Slo\ak:v:ıhlnr Mirn~• ettllrr. Fin
li'uıdiy~lılar hn;bc lmrı~mnmak t'

nwlfni be"ler gıbi ~öriiniiyorlardı, 
Fakat tıopmklıırındn Almaıı aı.kcr 

, lerınc yer \'Crml_ olmıılurı Rusla
rın dü mnn bulunan nokt.nlarn ta
arruzlarına meydan açtı. Vinliın 
di;rnlılar da bunu l•cndilcrinc mü
teveccih bir husumet tclal•ki ede
r k Soq•ctlcre hnrı, açtılar. Dn 
ha son~ Macnrisi arı harekete gel 
di. O da muhıı.rlpl<'..rln arn~ında 
ırıc, ki nldı. t l'ıuıya ise tııra.f ta
l'a.f arsılıror. Resmi İspanyanın 
nkin dumıw;ına nığmcn ;:\erli 
~lge\ •.ıf"re lmn., ıni"cadclclcrin 
"OJ r.anıı:< ııaıu<uı-;yuıoını ı;urıııtı..,..,...... 

lan falanj mcnsuplım şiikrnn 
bor{tarıı.ı füll•mel• gibi tabii bir 
\ nzifenln sevkiylt~ simdi nu... lm
tnünl tıeri ile müC'~dele için gö 
nüllü yazılıyorlar. lsn•clilcr Al· 
illan ~sk,.rlerlnc nıemll'J<rtlcrin
<len " t , eriyorlar. Bu yol belki 
t~, eçj bile harbe siirtilıliyccektir. 

Si.) il'-~ ve askeri harbe i tc bir 
kaç gün fı;:indc hleolojik lıir h.a~p 
de f .unnm et ıni-.;tir ılenllrbılır. 
!\' ~ıırlstnnıla sağ t.arnf men!>uıı· 
ları Mne.sr komiini-.t fırl.nsmııı ~ıı
ıııı.tılınasını istiyorlar. Bu iı;teki 
garabet Jconıüııizmin yardımcıları 
ara mda dcmokrı• si.) i giirmckftr. 
Birdenbire h8' reti dın et cdrn 1ıu 
hiıd: c ise siya .... i mlili'lı tzalarla 
kolayca iznh edilebilir. ncnıolmı 
Her ~in sağ , c sol diktat-Orlük· 

lcrin hc r fki.-.i de mcııfurdur. 'Fn
kat şu sırada en .biıyük tchli'Jcc· 
nin faşizmden geldiğini görüyor
lar. İki dii~ınanın çarpı muısmda 
l'h,·enl !7Cr buldukları farnfı nti
tnm etmek krndllcrinc her iki 
diişm:ından da kolaylıkla kurtul 
n•nl• iml;unını lıa:ı:ırlıyor. 

Zahiren siyasi \'C so-.yt•I imana 
nıiistenlt bir rhli-.n.liıı mnnzarnc;;ı

nı arzccfon hu dd:ı.hle bile ı .. tc 
fikir wı felsefi kamı.al miiliıhazn
laımın i"ninci s:ıffa kaldıı.l:ırmı 
görüyoru~ Bilyiik Almıınyıınııı ya 
nı...ıra ynrdm1a koşan 1.Uı:iik de\"• 
lcıtleri hnldkutte ran•iyetc getiren 
iımil dalına Maddidir; yıı elden kn
çınlmı toprakları b..eri almak ;:\~ 
hut ~t'ni leni mcnfantler temın 
etmek l'mcli pek aşikiırdır. 
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Alman motörlü 

üç avlık/ar 
Altı aylık yoklamalar 

tarihe karıştı 

Mütekait yetim ve dullar Malmüdür
. ~ IP.rine m ·· r-ar~~t 

r.ı.uııd vto askeri emeklilerle dul ve Defterdarlık malmUdUrlUl<lcrıne, bu 
yedimleı , ııylık maaoıannı alabil .. 
meler! içın ner n.ltı aydıı bir defa yok 
lama ynptırmalt mecbuı1y1>Unl kaldı. 
ran 4056 sayılı kıınun defterdarlığa 

tebliğ Edilmlııtır. Bu suretle, bu maaş_ 
lann lhdaamdanberl yapılmakta olan 
maaş yoklamııları tarihe karıısmaktn-
dır. 

Surivede 
Fransızlar 

mukavemet 
ediyor 
-o-

Fransızlar kuyuları 
tıkadıkları için 

lngılizıer su bu
ıamıyorıarmış 

Vi~i, 28 (A. A.) - Fransız 
askcrll'ri Suriyede muvaffakıyet
le mukavemet ediyorlar. İngiliz 
tayyareleri Rayak hava meyda
nına b~zı Fran.sız tayyareleri ha. 
sara ugramıştır. lıgilizler Deyri. 
zor meydanına da taarruz etı tiŞ
lerdir. 

Fransız askerleri Palmir mm 
tak~sı . ctrafm~_aki vilhada km·: I 
vetlı bır mevzu almışlardır. ln

(De\"1tmı 4 üncüde) 

hususta cmır vererek yoklamaların 

kaldırılması lı;in lllzımgelcn muıımc .. 
lenin yapılmasını bildirmiştir. 

Yeni kanun mucibince zat ma §ları 
sahipleri nüfus cüzdanlarilc maaş se
netlerin' alıp mensup oldukları mal 
mUdUrlüklerlnc müracaat edecekler • 
dir. Bu suretle yeni kayıt muamelesi 
yaptırılacaktır. Bu kayıt muameleleri 
nin ağ'ustos sonuna kadar ikmali ıtı .. 
zımdır. Ağ'usto.s sonuna kadar nıua .. 
melelcrlııl ikmal etmemiş olanlar m:ı. 
aşlarını alamıyacakl:u dır. 

Emlll.k ve eytam bankasından ma.. 
aşlarını Iskonto ettinnC'lt surctılc a
lanların da ıığustos nihayetine ka1ar 
kııd:ır milracaatlıırı 10..Zımdır. Bunları 
yaptırınıyn:ılara bankaca da aylıkları 
verilmemesi cmldk ve eytam banka
sma blJdirtımıştir. 

Von Papen 
Türkiye vasıtasile 

ingiltereye teklifle 
bulunınuş 

Royterin bu haberı 
Berlin ve Anadolu 
Ajansı tarafından 

tekzip ediliyor 
(Yazısı 4 üncüde) 

K llğıt Birliği 
bir .toplantı yaptı 

kuvcetleri harekatta 
.. 

. 
SOVVP.t tebliqi 

Sovvetler 
Şimalde geri 
çekiliyorlar 

--0--

Karadeniz Sovyet filosu 
Köstenceye hücum etti 

-0-

Mınsk civarında 

uyUK 
muharebeler 

oluyor 
l\loskorn, 28 (Hadyo) - Şnrk 

cephesinde ve şimalde şiddetli 
muharebeler devam €'diyor. Sov-

======-======:-============ 
UKIZWt"i 

Şimal cep~esinde 

et 
Ordularını 
sıkıştıran 

~mber 
daralıyor 

Bütü cephede 

Yarmalar ve 
yarıklar 

husule geldi 
-o-

Sovyet kuvvetleri 

Lıtvanvaaan 
tamamile çeıldı 

Stokholm, 28 CA. A.) - Buğ 
mıntnknsmda Pinsk - Godno • Su 
valki - Brestlitovsk ga11hındn, gc. 
rilC'yerck Minsk mmtakasma kn
papnpmakta olan Sovycl ordulan 
etrafındaki çember daralmakta -
dır. 

Sovyetlcr, Polonyadn i,.,gal et
miş oldukları bütün mıntııkalar
dan maada, bazı noktalarda asıl 
Rus topraklarından da a'rnZi kay
betmektedirler. 

Flnlii.ndıya, Slovak ve Macar 
ordularının yürüyüşe başladıklan 
24 santtcnôcri bütün ccphcd" 
yamınlnr '<' ynnklar husule s ı. 
mfştir. Tafsilat alınnmamasmn 
rağmen malum olan şudur ki: Şi
malden merkeze kadar Sovyet 
hatlarına karşı şiddetli hücum 
ba.cılamıştır. 

Muharebeler, Litvnnya ve Es.. 
tonyanın her tarafmn ynyılnuştır, 

(De\anu 4 üncüde) Rusgaya harp 
ilan elli ye~ kuvvetleri çok çetin mücndc- F• 1 A 

lelerden VC dü~mana bÜ~ iık zayiat 1 n an d iya 
--o-- verdirdikten sonra yeni müdafaa 

M h' 1 · ı hatlarına çekilmişlerdir. • S PCar Ş0 ir erıne yapı.an Daha cenupta _hedefleri Minsk 0Vy'etlerle 
hava flucllnllarl devam şehri -0lmnk üzcro Ba'l"anoviçi gc- h halı·nde 

çitlerini geçmeğ-e teşebbüs eden 1 arp 
ed.yor 1 ... e bu maksatla birçok tank taar- -0-

Budapcstc 01 ( A A) B 1 ruzlan yapan Almanlar piiskür- S . . 
sabah aat:ı: 

10
• 

2
"'

0 
d • · b'l~ ttilmüşlerdir. Ani bir Rus baskı- ovyet tayyarelerı Fın 

. s , e resmen ı n d b" Al k • i h' l . d h .ba dirildiğınc göre, dün Sovyet ha 1~ a. ır m_nn ·arargahı şgal şe ır erın e ta rı t 
k ı · · . · <>dılmış Ye bır Alman generali 

va uvvet ~rının beynelmılel hu- makt 1 d"" u t"" yaptı 
kuka tamamiylc muhalif bir tarz u uşm ş ur. .. .. 
da Macar arazisine yaptığı mU- (De\amı 4 uncmlc) o·azN 4 ünciide)' 

kencr hücumlar neticesinde, ======~===;;================ .Macaristan kC'nclisini Sovyetlcr 
birliği ile harp halinde telakki ÇERÇEVE 
etmektedır. · • ... 

Budapel'Jtc, 21 ( A.A.) - Ka- ' 
şaya yapılan Sovyet hava hücu. 
mu neticesinde 20 kişi ölmüş. ve 
18 i ağır olmak Uzere 41 kişi 
yardlanınıştır. Atılan 25 bomba, 

URK .LiMANI 
fevkalade vahim hasar vukua ge· 
tirmiştir. 

nud:ıJlt'~h, 2i (A.A.J Resmi tcb· 
liğ: , Son hirkac; ı:-ündiir lkı!;'1l:r.iı:i ,.n-

1 

(Dcrnmı 4 iiııclidc) 

Harp 
Sahası 

Mufassal haritası 
Dört paftada, yani dört gün. 

tün teferrüatile göreceksiniz. 

' ırnrlannın, köj) üdl•n hareket cdr.r 

1 ctnıcz yoJcularına gösterdiği mnn 
1.nra "u: 

1 
Bir zamanlar mütlıis dınul '" 

v.uma scsh•ri,rlc lloğnziı:lnin nsil 
ruyılarını ÜrJK'rtı•rdii ~öbel• ata a
fa ~cliı• gidcn meşhur orak • Çf'· 

Jdç markalı beyaz rnpur, şimdi 
f.irkccl rıht ınıında, hareket iz \4} 

•.essiz ••. \"aııurun ctrnfnıda, yam• 
h. "ıııda, birnz ilersindc \'c aı:ılda 
rmcla_ Rmııanya. \apurlıırı ... 

Necip Fazıl Kısakürek 
hlitliıı mllar hirlesmc"ıite, ,Pmşek 

'e ağar. ayni 7..aman ''C mekanda 
krndblrıf' bir yorı:;an altı bulmak
ta, 7.nlim , .c mazlum bir arada. ba
smnı çarer-;ini aramaktadır. 

J•"nkat hu ycdnc sel8nıct kö.. 
sesinin ay .. ;:\·ıldızlı s.-ıncaf;'1Dı ta· 
şı~an bir Türk \lljlUru, kendi n. 
manında barındırdığı bin bir tc-.ıa.t
lı in--aıılığn lmrı,ılık, a!:ık denizde 
bat ı~·or 'eya batırılıyor. natınışsa, 
"lrndcr" ıleri:ı:. l'a batınlmııı-

Burada yalnız gariıı bir t ('Slld_ü· 
re işaret etlecCb'İZ: So,·~ etler Bır
liğine karşı hnrbp iştfrak eden 
de,•lctlerln kiiHesl bittabi Alnıan 
larla dostturlar ,.c sıkı sıkı da Al
man nüfuzu altında bulunnuıktn
dırlar. Onlnn harbe süriildcmck 
tın usunda bu Alnıan dostJuğu 
ııalk te~kil ctanl<;;tir denil.cmez. 
Her biri kendi menfaatlrrlnı ken 
dllerlnl diic;;ünerck kararlarını , ·er• 
mis olacakİan tabiidir. ı<akat Sov
\'Cfler, bazı Rumen esirlerinin. ifa 
lfulcrloo atfen dalın ~lmchden 
Roman~~alılnrm ' kendi arzu!arı~a 

· ı n "orıle muga)ir olarak Alman an ~ 
harbe kan~tıklannı iddiaya b:ı~ 
lr lı1nr. Alman makıımlıırmın der 
hnl tf'k1Jbc mUsarant gösterınele• 
ri kendjlerinin ılc bu tesndüfiln 
ı\lman sh"aSeti aleyhinde bir pro
paganda ~ esi1csl t.c .. tdl cd ebilece 
ğini takdir ettiklerine del31ct e-

Finlandiyadan beklenen kağıtların Odesada kal- de tamamlanacak bu mufas
ması üzerine tahaddüs eden vaziyet görü~üldü 1 sal haritada harp sahasını bü. 

Al 1 1 
Bir Alman atlasından aynen 

manyaya kağll siparişi için iste er i~~:~h:~1m~:~~t~~ p::~~; 
hazırlandı. Bu mallar gelinciye kadar; ;,::~~~:=~=çok 

I>ı!;iarılaki kıynmct lıcıı~üme

;hıdf'n 'kurt ulu~un çıı resini, hirihi· 
rlnc diişmnn illi taı·afa ıla giısk 

ren, biri birine dlişman iki 
tarafı da yorg-aııının altına aJan 
Tüı'k limanının ~efkat, ad:ı lct 'c 
cnınlyct ifad~i, bu \apurJarın ha
kiki ha) rağı halinde dalgalanıyor 
ve asıl bayraklarını göze ~c.i~t er
mi) or. 

Dü5nıanlanlan herhlrini, kcndi 
limanından !;Ok daha fazla emnl· 
yet cdasile ve karşı karsıya ba
rındıran Türk limanı, huzur ve sc. 
fümetin, hicrı•t ede ede knrnr kıl· 
dığı son \e nwfkfırmi dilnya kö .. 
tı081ni temsil ediyor. Bu hiişcde 

sn? nn Türk 'apuru, ~ık· 
lardu muharebe hatlarında. gezen 
bir ılin ndamı muamelesi görece. 
ği ,cins 'c mczhcıı ayırınaksızın 

lwrl<esc yaptığı İ;:\ililcleri hatırla· 
l lll'A\h'l ~erde, bir J,.'lln~stl'r clarbc.
s!ne hedef tutulmuş olmaz mı! 
l !>1••lik onu \ urması mümkün hcr 
taraftan da ecnazcsine fraklı mü
messiller 'c iğrenç !:elcnklor gön. 
dcrildibrinc şahit oluyor. 

'J'i.irk limanı!.. Bunun itin mi 
banndırdın her ı-cnktcn insanlığı 
koynunda! •• 

ılcr. 
bir buhrana meydan V8~~~~!~~m~d~ l._lk-ioc_i _Pa-ft_a _eu_ou_n _. 

iFnkat sen daima i~ilikle.rint1e 
<~c\am ct.; Allah dn. senden, ... 
~aıım Mn huzur \c selimet. kös.•. 
al olmak lt1::fmm etıirgcmesin ... 



:ylülıerir. hcomen ı.,,.i blft:C' ikiter defa konan ıemilerinin 
arlrumda."l baktdftr. Cotu onlara ' 'net ediyorlardı; bir lmmı 
hallerioe tükretmelc mi Yoksa ötekiler ~bi linet okumak mı 
icap edecevm' kestiremivoda-dı. , 

- D a dunıyoraunuz? tn-1 Jer gibi linet okumak mı icap e-
.-ın öteki filika1an da.. Çabuk deceğiııi keetlremlyorlardı. Çlln .. 
bWı n dJpn a.tm. KimH)'e IH .. ktl korsaıılaı'Dı relal biç olmana 
tUm eeek anlıyor mu.-ınus! eösilade durm111tu; tarialannı ha 

H tiyan kol'81lD ar mtlalttman • rap etmemitö; eYlerbıl yattuma. 
et.m • t ve arals- mJttı; hayvanlarm alıp Pldrme • 

ardı. Buna ragmen vı.. mi§U. Balbutl Jateeeydl bulan 
Veli alara dalra ..ı- da yapabilirdi ve b.lç kimle mADi 

- Hey, koca Tllrk! Sen gok aa 
malu adMM a; 1111 ftriyorum, 
atık k y,Cnbe hk; ufraımyaca • 
liaı, -.ıaa blr t&kllflm var! 

- sayıır 
- Hopına gittin! Benimle gel, 

- kaaaıurtmıf 
- Panda lödm ~-. lnuAara 

lıüma! 

- Sen bWnba, botQa aır .. 
~un 4tlrbtl811l koca Ve 
.. lıolQna Plmlltl, lröyıtııer 18 

- içlnd • beteı' ODU' ..ııse ç-. 
bl'ken, atım bıraJam1 ODlan kar 
.....,... .. .koran reJll .. de: 

- Nunulu &Avurm111! 
l>lyordu. 
\rto-oJta dolralalmıa konan 

... bir Jmmı belemniJoıda; 

nlemnıh,. 

Koca Velh 
- Allah beter'nden 1mrmnm! 
Df1ordu. !mam Abdullab efea 

di de ayni tildrcleyd.l: taldlk ttl: 
- Bvet, ADalı beterinden ko-

1'111111l! 
ae.tdea b1lla tnerlren ayair 

bmlml:mut olaıı aD1ı11D1 mrtma 
'Y11ftlUll olan bir dellbab MI MI 

ctıJdl ,.. ade'U Glbltl: 
- Cuma efendl ! Bmulan bete 

rl ele olar mu! Bete halime baki 
Ağam da JdmbWr ae olcha T Sal 
deiDdlrl 

Omm ....... Nlea yedi ,.. 16 
,ak brdAıtl brppbkta bir .... 
la.Da bt~1r çekmlt, fakat başka 
bJr kONalllll bir taraftan llO~ 

öte tantmc1an Ôtkaıdıiı m~le :ye 

B A B IC R - Abam uaetaa 

Başvekil 1TOPRAKSIZ KOYLOYE TOPRAK 
Fransız Devıeı TEVZli MESELESi 
Nazırını kabul elti . 

Akar,., n ( A.A.) _ Başvekil T eşkll olunan komisyon fen memurları = =~~ : = allnır alınmaz faaliyete geçecek 
Mecbin i bqvekllette küu1 bu. 

lardır Topn~am Ttırk kOJ1G11De &olftk ı. m6llllll'l.lrmm tapa ,,. klduUo 
yurmuş • teYllU bakJondmld kam .. 1ııu ---ı mek&a· YUltuile ,.~ .., 

Mülakatta hansanm Ankara DUD t.atlıüratma att taıbMtn•ıM ıaa. n1o1 rsmlfhlr l'allat 1ı1r ıu.ııu 
maalahatgüzan Outry de ha. k1lmlerbıe g&w tılfldl o1a11an tGprak da lrdmiQ'ODlaım re11 ,,. aa1an u. 

-m_bul_....u.-nm..,uştur;;;;:.;.;;;,;..· ___ ;._-!,"""'te~ftl.::;,;;k:::;Qlll::'::''::,.=••=n:.;lcla=.....:»=srm=..::ol=• ,m o1uıam111 w ~ ı..u.. 
ıetepamMllGlnfeD ............... 

Asker aileJerine 
yardım için 

Belediyenin karan 
timdilik tatbik 
eclilmiyecek 

Aüıer •Oe!U'bae 7aıdım iÇ1D nüU 
YUltal&nnm blrlncl mevkilerine birer 
kmut ve dabaJ17e ile cırnen tıemap. 
müallerbdD lıaatıerlne 7tlale 10 -
;rapaaeütr. l'abt beledi,. dalDal en. 
clmentıatn tttlllu etttıt bil karana 
pyrllıanmd oldulu hakkında BG)'Wr 
K111et lfecU.ll rl::vaaet!De bir takrir ve. 
rlıme.l l.me be1edl)'e 1ııu kararm 

B. Millet Meclisinde 
dunku muzakereler 

Allkoro. n ( A.L) - B. M. 
Mecllal lqrUn Şermıettin Ganal. 
taym balkanlıtmda ~ 
ruznamesinde bulunan ve latlk
W harbi ma16Derlne vıeri1eaek 
para mOklfatma ait lamun llfi
haaı ile TUrkiyentn &udapefte 
panayama letirU mam-atıanm 
karplamak a.ın Kacarl8tana 
gönderilecek llS bin Uramn tarih 
sırasmı beklemeden TOrk • Ma. 
car kliriıwinden t.elVfyeat hak
kmda Macariatan hük.Ometiyle 
vapilan anlqımanm taedlkine 

llUbakı - plmiftlr. .... DUaft 
dUdra&e alala mad7• Yek&leU bartQteR 
ev..ıı lt.alm•Ji babı tapı .. k&dutl'O 
... mü bl. ufla fa melrtıelılDdea 

melUD ..,.ımt llarlta umum lltldar. 
IGIG:Dde fa Jll8llllll'IUla 7&,.. oıa.... 
lan a1JDala ıwv ftrllldttlr. 
DJleıdeld buble ııaprülarmm lal. 

dD9tıo. talldld .. t.111.t lfledDde 18. 

tlbdam Olunacak .. 1ıllAllUe -
.... ~ t8ftllae d --
le~ ol&ll lııu ,_ IHIDmlanll& 
1'11 liraya kadar tkmıt" ... _ ..... 
11111 dllırtte lılrble kadar J01 ...... 
ftrllmell takUTGr etmlftlr • 

Toprak tıe'fSI ~ tea me. 
murlan dıı almtr etmmH bugOılkO 

huırlık devrulndeD tatbikata seae-

·.................. 
Gomoş vaya bro 
madalya verılacek 

"1'1119' laa• biw .-.& me ileııt. 
ban Jmraauma tebemaUa lııuluna• 
J'llklek bamlJeW T&tuadql&i'a vet"U. 

m8k .. bir JftlUr -·- tep "' mek tblel'8 J9lll llladaJ1eJer 
...,. karar verllnilftlr. Bu ma 
• ilk oluak ,ıooo tane sUm v 
IOOO tane ..._ madal7& bu t. 
mal& lıefl•mlftlr. 
Aldıtmus maıomata u.aara.n u 

madalJalU llmdQıe kadar JaPalmJf o. 
la madalJalardaD ayn ola r. 

lem -.manlardıl. m•an-t •k ıık 
~ V8Gbile. 'l'lrlc bava k na. 
- mal ~ 8Ul'eUI& b .. 
,.aertıd w vatap. eeVgl1erbft ~ Jl 

vatuadaflu'a da lıeuUlr teberruatl&C'l 
Dllbetlnde madalya ftl'llleel'dlr. 

ı.tanbalda Tlrk bava kuru na 
teberruat ka)'dr btltUD lmlJI• d 
etmektedir. Ba• korumu .btanbul 
merkez he,.U enelce ftrDID ka r 
muclbllloe, her ekpm topladı 
lıl teberruatı kabul 1Q1n tef8kldll • 
mst ol&D komiteler efe devamlı 
fa&UJette 'bulumnalrtadlr. BUh 
ttearet ve IUUlJl edıabı :bava 
mana tebema hu.auaunda &det& Jek • 
lerlle 7U'll etm•Jıhıdlr, lllDtlaU b r 
ma111111eenm daha ful& tebenuda • 
luDmuı QRrble evnlOe ::vaptıaı 

1lemN arttuul&ra - del& .... 
edllmeltt.ecllı'. 

i kenderuna 
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Sovyel tebUği 
(Baş tarafı 1 nclde) 

K§ğıt Bi rli ği Mühim 
bir toplantı yaptı 

Luk mıntnkıu:mdn. ş'ddetli mı
zırlaınışlar \'e ticaret vektıleUne bir. harcb 1 r dcvnm ediyor. Alman
lik m:ırlfetlle yaptıklnrı roUracaatla )ar, Rus mevzilerini ynrmnğa ç:ı

da s1parlıı edecekleri kAğ1tlar içtn llı-1 iı&ırken, hnrp meydanına büyük 
tıyaçııırt. miktarında kontenjan iste. tank kitlelerini atmışl:ı.r V<' zn~ ·• 
mf!!le,.dır. Bu ıçunm<la muamcıenl.ıı atla tardedibnişlordir. Birçok mal
vek!Ue~ tarnfından taclll hususu tc- zem<' elimize geçmiştir. 

. .ıanya le Rusyn arasında ba!'. 
~tcrcr:. hcrp yUzUnden Fln!Andlyıı. 

J.ın olman bir ç0k k(ığıtlar Odcsada 
kalmıştır. 1300 tona yakın olan bu 
kAğıdın gelmeme l yUzilnden • d:ıha pa 
halıya malC'dilen kl'ığıllann satışa ar. 
zcdllmı1 bulunması ıyı knrıulanmamış 

tır. Bunu n;ızaı ı dikkate alan ktığıt 

birliği d rhal blr içtlma yaparak bu. 
tUn •thalM~ılnrın huzurlk \·az.yetı 

görtı~mek ve buııa öre bir karar aı. 
auı.ğı faydalı ve IUzumıu nddetml§tır j 

Dün yapılan ıçtimarlıı Romanya I 
Macanstnn, İtal.)'a v Amcrıkadan gr. 
len k ~ıtla ın, Fın nd ya ıan ılınan. 

larda.n pah lı) a m!.11 ol ğll ı ın, \:e 
FinUındlyadlln beki n n k ğıtıar ge!
medlğır.d n nu t rılerc ) !<S;:k !ıyatlı I 
malların arzına !Uzum görulmUş ve 
bu da yukord :şar t cdtı n havanın 
esmcsır.c ~., biyel vcrml~tlr. 

Dün birlık..c y p.ıan içtimada al·
nan bır kararla lthnlH.;ıların menşcı 
nercsl oluı -ı oısuıı llerinne bulunan 
kAğıtl ınn bir listesini blrlığe tevdi 
oylcm0 lerl ve bu listelerde men§Clerı. 
ne göre ktığıllarcn kilo ve fıyııtlarınm 
bildirilmesi muvatık gikülmUşlUr. 1 

lthalAtçılar, Almanyaya bUyUK mlk 
tarda Mğıt slpari 1 için listelerini h -

Sanavi Birliği 
• 

~~rgıs· 
25 temmuzda Galatasa
ray lisesinde açılacak 

Geçen sene mevcut vaziyetler dol<'. 
yrmle açılamıyan yerli mallıır sergi. 
sinden sonra bu s ne 1941 milli sanavl 1 
sergisinin fstanbtıldn Galatıısar y İı. 1 
seslnc.:: açılmasına dUnkU sanayi bf ... 
llği ıdarc heyeti toplantısır.da karar 
verllm!ııtır. 

Bu sene ,ı sergi 25 temmuzda aç•. 
lacak, 10 ağustosta kapanacaktır 

Ba;>ı>likle İzmir fuarına lşUrnk etmek 
fstlyen İstanbul 11anaylcllertne imklin-

lu "<'llmlt oıaoakh•. • i 
Barbaros 

heykeli 
Heykeltraş Zühtü Mü -
:ridoğlu ile Hadi Bora 
tarafından yapılacak 
!Be§lkta,ştııkl Barbaros türbesinin 

etrafının açılması hazırlıkları bitiril. 
ml.§,lsUml!k muamelelerlde de tamam 
lanmı,tır. Hasanpaşa karakolunun da 
yakında yılnlmnsmn bnıjl nacaktır. 

l;eledlye tamfındlln Bnrbaros mey. 
damnd:ı dlkilcet:k olan Baı barosun 
heykeli, akademi profesörlerinden 
boykeltra§ Zühtü MUridoğlu ile Hadi 
Bora tarafından yapılacaktır. 

Haber ald.ğımıza göre, bu iki sanat 
kl.rm11z bundan bnşl a Zonguldakla 
yaptırılacak olan Atatürk ve lsmet 
:lnönUnün ft.bldelerl için aç:lmış olan 
"""'1sa.baka~ da kazanmııılardır. 

içkiden sonra 
kavga 

Birisi ele geçirdiği su 
tenekesi ile 

Arkadaşmı yaraladı 
Erenkö~de Tarlacık sokağında. 

1t numara.da terzilik yapan Naim ile 
Kaptan Arif sokağında 26 numarada 
oturan Hüseyin oğlu Fıızıı adında 

Dd kişi, dUn Suadlyedc Atımedln gn. 
zinOSWlda lc;;crlerkrn, aralarındaki es. 
ki bir, mesele tazclenmlıı ve mUna
kap kavgaya ınlullp ederek iki ar. 
kadq blribirl rlne glrmlşth. 

Kavga acmuı.;da Fazıl eline geçirdi. 
ğt bir ten ke il Na.imin Uzerine at.ıı. 
mUJ ve kendisini batından, Vl' gözün
den yaralamı t·r. 

Yaralı ba~ ın bir halde numune 
bastanc&ne kaldırılmı§, Fazıl yaka
lanmıştır. 

Budapeşte 
civarında bir 

infilak 
Roma, 27 (A.A.) - Stefani a. 

jans:nın bildirdiğine göre Buda • 
peşteyc bir kaç kilometrelik me. 
safede bulun:ın Magy Tenteny'de 
btiyük bir infilak obnuştur. 1nfilik 
o kadar şiddetli olmuştur ki Buda
~tcnin bütün mahallelerinden 
işldilmit Ye aarsmtı hissedilmiş • 
tir. 

FelaketJa ııebcl>Ini öğrenmek 
için a.Sk.ert makamlar tabkika.t 
l'BP'"8ktachr, 

menn! cdılmiıl ve bu lttığıtıar gelin. 1 Cenupta, btitün cephe boyunca 
ceye kadar geç .. cek bir buçuk iki ay. Sovyet askerleri muvnffnkıyctıc 
!ık mlJddet ıçin ızmıt taorikası tara. mukavemet ediyorlar. E~sarobya
fmdM verilecek bır miktar ktığıt ııo d::ı Sekuleni civnnndaki Alman t -
mo\•cudun nerh:ınsı bir buhrana mey. arruz tC'şebbüslerl .kırılmıştır. 
dan vcrm!yece!'!i neticesine \'flrılmıf. ı Sovy .t kuvvC'tler1, nsağı Tuna
tır. tlhal ı.çııar listelerim kısa bir za. yı gcçmışler, 500 <'sır, 11 top ve 

birçok harp m::ılzemesl nlmışlnr· 
m:ında birliğe verce klcr ve bunda dır. 

Almar.ya s1parlşıcrl lle lzmit sıparı~. Karadeniz Sovyct filosu, hava 
teri tukkındald temennilerini tııldlre- ırnvvctıerinın himnycslndC" KC\"-
eeklerdır. tenceye hücum etm~tir. 

Çok !;>l ve c;;ok samimi bir hnva 1. 
çinde cercydn cd n ınUzakcrelerde ıı. 
hal!tçılnr blrlıklcrinc tam men zahir 
olmakta bulunduklarını bir defo de_ 
hrı. tt?krar eylemişlerdir. 

Birliğin !tendi azaları arasında aldı 
ğı bu lmrnrdan doıayı tcbrlk eder fc. 
kat blrliğe dahil olmıayn klı.ğılçııarın 
fazla fiyatla k{ı.ğıt satmamııları bu. 
susuım da ticaret mıntnka mUdUrlO
ğU tarafından nlınacnk tedbirlerle te- 1 
mm edllecl'!tinl Umlt ederiz. 

Fransa 
lşgaı masraflarım 

a tınla ödeyecek 
Laıı auc . .. 7 ( A.A.) - Gazet

te de Lnussar.nc'nin Vişi,muha· 
birine göre, 1' ransa tarafından 
Almanyaya ödenmesi icabederı 
işgal masraflarının kıiğıt para 
rerinc kı:>men altın verilerek ö. 
denme5İ meselesi Fnnnsız _ Al
man ış birliği hakkındaki plii.rı
larm tatbik sahasına konulma 
sında çıkan zorlukların başlıca. 
sınr t~kil etmekıedir. 

Muhabir ezcümle şöyle de
mektedir: 

İşgal masraflarının altın ola. 
rak tediye edilmesi hakkındaki 
Alman talebi, Almanların §imcij.· 
ye kadar ileri sürdükleri bir ta. 
kım iddialar hilfı.fına, altımn Al
manya nazarında birinci derece. 
de ehemmiyeti haiz bk meta ol
makta <levam ettiğini Iın>at ~le. 
mektedir. Almanya Fransız harp 
esirlerinden 10 b:n hahriycliyi 
serbest bırakın.ya karar vermiş
tir. Bunların yan ı simdiden 
Fransaya gönderilmis bulWlı"llak. 
tadır. Tabliye edilen bahriyeli e
sirlerin ticaret gemilerinde hisse. 
dilen mürettebat f ık danını izale 
edeceği tahmin olunmaktadır. 
Hac:ada yardım etmelerini temin 
maksadiyle di~r on binlerce 
Fransız esirinin de tahliye olu
nacağı ümit edilmektedir. 

Bununla beraber bunlar, ye. 
Vimu, 1.600.000 e baliğ olan 
Frnnsız esirlerinin heyeti umu
miyesinc nazaran pek küçük bir 
ni bet arzetmekteclir. 
Diğer taraf tn Alsace Lorrainc

dan birçok kimselerin Almanlar 
taraf mdan hudut harici edihnc. 
si Vişi hükfunetinin başına bü· 
yük bir kaile açmıştır. Vişi hü. 
kfımetinin tanzim ettiği· i tatis
tiklere göre 100 binden fazla Al. 
sace Lerrainne'linin ihtiyaçları
nı gidermek lazımgelmektedir. 
Bunlardan 90 bini işmzdir. 

Koza satışları 
Fiyatlar birdenbire 
neden düşürüldü? 

•=dırne, (Husmıl) - ÖtC'clcnberl 
kozacılık bölgesi olarak tanılan vo 
memlckeUınlzdc Bursadan sonra ikin. 
elliği alan §Chrlmizdc ipek böcekçillk 
faaliyeti sona erml§; Uzunköprü ve 
Edime borsalannda kozalar satışa 

çıkıırılmIJtır. 

MUstahsi! fiyatlardan bu sene mem. 
nundur. Ancak bir kaç gUn 150 kuruş 
Uzerinde duran fiyatlar bugUn birden· 
bire 110 kuruşa. dUşürUlmUotUr. Bunu 
gören alAkau makam fiyatların kaL 
ter.. ve fazla kAr maksadlyle dU§UrUI. 
mek l.stenlldlğl neticesine vardığından 
satışı durdurmU§tur. 

Borsada fiyatlar her gün biraz da
ha ylikııelirk"n burada dUşürlllmesl 

§Upheslz ki yerıılz ve mUstahall aley. 
hine nıUtevecclh bir harelcetUı. 

Atlantik harbi 
lng ıltereye malzeme 

götüren bir Amerıkan· 
vapuru daha batı rıidı 
Vatlngton, %7 (A.A .) - Roko A • 

mcrlkan vııp •ru glmal AUantiğlnde 

batmıot.rr. Bu vapur İngfltereye harp 
malzemesi getln:nekteydi. 

ne~Kt~ 0\'1'IIT Tt-;BLt<ij 

Moskova, 27 ( A.A.) - So~·et 
istihbarat Ofif)i tarafından dlin 
akşam neşredilen Kızılordu teb. 
Jiği: 

Kıtalarımız bugün Min k böl
gesinde büyük düşman tank cü. 
zütamları ile kanlı muharebeler~ 
girişmişlerdır. Muharebeler de· 
v.qn etmektedir. 

ı..ü.t ~ ıstikametir d<' tanklarla 
bütün gi.in \' orlan kanlı ~arpış. 
m-iar ıehimızde cereyan ctmiş
U 

- ı ti i"tikametinde kıtal2rı. 
ınız .ı'rı:t nehrini geçmek istiyen 
düşmanın şiddetli hücumlarını 
muvaffakıyetle tardetmiş\:rdir. 

Besar.ıbyn bölgesinde kıtaları· 
mız, hudut boyundaki mevzileri. 
ni sıkı bir sur·ettc muhafaza et
mektedirler. Burada Almanlarla 
Romenlerin yaptığı hücumlar 
püskürtalmüştiir. Skulenide bir 
ileri hareketine tcşebbus eden 
düşman kuvvetbri Prut nehri. 
nin garp sahiline tardedilmiş· 
leı·dir. 

Hava kuvvetlerimiz Bükreşlc 
petrol mıntaknlarnı..ıakı PJoesti 
şehrini ve Karadeniz ü1.erindeki 
Köstence limanını bombardıman 
etmişlerdır. Ploesti mıntakasrn~ 
daki petrol tasfiyehanelen alev
ler içindedir. 

Sovyet . Finlandiya hududun· 
ıia kara kuvvetleri ara~m da per. 
şenbe günü muharE"be cereyan et 

Jitiıer+ı !ışti l"'. • 
Bııltık dcnlzinae tnyynreleı1· 

miz iki düşman deniz.ıltısını ba
tınm~lardır . 
Perşenbc günü düşman hava 

kuvvetleri fazl L faaliyet göster. 
memişlcrdir. Dlışmanın avcı tay. 
yareleri bombardıman tayyare
lerimize karsı hafif bir mukave
met göstermişlerdir. Düşmanın 
tayyare zayiatı ile bizim tayyare 
zayiatımıza ait raknrnlar toplan. 
maktadır. 

Esir edilen Romen askerleri, 
Alman başkuınandanlığının Ro
manya askerlerine emniy~ti ol· 
madığı için her Romen alayına 
40 Alman aSkeıinin verdirildiği. 
ni söylemişlerdir. Alman to~u. 
F.u Romen kuvvetlerinin arkasın· 
da mevki almaktadır. Romen as· 
kerleri Almanların ve harbin a. 
leyhinde oldukları için Almanlar 
bunları zorla haflbettirmektedir. 
ier ... 

Tayya.relenmiz Romanyanın yaş 

§clırlndckl askeri hcdefıerc hücum et· 
ınlşlerdir. Bura.da bUyUk tahribat ya. 
pılmt§tır. 

Sovvct hududundaki l>ir btılgedo 

milbim bir piştar gnıpu Prust nehri
ni gecorck düşman topraklarına bas· 
kın yapmııılardır. Bu cesur askerler 
10 dti§man askerini C'slr alarak getir. 

mişler ve blr mltrnlvözle & tutenk iğ. 
tlnam etmişlerdir. BUttin plftarlar sa· 
limen kıtalarma dönmUıılerdlr. 

Beyaz Rusyanın b:ı.zı bölgcl •rındc 
Kızılorau üniformasını gcymlş faal 
düşman gruplnnnm görUldUğll tcsblt 
edilmiştir. :Kızılordunun gösterdiği 

teyakkuz say~!nde dUıımanın bu bile.. 
sı tam vakUnde ke§!edllerck bu dll§
man grupları imha veya ~lr edilmiş
tir. Beyaz Rusya arazisinde casusluk 

maks:ıdUe dU.'lmnn muhtelit nokto.lara 
4 ilA. 6 kişilik paraştıtçU gruplan tn.. 

dlrmişUr. 

Bu paraşütçUler yakalanarak as
keri makamlara tc.qlim edilmişler
dir. Bunlann h<'r blrlndf' verici 
bir radyo makinesi vnrdır. Para-

ştitçl.ilerc karsı daha şiddetli ted
birler alınmıştır. Ukrnynadn, bir 
yere hava yoluyla kıtalar indirmek 
için yap:lnn bir V'şcbbUs C'Sna· 
smda o civarda bul\Onan bir Kızıl 
süvari eUzütamı düşman yere inrr 
inmez hücum ederek bütün grupu 
imha etmiştir.. Kulei mmtakasın
da bir Sovyet alayı diiı;man kuv
YCtlcri tamfından sanlmıntır. Fa
kat kumnndrın gny"t mahlrnne bir 
hsr<'kE:'tlı> dilFmnn çemb<'rini ynr
mı~ ve gerek insanca gerek mal · 
ıremece zayiat vermeden bütün a.-

ispanya cepheye l Sov~et ordularını 
gönüllü gönder. yor sı!:ıştlran çember 

Gönüllü kaydına dün 

sabahtan itibaren 

ba~landı 

Mu1tel·f şen r'erde y~ni
den nümayişler ytt~ı dı 

l\ladrıd. eı (A.A.) - 1span
ya. re~i gayri muhar"plik vazi_ 
yPtinı terJK>tmcksizin, Alman or
dusu vanmda Ru-ynya kal'!'lı 
harbetmek itzerc b:r seferi kuv. 
vet gt.:r.dermeğe kamr \•._rnıi!:;ıtir. 

Parti umumi kfıtibi ve d:?vlet 
nr.zın JC'se Luis arrczo tarafın. 
dnn Falanj'ın bütün taı:mı te .'d. 
!fıtı reflı>rıne gondenlen hır ta_ 
m•m ge.::c yan mdan sonra saat 
1,30 da ncşredilmistır. 

GO. 1PLLO KA ):'.'T 
DEFTERLER! AÇILDI 

Jl!odrid, 27 ( A. A.J - Madrid 
Flanjtbürosunda ilk gönüllü kayt 
d~fteri bu sabah saat 9 da acı!. 
mıştır. Her . ımftan sonsuz bir 
Flanjist kafilesi saat yedidcıiberi 
büronun önünde dizilmiş bekli
yordu. 

SO\'YETLER AEYH1. "DE 
YENİ NÜMAYiŞLER 

llfarlrid, 'el ( A.A.) - Dün de 
muhtelif şehirlerde Sovyetler a. 
layhinde numayişler yapılmıştır. 
Nümayişçıler ellerinde "yaşasın 
Ji'ranko, yac:a; ın Hıtlcr. Y3.!;'a9m 
Musolıni" ve ''kahro1sun komu. 
nizm"' ibareleri yazılı bayraktar 
olduğu halde sokaklarda dolaş. 
mışlardır. 

Suriye de 
(B~~ tarafı 1 ncldc) 

gifü:ler ileriledikleri sah.ı.da mev _ 
cut kuyulara güveniyorlardı. 
Halbuki Fransızlar bu kuyuları 
vaktı zamanında tıkadıkların
dan bu k re lngilizler su bulmak 
icin yüzlerce kilometre uzaklara 
gıtmeğc mecbur kalıyorlar. 

Lomtra ~"f (A.JI) - Loı'ldra_' 
nın saıaııf~ etiı matırıllcı fııUı· u . 
gün bildirdiğine gör~. Suı iyede. 
ki lngıliz kuvvetleri çok mus
tahkem olan Tüdrnilr movkııni 
tedricen muhasara ediyorlar. 

Hür Fransız kuvvc-tlcrı Ş m. 
'ın bir kaç kilometre ş"mali mr. 
kisinde olan M.ıaraba'yı i "al 
etmişlerdir. 

Şam _ Beyrut ~olu boyunca 
jlerkmekte olan lnr'liz kuvvet
leri Şam dan 17 l ilometre kadar 
mesafede Fransız topçu ate~iyle 
durdurulma. tadır. 

Kudüs, 27 ( A.A.> - Sam'm 
şimalinrle ile.rilemckte olan müt_ 
tcfik kıtalar Şam'a 24. kilometre 
kadar mesafede Şam - Bumu~ 
yolunun biraz garbinde bulunan 
Saydnaya.'ya hucum etmekte_ 
dirler. Humus. sevkulCC'yş bakı
mından ehemmiyeti olan, bir 
:mçrkezdir. Mıittefıkler tarafın. 
dan yapııan ileri hnreketın Hu
mus'u istihdaf ettığı a?ikardır. 

Sahil kısmında topçu düellosu 
devam etmektedir. Buradakı lrn
ra kuvvetlerinin vazıyctindc d~-
ğişildik yoktur. . .. 

Merceayun lbölgesınde mutte. 
fik kuYvetler, Cüdeyde'nin 5 ki
lom~trc şunalinde işgnl edilen 
Ayşiye de dahil olmak üzere 
mevzilerini takviye etmekle me.~ 
guldürler. Askeri sözcünün ifa
desine nazaran müttefiklerin e
saslı bir surette yerieşmi olduk
ları bu mıntnka a umumi te-miz
leme harekatı yapılmaktadır. 
Cudeyde'nin 20 k•lometre kadar 
şimalinde Oezinede yapılan mu. 
ikabil hücumlar püskürtülmüş. 
tür. 

Maarif Vekili 
Bu sabah şeh rim :ze geldi 

Maarif Vekili Hasan Ali Yil 
cet, bu sabahki clcspreslc Anlca. 
radan şehrimiz.'.! gelm";tir. _ 

Maarif Vekili, bu sab:ıh kendi
sini ka:rsılayan lbir muharririmi_ 
74! !stnnbula 'bu sefer gelişinin 
tamamiylc hususi mahiyette ol
duğunu. yarın aKşam Ankarr.vn 
dö~eceğini söylemistir. 

layı kurtarmağa muvaffak obnuş
tur. 

Sovyet millNine karşı hnrp et
mek fstemiyen Liskov anındaki bir 
Alman eri b1zim tarn.f·mıza gr "liş 
tir. Llskov Alman askerlerine hı
tap ederek Hitler rejimini devir
melerini talep etmiştir. 

dara:ıyor 
(Ca.5 tnrafı l ncidc) 

Estonya şehirleri sokaklarında 

Sovyet kıtalarıle, bı:nlara karşı 
kıyam eden Estonynlılar arasıı -
da muannidane muharebe cere
yan etmekteiir. 

Cenupta Sovyet kıtnlnrı bilha0 -

sa Rumen mıntnknsuıda dnha fn.7-
la mukav€met cıtmcktedirler. 
Sovy t ta)'yarelı:>ri bu mıntakada 
dnhn faaldirler. 

En ağır muhnrebelC'r, bcklc>n
mE'dı i tarzda şimalde ve şimaU 
garbide cc>r<'.} an \. tmckte olan Al
mnn planının doğrudan doğruya 
Ukr ynrı. liz<'rine yürümek olduğu 
sanılmaktaydı. Halbuki Almanlar 
bütun gayretlerini simnlde sar. 
fctmcktcdirl r. 

Sovyet ordusu, menteşeleri il· 
ZC'l inde dönen bir zır!llı kapı va
zıyetind dir. 

Bu kapı Besarabya ve Bukovhıa 
mınbkalannda donC'rken, ııimal 
cihetinde nçılmnkt.adır. 

Almanların PC'trograd istfkam'l 
tindeki ilerleyişi ş'mdl merk<'zde 
Slovnk ve Macar ordulaı ı tara • 
fmdan .}apılan hücumlarla takviy<' 
edılmcktedir. Almnnlar, .li'inl:ind'· 
) • cephesine sızmıslardır. 

Libııu mıntakasında muhnrl'be
lcr olduğu haber verllmekt dlr. 

Sovyet tayyar lf'ri iki Jt'ınliın • 
diya limanına torpil ntmıslardır. 
Şimdi lıaber verildiğine göre So\'
yct kıt'nları bütUn Lltvnnya nrn
z'slnd n çekilmislC'rdir. 

D'ÜN AKŞAMKİ AL!Uı\N 
TEHL1Gl 

1 uhrerln umunıl lmrnrgfthı 2'7 (A. 

A.) - Alman orduları ba kumand n 
lığının tebliği: 

Şarkta har kAtın ilk b ş gUnU, Sov. 
yet ordularının merkezi Auup:ıya hü
cuma eçmek Uzcrc bulunmuş olduk· 
lanm ıslxıt etmiştir. Lcmberg ve Bla. 
ııstok mıntakalarındn, Sovyet arazlal
nln garba doğru Ucri vuzıyette bulu· 
nnn ve pek taba olarak bir Alman L 
hata l:arc!{Ct.nc maruz ve blnnetice 
sırt ınUdafanya az clverl!Jli olan çı. 
lnntıhmnda, teşekkUllcrlmlz, kuvvetıl 

~~\15• t hıfcMfu kıt1H'1 fu!ı ıŞ"şl.ftl~\'ı.no 
rJl,!!Ua:mş aıuır. uu erıı,ıttç, Sovyet 
ordusu ve hava kuvvcUC"ri ile çarpı§· 
ma, dab:ı ilk hudut muharebelerlndrıt 
itibaren vulrna gelmı,tir. Bütün cep. 
hclerdc muzat.er kıtnlaTımız mühim 
'li<' !:atı mu~aff ktycUcr elde etmlt· 
lcrdtr. Bu muvaftak\yet!er, pek ya· 
kmdı tlldlnlecektır. 

l\AR.\Dl~'\'IZDI: :SO\'\'.l•;T lli\RP 
UMANLARI BO'\IB \1, :\NDI 

Bertin, 2'7 (A.A.) - Alman tıava 

kuvv •tıcı·iyle lşblrll'!i yapan Romen 
ln.yyarel rl, Karndcnlzin §imalinde en 
mUhlm Sovyet harp limanlarını bom-

bardıman etmişlerdir. Alman tayyare 
rııo:a.ı garlara, yol iltisak noktalan· 

na, mlınl.n lage yollannn hücum yap· 
mı lıı.rC:ır. Bu hUcumlnr o kadar mU· 
essır olmuştur ki az bir zaman lçlnoo 
Sovy t ordus- nun biltUn ıavc yollan 
tıkanmış ve kullanılamaz bir hale 
ge mıştır. 

Von Papen 
Londr<ı. 21 (A.A.J - Röyter: 

Ankaradan öğrenildifiine Röre 
Türkiye Hariciy<' Vekili Şükrü 
Sar.,coğlu, Alman büyük elcisi 
Von Py.pcn tarafından yapılan 
ve l ngiltere ve Am~ika b:r!cşik 
devletlerini la.kadar eden bazı 
teklif!eı i, tn.gilterenin Anlwra 
büyük eıç;si Knatclıbull • Hu. 
gessen'c bildirmiştir. Sara.c
oğlu, bu teklıfleri, Hitlerin Sov. 
yetler birliğine hücumunu takip 
eden pazartesi günü l ~tiz bü
yük elçisini kabul ettiği zaman 
kendısine vermiştir. Görüşmenin 
yalnız birkaç dakika sürmüş ol
ması, İngiliz cevabının tcreddü.. 
de hiç bir suretle mahal bırak. 
mıyacak mahiyette olduğunu 
göstermektedir. 

A.tıadolıı Ajansının notu: 
Bu telgrafın ve aynı manada 

işaa olunan haberlerin hakikate 
istinat etmediği ve uy.durma ol
duğu, resmi mahfillerden Ana
dolu A ian:nna bildirilmi..c:;tir. 
BERLİN Dl·= TEKZtı• EDİl'OU 

Berlin, 21 ( A.A.) - Yarı 
resmi bir kaynaktan bildiriliyor: 

Almanyamn Ankara büvi.ik el. 
çisi Von Papenin lngiliz bü. 
yük elçisine &o5zde bir sulh tekli
fi yapmış <Jlduğuna dair yabancı 
memleketlerde yayılan haberle
rin hakikate tamamiyle muhalif 
bulunduğu, bugün hariciye neza. 
r etinde yabancı matbuat mümes
sfüerine bildirilmi§tit". 

FilAndiya Sov~ 
lerle harp halin' 

Hel:.lnkl 28 (A..A.) - Sovre' 
Finlandiyada yaptıklan tahribS g··E6 
çen 'lllı ptekinden daha genı~ur. lı 1~ 
kud:ı. blrlmç dnkilta içinde 150 'ın~ı 
kılmıştır. bu ın 

Helslnkl, 27 (A.A.) - Alm T 
Sovyetler Birllğ'ile harp halin b~ 

ıundıı"'L:nu resmen UAn etmlşUt ı.lnı l 
Hl'lı;lnkl, 27 (A.A.) - Alm lerin 

şnrktaki hava hfıkimlyetl ıılmd'.J heQe 
JAndiyada da kendini gösterme~debil 
ıamıııtır Dnha 26 haziranda ;>11111 edebi 
Rus •.nyyaresl FlnlAndiya içi hesa 
muhtelif yerlere taarruz edlyo~ lar 
haziran gecesi kaydedilecek bir cet::• 
olmamıştır. lo:S 

!iÖ l 

Macarista-Rusya ;~ 
beyt 

harp ilan etti : 11
1U 

nayı 
(B&..~ tarafı l ncldt' bun 

Çarııamba günU saat on üçte ~ bt d 
lordu Kaşov üzerine bir akın ya~ }i 

tır. Blrcok btn.nıar yo.kılmıştır. ll~ 
halk :ırnsmdan beş kişi ölmUııtur. leri 
çok yaralı vardır. ~s·ı 

Sruıt on yedi otuzda $o\•yet U: nile 
releri akınlannı t.ekrarlamışsl lı..a 

Macar tayyare deft bataryalan J IPrl 
!mdan tardedilmi§tlr. Ara 

ı·aı 
K.\Ş\'EKILIN BEl'ANATI de 

Uudupeı;tc. 27 (A.A.) - ~ batı 
baı:vekıll ve hariciye nazırı Ba"".j 
bugün mebusan meclisinde yar. li~l 
beyanatta Macnrlstanm Sovyetle~ 
llğ'ine karşı bnrbn. gireceğini bil'' ~-e 

mişUr. ~ ~ Bardossl, Sovyet tayyarelcrinlıl 11\L! 

§ıı'ya yaptıklan taarruza ka leş 

tedb!rlerl alınacağın: beyan etm hl 
Mebuslar bu beyanatı derin he nı 

in knrııılamı§lardır. 8."lğ cenah., 
ristanda. bolşevikllği te§vlk edf> 1 

• 

htokra;; partisinın kapaWmastt.. "il 

mi&rUr. ~ ... 
ın 

Parayı eksik verin 

D9mir1A . 
başını yard 
Eyüpte Debağiıane cadd 

de benzinci Haydarm 
<:alışan Alı Çakar adında bi 
dün dükkanlarına bemin 
g len 3004 numaralı otobüs · 
biletcisi lcunail ile para rnc:: 
sinden dolası !kavgaya tutu 
tur. 

Kavga sonunda hiddetini 
mayan Ali Çakar eline geçi 
ağır bir demir pançasiyle l 
ilin baQma şiddetle vurmuş. 
ralamıştır. 

'aralı tedavi altına alının 
suçlu yakalanmıştır. 

OTOl\IOBlL ALTINDA 
KALAN B1Rtst:r-..1N 

BACAKLARI KIRILDJ 

Unkapanında Yeşiltul 
sokağında 25 numarada otu 
şoför Şükrü. dün idaresind 
2414 numaralı otomobille Ule 
den A.Jksaraya inerken, Çenbetl 
taşta oturan Halit Ülkü 
çarpmıştır. 

Halidin bacakları Kırılmış, ) 
ti.,enler tarafından hemen 
r~paşa hastahan sine kaldı 
mıştır. Şoför va'k~ıamnıştır. 

BlS1KLET1N FRENİ 
TUTMAYINCA KEND1StN1 

YERE ATMIŞ 

Anadoluhisarında Ayazma ca 
desinde 18 numarada otur an Hi 
şıın dün Pa.~ba.hçeden bisikl~ 
le gclirken, bir yokuşta bisiklet 
frenleri tutmamış, bisiklet s" 
atle bir hendeğe gittiğini göre 
Haşim kendini yere atmıştır .. 

.Böylece vücudunun muhtelı 
yerlennden ağır surette yn~ 
lanmış, B<' oğlu hast.alı.aneEtllt 
kaldmlmrştır. 

SAI\'DALDAN ÇIKAR ÇIKM 
DÜŞÜP ÖLDÜ 

o 

Beşiktaşa, Solakçeşmede 1 
numarada oturan 51 yaşmcU 
Recep dün sa:bah Ka:bataştaı' 
bindiği sandalla Beşiktaş iskele. 
sine geldiği sırada birdenl>ir6 
düşlip ölmüşfür. 

Ceset üzerinde yapılan mu:t· 
yene sonunda Receb1n kalbi dur· 
masmdan öldüğü anlaşılmış• 
defnine rUlısat verilmiştir • 



Aldı Defterdar efendi bir 

H A B E R - Akşam postasT 

Başını vermigen 
şehit destanı 

5 

mecidiye daha! 
·ba .. Eski doıstu.m UJunay, birka(: ri, s0llsleri, konu!'tur gibi olanları 
tir. fttn e"'·cı yazdığı uzunca bir ma ''a.rdır: 
O aletle, ta.riht..cn bahscder<fı< bazı OJdn mollam Hoca. Sadettin 

ı ... ,., ,.!::=.::~;:.:~~~:.~:~:'. ... ıı.. l ıBeş_i~taş-G. ~a~ay _karşılaşm~sı 
l _____ ~--------1 Her ıkı taraf da ıslım iızerınde teklıyor ~iıııallor veriyordu. Bugün, ben de 1005 

ti ıncn.ua temas edeceğim. Baki Efendi gitti nkba~·a bin 
·n h Ta.rıh deyinc(•, eski J,IJardan ı;eki7..de. 
ur. at.er '·eren, mazinin muha.o;ebe

~lni Yapan, ('serh•rden, , ·aks.nü,·i-. 
ertn karaladıkları şeylerden bah~ 

e ~~ğim uıınetmeyinlz. Eski e· 

l008 
Şair hicirnfü·iı; höyük I<~şref. 

13.'lO 

maç muh~kkak ki senenin en Hicreti nebeviyen1.n dokuz yüz ' tki~iııin de söı:lr:rl maarif. 
altnus beşinci yılındaydı, Sultan :/- ~ 

Saadet le safa ~eldin efendim. 
990 • 

Süleyman İran şahı ile cenkte idi. , i\fm ahh;d hMn ınıüsalli ol ulular, 
Kafir bunu fırsat bildi, Sigctvar lliihayot nam ile anlar ''delü lar". heyecanhsı olacakilr 

Yazan: Sac.t Tuğrul Oget e:bi~att.a. mühim bir yeri olan bir 
h ebı. ne\iden bahsedecek, cbeet Gece sa.ıı.t ikide zelzele yıktı 

r la esa.btyle yazılan beyit \'C mısra- Şamı. 
l' etrafında. birlrnn söz sövlj1.·e-

ee;;iın ~· ·' o1 

.. Eski edebiyat kitapları, tarihi 
~Ylc tarif ediyorlar: " .•• Bir de a ..... ~. ~rihl \'ardır ki, bir ,·a.ka· 
~1 ın~ş ir ola.o mısram, :rahut 

eyt1n dimle ·rn harf ~yısı hesap 
"-0.ilere)( ol ,.a.kanm tarihl vu'kuu• 
na. ınüsadiI olmasıdır. Bu dahi sa

de llaYii bediiyeclen ma.dnttur.,, Ve 
~llna, tarihten zh ade, ebcet hesa.· 

a~ d"nir. • 
lf l:bcet Süryanice bir kel!mcdir. 

1 
Cee harflerini ""' onların biribir-

~ 
;;:Yle nasıl bitM iklerini gösterir. 

• Ş!;a. mlfü~tıer, İbraniler, Sürya-
9'j ~.•ler, Yunanlılar, Kilet 'lcr, 1.at in 
t'I tan mı kullananfar, cbr.et ıu.- f · 

erini rakamlar gibi kullanmışlar, 
~l'aplar da onlara uymu!;>la.rılır. 
d alnız ~manlı Tiirkleri bu şekil
b e alnıamıslar onu edebi bk sanat 

aline sok~uŞıardır. 
tı l!:bçetin de ccbirdehl lııikimiy<'• 
~.bir tarafa. bırakırsa'l.<, mül1im 

hi.dı!o;eJcrin tarihlni tesbit cı mck · 
te rnühim rolü rnrdır. Bir.;ok l'a· 
lırtar1a i.fa.dc edilen bir 'al, ayı, 
tarihi bir hadiseyi, bir beyit, bir 
lnt<;ra !çindt•, c.anlanclırıp cbcdi-
1~tirir. Fatih Mehmedin Rumeli · 
hısarını ha.ne;i tarihte yaptırdığı-
111 anlamak için, uzan nnı.::-tırnn
,ı,~ lüz,ım ,·oktur. "Bünyanı l\leh· 

lıt han'' terkibi, inşa· tariJıini 
'neydana kor Bu ebcet hcsabilc 

.... 0.)6 ~·ılım gö~tcrir. "Harap" keli· 
lll~ı.i. ak .. ak Timurun Sh·a.sı tahrip 
ettiği ~O:l yılını isaret.Jer. (Bazı 
~d . . 

ebf;ı·at \'C tarihçiler. bunu Şanıa 
!\il'diği tarih olarak da ıı;östermC'l<
t~irlcr.) Kcmah•a .. ,w·Hhı "Fethi 

trıemalildlara.J>. i · rlc sultan 
~lin:i'n sultan' Ga ıııağlfıp et 
tığj nı2 tarihini ~ö .. terım'.•tedir. 

1173 
ikinci Abdülhamit deninin 

zaptiye nazm Şefik pa.şa tçin söy· 
lenen şu tarih de güzeldir: 

Bir topuzla. ser zebanı, etti ta.ri 
hl beyan: 

Cavidanı hapse girdi eski kanlı 
gardiyan 

1326 
Tarihçilerin en fo;&nat.ki.rı, eşsiz 

üstadı on dokuzuncu a.<;ırda. ya.51• 
yan Siiruridir. O. ayak üstünde \'C 

hiç düşünmeden parlak, ncfiı;, seh.. 
li nıömtc-ni tarihler düşürürdü. 
Bir kaside içinde, beş yüz tarih 
söykmiı;tir ki, ha.ldkaten yapıla -
('.ak bir iı, değildir. 

Süruriden bir~ nüıııuııc ,·eri· 
yorum: 

l\le,·tle deno!du ~özden, a.h 
Çe~iza.de ah. •• 

1211 
kti ~erbetçi Emin cür'ai ke'si 

mevti.. 
1211 

Hil'ati oldu kefen 

::: 'f. ::: 

~öçtü Aba. 
yizade •• 

Sama.ncızadc, Otlokço yd'tiuşunu 
kıldı abadan •. 

121.) 
Kel Mcıniş, gelmemi~"' döndü 

cih&nda h.ayf .. 
1191 

Kör Ali dinledi sağır Veliden 
tarihin, 

Kel kızın aldı, Çola.k Hamza To · 
pal Osman. •• 

1191 
Konya dcft<>rdarı çok rüşl·et a

lan bir adammış, halk ve ,·a.Ji şi
ka"et ettiği onun değiştirilmesi -.. ' 
ni ist C(liği halde Babıali ve sa.ra.y 
onu tntuvormıı~. Hatta nişanlarla 
taltif ediyormul'. \'ine riifvet.çiliği 
ıızıHığı bir sırada, saray defter
ılııra nw<"ldi ni!;anı vermJş. O sı. 
racin. Konyada bulunan Abclülh.a· 
tim :tcnıduh ~u t.a.rlhi söylemiştir; 
bu ddd<'n ta.rihl('rln en 3Uzelle
rindendir: 

Aldı defterdar efendi bir mcci. 
diyye daha! 

•~\·.,.cıre, 1 nrihler, bö~ le men ... ur 
c.laratc yn:r.ılırlu:•n, .. onr.ı.dan na·~· °':n siiyh•nmcğc hıv.lsnr.ntıt.r. nıı 
N.ı.,rırı. ıneslıur k,.si<lci N c\inı> ı.a
hibi limr l>C\ "Camii Ze~·ui O. 
tner men ü~rc,. rrıısrı:.ilc ~ııuş, 
0tıdan sonra manzum tarih yıız· 
lllttk hc\eıo;i ah~ ş ,,..ürümii~Hir. 

. _l'arihlerin Jçindc ('~·i~d:cl~en=r;~·i~i:r.~.<'~ll~e;;:·+===========-...::.=L=A=Jt=~D=R=l:= 

~.,~~ııtnrfj!=· fl;ılf!!J,'t:fl:lıUI ,, __ '.~ ~. . /+Z'· .ı.a.;----t... ..... •"'• -
~~ ..... ti - ......... . -

D .. 
1 

küçük ' sa bir zaman evvelini hatır. 
unyanın eı 1 t . . 

atı. 

kitabı 1939 temmuz ayı içersinde 

Yeryüzünün en ufak kitabı Almanyada Haydclbarg rasat. 

Ok • · · k · t.. hane~inden doktor Reynmut sford universıtesımn u uu 
h d d . B K. am yeni bir yıldız keşfetmişti. 
anesın e ır. u eser ırn _ 

rnihraceliğinin tarihıne dair • O vakıt bu yıldıza isim ver-
dir. Bir santim boyunda ve mek üzere Danzig şehrinde 
beş ~antim genışlığinde . o- bir kongre toplanmıştı. Kong. 
lan nu kitap 34 saytadan ıba. rede bu hususta yapılan uzun 
rettir. Her sayfada yirimi sa- mÜz'\kerelerden sonra yıldıza 

d·1· d K Danzigv ismi verilmişti, 
tır vardıı. Hınt ı ın e ve a-
tnur J .ızısile yazılmı~tır. Bu ya Şu halde yeni yıldızın adı 
zı da Cince gibi yukardan a- icin düşünmeğe hacet yok, O• 

.. k ..;a da ilk defa ufukta göründü .. 
şağıya yazılır. Kitap anca on 
be gram ağırlığındadır. Yap- ğü Bolonya ismi pekala verile-

tdkları şeffaf ipekten yapıl • bilir. Hayvanlara vesika 
tnıstn. 

Bu kitap bulunmadan evvel, 
bir Holanda kütüphanesinde 
bulunan çiçeklerin aşkı is;m_li" 
kitap yeryüzünün en ufak kı
tabı olmak şerefini taşıyordu. 
Bir lngiliz posta pulu boyun
da olan bu kitap kırk sayfa -

Harpten sonra çok mfüıkül bir 
vazjyetc dü~en Fransanın gıda ve 
yiyecek maddesi bulunmakta pek 
çok güçlük çektiği büti.in dünya. 
nın malümudur. Fransada bütün 
gıda maddeleri vesika ile veril· 
mekte ve evvelce her türlü istih· 
lak maddf'si hol olan Fransada bu 

beyi olan bidin altı saat mesafede 
olan Grijgal palangası üzerine 

yürüdü geldi: 

İçinde baş olan kifir bt'ğinc 
Kracin dlrlerdi ol la.ine, 

* * 
Çıka geldi bi8ar üstüne bir ı,:ün, 
Grijgale idüp kasdm digergiın; 

* * 
Yalandlr aralık, sorsan eğer, bil. 

Siget\'are \'ar ola. bir yaron mil. 

* * 
Haber topla.nnı attık finwan, 
Ki ya'nl iderüz islim& ilan. 

** 
Veli a.z idi gaziler begayet, 
Ola. dlıdik heman ha.kda.n inayet. 

* * 
Yüz on dört &dem idik anda ey can 
O dem de hazır olan ehli iman. 

* * 
Gelen kafir \'Cli binden ziyade 
Kimi atlti, t<inıl piyade. 

* * 
Çtlup taşraya ı:ün yok cenge .;arc 
Kapuyu bağladık, girdik hiıtiirc. 

* * 
İtler kafir ol dem bir zimmi irsal, 
Vire ile ,·erile ya'ni Grijgall 

* * 
Yemin etmiş orada nar ü nüra, 

Çelipaye ''il incit ü zebiıra; 

* * 
Bu üıre "'yler ahdü 

"Zarar gönniye gönniye 
peyınan, 

bizden 

Abli inıan". 

* * 
Danışık eyledik ol demde l'a.fir, 
Çıkup cengetmeği rey ettik ahir, 

• * 
Adüye ,·a.nnada ifmf'.zln ihmal 
Kamusu hazır oldu ı:cldi filha.I. 

** 
Çü ha.zır oldu anda eündi iııliım, 

Kapu sıÇılmağa ittiler ikdam. 

* * 
Kulun hem kadı idim e;1li dine, 
iman\ idim mücahid zümresine. 

* * 
Dicliler: "Kapuyu lütfeclüp ~ gel, 
Dahi kalbindeki ha.vfi bı.rak gel! 

* * 
çı•~ı1n1' fü.ıt.ünc ha.zır elde i'lam, 
Kılalım bu gazaya sa'yü il<danl. 

** 
Didim onlara.: "Ey merdanı mey_ 

dan, 
Be aşkı şalu gazı ban Süleyman, 

** 
Kulak urup biraz dinleyin mckali, 
Beya.n idem size ben haı;bi hali, 

** 
Mumdan sorarsanız bura.dan, 
Değil men eylemek sizi gaza.dan; 

* * Feda omun bu gün ger başii ıı;cr 

Hiısfuia yarın ola iydi kurban; 
* -)(· 

can, 

Veli budur muradım dinleyin eUıak 
Bugün cu.m•a., yc,·mi a.rifefüllıak." 

Ve bilcümle gazilere dedim kl 
bugün haccacı müsliJninin Arafat
ta. ve sair mü'minin camilerde bL 
zim gibi gazih;rin nusreti için dua 

cıktrr. 

Bu yıldıza ne isim 
vermeli? 

ettiklerinde şüphe yoktur. Gözle. 
riınizin yaşmı döküp . dua edPlim 
ve biribirimizlc heliı.Jlaşıp ondan 

5or..ra düşman üzerine vnralım; 
kalanlarnnız gazi, ölenlerimiz şe. 

gün yaşamak zorluğu çekilmekte. bit olup dünyada hayır ile amla· 

diı. lun ahirette Habibullah aleyhi~ .. 

Yeni bir kuyruklu yıldız, 
bir Italyan rasathanesinin te • 
leskopundan geçerek d .. nyay~ 
vaklaştığım haber verdi. Şim~ 
bütün rasathaneler büyük hır 
faa!ivet icersinde ... Bir taraf • 
tan görür:cn yıldızın mahrekini 
düşünürken diğer taraftan da 
buna b~r ad takmak istiyorlar. 
Kimbilir belki içlerinde bu yıl: 
dız vesilesile kendi isimlerinı 
ebedtleştirmek isteyenler de 

vardır. 
Bu kuyruklu yıldız. bize kı· 

Okadar ki insanlara verilen ve· sel~mm sancağı dibinde toplana. 
si.kalarla elde olunan gıda madde. ltm. Filvaki cümle gaziler sözüme 
ıeri kendilerine hile mlişkülf tla razı olup öğleye kadar durdular, 
yetişmektedir. Birçok kimselerin hatta küffar vireyi söyleşirler 
beslcmiye mecbur oldukları ehli sanmışlar. Çün namazanız tamam 
ha,·vanlar a.ç kalmıya ba§lamıı,lar 

1 
ve gün zevale vardığı malüm ve 

ve nihayet bunlara da vesika veril 

1

. h. e am~ oldu hemen kapuyu a-JS v , .. 
miye ba;ilanmıştır. çup bir uğurdan çıkıldı ve ıkı kol. 

Hayvanlara ve ~ilhassa köpc>k· I dan hücum olundu: 
lere vesika verilıne<!ini Fransa 1 . 
bimayei hayvanat cemiyet.i müm· Bula.nn cöml~i ı;e~ı gaza.da, 
kün kılmıştır. Bu karardan köpek. Uıadetde, tazarnıda, duada; 

l€r gibi köpek sahiplerinin de mem " '° • 
nun olduğuna. şüphe yoktur. Velllin içlerinde Ud i.rlf, 

Deli .\lebmet biri merdane ho~ rC\' 
Birl:.ine clidiler Deli Husrev. 

!{. ~ 

Eunlann iki.o;j iki kola ba.-., 
Olup c1idiler atlarını şfıbas, 

iJ{. :/. 

Civarımızda olan ehli dinden, 
Kufüi müslimiııin canibinden 

' ~ :(. 

iı;arct toplarından ol erenler, 
Ulakdan önc-e almışlar ha.herler. 

:(. :(. 

Bunlar sür'atle kim yüriidü geldi, 
Bcı; on gazi idi çün 1..ahir oldu. 

>[. :(. 

Kopar tozdan onlar geldiği yoldan 
Tutar gün yüzünü hep sağ \'C 

soldan. 
#(. :(. 

Sanırdın nice bin atlı '\·e asker 
1rişti nusrat içün oy birader! 

:{. :{. 

Bu hali baktı 1:ün 'kiın gördii küffar 
Hc-ı:imet buldu ande ı:arü naç.ar. 

:{. iJ{. 

Y\ızü t.ersine döndü, ka~tı cümle; 
J{ırardı gaziler ittikçe hamle. 

:(. iJ{. 

Bunlar gelmezden e\'el elinle noldu 
İki koldan ol Hd ga.zi sürdü. 

:ç. :(. 

İkisi dahi olınu5 mestü medhuş 
Girerler alaya giiyaki serhuıı 

:(. :{.. 

Savaş iderlerkcn ol gaza.da 
Deli Mehmet şl"hid oldu or~la. 

Milli kümede senenin en mü
him çekişmesi yarın Beşiktaşla 

Galatasaray arasında, Fener stu. 
dmda yapılacak. 

fşin heyecanını arttıran bir baı:;
ka taraf da var: Gala.tasa.ray hük 

men galibiyetini idctia e-ttiği An
karadaki Gl nçlerbirliği ve lıfaske 
Spor maçlarından birer puvan aJ. 
mış mıdrr, bilmiyoruz. 

Eğer bu puvanlar verilmişse, 

Galatasarayın galebesi şampiyon
luk d~mektir. Aksi vaki ise o za
man Galatasarayın bir galebesi bi 
le Beşikta.şı hedefinden uzaklaş • 
tıramıyacaktır. 

Böyle, hakikaten pek kritik bir 
vaziyette klll"§ı karşıya gelen ta
kunlann ne yapacakları ~iddetle 

merak edilmektedir. 

Bugüne kadar yaptıkları maçla
ra bir göz gezdirecek olursak, 
Beşiktaşı daha yerleşmiş, daha o. 
taraklı görürüz. 

Buna mu.kabil Galatasaray, baır 
langıçtaki tereddütlü oyununu ber 
taraf ederek toparlanmıştır. 
Takımları yer yer tartacak o

lursak şu neticeye ulaşırız: 
Kaleciler: Müsavi. 
Bek hattı: Münakaşasız Gala. 

tasaray ağır basmaktadır. 
Haf hattı: Galatasaray iyi bir 

oyun tutturabHirse bu hatlar ara-
:,. :,. sında müsavat tesis edilebilir. 

Ben kuluna. bir acep hal oldu \ 'aki, Aksi ~ziyetta Beşiktaş daha top• 
DeKiJdtr rttya hak ba ld vald; ludur. 

>f. >f. For hattı: Burada da münaka. 
Değilim Ha1< bilür bu !ioÖZdc kez1,ab sa.sız Beşiktaş ağır basmaktadır. 
Be haklo Mustara ii i.1 ii <-shab, 

:{. :;. 

Şehid olan Deliyi gördüm anden, 
Kesildi başı ayrıldı tenden. 

>[. :(. 

Kesen kafir baı;;ın aldı eline, 
Götüre ya'ni ".im keneli iline. 

:(. :(. 

Deli Husrev görüp haykırdı, dedi: 
''N c yatarsın!! başını aldı ~ittit 

:{.. #!· 

ReYadır canı ,·erdin, kıyma başa!" 
Accıl hal oldu, özge tcmaıta ! ! 

:(. :/(. 

İşit bu hikmeti, bu su-ru rim 
I\:csik h~':'lı ~ehit ola.n o gazi. 

:,. :/(. 

Hemen feni gerimdcn durdu geldi 
Elilc ol laini urdu ~aldı. 

:,. :/(. 

Yıl.ıldı dfü;tü attan, baş elinden 
Ne baı; k.aşusudur kaldı yolundan. 

:{. :{. 

O )!;aı.i aldı ba~ın dü:jtü yattı 
Ne J;imso gordü anı nr: l~itti! 

(Sonu var) 

Demek oluyor ki oyun Galata. 
saray müdafaasile hücum hattının 
carpışmasmm vereceği 

bağlıdır. 

neticeye 

Evvela şunu kabul edelim ki 
bir for hattiyle müdafaa huttı a
rasında yapılacak çarpışmada hü
cum hattı daima daha hakim vazi

yottcdir. 
Çünkü muhacimlcrin hatası hiç 

bir netice doğurmaz Nihayet ka-
çan bir gol fırsatıdır. Fakat 
dafaanm falsosu muhakkak 
gol tehlikesidir 

mü. 
bir 

Bu şekilde 15 dakika devam e • 
den bir oyun tasavvur edfürse, 
neticenin müdafaa aleyhine ola -
cağı şüphesizdir. Bu maçta Galata. 
saray haf ve for hatları munta • 
zam ve çok €ncrjik bir oyun çı -
karmakta gecikirlerse Beşikta§ın 

ağır basması hemen netice vere • 

coktir. 
Derli toplu, kendini toparlamıc:ı 

bir Galatasaray haf ve for haltı 

ka.bul edersek Galata..<ıarayın ağrr 

basması wr bir şey değildir. 
' Sabanrn Fener sahası oluşu, Ga.-

Para kazanmanın yolu ıatasarayın lehine sayılabilecc>k 

Nevyorkun meşhur M~trcıpoli. 

tan operası çok müşkül vaziyete 
düşmüş, sahipleri para zorluğu i· 
çinde kaldıklarından cihanşümul 

bir namı olan opera kapanmak teh 
likesinc maruz kalmıştır. Oıı<"ru_ 

nın faaliyf'tinP dPvnm ve binanın 
tamiri için birka<· bin Jirny:ı. ihti· 

yaç hasll olmu~tur. 
Fakat h0r ~c~ den evvel miikcm· 

mel bir iş adamı olan Amerikalı. 

!ar operaya büyük bir ıı:.ıa temini 
i~in şayanl hayret bir ~sul k('of;fc>t· 
mi.jlerdir. Operanın 1904 senesin. 
denberi birçok bUyük söhretler 
üzerine' kapanmış kıymetli bir per 

de~i vardır. 

tş adamları bu pc>rdcvi derhal 
bin küçük parçaya kesmişler v0 

bu parc::ıla.rı Melropolitan opera· 
smı ı::cvenlere satm•şlardır. 

Hasılat ceman on bin d~arı_bul. 
ı muştur. 

bir noktadır Be!;iktaşa nhıpetle 

daha bitaraf olan bu sahanın çi -
men oluşunda. Galatasaraylılar 

Beşiktaşlılar kadar yeri yadırga • 

mıyacaklardır. 

Galatasaraylıların 

daveti 
h.1übüımızlııı kuruıuuğıı Hlll:> tari· 

hindc'l bugüne lrn<.hı r yarınıLo;ı oJduğu 
mUsabakaL:u Vl' nclıcC!t:rı hakkında 
1 numaralı aıamız Buy Ali Saıni Yen 
tarafından mey<1ana getirilen kıy. 
metli ista~u•il.; hakkında bir konuş. 
lTlf\ y9.pılacyt; r. 

Bu konuşmada bulunmak Uzcre bu· 
gün saat 16 da Bebekteki Denizcilik 
ıokalimlzi teşrü etmenizi dileriz. 

--0--

Byükdere idman salonu 
Beden terbiyesi mükellefleri 

icin hazırlanan Büyükdere ld· 
man salonunun açılma töreni bu 
gün yapılacaktır. 

Hafta içinde sağdan soldan Ga
la tasaraylılarm müthiş antren -
manlar ya.ptığmı duyduk. Hatta 
antrenman adedini üçe çıkarmış • 
!ar. Rakibi yenmek için birçok ~a 
relere başvurmak fena ~ey değil, 
fa.kat bu sıcak havalarda, futbol 
mevsiminin çok geçtiği devreler
de, sürantrcne olmak korkusu 
yok mudur dersiniz? .. 

Her ne hal ise, milli kümenin 
son kar§tlaşması her iki takım için 
de sıkı bir imtihan olacakttr. 

Neticeyi herhangi bir renk le

hine görmek kahil değildir. 
Sacit Tuğrul ÜGET 

Bu haftaki spor 
hareketleri 

ı~t.ıı.nbul ırutbol AJa.n.lığından: 

FENERBAHÇE STADI: 
Saat 12.30 da Feshane • Hereke: 

Hakem: Muzaffer Çizer, Yıın haker,;ı: 
Necdet • Bahattin. 

Saat 15.30 da Fenerbahçc · İstan. 
bulspo .. : Hakem: Halit EzgU, Yan 
Hakem: SelA.ml • Feıidun. 

Saat 17.30 da Beşiktaş Gaıatasa· 

ray: Hakem: Ahmet Adem Yan ha. 
kem: Adnan· Tarık. 

---0-

Bursada yüzme kursu 
Bursa, 27 (A. A.) - Diln bı:

rada Çekirgedeki yüzme havuzun
da Beden Terbiyesi genel direk· 
törlü~}ünün tertip ettiği yüzmt 
kursu valinin bir hhabesile açıl • 
mıştır. Kursa 25 bölge sporcusr 
i§tirak etmektedir. Açılış mera 
simi dolayısile muhtelif ~zmı' 

atlama ve sutopu gösterileri ya 
pılmıştır. Kurs 20 t~mıııuza kadar 
devam edecektir. 

(lkl •tıtuncıa olWyuculanmmm p 
ze&eoılı yanındaki lmpoala Ml'Ukt< 

ıöndereceklerl 

J:VLENMJ: TEK.LlFLEKl, iŞ A.&A 
MA, t~ VERME, ALDI, UTD· 
&Jbl tic .. rl mahiyeti lıalz ohnqaa ııu. 

çtu llA.nları paruız aeıroluılmı.) 

Evlenme teklilleTi 
• Yllksek tahsilli, iyi bir i§ sahlbl 

bir g.:mç. H:umral, vücut tenuilbtınü 
muhafaza etmiş bir toplulukta. Kilo 
72. Boy 168. ElA. gözm. gtlzel, mUtc· 
nasip vUcuuu, dans bilen, en az orta 
tahsUll yeşil gözlü, ev işlerinden a.n· 
layan S5 yaşından yukan olmıyan 

bir dulla evlenmek ı..stemektedir. 

(Yüksek) remzine müracaat. - 193 
• Ya§ 30. İnce ruhlu, basoas, ka· 

zancı pek fazla olmıyan fakat bır ev 
iyi geslndirebilecek bir ressam, ince 
yapılı kumral bır bayanla evlenmek 
istemektedir. Yaşı en çok 28 oımalı 
oır. Ev işlerinden anlamalı. resımden 
hoşlanmalıdır. Re.slmlerilc (Ressam) 

t·emzlne müracaat. - 104 

I § ue işçi arayanlar: 
• Ortamcktep mezunu 17 yaşında, 

besap ve daktilo işlerinden anlaya:ı:ı 

bir genç iş aramaktadır. Güzel Ban. 
dırma otelinde Samiye müracaat. 

• Fransızca olarak lise 3 programı. 
na kadar (dahili matematik <hesap, 
hend~ııc, cebir. müsellesat) dersleri 
verir. (D.A. 27) remzıne mUracaat. 

• Lise ona geçmiş daktilo bilen bir 
genç a:ı. bir ucretle herhangi bir iş a. 
ramaktadır. (S. 707. A) remzine mu. 
rııcaat. 

' Onlversite tahsilinde bir gene; fi. 
zlk. Kimya. biyoloJı dersleri verir. Bu 
derslerden fümal!cri olanları yeti§Urir. 
(15 A.) r,•mzine müracaat. 

Aldırınız: 
Apğıda nın>11d&n yır.ub olaa e. 

kuyucularımıua u.m1arma CeleD 
mektuplan ldarehaoemizdea bersftıı 

eababtan ötleye kadar .-e;ra .... , n 
deu 110nra alclırmalan rica oluaur. 
(PAk 37) (S. 3) (K.M) P.K. 26) 
(Çevik 155) (Tekyıldız 3iı9{Nesibe 37 ı 
(Bayan aşçı) (Hadiye) (2092) (A.25 
(Baycm) (K. 12) (Yılmaz) (S.O.S 
(Öğretmen) (G&ıiU it, (Arjan) ı 

67) ·{Y.A.) 
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•:.::; YERLi 1AALLAR PAZARLARI •::::~- i 
Basma Sa:ışlar! Hakkında Halkın Nazarı Dikkkafine 

8tlmer BaDk Fabrlka!an Basmaları '.Dlrkl3eııln her tarafında 

N ~7.11.LI TIP/ K A Y.'iF.Pt TiPi 

Toptan metreıı 33.25 Toptan metreıi 35.50 •an, 
Perakende ., :iô.50 Perakende ,, 38. 75 

la&aaDulda ~ Blrlncl Vakd banıu .. aki btaabm ruağaz.amııla l\aıl1d~ytlndekl mapzunmh ...ıaı. 

- makıactır. Keyfiyeti Myuı bl\Uuı bildirir ~e d:ı.lıa ylll 'lf'k fl3atıarla •tm alınamaJarlDJ ll&a ederlL -

Apnrtmanı ı Nu nıı.ra9ıt 
Jer ctbl 6tltıdert ..,.."' 7 ye kadlır 

'hll'foa: 4!tCM 

Nafıa Vekaletinden· 
.... 'i~ • ıuu .. u., u.., :.nı... polyont 

ı;;l ~ ı.•..-. ,YLlli .. h .. w~ v .. ucı. • ., .a.a , ..... ,, mu. 
k~vc:ıı.cunırı t ı uni ~.n oe taıı •,, ~ı.p anına:. ame •• yat ve U14&&!. mu.ııam. 

m n k lf ~L vah dJ fiyat ea.lı lurinden (447122J lira (32) kuruıtur. 
2 EltsilLme 3.7 n tarlh!re r8.6Uıya:ı perşeu1be gllnU saat 115 te An. 
da su i§ler1 re· ı ~ blnuı içiı..:te topla:ıon su kıııltme komisyonu oda
kapalı zar usuıu~ yapuac,ı.li.ta. 

OUNYA TARiHiNiN iLK-
BOYOK TANK HARBi 

İ teklUer· , ks tme 14rtnameal, muıtaveıe proJ si, bayındırlık if}ert 
gen artnarres.I, uruuı'l su lşl rı tenııt ş&rtnam sıle hu.'!uat ve fenni ıarı. 
namelerı v proJelerl ( ... :.IJ lıra . o) ku.nJ§ ınukab llnd su 1§1erl relaliğlndeıı 
al t.ıırıer 

4 - Ekailtm•,,.e glrebUmeıı .çtn lateklllerin (21634) lira (89) kuruşluk 
121uvakkat tf!m•nat vera.ea ve et< tmenln yapılacağı günden en az Uç gOn 
ev~· eııertnae bı.:tunar. ve&ka'.ı. ! l:'irllkte rııı dil kçe ile naııa vekAleUne 
mll .. c a ederek hu e mahsus cırnak U:ıere 'esıka alm:ılan ve bU vealkayı 
ibra?. euaı • r. şarttır. 

w .... ftdıetl Brnat l'reilıerna Yon Juneenfela 
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Karpıwıa çıkan bu tabi! ma.. 

niadan başka dilp>anın gllnler. 
denberi burada mevki aJdıtım 
hesap :ımak llznndı. DOpnanm 
öldUrücll ve imha edici ateei bir 
an ol.bun kesilmiyordu. Taarrus 
Fnmazlarm bu ateet kaıpmda 
~ utradJ. 

Alman btnlrlan niydlerinıdm 
çabuk vaz geçen tanklardan de. 
ğildi. Sekizinci bal(lğll kurtar. 
mak ma.k83diyle altıncı bölilk 
cehennemi bir ateee bqlayarat 
w ceaaha geçti. Altıncı bl516. 
ğUn bu maneYl'UI dOcmanm 
ateşini dağıtmak mıkucHyle ya. 
pılmrştı. Maamafih. topçuJan. 
ınızın h mayesinde olmadan ta. 
arruza evam edemıyecetimitıl 

anlad . zırtıb kıt.aatm U. 
arruz veya yer değİ§tirmeeİ o 
.kadar sür'atli oluyordu ki mo. 
tortu topçularmıızm b6yle arma. 
h bir arazide bu tempoya uya. 
cakcaklarmı annetmi)'Ordum. 
Kumandannnıs, lıa ftliyet kar. 
f191DC)a, ıırldı alay)armm ~ 
den sonra tekrar taarruza llM;. 

mek Uııere Baudeeet'Din aimda 
w eohır.da toplana;ıalUr için e. 
mir verdi. Altmcı bölüt dOtman
la teması keemiyerek hareketi. 
mia örttll. 

Altmcr bOIQün b8tOn toplan 
.. edİJW, Ernaae kÖJÜD9 
marmi yağdırıyordu. DOfmanla 

temm bu rJdldft k1111lüUk 

Birinci taarru Dlltl.-...-. bir 
be qnlmnm imha edilmlfti. O. 
lü ve yarablarmııs vardı. 

OiJeden 800l'Üi taama ı. 
m1anmak ft kuvvetli bir tek1J. 
.. ptmak i~ blru iltinlıat 
edlrMJren l'ranmlarm top ateeı 
altmd& kaldık.. Mermiler hedef
lertDe bıabet ecliymiu. Kum•ma 
ıae,.ıtiDln gekildili bir aPcm 
,anma tam Hd IBahet ol4utu 
halde b. mu~ fe1lketin &lllne 
geçti. ~ ateei ,etmtrormut 
gibi dllşman tanktan ller~ 
alet kusmafa bqladJlar. Ne ~ 
mk ki dlişmanm bu taarruza 
.1r&r9t'1mda bir kaç tanJmnıs da_ 
ba han.p oldu \l'e bul yaralılar 
aaha)'I terketmek mecburiyetin. 
de kaldılar. 
Topçularmm ile mt1dalıale eder 
etmez bu nahoş vuiyettcn kur. 
tu ö en soora yapllmUI 

kilerini döğüyorlardı. Arkum
dan Stukalar gelerek yumurtala· 
rmı boşalttılar. Dyle mevkii oo 
tekilde okşandıktan sonra tank. 
lar harekete geçti. Fakat tren 
10Iunun geçtiği «;ukur arazidtl 
cehennemi bir ateşle karşılandık. 
Toplar ve Stukalar taarruza geç 
tlklen esnada karşıımzda bulu. 
nan mu.stemleke askerleri (Fas. 
Wardan mtırekken iki alay) top.. 
rap girerek kendilerini kon ,.,.,uş 
1ar ve timdide birinci zırhlı bö
j liği1:ntt top ve tank d p .ı

tefiyle karpU,Orlardı. Dördündl 
böltık hakiki bir cehenneme rt. 
rerelt en afır tanklarını kaybet. 
ti. Tefmen Hageıı, aldığı bir kaç 
tam iabetten _.,nra tankmı 
terketmefe liıecbttr kaldt. Yaralı 

olduğu halde kumandana düşma. 
mn mevkii halrkmda haber ver. 
mek istedi: Fakat ilerUyen tank
Jarm aramnda yere yıkılarak 

du,tü. Kumanda heyeti. bütiln 
muharebe esnasmda bizimle ~ 
raber dalma ön afta yer alıyor. 
du. Alaym daima en ön l8fında 

harbetmlf olan miralay Eber
bulı, tanlanm tahrip edilmesi 
berine harp harici oldu. Gerleo 
rallmis ôi1e yaralanarak kum.an.. 
da erkim ile beraber kenara 
çekilmek mecburi)"etind kaldı. 

Muharebe buna raf.nıen btitUn 
tiddetlyle devam ediye>r. Tren 
,oham bulunduğu çukura va. 
nldJiı halde dütınan ateşi ileri 
hareketimize mlnt oluyor. Hald. 
1d bhraman1ar daima tehlike 
anlarda t.ahitr eder. Bir atet 
maniası ile kartıJaşan tejmen 
Georgt, tanktan eratla beraber 
elde tabanca ve bomba ile çıb 
rak düem&nm bir t.ank dafi to. 
pamı euaturdu. 

Yanmda bulunan Ka#e.de 
eratı ile tanı teıicederek blly(lk 
bir kabramanlık g&lterdikten 
eonra bir kaç ~ alanildf. Cep 
henin burumda bir y 1 39J)dığı. 
nr annederken Kapişkenfn alnı
na bir kurpn mabet etti. Dllf.. 
man huule gelen gedifi hemen 
kapattı. Birinci bölOffln muha-

rebesini takip eden ikinci bötmc 
f(>lenin öbür tarafında lıaftkete 
hazır bekliyordu. lşi şaka götU. 

. F 

Bu mUdd t 11,,'indf! veaika ta b nde bulunmıyaDJar euUtmey. !fUrak e. 
cıemezıer. 

latek'lluiD tekllt mektu•,,a.ın ikinci lll&ddede yazılı aaatten bir saat 
evvellııe kadar •u f teri reisliğin~ •..-.akbuz mukablllnde vermeleri l&&utıdlr. 

Pos. d:ı oııın gecıkıneıe. katıul edilmez. ı 8301) ( '770 t 

••tan bul Belediyesi 
ııanıarı 

Tab. Bed. Teminatı 

18215.31) 136.9<i Hueki ve l"errahpa~ b&ltaneleri için aıınacü bu. 

tane lenumı " matlıah 91yuı. 
2!<615.00 21~.ea Şehir dah!W-cıe lflly~n otobUsler lGln b&ltınlacak 

07,500 cı ! otobtla blleU. 
Tahmin ~ı ert • llk tem.r..ı..tmtktarıa yukarda yıAZılı lfler ayrı ayrı 

açık E.kaU:.mı:yf' ;coııı1!11 u tur. Şo& •ramelerı zabıt ve muameıa.t mUdUrlUğtl 

kaleminde görUlet;illr. İhale 10.7.IJU pertemııe gUnU aaat H te dalDıl enctı. 
mende yapılacaktır. ra plerin '•k lf:minat makbuz veya mektuptan n 9U 
JWD• al. ticaret odam veeikala· fi! illale gGn11 muayyen ııaatte datnıt encQ. 
mende bulunmalsrr (6102) 

--..... ----
1
"CtLD UNSURU OLAN 

Bir deli kızm BiOCEL'ın 
hatıra defteri 
Bir genç km timarhaneye 

ciüıüren esrarengiz ve 
acıklı bir atk macerası 

T-.: 

ISKENDER F. SERTELLi 
Leyli, bayatmm en körpe Ye 
en •tefli çajmda birdenbire 
neden çıldırdı? Leyla kimin 

lazıydı? TanarhueJe 
naaldüttü? 

T anmmıt bir aile km olan 
leylanm, ailesinden bile 
gizle :liği mahrem hatıra 

defterini karilerimiz 

YABID& 

EN SON DAKiKA 
pzeteli liitunlarmcLt merak 
Ye heyecanla okuyacaklanhr 

Birinci amal 
mütehaun doktor 

NURIBEııER 
81NIB 'N a1111 llA8'l'A.LllU.AH 

Ankara Caddnl Jılo. 11 
lllua7ene .. Uerl: l da ltlbant. 

TESiRi EMiN 
VE SiHiRLi 
Olduğuna,, Bayan 

M ARCILLA Söyled.i. 

Birkaç &1ID sarfında, kOçtlk buru· 
ıukluk!anmıa çtzgllmmlD Dil oldua 
tunu gördüm, birkaç batta zarfında 
lle 10 ,.. dalla pq ptrlbclQm. Bir 
doktor 1ıua declt kl: "ldOOSI... Vl7&• 
na O'nlvenılteal bUytlk bir proteeörU· 
nlbl ketfldlr. IJlmdl pembe nnkteld 
her roaıcıa kremi 1'&80IUDda ...... 
vardır. Her alq&lll J&brıHdan enet 
bu kremden atırtınODOs n ababJan 
da beyu renktelcl Toka!oa trembd 
lnaDanmn.. Bu uul lll8e 89r1u b1t 

gençllk aert " umer tatnbıe JG 
bir caıılılık venoek. çtsct n llurupk. 
luklardan muarra. tue. 7UJDutak w 
açık bir cUt temtn edeeelrttl'. 
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·...,~....,.....-rc•ıa-·. ·= ......... ~ 

... er..., 

ı.ıoauıu. 11.WDla.)'Ull\ôlılW J~.ilJd.'-'- .,J ııu.d.M&rlD.i& ).w. &""1 Y\: 

ıı.tı cıa y p.ı.acakur. ı .ı. vıerıa .uao.u veaı!i.uac.ue ı.e.klı.t me4'tup•aruı. ı ill 

aaatJJ!dell bb au.t evve. kom!aj'.ı&ıa veırmeAW"a.. Şartnameaı ADkaca ialanDuJ 
Lv. &mJrllkler ve .l! 1u1eaır, Afyt>n. K.&kıfeAU ukeı1 utm ma •omıayonıa.. 
rmc1a gbrtlltar. 

CtMi 

Sıtır eti 
Kucu oL 

miktarı 

1'Lc. 
'11.000 

'1!50.000 

tutan 
bra 

~-'°° 
60.626 

••• 

teminab 
Ura 

11116 
8787,.26 

v• aaatl 
8.7.h.ı 10 

7.IKl ll 

t69.1709, 

Afağıda yaZJll uevaddm ıuuUın.eleri ıılzalarmd& )'Uıb ı{Un. aat n 
eekıllerde Alqehirde Dlkerl 811U4t.1m& kom•.ayonuııda yapıl.acaktır. Kapah 
zarilarm !t.aıe sar.U .-ı.rı.ıen bir ıı&t l evvel knmlayoaa verllmelert, açı ek.lilt
menlıı ihale ua.tınde l!omlayon.:b ı:ıw :nnıal<1.r1. U12.48N) 

Cinsi Tutan Tutarı İlk •.emınatı lbale &1ID nat · 
ve tekli 
palı zarf. 

kilo Ura Ura Kr. 

KoJUD eU rıo.400 

SadeyR~ 9000 
Patates 21.000 

Kuru eo"c.ı 10.000 
sut 7.000 
Yoğurt 9.000 
Yum~ adet !50.000 

Odun 200.000 
Kırınım domates 10.000 

Patlıcan 12.000 

Kabak 6.000 

Dolmalık blbe.. ,.000 

Taze faınılY. 10.000 

Hıyv 1.000 

lılayd&Doa oemet 2.!500 

20.160 
13276 

1612 
99U2 

10.7.941 11 
10 7.941 16 

1 470 110.26 6.7.941 11 ~ık ek.llltme 
650 48 76 5.7 941 12 .. 
D80 73 !50 7.7.941 10 • 

1.680 UU5 
7!50 118.26 

•ooo aoo.-
!500) 

840) 
300) 

280> m.-
100, 

:10) 
:50) 

• • 

7.7.941 16 
8.7.941 10 
8. .941 15 

9 .. 941 10 

.. 
• 

1J6 ton od'111 luipikl artla eııı .. ıtme• l: 8 4l ı>anrtNt gtlnC wat ırı 
te Ankarada Lv. t.ırıır J)'ı satmli .u"' ıı.omı.s\l'onuııı.ta yap ıacaKur. 11 temına. 
ı. 19G6 Urtdır. J<Jvaaf ve prtJhll es komı.ıyoucıa görlllllr T&llpıertn llanwıt 
Vf'sikalartıe teklif mek• _pıaruu ılale aaatındeıı bir 1&&t evvel komisyıma 

vennelert. t&!W6U> 
• • • 

1200 ton ı.rm odUDu kapah Fl'rl.a ekallta.eye konmuıtur. 1ha.leli 30.6.941 
ı;Unil Mat ıı Oe A,ııkaraoa LT. 14.\fütl eawıa ma komlsyonımda yap acak
tU'. Taliplerin ı..anunı veSJuı.l&rile l•klli me!nuplarını ibale aaaUnaen bir M. 
at evv • komtsyoııa unı.elerl. IJartmmeaı komtay .ıda görQlllr. İlk te.mtnau 
21>2:s liradır. 14559) 

• • • 
Beher kJlolU JıC &un.ıffaD &OJ t.oo ltt!o aıtır eti kapau sarfla ekalltmeye 

konmuııtur. 1haı~m 1e.7.N1 ali 0lln~ aaat l6 d&, Çanakkaiede askeri aatm 
alma komiayonunda Yl ..... caktır. Tat.mın be.Jeli 120.000 Ura ilk teminatı 72:Kt 
u•adır. Evaat ve 41&rtnamMl ko..ılaJonda görLllOr. Taliplerin kanuni vesika. 
ıartıe teklif mektt.ıp an.-ı. ihale ..atlı.dm bir saat evvel Jumıı.yona vermeleri 

(118.t862) 

••• 
A.fallda )UU. •t aıar llç6&1 aPfla Nllltmeye kollmUftur. lJl&leai 1:, 

7,941 uı. gUDU saat U te Çana""'l'<I• &Uen utmaıma komlayonunda ya. 
pıtwaktu T&Jiplertn llll'Uld nsı!aUallle teldıt mektupl&nm ihale eaaunden 
btr aaat enel komil.J<.C& vermıele1'1. Bepatnaa tutan H,810 Ura ilk teaılnatı 

1116 Ura 26 kun11tur 
Anekadı:' fuulyc 18000 kilo 1f llurut 
Patucaıı 88000 • 

., 
• 

Tue 90IU 2'JOOO • • .. 
Domates fıJOOO .. ., • 
Yetil blber. 15000 .. 16 • 
KaydaDo& 8000 demet ı 

(10M81&') 

••• 
Beller kllonna !5B ktmlf ftya ıabmlD edUeıı 19.600 kll ll)'Ull eU ka. 

P9ll an'J .. ekatltm•Y• t oJCJDUfl.l" :n.ıut 8 'T Ml pel'f8mbe gtlnO saat 18 d 
Çaııakkaledıt uker' rat.ı.alma !( ı nl•yonuoJa J&pllacakbr. Tutar 10.780 ıı. 
ra Ok teminatı 80S ura ao kuna1lur. BYl&f ve prtaameaı komlaycnda lh1l· 
ıur. TaltpleriD kanuni veatkalat1.e teklif m!ııttuplannı Uıale eaatinden b6r 
saat evve! kmniay.ona ffftlleltrl. r.MTO&) 

~~~~~~~~~~~ 

Devlet Demiryollan ve Limanları · 
itletme Umum idaresi ilAnları 

.Muhammen bedeUetDe mlkU&r '"' TUıtlan q&lldakl yuı1ı iki grup ma 
seme her ıruP •J!'I .,nihale edl&Jreıı iare Cll T.Ml> cuma &11nll blzalarm. 
da ,.ali uatlarda Ba~ pr bblul dahWndekl 'kom18yoa tarafın. 
dul aqıJc ekall\m• uu.:ıe utm ainaacktfr. 

Bu ip slrm6k 'ıllJmlerln DosT' &TUPUD Jajzıuımda 7uılı muftkkat temi.. 
aat •• kallun;m tayin etttll ftDtlı.W blrUktAI ekdtme gilnO aaune kadar 
konı!Jlyona mtıracaatlaa llsmldr.. 

Bu 1ft alt fU't1'..ı.ıKler lroı:Dı.,oadaD,...... oıarü ~. 
l - llahıeut el.tatta 181 ···~.,.De 100 adet ftSOll c&IDI, .ıımb&mme• 

bedeli (1&11) Hn ('i2) Dl'Ult muvakkat temmata -{113) Uar (38) kuru olup 
eladltme ... u (10.4G) OLU kırk ~Ur • 
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STJKLAL==== 
Çeviren: 

CEMiL NEJAT 
horuldadığım ititmemişü. 

Meri kocasının bu anormal 
halinden §B§kına dönerek ı 

UGRUNDA 
Bütün dikkatini bir mikro • 

bu baJmağa çalıpn bakteriyo. 
loğ ile yıldızların hareketini 
kontrol eden Heyetşinasm ha 
yatı aynı §eydir. Yıkbz ile mik. sonra 

- Fakat Ceymis ne oluyor. 
sun} 

. Dedi. Bu sözler ihtiyar ili • 
mın boşanmasına kafi geldi ve 
0 zaman Mari kırk senelik ko. 
casının tanımadığı bir sesile 
şu sözleri söyledigini duydu: 

Büyük Milli Roman rop gibi iki münteha arasında 

• 1· Yazan: IAH' UT ArrlLA AYGUT 
hayat daima yeknank. haliyle reket ederek Ceymis Heltonu Bu sözle l b · ka 
dev .. -. eder. kendi . d daha lı . r e gururu ır t 

._.. kin bir~mL:dmn la yl aşdi v~ çır. daha artan ihtiyar kadın Hon. 
Beyaz saçlı f8YUll hfinnet AG ev en rdi. Bu ninin de yardımil k 

- takat sen ne sakil mah • 
lukmupun .. Sakil sakil. Anh • 
yor musun~ T ahammiıl edile. 
miyecek kadar sakilsin .. Om • 
rümdc senden daha korkunç 
l:>ir manz ra görmedim. Oh, 
senin gibi tahammülaiız bir ka. 
dınm yanında yqamama artık 
imkan yok. Gideceğim. Hayır, 
yarın kadar bile aabredemiye. 
ceğinı, derhal, simdi gidece • 
ğim. Anlıyor musun. timdi gi. 

l&yGt harp sonu, İstad:du 
~en ecnebi kuvveti 

IUt ~filı ve nıaizeme ~ 
vazıyet efmia.. ve parçala. 

Olmnanıı imparatorluğunun 
nıildafaa vasıtaıanm da 

"2retJe ele geçirerek. ODll 

muhkir .namrJar altında tor. 
ma tqmıak zilletini millt ve astı 
üyBi.yetlerine yecJiremeyen va. 
tan bekçHeri, aynı ruıh aynı kan 
"" 8J'BI heyecanı taşıyan sivil 
taıdeglerile her gece posta. pos. 

ı kadı f ·· · • b' . e ocasma 
pro esör Ceymis Helton ela n· ~ Pk~? ~hralıçm. n:c:lareervet. daha fazla ıarar etti. Ceymis 
vaktini güzel mavi gözJerini • çun u cn::r: evın ı esini ' Hilton hiçbir za b k da 
mikrosk li alab'l . b" .. kalb 1 man u a r 

opwia buretmekle ae- e ~:~.la 1 mı,, .. utun i?' e büyük bir ısrarla karşılaşma -
çiriyorda. Uzun ömrü tama • ~.._.,. pro.ıesore ve evıne mııtı. Nihayet kabul etmeg"' e 
men Jabotatuvarmda geçmi§ti. bag~b: mecbur kaldı. 
Arattırmalarmm gayesi kamer !.du~il faydalanma esa. Ne müthis bir macera ba • 
denen o müthif afetin tedavi • sı uzenne yapılan bu anlapna lıyordu. § 

. mefUiç bir va8yete 
Mtfllnohoı--ı· 

8-ray ve~ hölıftmeti, 
laıvvetıeriııin emir ve ım. 

ta Anadolu yaka.vna hareket e. 
den k&ntir, mısır yükMi takalarda 
giiı çnacr, - kayıkçı oekilleıin 
de t.ilyWc da.vaya ve mukaddes 

sine yanyacak bir aerom bul • üç dört sene.. zarf~da ~irçok Böyle bir toplantıya gitmek 
maktı. Avrupanm bütün ilim ~~t temhurler gosterdi. Ta. Ceymia Helton için hakikaten 
adamlan Ceymia Heltonun bu bıı ço~lan olmadı. Mesuttu. mühim bir tnacera idı 
gayeye varacakJarma ina.myor. lar, ~ünkü ~~ni güzelliğin ne Bütün gün kocasının resmi 
lardı. • old~u hi~ı~ zaman merak elbnesini gömleğini, kravatını altında bir hJrladan 

l bir ..,,. değildi. 
8 ll'ıaJt faciası lzmirin fıpJi . 
~ Jnilleti ~nde ~ 
~ -ve bütlıı kuvvetiyle 
bir koym09tu.. ParçaJan
k '9'1.tan toprağı üserinde, 

ihtiWle ~lardı .. Marma.. 
ranm Ba.rbaroslara kucak açmış 
temiz göğsl1ııde kirli bir leke gi. 
bi yer. yer dizi~ düpn&n harp 
gemileri aramnda, göniHlerinde 
vatan aşla, dillerinde memleket 
şarkıları tıpkı '4l'wıa" yı 8faD 
akıncılar gibi ve tıpkı tarihin e. 
satir kahrama.nlanna ~ bir 
celAdetle ileriye, bugünleri ~ 
tacak tarihe doğru bir sel gibi 
akı)'orlardI .. _ 

Urtanna.k için çalıranJara, 
latanbul halkı. maddi ve 

. Yardmılarmm kabil ola. 
~ kadar fazlasını, tehlikele. 

!:e llaY8J'ak yapmak azmiyle 
( te geçmiş bulunuyorlardı.. 1 Bir m&)'lS gecesi.ıydi .• Ilık,-., 
11. ıv ve (A. P) gizli t.Elkf. kin, yumuşak bir mayıs gecesi.. 

A!ıadoludan direktif aJa- Yarım ay ıpğmm altmda san, 
bu Jnaksatla lstanbulda k~ kirli ~hresini unutturacak ta. 
llg, sivil ve asker -bir çok dar güfJe1 ve parlak gö~ Ha.

vatan.ever memleket liç; bu gece daha vak.ur ve daha 
geniş bir kadro ile faa. göz dolduran bir ~ uyu.. 

&evkedilmiı bulunuyorlar. yor gibiydi ... 
' '11açka., ''Karağaç" silAh Vakit gece ya.nsmı çoktan 

riyle "Piri paşa,, istDıldm geçmietf.. "Sütıtıeede" iskeleye 
a milyonlar değerindeki inen cadde Ur.erinde keııduu p 

~!• e ve aüerl malEme, fal- termemeğe ~ JOriiYen 
" 1111llleden herkesef hayrete muhteris bir iDsan gölgesl, pen
t ınlığa düşürecek bfr me. cerelerinde il* görünmeyen kil. 

kapısında süngQlü ~ çi1k bir evin kap181 önünde cJur. 
'8kerıerinin mevcudiyetine, du.. Kapmm silini ya.VB§Ç& ~

lca tlanna . rağmen yeralt. ti. Bu hareketi birkaç defa tek. 
kanallar açılmak sure- rar etti. ~kağa bakan karanlık 

r~luya kaçmlıyoı du. odal~ birisinde bir 1~ yan. 
~Pflllla V• ' ~ ,'W-T<>k 

a ~ lüzum, ya irnkin gör- dıPiıYa • 
.k ~ kuvvetleri işi daha - Kim o? 

ve daha Amerika.nki.ri - Ben Kemal.. 
tarr.cıa halletmi§ olma.k için, Kendini Kanal cl)'e fanrtan 

lazda mevcut eşyanın bu- bu meçhul •t, ı.tanbulda .Ana
\'aziyeti fotoğlafla tes- dolu için çalJl&D Pli telkilStm 

•e tetkik ederek kontroli memmiarmdan biriydi.. Yan ıe.. 
Ylaştırdıktarmı za.mıediyor. ceden sonra gelı!iği bu ldlçilk ev. 
" 'l'ürk zekA&mı istihfaf e- de thaan ianlnde bir arkadaeı 
bu ıarip la1ul o. işte çalıpn. otunı,ordu.. Kapı agılıp lgeriye 
~ geniş w rahat imkln- ghıtiii zaman bi1y(lk bir en.dip 

t.miş bulunuyordu.. Fil- ve belli bir heyecanla: 
görünüş itibariyle eeya- - tbsan. Havadisler fena 

l&ndrklann vaziyetleri bo- d dL. 
UYQrdu. Fakat; eepibane Derin bir uykudan uvanm11 

1l '8.ndıklar her gU:n birer, bi· bulunan muhatabı idare llmba. 
~ ">laltıhyor haricen ~ bir aım merdi en ağzına koya:rak 
l'ertni değiftirmedenl arka- biru teıAışla eordu: 

, sandık içlerinden lAzım - Ne var! Hayrola. 
alınarak, .Anadoluda hlr - ~ giyin. Bir dakika 

lhtistakil vatan yaratanlara d1it'8All vaktimiz yok. Bizimki. 
riliyardu... 1er y&blanıblar •• 
raman Türk Milletinin as- UJku 1e~liğini hentB da.. 

' 8İVil feda.kir evli.tlan bu ~ bulunan 1hsan Jıenbe. 
işi uzun aman at.atmadan reklenmif gibi yerinden acradı. 

)üJc bir meharetle idare etti. - Yakaianıchtar mı? di)'e be. 
ğırdı. 

- Sus • Patırtıya ıo..n yok. . 
dır c.nüne getirdilderi zaman 
şövalyeler ve ilhaua einyor 
G~o korkudaiı titriyordu. 
Sari bey, uç Franaız ve iki J. 
talyan fl)valyeıi den başka 

raatlamaclıklannı .Oy. 
le..ı. 

- Buıılan samanldr,ta b
cbnlarm oynunda sar 109 ola. 

alt.a1adık evketlim! dedı 
'\' ıldırmı çadırdan ch§arıya 

fu ~. 
Haçlılar ordueunun peri. 

tundan haberıniz yok. 

•'>tehi. 

deceğim diyorum. ' 

Bu kadar derin bir mqtır • etmemit olan bir erkekle! ko ... • iskarpinlerini büyük bir ihti • 
maya öımünü vakfet:mit olan ~•mm çal~ aa~ ma. mamla hazırladıktan soma ak. 
bir adamın dün,. zevklerin • m olmayı c:lütunmıyen ba ka • flllJlhyın kocasının lüks oto 
den m.ak yap.malT kadar ta • dmm anlafmamasma imkan mobj)e fevkalade ynqb~ 
bit hi-Lır· -Y 01=-=z Fakat yoktur. go"'rüııce Man' yen b"' ··k bi 

Ceymis Helton ile ihtiyar 
kammm kuk sene tam bir an. 
laşma ile ya§adtktan sonra alt. 
mıt yedi YB§mda olduklarr hal 
de birdenbire bopnma1an in • 
gilte.rede çözülemiyen bir mu • 
amma olarak kaldı. 

~ :ır- 11U1111 F'lhakika Mari kadar "' ge uyu r 
neden evlenmitti> Daha doğ . 1 • ~ rna. zevk duydu. Ceymia Helton 
rusu neden oau evlendinnif .• nasız bır kadmdı lci. onun hak ömründe ilk defa olarak kaclm 
lerdi) ÇGnkü evlenmesi lazım. ~da ~ ~ ~yleme~ ~e h erkekli kalabalık bir zeng~ 
dr. Ona yemejini yedirecek. deim~ Bır gunden ~~r !u. sosyetesine giriyordu. 1 

C-.ltf.Jat 

uyku zamenmcla yatıracak, eL °:~ aokağ_a çıkıp gezmegı du • Mari yenge kocasmı bekle
biselerini, çam•tD'lamu hazır -' t~ezdi. M~ttular ve me. meği dütünıneden mı~tadı ol • 
lıyacak ve fU veya bu hizmet- sut oleceklerdi. duiu üzere saat dokuz bu ukta 
çi tarafmdan aoyalmuma ma.. Halbuki mukaclderat altml§ yatağa gjrdı bir an için çgözü 

Dünyamn en 
büyük seyyar 

hastanesi 
ni olacak bir bam Janmdı. yedinci yqlannda bu ihtiyar yanında boı kalan kocasmın 

Otuz yapna geldiği zaman çiftin saadetlerinin bozulması - karyolaama gitti ise de bu 0 • 

annesi büyük bir ihtiyatla Jıa.. m istedi. Profeeör Ceyınis Hel. nu pek fazla dütünd i"llledi v~ 
==========~• tonun yeğeni Mis Honni bir aa iki üç dakika sonra horultulu 

balı alimin Londra civanndaki bir uykuya daldı. 
Ben lfımd1 Rllt4 lıatıemn ~ libora!uvarma ıelıdi. F evkali • Bir huzursuzluk içınde uyan 
den gelirorum. Rafi[ bey auıı: "- ele teJaşhych: dığı zaman saat kaçtı biJmıyor-
aerinde ,,_wanm'qf 1llıl"lll ._ n:-1-.:- beni de du. Gözünü art-., ve b••ucun. 
bah evinin bud==:l!: da mııh•\. - ""~'™ amca. • ':r- ..,. _....... di. Bu akll.-.,.m ...... t dokuzda daki elektrik vııı,.,dıgı" irin ka • 
kak.. Evdi aklamı11 pek çok r- - J- -= muhakkak benimle beraber maşan gözlerini tekrar kapadı 
,eyler l'&l'DlJI. OnJann w ~ Ledi Çerfayldlara gelecebiniz. lpğa biraz ahttıktan sonra ko. 
mmı bqlra bir yere bptılar. Sizi otomobilimJe aötürüı, iki casmm yatağına doğru baktı. 
Yalnız Refik beyin kızmı alda. o 

1aat IO~ da -" _.:..:..:- CeVl'\'\•s Helton yatagmm"' a. acak bir.,. Jklm. RGetü baba ·-- ·-•·&.UH.IU. ~--
R 

8 
f i t b e 7. i n biricik Yengem Mari de beraber ıel • yakucunda harekcLiz kendisi. 

ktmqn emin bir yere gtitirülme. ain cliyemiyeceğim, çünkü mu. ni seyrediyordu. 
sini söyledi. Onlar IJebı. kJZ bu hakkak ağrılarım bahane ede • Bu sessiz tetkik aırasmda 

tiır ·~~ km~t~~ ~ı1~~~t~~=;:: 
vaklftntar.. ~" bqka Halbuki min. bazı kongreler • edebilir miydi ki? 
ha-,.... kfdnri cılaulJan aftlh de bulunduiunuz zamanlar giy Elli· aenedenberi gözlerini 
,,_ dilinız• bir re•mt ... L:--!- o1-'--bir m.. Onuı1l ele ce;aıemeei 1" -.-ıo- ... ıı:mı....:muo :IQu mikraekoplardan aymnamq o.. 

amıdlr.. iunu biliyorum. Haydi amca lan Ceymia Helton nazarlamu 
1!bm llalf. Plkm ve mtlterecl. fazla aöz yok. Bu aktam be • birdenbire hayata çevinnif ve 

dit KmnaJfn yOmOne ~11. nimle geliyommuz deiil mi) Lecli Çerfa·.1..1.- evinde rutla • 
Söz mü> Söz. 

3
-v-a - Haydi )'illa.. Alik. ahk Yll dığı Apollonlarc:Lt. Hergü]ler • 

züme ne ~ Çablk ha. Hiç de mutadı olmayan bir de, Venüslerde insan ıeklinin 
sniaJl ...;;A.....wH. . davete gitmek için bu kadar .. Ui ... b - ~-=-&caba evi .,....,._ üzerine dii§ülmesi ihtiyar pro.. guze gıni görmü.Jı ol ıtık al. 
~ı-- mı? Yahut evin .J.-- feaörü L-·-ete diüaürdü: tında hayatın sihrine erm~ti. 
WllU ._..... &JA3" .,. Altm11 yedi Yatında oldup 
fmda ölaleye gelenlmi yak&larJz - Ben Ledi Çerfaylcllarda halde önünde hiç bilmediği yep 
diye bir kordon }'Ok mudur der· ne yapanın) Benim orada itim · b · fu . ? ne) yenı ır u k açılmıttı. Bu ele.; 

sın_:· a--.. a.......... Ben ...:.....-; - Winin r.nk z ... noin anti • iifiklik bir ıimtek tesiri k~ 
~.,- ~3•• .....-. ~ --e- dar ini olmuıtu. Aynı zaman. 

oradan ~ Jf lleallıl bu ka koleksiyonlanm görecekai • da çirkinliğin ne demek oldu • 
aat1ae7e dlJklHmedi, Elimizi ~ niz amca. Bu gece bütün Lond gu" nu da bir tı"ın•ı..k hrzıle anı_ 
bak tutmak Jhmı.. lbaaıı er yte ıa. bütün kibarlar orada bulu. Y"' ... ____ .._ Dllfb. 
alnım ~ bir mMdet JlllÇG&, ş· di bö ı k l 
öyle d~ daldı.. Bu son sözleri d~~ca Ma. ıın ·ye aryo aya daya 

- Bl1 aıece ~ o.ırine öH1 ri yenge derhal kulak k.tldi: nıp seyrettiği kansının uyuyu. 
toprağı aerpmiller galh.. ~ - Haydi kOQ.;iım, dedi ıu, minasız hatları. bunıtuk 
ha-'isene .• Ne lıAll darm' dUıfO. pt. Bu b=..zim jr;n b::....:~L bir 1a1bk yanaldan, çökük clipiz 

ra P- .. ,,....._ ağzı, hmlb ile titreyen mor 
nilnlOD.. tereftir. duclakJarıydr. Onu hiçbir za • 

-~ el>et.. Km ~ Honni atıldı: man bu kadar çirkin, bu dere. 
bp ta cebimde Slldayacü deli- \ - Hayu yenge, dedi, bizim ce sakil görm4Plli1o daima be • 
1fm ya.. İçin değil, onlar için, ıeref. rabet yabp uyuduğu için böyle 

~asanı /alıender F. SQlTELU . •• . .. 

Sinyor Graçyo ve arkadqla. 
n o geceyi korkulu bir rüya i
çinde geçirdiler. Ertesi 1abah 
üsera brargAlınıa gittikleri za.. 
man. kendileri gibi yüzlerce 
tövalyenin ve büyük kuman. 
danlarcLuı bir çoğunun Türkle. 
re esir diiftüğünü gördüler. 

rimiz yoktu, fiaametmeab ! Biz 
zaten harp taraftan değildik. •• 

- o &aıde harp~ 
da ne ifiniz wı*~ Neden 
memleketinizden uzaklapp bu. 
ralara kadar pldiniz > 

hükümdarlara MdiYe aönclere. 
cektL Mmr halifem.ne dfJ yirmi 
tövalye göndeımeğe karar ver. 
mİ§ti. 

Bu bet şövalyenin di "er şo. 
~yelerden ayn bir hueutiyet 
ıfade etmesinin eebebi ıuydu: 

Amer kannı me§lıur Hanrard tl· 
nlversitesi lnciıtereye verilmek 
here Amerikan Kmlhaçma mil.. 
kemmeı ve tam tetJdlltlı bir bae
tahuıe hediye etmlt. 

Bu hed;yenbı en eayanı bayı1tt 
cih ti bUtUn hastahanenin tama,. 
men Amerikada in a edlJm.it olma· 
sıdır. Hanard tlniverslteei lngi_ 
lizlere Amerl.kadan fngiltereye 

emilerle nakledilecek bir hasta· 
hane lıediye ,etrn· oluyorlu 

... ""ar - trQ'*"Wl .... t> 
nakJolana bilen ve 10Dra l8teldJ 
diğt yere kuruJal>ll D yirmt Jld ,.; 
;yon.dan ibarettir, 

Ba pavyonların demlen 18lllDl 
bombalarnıa mukav,met edebilen 
hueuel bir maddeden lmat ola
maetur.. hlaoerel.erbWa laepifnde 
emniyet tertibatı ve kmlmas oam 
Jar 9ardır. 

P•ne11man, ameliyat hloalan, 
yataklar, karyolalar vellıt..ı btl· 
ttln mobilya icabmda ~ 81_ 
ktlıo.p ııaklolwıabilem Wr 4*Qd 
haaırlammıttlr. 

Ba hastalı.an yi Jdare et.mette 
olan doktor, hutaba,!aQr, 8CllCI, 

8IÇI, himıatçi gibi kim•JCr ae " 
ldtillk blr kafile t~ etinette
dlrJ•. Bunlar c1a hastaıaua ae bir 
likte .lngUterey4 se~ldenlr .. 

Bu aeyyar muemm ~
nm buctın maeratlarmm bir Jrmaı 
Barvard thılv rsltell, bil' imim a 
Amerikan. Kml havı tanft1M1aa 
kargıJanacaktıt. llmdllU HJk 1'tı 
hastahanenin eeaellt ......,.. 
yarım milyod dOla!' ~ Wtır •n 

edilmekt dit-• 

Bir ordU harp ederken, bu 
orduya mensup hatan saydır 
bet şövalyerun bir köy eaman. 
hğma kapanıp eflenc:eyd daJ. 
ması affedtlır hır ı*alet deiif.. 
di. 

Yddmm bile, bu ıi,ııms ma. 
ceravı duyunca: 

- F raDSIZlar ve lt.alyanlai 
hesabına n utanıyorUm e. 
f.din fU mukaralan kar un. 
dan ... 

Diye liaiınmıtı. 

lyeler cevap vereımyor. 
Şövalyelerin dilleri tutuldu. 
y ıldtnnı Beyazıt: 
-Bı kork.ak herifleri Edir. 

neye gidecek esirler kafileeil~ 
~eı~: 

Dedi ve elitleri abp götiırdü. 
ı.r. 

Heçlılar ordusuna iftirak et. 
miyeo. hükumdadar bu hedi. 
yeleri almca. haıbe ittirak et. 
rnecliJderine kimbilir ile kadar 
sevineceklerdi. 

Yıldırım, kazandığı werü 
büyiiklüğijnü ancak bu suret. 
le Avrupalılara tanıtabilecek. 
ti. Haçlılar. y«likld dayq. 
mümkün olduiu kadar .alda • 
mağa çal~k1ardı;bunu Yıld; 

Baıta ihtiyar Graçyo olmak u. 
zere bunlan bir koy aamanb. 
Jıimda ve kadınlanp koynun. 
da aarhoı olarak l>ulıı:nıtlardı. 
Herkee o~: 

-Korkeldıp-•• 
- Kahpeler •• 
- Harp bpklan .• 

Sınyoı Graçyo üsera kamr .. 
gihma geldiği mman orada 
görduğt.i ıovalyelercL;n utan. 
ml§tı. 

Bu yaflı adam da kendi ya. 
ıınde.ki arkadaşlarını bıre1ap 
bu sefih §ÖValyelerin ı..iae 
aeden takdmttb) 

YıWınm" IMyazıt tö~alyele. 
rin bir çoiunu, bü,xük zaferi. 
nio ...... 'OlmeJı Bzere doM nrn da pekili biliyoidu. 

Cibi damp)ar vurarak bin 
türlü hakaret 1avuruyordu. 
Cer_çek, bö)rlesı, hicbir ınılletin 
t.vibinde s&iilm•itti. var) 



Sovyet -

Dört 
Alman harbini takip edenlere; 

paftada tamam.anacak 
Sovvet - Alman - Romen hLJdudu mufassal haritası 
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Aynı sene Eulenburg aY 
imparatoru kendi mali 
çağırdı. Ona bir liste verdi ff 
vet edilmelerini istemediği 

selerin isimleri yanma bir 
koymasını rica etti ve ken 
"Bu ieartleri kalbimin en 
köşesine gömüp unutacağım 

dım. 

Liste dav~tıilerin yanında 
yazılıydı: ''Hoclıberg şarkı 

Moltke oynar, Hülsen sihir 
eder, Hcrbert Bismark içer, 
bühler taklit yapar, Danke 
tabanca ile güvercin vurur." 
celerj Yanıbühler mukallltli) 
parken salondakl neşe 
ceslnl buluyordu." 
Eğer halk bu talebe 

rinin masuıniyc.tini görmli.5 'l/e 
mi!! olsaydı, kimbilir ne 
hayret edecekti. Halk iki Uç 
tada bir ımparatorun 

nutuklarını okumaktaydı. 

Zahiren çok masum göril 
nükte, taklit yapmak, şarkı 
!emekle \'akit geçirilen bu 
av arkaadf;!lan 
tehlikeli şeyler hazırlanın 

av arkadaşları genç hükümdtıf. 
tokra.siye doğru yavaş yav~ · 
ketmC'kteydiler. Ve sabah k~ 
tısında aynı havanın teı!J'l 

Valdcrsee masada şu sözü • 
!emişti: 

"Eğer Blsmark kuvvet ve ıı 

zunda bir nazır bulsa ve onu ) 
!anmakta ısrar etseydi, Fr 
hiç bir zaman büyük Fredıil 
mazdı." 

Bu söz Zyago tanfındnn Ot 
r.un kalbine saplanmış 
oktu. 

ıv 
1890 sensi ikinci Mnu 

Berlin sarayında bir 
meclisi toplantısı yapıldı. 

mark \'e imparator askeri 11 

forma giyiyorlardı. Na.zırlli 
üsbinde işlemeli esvaplar ,, 
Imparatorun solunda zayıf ) 
Bötticher bulunmakta idi. 
lüklil bir adamdı. an kedi, ) 
b r o k r a t bir tipi V3 
niçin toplanıldığını kimse bl 
miyordu. Bu nevi toplantı! 
hükümdarlar daima ya bÜ) 

tehlike sıralarında yahut müll 
karar verileceği zaman ictB 
derlerdi. Bugünkünün sel)elıl 
kimse bilmiyordu. 

Telgrafla Friedrichoruhe' 
getirtilmi şvlan Bismark beyb11 

yere bunun sebebini Böttich 
den ogrenmeğc çabalayorO 
Yalnız Bötticher bunun sebebi 
biliyordu. Fakat o da başve) 
bir şey bilmediğini &öylemi 
Başvekil garip bir haletinrlı 
ic_:indeydi: hükümdarı şimd· 
k-ıdar ont.1 börle hayrete düşü 
uek bir vaziyete hiç sokmam~ 

Otuz scredenberi bu nevi tof 
lantıların h"r birinin progranı 
o çizmişti. Ne dü'jiindüğünü dl' 
ima herkesten saklayan bu Y~ 
hükümdar ne düşünüyordtl 
IC:endisine: "tatlı bir sürprt1 

hazırlandığı zehabmda idi. 
Hakikaten Vilhelm için 

him an gelip catrnıştı: "Meclı 
mizi büyük Frederik'in do~ 

1 gününun yıl dönümü olan ~ 
tarihi -günde topl.•dırn Böttic.tıf 
bir tanesi bizzat imparato~ 
eliyle yazılmış olan iki proje O' 

kumuştu ve Bismar1: "en ~1'1 
mesai arkadaşlarımdan, eviın 
dostlarından, bin bir '"ırı;;attl 
karşımda minnettar bıraktığı111 
Bötticher bana karşı müca.ı:ie1e;t 
geçiyor ha!" diye di.'şünüyordıl 

Bu projeler işçileri bima)" 
c:diyordu. Pazar t tilini istiyo1 
ve çocukların c..,hştınlmasıtı1 

menediyordu. Bun! ... gayet nııı· 

kul projelerdi. Bunların kıraatifl' 
den sonra söz alan impal·ator: 

J 

":~tronlar işçileri limon srk?.' 
gıbı sılanışlar sonra onla.n çi.if\l' 
meleri için çöplüğe atmrşlardıt· 

(Dooamı ucrr> 


