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Atlas Okyanusu nasıl 
abloka edilmiştir 

Yazan: Blıametua 'Cısel 
Bugün 3 üncü say/ ada 

B. Çörçilin 
nutkundaki 

• 
serzenış 

lrıgiltere Başvekilin•n söz
le.rJn.den şu anlaşılıyor ki, 
lngifte~ Rtısyaya muğber 
otnınsın-a rağmen, ancak 
Al1na:nJaria harbi devam 
ettf.rme'k için ~syaya yar. 
dnn edecekt•r. 

aıa : Ahmet Emin YALMAN 

Alman
Sovyet 
Harbi 

Almanlar 
Taarruzu üç 
grup halinde 
yapıyorlar 

2,400 kilomttrelik 
cephede 170 Alman 

piyade tümeni 

Sovyet mldalaa 
kuneu 5 milyon 

Alman - Fin 
kuvvetleri 

Leningrad istikame
tinde taarruza geçtiler 

Roma, 2 3 (AA.) - Conie
re ()cila Sem rzetmrun bil<iird.i 
ğine göre, Abman - Fin kıtalar~ 
şimali Karelide Lenin.gıraid ~a· 
metıinde Sovvet mevzii-erme hü· 
oum etmişlerdir. 

Amerikanm Lonclra Mfiri Mai.ki 
ile ıörüıtü 

Londıra. 2 3 (A.A.) - Ameri
ka sefir.i Vinant bugün Sovyet 
sefiri MaiSk;i. tle gör\İ\ımüftür. 

HARP VAZİYETi . 
--ı------~~~~~~~~----~----~~~---11--

Sovyet - Alman harbi 
Yazan: ibsaa BOBAN 

Türk - Alman 

anlaşması 

Türkiyenin 
şerefli siyaseti 

Japonya 
Üçlü pakttan 
ayrılıyor mu? 

Söylendiğine göre 
bu son ooziget 
Japonyayı çok 
korkutmuş 

RUSYA 

Rusya, gafil 
avlanmamışhr 

'Timçenko' nun .. 
düsturu: 
Şu olmuştur: 

'' Talim, harp 
şartlarına 

uymalıdır ,, 

/ru!TA 
et<ANİVSJCA~A· 

~ A AsnooA A. tvotıo~ "'°' 
• • •• MAll<OP euO~Vt.N\ 

ı v ILAOi 1C A fMS 

• 
••• Tırqs 

Alınan • Fin ve Rumen ordularmm taarnız iatika metini gösteril' harita 

10 milgon liralık 
bir anlaşma 

Türk - Alman ticaret muahedesi 
müzakereleri başladı 

Ankara, 2 3 (Telefonla) - 1 yon liralık. .tütün mukobılinde ala
Hükümetimizle Almanya hükiı- cağımız sanayi maddelednın b,r 
meti mümessillc-ri ara~ında Anka. listesi lhaurlanmaktadır. Bu aiırte· 
rada bir ticaret muaheclenamesı n.ı.n mürum ibir kısmı -tıbbi ecza 
esasları hazırlanmak üzere mÜ!&- ile s:;ınayi maıckleloer.ini jl\tive et· 
kerelere iba~lanmıştır. Öğrendıği- mektedia-. 
mize göre. bu ilk ticaret mu.ihe- Muahedena~ pek '.kı$a bir za_ 
desı on .mılyon Liralık olacaktK. manda neı&.icelendirifecek ve der 
A lmanlara vereceğimiz on mil- hal .mi:ıı"'badeleye ba Hınacaktır. 

• 
enzıes 

diyor ki: 
Almanların 

son yaphkları 
harekat 

Baki ve iraadakl 
petrolleri 

istibdat etmektedir 

B. Velles 
Halifaks 
iki saat süren 
bir görüşme 

yaptılar 

l Vaşington, 23 (A.A.) - lngıllcre
'nln Vaşington " yük elçisi Lord Ha
lifaks, dün Hancıye mUstcşan Vcl-
les'Jc ikı saat s ıren btr mtilAkatta 
bulunmuştur. Bu bir pazar günll içın 
mutat olmıyan bir ziyarettir. 

Muhtar bir cünıhuri
yet ilan olunacak 
Kudüs, 23 (A.A.) - Şam 

şehri tdlim olurken bir tek silah 
atı1ma;mış.tır. Faoke.t şehrin t~sli
minden evvel civann!da obi.i:;le
rin parladığı işitilmhı.t.iT. Topçu 
ve 1hava !kuvvetleri büyük bir fa
aÜYet gösterm· lerdlr. Yanl ldcl. 
Şam üzerıne bir kaç obüs atılımrş
tır. Attı veya yedi kiN. ölmüş, bir 
kaç kişi yaralarumştıı'. 

Cuma.ıtosi günü öğlodcn 90n.ra 
saat ıh.irde V.idhy ve Sur.iye i.ükiı
meti murahhasları mutaarrız kuv

(f*·-.: Sa. 6. sa. ı ela) -

1 

Habeşistan da 

8 bin esir alındı 
Esirler arasında bir 
kolordu, sekiz fırka 

kumandanL var 

Fin elçisi 
B. Edeni ziyaret etti 

Lonclra, 23 (A..A.} - F.inlin
diyanın Lo.mha elçis bugün B. 
Eden tarafından ıkabul edamiş
tir. SM1ıld'.ığVla ~re e}çi nalbiye 
nazınnı F"ml.~iyanm vaziyeu 
hakk'Rld'a ten'Vir etmiştir. 

B. Roosevelt Lord 
Halif aksı kabul etti 
~in?>n. 23 (A.A)-Lord 

Halmlx, bugün B_eıyaz Silra,.da B. 
Rooıeevdıt ıtara~ ket.A edil· 
rn.İştir. 

Cinayetmi,kazamı? 
Suadiyede yoJ üzerinde bir 

cesed bulundu 
Anadoluhisaruıda denizden bir kız 

cesedi çıkarıldı 
Suaıd.i;ycdc ibaılıçivanlık yapan 

Çeftk.ql.i İlyas geçen gün Suadiye 
caddesi üzerinde, .demir teHere 
sanlı ola.Tak ölü bir halde bulun
muştur • 

Ölümün sebebi henüz anlas1la
.maıruştır. Bir ci.nayeıtoe mi veya
hut ta elc.ktnk cereyanına !kapı
larak bir kaza neticesinde mi öl
düğü etra.hnda ta.hki.kat yaprl
mahadır .. 

. . 

l)yasın eeseıd~ gÖTÜlen l:ü:ı.um 
üzerfoe Morga l:atdınlmıştu. 

Diğer taraftan Anad.oluh.iea
rında miralay lamaiii Hakkının 
hi.zmctç.iısi Emin~. e~ çıkmıf, 

fak.at geç val<lte 'kadar e:ve gel
memiştir. Polise yapılan müraea
atten tSOnra arama neticesinde kı
zın ceeedi denizde -bulunmuşıtor. 

&ninenin ~e&edi de Moqıa kal
du~hıp. 

.ol 

e, 
1-
~ 



VA T A 1\' -------- --------

Türk " 
_r-Tar·hinde Casuslar ~ 
. l~ ___________ ..,F 

tz_ ~ .. ~ 1 t R. ~ ,~ ~ ~~ .. R ~ ... ~t •~ y~r ~ .: .-.~,~~~ ~~'' 
Bizans casuslarından 

Mavromati' nin marifeti 
Çöp için Kahve tevzii işi ihracat 
Kamyon h il d·ı· Durdu 

Yazan : İbsan BORAN 
- 4- Alman .. qadan 

get:rilmesi içtn 
tetkikler yapılıyor 

· a e 1 ıyor Basra y olu 

1 
bir iki güne Umur Bey, nskcrlerinin dönmek is- (Mangan) manaslırma çekildi. zev

.cdıklcrıni Jşftıncc şaşırdı. Onları ~esi hnparatorlçe (İr:lnl) de kocasını 
ıklrlcrlnden vazgeçırmek için tamam ısadakatle takip etti. o da yUztlnU 

:>n beş gUn uğraştı. Fakat hlç blr örttü, 'kocasının tasarrufunda bulu
Jeye muvaffak olamadı. Nıhayet A· nan (Mart) manastırına kapandı . 

nadoluya dönmiye karar verdi. Kan- Orhan Bey bu de\1rde Bizansa 
lakuzınos'a meseleyi anlattı, yine .karşı hiç bir taahhütle bağlı değildi. 
do ,cccğini '\ e hattll kendlsllc bera- l{antakuzinostan sonra Blzansa kar. 
ber ya ölmek, ya galip gelmek tein şı mücadeleye devam edebillrdı. Bu 
y nı askerlerle geleceğini vadetti. maksaUa bu 'hareketin !başına büyük 
715. ,oğlu SU!cyman Beyi geçirmişti. Trak 

Tevzi edilecek 1638 çuval kahve kadar açılıgor 

Bunun iizerine l{antııkuzinos, im- yada ıstill hareketi ve Blzansm tec. 
paratorun annesıne bir elçi g!Snder- ridl inkişaf eder'ken SU!eymıın Beyin 
mesf için Umur Beyden rica etti. U- öll1mU vukı.tbuldu. 

mur Bey ibu ricayr kabul ederek Bi· SU!eyman Bey akıllı ve kahraman 
zansa elçi gönderdi. Umur Beyin bir adamdr. Trakyayı b.aştan başa 
maksadı, imparatrlçeye sulh tck1if ,fethe azmetmişti. Hıı.ttii bu azmini 
etmek, Kantakuzlnos ile aralarını maf)•eUndeld Gazilere de telkin için 
bubnaktı. Fakat Apoks!ıdkos ve ar- fırsat dtlvtti"kçe şu söz1eri söylerdi: 
kadaşları elçiye mcmnunfyetsızlfk - Yo!d~lar eize vasiyetim şudur: 
gösterdiler, Anadolu beyleri ara ın- Yakında. dUnyadan göç edeceğim, be
da millıim bir mev'ki işgal eden U- n! 'bu vilayette defnederslnfz. Eğer 
mur Beyin, Kantalrnzinos gibi bfr ho-

Belediye reisliği ıtemizlik İ§le
rinde !kullanılmak üzere Alman· 
yad an ıh.eş çöp ckamyonu getirt· 
meği kararlaştırmıştır. Bu husus
ta tramvay jdaresince obobüs ceı. 
bi için ~ aptlan tetkiklerle beraber 
bu h ususta da tedtika yapılmak
tadır. 

Diğer taraftan yeniden muhte. 
lif eemtlerd~ ana caddelere 50 
Ç.Öp kuıtusu konul~ası lkıtrnr!aştı· 
rılmı~r. 

Alınan ruhsatiyelere 
uygun olmayan 

inşaat 
kltfirler galebe edip de üzerinize ge-

rıfin yanmda Metn hizmetkt\rlık et- lirse z inhar kı Son zamanla-..ıa baı.ı semtlerde 
tığine, rahlt uyusun diye çıı.dmn\ sa rYmaymız. Düşman- l'U 

bılc beklediğine hayret ettiklerini söy dan yUz çevirmeyiniz. yapılan yeni inşaatın alınan ruh· 
lediler. Bununla beraber imparat.o- Orhan Bey üe bunu biliyordu. o satiyelere tamamile uygun olma
rıçcnln Umur Be~ hUrmeU olduğu ;ihtiyarlamıştı. Bütün lfuikllni oğlu- dığı ve yıola, caddeye,, kaldırıma 
ıçln ne zaman Anndoluya geçerse, na bağlamıştı. Orhan Bey bu acı i- tecav\iz ettikleri görülmüştür. 
kendisine gemi göndereceğini, hatUı. cinde Trakyanrn fethine devam et- Bu meyanda Beşikta~ta Siper 
askerlerinin mnaşmı bile vereceğini ,mek, blr parça da kederim zaferle caddesindeki iki apartımanın da 
anlattılar. ~kin ederek tesellı bulmak istedi. kald ı rılma <tecavüz ettik1eri görü-

kar nisbeti tesbit edildi 
Mürakabe ıkom.isyonu dün t.-p. 

)anarak lstanbula gelen 1638 çu
val k .. hveye 'konulacak fiyatı tes· 
bit etmi,tir. K'<>mİByonun aldığı 
karara göre, toptancılar Ofi,tcn 
a.ldıkları fiyata yüzde beş, pera· 
kendeciler ise yüzde 8 ilave~le 
satış yapabilecekleufü. Bu da a r • 
cak yeşil !kahve yani çi) kdhve 
için mevzuu bahistir. Kahve kav
rulmuş ve çekılmiş olarak satıldı. 
ğı takdi.rde kahveciler aldıkla"rı 
fiyata yüzde 25 zam yapabile
ceklerdir. 

Ofis kahvelerin tevUl mesele-

sile alakadar olm~yaca'k, beledi
yenin oseçec:eği bir mutemede ~ah. 
veleri devredecek1tir. 

Kahve .işinin haUolunmaması
na sebep Ofiırin elan maliyet fi
yatını teıSbit edmemes.idir. Ofis 
maliyet fiyatını t~it ettikıten 
sonra :top tan ve perakende şatış
lar mürakabe komisyonunun yu
karıda göıttcrdiğimiz yüzde kar 
hadleri üzerinden yapılacaktır. 

Ofisin meliyet fiyatım gös.terır 
li&tesj bugün veya yann _ lbikfüj. 
leceğind en kahve eatl§larına der
hal ıba.şlanacaktır. 

Mahmut Saim Adliyede 
Aynı günde beş davasına bakan 

Adliye tahliye talebini reddetti 
T ürk elçisi bu sözlere karşı şu Hacıil Beyle Evrenos Beyi (Dırneto- !erek ibunların yıktınlması için 

cevabx verdi: kn) nın fethine gönderdi. alakadarlara tebligat yaptmlmış- Mahmut Sairnin Adliyede rÜ· iste mahkum olsa bile b u mevku· 
• - Bu ıa.tıan söyMyenler galiba Dımetoka .kale!:ii sağlamdı. Kale hr. yet eclilmekrte olan davalarından fiyetin mahkU/niyetini ıkarşılıya-
dosUuğun ne 'hulmkundan, ne de '\'a- muhafızı, mevkiin kıymetini anla- - -o--- beşine dün asliye alımcı cezada cağınr öylemi. tir. 
zffclerinden anlıyorlar. iBlr insanın ;nış, istıhkdmlarını arttınnn.ğa., et- Kasaplar et fiyatına devam edilmiştir. Mahıkem.e Ma:hmut Sa imin tah. 
dostuna hJzmet etmesinde ayıp bir rafındaki çifte suru tamir ettirmtye Bu davaların mevzuu ~udur: }i.y_e tatebini kabul etmemjş ve 
şey )'Oktur. Değil ayıp, K ntakuz1 • .koyulmuştu. Hücumla 'Ve m uharebe zam istiyorlar Mahm ut Saim 60n zamanlarda i.ki suçlunun sabıkalarının aorulması 
nos un 'Şerefini U'tiralarla. !lekeUyen- lle ~aleyi zaptetmck için çolı: kuv- müessese kur~uş ve bunlara iç.in muha!kemeyi taliık etmi .. tir. 
~ere, kendisinden gördükleri iyiUkle- vetıere ve bol muhasara AleUenne Bazı kasaplar mürakabe ko- acenta ve bayr arıumştı·ı Gayet ~ 
;ri unutarak hnr:p edenlere düşer. lüzum vardı. Kale muhatızı her ta- misyonuna müracaatle et fiyatla- tabii olarak d!- bu ba,Y.ii ve acen· Ç ı·k ~ 

Karadeniz yolunun kapanması 
ihra.catlmız için büyük ibw darbe 
t$il etmiştir. Dün hiç ihracııt 
ya_ı:ıılmamı..';ftır. Buna rağmen .ihra
catç.ı tüccarlarımız vaziyetin bır 
iki güne kadar düzeleceğini ve 
normal ihracat imkanlarına kavu. 
sacağımızı sövlemekteclirler. 
• Basra yolunun açılması artık 
gün II\oselesidir. İng•lizlerin piya_ 
sadan küUiyctli miktarda aldrkla. 
rı deri, ÜtüEbe yolun açılmasını 
bek1emektedir. Tüccarlar 'bu mal· 
tarın Suriye tariki ile sevki iç in 
1>imdid-cn hazırlıklara başlamıı
lardır. 

Burulan başka Trakyada köp· 
rüler esaslı surette tamir olunun· 
cıyıa kadar muvakı'kat bazı vesn· 
itle orta Av.rupa ve Almanyaya 
ihracat yapılrrıası da düşünül
mektedir. Almanlar, Vama ve 
Köıı1tence yolunun da muattal bir 
vaziyette kalmaması için hazırlık. 
!ara başlamışlardtr. 

İstanbulda f asulya 
fiyatları 

Mürakabc bürosu (.,tanbuldn 
<ıatılacak kuru fa ulya •fiyatlarını 
tdbit etmek üzere çalışmalara 
devam etme'.lt'tedir. 

F iyatlar İstanbula en çok mal 
gönderen mıntakalar ve en yük
sek fiyatlar nazan ıtibara alına· 
rak ltesbit edilecektir. 

Tllrk elçisi, Rınnlan kendi vUcut- ,raftan gelen birçok amele kullanı- rının çok az olduğunu ve toptan- talardan depQUt<> akçesi almış ve , e ı çomaııı: oynarken bir 
!arını kemiren hayvanlara benzettik yordu. Hacrll Beyle Evrenos Bey bu cılara bırakılan !kar haddinden bi~~are b,,ll paraları iade etme- çocuğun 9ÖzÜnÜ sakatlamış içkiden SOnra İŞ 

1 ten sonra. sözleriıri şu cümlelerle bi· µfer de kaleyi içinden fethetmeğe dolayı ık~ndilerine mahdut bir kar mıştır. """' t 
'tınlı: karar ver<liler. Dtişündtikleri plAn Mahmu t S aimin açtığı mü.esse· ~.r ... P e oturan 17 y~ında Kemal b v d 

basitti: nishet.i kaklığını ileri sürerek et ;elerden ıbirı' Cihan ıkız v e erkek adında. bir çocuk bundan bir mUd· lÇaga ayanmlŞ 
- Bcyimizın hareketi ineanca ve d t l ı 'k 

mertçcdir. Sizler e bUtün şere!ı Tlirk ask<?rlerinden bir çoğu ame- satı~larında kazanamadıklarını ünive~teleri tel1f mecmuası ve e evve çe 1 çomak oynarken -ınş. Dün Karagümrüklte lbir yara-
.kan dökmekten ıbarct zanneden, le sıf'aUle hisara girecekler, 'bir müd~ ,öylemişlerdir. diğeri ıde dünya .iılhala~ ve ihracac re! adında bir çocuğu gözünden ya- ama Mel.isesi ol:mus ve Keçeciler 

d t 1 • .L. t ı·~ i.cl' ralo.mış ve gözün Un gôrme hassası- d ı ·k · Jıemcinslerino asla yar cılmcy n be.r· e sonra wne e arasında ıuı.vga çıo- Komisyon celeplerin ibu müra- acen c ıg ır. Yııımak ısoıkağın a _Qturan ter~ ·çı 
Ibi s.... ek t ett• i karacaklar, 'bu 'kargaşalıktan istifa- Dünkü celsed e Mah mut Saim nın azalmasına sebep olmuştur. Mehmet beraber ir]ci j"tikleri ar-

baria.r g .... r e rn z. caatini incele.mi .. , fakat et fiyat- 6 mcı aslf d b k 1 d ...,. , . 
de eder&: kalenin kapılarını açacak- " m a hkem eden. tahliye ed ilm ek, ye ceza a a 1 an U· kadaıtlnn H abip oğlu Salih v~ 

İmpara.t.onın unUşaYirlerl, 'kendile· lar , civar-da ..,,.,.,.,. ...._.-._en Ttır'k or lannı J'lttuma:k .M;-in biç 'bi r a:ebep rUnkU ı._._ . .ıan cvve1 b ,.,,m .., • ru~a.ııı sonwıda. Kemal, Uç ay- hap.. H l . 'k d . h T 1 
ırtne fazilet dertli veren Türk elçl6inin r-u~ ..,..,. .. .r :s cunu ı· ~ ah u a lm.ln ,ar e. J a TQUt C1Z 

du8u da kaleyi kolayca zaptedecek.. olmadığını ve fiyatların norınal re 30 ay hapis yattığını eğer bu se nı k m edılmiştır. tarıafmdan kama ile yara1anmı .. tır. bu güzel sözlerlne şaşa kaldılar. Fa· • 
k at gayeleri Unun· &yle uyuşmak Evrcnos 'Beyle Hacın Bey Dlmet.o- olduğunu söyÜyerek ibunlann id- Vaka şöyle cer.ey.an etmiştir: 
~ duğundan ta.tlıtıkla milzıkereye ka kalesinde işçi olarak ~alışacak a- dialarını recl_sle~miştir. s o R UNU z Üç ar.kada § dün !birlikte rakı İç· 
b !adılar. Umur Beyi Anadoluya ge jlamları seçtıler, bunlan köylU kıya- Et fiyatlarının artıttrılhıası için ' mi§ler ve S'okağa çıkm lardır. 
ıc:ı14mek için gemi yollamaya, askerle ,fetile Dmı.etoka muh~fızına gönder- , ... ----,------so·· YLI. YELI.M Bu oanada aralıtrındıa bir kadın 
ri için pa.ra. vermeye 'karar verildi. diler. Muhafız muhtelı! günlerde ve o rmda h içbir sebep yoklur. Ko· _ meıselesi yüzünden ıkavga çıkmış 

U'mur Bey mert adamdı. Fakat ne yabancılar arıı.smda. ça!rşmak için yun mın takalarından yeniden ge- ve .iki ıkardeş Mehmedin üzerine 

Mamımuıtiyı 'ba.şma bel eden Bı- mUracaat: eden Türklerden şüphe bi- tirtilecek hayvanlar et fiyatlarını Kanarya yavru' an yürüıriüı!ler ve lbir müddet döv· 
zans, n de Kanta.1ruzinos onun dost- ,le etmedi. Bl!Akis gUçlü :ıtuvvetii b ir miktar daha d ü,ürecektir. 1 clü'kıten onra Mehmedi \ama 'le 
luğuna. ltlytk! değildiler. Kantakuzl- Türkleroen memnun oldu. Ona Tüıic er ı _ B~ıl<o~ıla ça:n r ba .tnd& B a kil veya kUIU yavaş yavaş katınız sağ baldmndan yaralamışlardır. 
noe, Umur Beyin Bizans ile anlaşma- !erin hlicumundan 'kurtuhna'k için Fl yan KllJTU'8ın Siya\·u~ 50ruyor : ,ve macun haline gelinceye kadar Yaralı tedavi a14ına almı:nı:. suç-
,sma hiç ı;e.s çıkarmadı. Hatta. el al· ,çevresinde kat kat duvar lllzımdı. Orya Yirmi giııı ~nel lk1 aonu ı:ık&· ,karrııtırııuz. Bu halita soğuyunca }ular: yaka)anmı. }ardır. 
pndan kendi de yardım etti. Bu onun • Aradan günler geçti. Dımetoka et- ~ J d J ran kanarJmn neden !be öldü. ,katıla~ıır. Kullanılacağı zaman her ---4>-

.ic;in lbır tasamı! demekti. ÇUnkU U· .rafında dola.şan Tilrk casusları, Türk agaç an lfl JyOr Yauularm na-ııl \ 6 ne ile ~leno- !defasında ateşte ısrtılarak yumu- y .k d b" h I k 
m .. ~ Beym· masrafları dUşmıınlarmın iijÇilerlnln Dımetoka kalesine girdik· <·eği hııkkmda malilınat , ·e rir mi- ,şatmak laznndır. Şunu da ilfi.ve e- en ı apı a ır trSIZ 1 

.... Floryadaki arazinin tesciri jçİn ~· ı k c..nlerinden ,.,;ı,aca'ktL lcrini Ve orada amele gibl Çalışmağa h _1_ _ _ 'l...ik o;lnlz'!... ,de ım k, bu macun ele bulaştığı \ Va tlSI 
~z· ,....~ azınanan progıraınm t_atı:;) ine k k • ı k o 
"ı1S sencsıno do-.' Knntakuzlnos başladrklannı He.etil Beye ve Evre- Cevap - !vi pl"miş taze yumur zaman pe o,ay ıkla çı maz. - Pazar gUnU Yen/kapıda bir hır· 

o• u d evam edilmektedir. Yeniden bu. J ' 
muradına erdı. Yedlkulcdeki yaldızlı nos Beye haber verdiler. Bu haber ta kırıntısı ile bır kahve k~ığt nun için ~ryr şayet elinizle llıva- ~rzlık vakası olmuş ve hırsızlıktan 
ka.nrdan ansızın Bizansa girdi, ve Bl· üzerine ikı kumandan Dimetoka ka.· raya 300 fidan dikilmiştir. Ayrı· j dolusu ararotu sut ile karıştırarak mak isterseniz, parmaklarınızı ev- dort defa sabıkalı Sal&lıaddin adın· 

...- ca ~üçük, çiçekli bfr parkın vü- l" ı ı tm t zans tahtında imparatorla 'beraber lesini gözetlemek ve 'kaleye girmek yumuşak bir bulamaç haline getı- ,ve a. su 1 e ıı:ı a ayı unu mayınız. da bir adam A'Vnl iSmfndı:ı birinin e-
ert tule cucle oetir_ilmesi için çalışılmakta· D h · •- · b · ı t •·ti f 

68ıtanat sUrmeğ'e ba.şladL O zaman· üzere bir pusu t ip e r. PUın "' rlnlz, bir tUyUn sap tarafını bula· • a a. ıy .... ı u ış ıç n ser " 1 ı ır- vine gmniştir. 
dır. Diöer taraftan beledi.ve reis- b t ht k 11 
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Futbol hakemleri 
e utbol maçlanndan sonra 
U- gazetelerde çıkan sp0r 

ya~lanna göz gezdiriyorutı1' 
Hemen hemen hiçbir hafta ~ 
miyor ki şu veya bu yazıda ~ 
veya bu hakem aleyhinde bit 
§İkayet görülmesin. 

Yazılanlara göre, hakeınlef 
olan penalhyı, olan of saytı ver· 
miyorlar, olmayan henbolü, ~· 
mayan favlü çalıyorlar. Bu t' 
kAyetlerin ne dereceye kadat 
haklı olduklanm kestirmek JÜP' 
hesiz benim elimde değildir• 
Fakat mütemadiyen §İkiyet 1' 
diJdiğine ve ateş olmayan yel"'t 
duman olmıyncağına göre hJ' 
kemlerin de vazifelerini Jayıkt"le 
ba§armadıklanna bükıne<iİ,0• 
rum. . 

Bir Avrupa gazetesinde b~ 
karikatür gördüm, hoşuma ıi!'!: 

Genç bir adam daha y lı bit 
adama anlatıyor: 

- Bayağı tek kale oyna~ 
Müthit §iltler çektik. Kaleci ~' 
çokJannı ön1cdi uma 3 - O ıJtP 
geldik. 

Yaşlı zat soruyor: 
- Ya, tebrik ederim. Siz o' 

oynuyordumn:? 
- Ben... şey... ben yan it'' 

kemi idim. . 
Güzel değil mi? •• Acaba, bı• 

zim hakemlerden bazılan d'! 
karikatürdeki yan hakemi 11~ 
herhangi bir takımla birlikte ~ 
oynuyorlar? 

KÖR KA~ 

Akşam ticaret okulları 
· talimatnamesi 

Ankara, 23 (Telefonla) - l\'tıı,atlf 
VekAletl, ak anı t caret okul~~ 
bl'r tallmntnanıe hazırlamıştır. ~ 
talımatna'meye gör e, nk~-am tıe~ 
o'kulları A, B, C, olarak tıç ştt ı• 

ayı·ılmaktadır. A ubeslndc tahS~ 
ne devama lmkt\n bulamayıp her ll 
gl bir ticarethanede 1ş sahibi oını ~ 
umıtm! 'b1lgılcrile t carl maHuns r 
arttırma'k istryenler okuyacaklard~, 
B şubesi herh ngi b ir tlcar<'t ev 
çalı.şanlaım bllgikrlni arttıraca.K ~ 
Pl"06"ram tatbık edecektir. C ŞU , 
ısc ticarcUıanclerdc çalrşanlarlıı c;' 
lışmak Istıyenleıln b r '\ eya b r ıc 
kı.ırs birden tak p cdcbılmclcı ııti t 

min kılacaktır. 

-0--

Maarifte tayinler 
An~ra, 23 (Telefonla) ./ 

İstanbul Erke~ lise i tabuye °' 
retmeni ve Vefa lıs~si m ü dür:;; 
avini Rauf Ankara Gazi 1 
müdiır ve tabıiye öğretmenliği~ 
Sıvas >0rta <>kul müdür mua".}ı, 
tarıh ve ooğrafyn öğre~:nenı z~ 
eü Karadeniz Eıreğlisi orta O t 

müdür ve tar h • coğrafya öğte 
menliğine, Ka tamonu lisesi ıı 
manca öğreıtmenj ve müdür 1:>; 
muavini Osman Zonguldak 'ie 

l.ik.e) lisesi müdür ve a)mnnca O' 
retmenliğrne nakledilmiş erdır. 

---o ---
Ziraat Bankasına yatırıfaf'I 

paralarda hasıl olan karla' 
~ar Anıtdoludaki Beylerin en başta buraya ~adar tamamdı. Artık kale -e "' maca batırıp yavrulann ağızları- ıÇa veya ır a a parçası u anı- Salahaddin o gUn bir mll<ldet e-
,. lıg'·i burada ~ki büyük tenis ko rdu Ankara 2" (Tele" ı ) 
"'Cleni Orhan Beyın kain pederi idi. ;kapılarının açılmasını beklenek ıa.- na. verınlz. Aynl suretle su da ve- ,Jlı:ı:. vin etrafında dolaştıktan sonra pen- ' 0 . on a -
., i.....,. eUt.İrmegı~ · karar1astırmı9'tır. s B ı t t d ı ı 1 numaralı kanunun ne ndcn e\~ Kantakuzinos kızını Osınnn oğul- zımdı. ..,_ • • rebilirslniz. Şunu da söyliyellm 'ki, - ur<aı a "' lU'yon <1l < c .. n· cereleıden bırin !n camını kırmış ve ,·r 
lannd:ın Orhan Beye vadeemişti. Or· Kalede çatışan TUrk işçneri ilk -o--- anasız y&\TUla.rı bu tarzda besle- de lbe taJebesin<leo A. X. &oruyor: tahtaperdcden atlıyarak eve gır- veya sonra Tıcnret VckCıletınln 
than Bey dılber Teodoranm güzelUği· ,günlerde tam bir sükünet gösterdi· yerli malı Hatay mek ve bUyUtmek hem gliç, hem SOfll aı;rr Wrllılnde :msır fe\.kalıi-- miştır. • killer heyetinden k arar almakS c#' 
ını, n::ı.dır vasıflarını dinlemiş, ona. gI· ~er, hıç dinlenmeden ölesiye çalıştı- de neticesi şUpheli bir teşebbüs- de komlserHf;inde bulunduğu &"Örü O esnada evin karşısında gazıno- Zh nat Bankıuımıı. ' c dığer mU ıı· 
"-'abcn tmeclQp olmuştu. Orhan Bey lar. Kale muhafız1arı yaptıkları iş· malı diye SÜrmek tUr. len Gazi Alı.met ~luhtar Paşanın da oturanlar vaziyeti zabıtaya haber selere yaptı:rd,ı 1 mu me!Attan Jll ' 
" :\! 1 S J il 11 • .. U sule gelen ve ...,.elccck olan ~- r {l'codora Uc 747 senesındc evlendi. h.:rden dolayı memnun ld!ler. Muha· • t • ' 2 _ Perulikte FJınekli Yıizhwtı • 1 ır r, " ur ye 0 < ugunu oy yen vermişlerdir. SalAhaddin evin sarıl· 0 'il 

!oo. ·1 -~ı 15 emlŞ ler \&r Bu ıdo~ mudur Ziraat Bnn'kru;ındaki umumi fon 
ApoksadkOS ise, Tüi.K aı!A.hi c ~er ,fızlnr diğer yabancrlara TUrkleri ör- )luh~n Babacan soruyor: ncıa,ı · · dığ'ınrn farkına vannca arka pen· sabına ithal ed lm 

1 
Vekıllcr .ı-ıe> 

den znfere kşan Kantakuzinos 11 .nek gösterdıkçe, kahramanlar gizli· Dün Sümer Bank Yerli Mallar asılannı aııırhafma itin •Jmlbmılan Cevap - Yanl4ştır. Gazi Ahmet ceı-eden atlıımrş ve koltu~nda bir tlnce kara rla tırılmı tır. 
lxışa. çikamooL B zansta hasnnlarını <len birbirlerine !bakıyorlar, ve bıyık pazarı önünde Sa it adında bir n;ac.·unun nelerle , ·e naı.ıl yaınhlı· ~uhtar Paşa Bursalıdıı·. Katırcı ceketle blı·likte kaçarken yakalan· 
......... ,., atmakla vakit: geçirdi. Fakat altından gUlerek yakında kopacak muhtekir, koltuğunun altma sı- ğını bW ... ·or nu unuz'?.. .oğlu aile.<ıinden Hacı Halil Efendi· mıştır. k - -d ~ 

!" .... ,....... ,, n l ....Mudur 12"5 '", .... da Bursada Bec:i tac:ta Vic:neza e par 
ZUlmü çoik sUrmcdl. Bir gün hapis· >kıyameti dll0Unüyorlardı. Bunlar is- kı.ıtırdıgw ı ıbir elbiselik beyaz ku· n vo• . " .7'"" Hrrsız dUn adliyeye verilm ş ve 3 3 3 ı L ~ li.. cevap - M gram zift. 30 gram ... _ıı- t 0 iki d B şf1' 
haneyi gezeılken mahpuslar tarafın· :tlrahat zamanlannda. kalede nastl maşı Hatay malı diye satmak is- '"'6'"uş ur. n Yll{'ın a ursa Asliye birinci cezada. cUrmU meşhut Be iktaştn Vışnezade \' 
dan o1dUrilldtı. kdv'ga çıkaracaklarmı, klmlerl'n kav terken yakalanmıştır. çam sakm. 20 gram balmumu. ~'ert ldadıslne girmiştir. O za- olarak ımuhakemesine başlanmıştn-. önündeki yola kaldımn inşa ed 

D
. t k k 1 • d ga edeceklerini, 'ldmlerfn slltlhhaneyi Yapılan araştırmada !kumaşır 10 gram lç yağı, lO gram kil ya- mank i harbiye mektebini sınıfının :!\fatlkemeyc getirilen şahitler suç- mosine ıkarar verilm ' ir. ~ 
1 m e o a a esı n e 'basacaklannı ve muhafızları öldü· yerli kumaş ·olduğu ve metresi hut da 'kül alınız. Hafit bir ateş .birincisi olarak bitirmiş ve dalma lunun aleYhlne şahadet etmişlerdir. Bu ımünnsc'bc:t e parkın bir 1' 

amele olarak çalışan recelderini, kimlerin kale knpılannt 198 kuruştan salıldığı anla ılmış· Uzerlnde'kaba ewvelA zift, çam sa- birınciliğini muhafaza ederek erkA Suçlu vaka mahallinde 'keşif talep
1 
mı caddeye kalbolunacnk'tı r • ..,...,, 

açaca.klannr" teırt>lt etmişier, bu bl\· tır. Sait metresini 198 kuruşa al- k ızı, balmumu \"e iç 'yağını attnız. nıharp diploması ahnağa nlU\'affak ettiğinden mahkeme suçlunun ke~fe -
Türk casusları yük işl giZlice bölil Uşlerdi. Bir lşa dığı bu kumaşı 9 liradan satmak Bunlar tama.mile eridikten sonı-a .olmuştur. ve tevkifine, keşfe gidilmesine 'karar B IZD EN ~ 

Orhan Bejin saltanat vansi ve ret ile bu tş başlıyacaktı. auçile l\1üddeiumumiliğe verilm\ı.:. \, vermiş ve muhakeme talik olu'nmuş· G ......... ,, 
devletin ıdaresıne memur olan büyük (Arkan yann) tir. tur. 
o~u 7~~~~~~~~ndahlUn~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~SORUYORL~R~ 
babası Orhan Bey çok meyus oldu. 
\E&asetl kendisi de Bursa.da. hasta idi. 
Oğlunun öltrmUnU işitince çok ağla· 
~. elem ve ıstırap hastalığını blisbil
.tün a.rttn-dı. 

Bu devirde Bizans, Türk ordular:l
le değil. Türk kalelerıle kuşatılmıf 

bulunuyorou. SUle~an Beyin Trak· 
ıYadaki zaferlerinden ve fetihlerinden 
.sonra Türkler için artık Traleya.dan 
~ık.mak ihtimali yoktu. TOI'klcrin 
Trıikynya yerleşmeleri Bizansa. kar
şı bUyllk bir muvaffaldyetti. Türkler 
orta. çağ tarihini c!bcdlyen kapıyacak 
munzzam hlııdisenin ilk esaslarını 
k urduklan için bahUyardılar. 

Bu sır.ada. Bfzans tahtında Ortıan 
Beyin bacanağı (Yuanls) bulunu
yordu. Zevcesi dilber, Teodoranın bfı.. 
bam olan yani Orhan Beyın kain pe

deri Kantakuzinos Bizans tahtmdan 
cekllmışti. Bu adam, sarayda bütUn 
esvaplarını çıkardı, sadarını kestir· 
d . arka.sın bir papaz elblsl'.'Sİ giy
d Yorgun 'e mustarip bir halde 

- Dem6k k1 Carron'mı dedld.İ!rinl yap· 
tnuı; '? 

- E \ et •• Jtlıkat nlk4h dairesine Sideme
d lm. Birim!;: ~trı· uzakta ik\!n ... 

- lz.e ben mAnl oldum değil nıl '? t lt.eri
rı.12.e a.teş d en.in ben olduğumu talunln etti
:n.ı.z miydi 'l 

YEŞiL GÜL 
Y azan: R oy W iker• - 50 - Çeviren: Rezzan A. E. Yalman 

- Hayır )il.sis Cet\ lnd, etmedim.. Bunu 
Carrorı yaptı veya adamla.rındıı.n birine yap-
tınlı zannettim. Onun lt,:in şayet ölurs;em ö- helendl!(lerlni anııı'nuştım. 
!Umilntll ~erln yaznı&Bmr istedim, bu . Roda söLllne devamla: 

areUc Bolden k urtulur, diyorıluın. , - \"nzfyetfm çdk nıuttıışti. Carron'un be-
Bu defa Ralf sl:lze kıınşh: .nl aldatar~4 i:ıtiıkJun aldıtnu aıılıı11u,hın. 

- Niçin Mb.is C«tvind'l benim e\imde giı- J l e)n de bu lııttkr.:ımuıal beni Alet etnı1,tl. 

rlluce korktunuz'? .Gönderdlti &"lİhi hahrladnıı. Her l}e.V benbn 
- Onu aldattığım için bana kınru, ı.an- aleJ lı irııd idi. :te\·a hire lbülanea Boldcni öldlir 

n~iyordum. Ben l!Qzllm1.l tutmamış, cezadan dUl{ümc h üküm verlleblUrdl. o aralık, ~kt.er 
ıcaçmıştmı. Rrtrliden a.Siıl claııışn\o.k l tedbn, O da uza. 

Bu defa. pol»> lnıUdlirü elıldltyetle sonlu: .ğa gitmişti. Goc .. glindüz bir !:are duşll."lür-
- Bolden'f öl<liırdü diye I2den şüphelen· .kcn Carron gelip btnl &"önlü. 

ıllklcrlnl nasıl anladınız ? J>oUs nıUdUrU ~·ı-etıe : 
Ralf atılnra:k: - Carron ımu '! ·aıııl olur. Poll r•nır al-
- Ben ha)>or H•rdtnı dedi. l\füfettlş Ratis.ln .mı, tı. Zenci ada'm gdll'Se he.ınt'n .rukalıya

ben n ev im<tcn ın~tubu aJdığı ~ şUp- .cak1nrdı. 

- ı;\ et ama". O bwıu tılldiji için tedbir 
alnq. Ve krya!et deP,tfrml!ftl. tncc n za. 
yıf olduğu için yü't.lloU ~):~rmş, (kadın kılı

.ğrna ginnl':'tl.. l\llııter Br irl iyi görmek lı;tJ. 

.. \er4'Jc yanıma kıidar geldi. 

Pollı müdür ü fana ba.lıte -ıiııi rll idi. Roda 
,dcn un etti: 

, - Teıes!IUr \·e ~mrkııJıı 4 m~men onu hu 
.kılıkta. görünc.e giillıı:/,.t4'n t<eııdl ni alama

drm. Ba.ıı.111 v~ geldiğini -ıöy· Jedi. Yakanda 
.ölecd(mlş, buna emin oJduğunu n h iç bir 
.,ayin de buna lhJAnJ olanuyacağmr a~ttr. 
.H~ttA g ünUnU de c;öyledt. Bu dündü, nite
.kim öldii. Yandınamı , ... Orul dedlm ki: c!\tfs 
ter Bolden'l ben~ oldUr'1r!üş olduğumu zan-

.nedeceklcr heDd de bu ytaden malıkft:m ola
catnn. . lademkl ,ıoleıc lnJz bari ı-em. kur
,ta.rıruı; '~ bunu slıln yaııınllj okluğunuzu I· 
.tiraf eden bir kfı.ğıt yazınız.» l , te o zaman 
. \'ıldrrdl. Bana. ateşli jkeliımelerle a,ıuru 8ÖY· 

JedJ. Bu ~özler tı(\kı bir sel gibi $yordu, 
durdu~ m iimklin MğUdi. Kendi inden 
Jfrendiğim;, nefret ettiğimi görüme sustu. 
Ko~ bir t&nı- takınarak: 

- O llalde sizinle ıblr pazarlık yapalım, de 
Ali. Beni reddedlyor~unuz fakııt J>allslrı eline 
.diişecekı;inlz. Benimle gellnl7:, bizi bumdan 
.k~ıraynu. Ber~beor öleHın. Benhn kollarımın 
anı.ı>bıda öhin.iiniiz. Bunu kabul ederseniz 
.«Bolden'i Jıf'n öldiinlijnıl) <J.Q·e kağıt yazarım 
.belkl de ben ~ alnız öJUrilm, iz ~ lııo ıı • kü.· 
Jırı.ınız. lla)dl benimle gel.irı iır4 

RP<ldettıJu. tıırar etti o uman bir ~alan 

.söylem<'ğe mecbur ka.ldun: 
- E\'leı\ce<'ğlm dedlm: !\il ter Brlrll ile 

Jııl !» Diye 11ordu. O tkadJU' bı~ışton ~il 

.«e\eb dedim. Bu müthiş bir yalandı fakat 
kı.-rt&rma.k için ~yledhıı. 

( Arkası var) 

, 

Sıcaklar basınca roğalırlııt' 
~ "ıı· Mısır çarşısına, Ketenciler • 

pısına dağılır hatta, köprü İ$~c. 
lelerine bile uzanırlar. lçlcriı1 
de yandan fazlası kokmu§ l>l'~ 
lık istifleri buluruın porselc 
kaplannı yılıtkan tavırlarla: • 

- Olta balığı bayım. fleP 
&ini yirmiye vereceğim. • , • 

-Oynar oynar papuç izl11.P 
rit bayan. Şunlar da size nası 
o lsun afiyetle ye. ,, • 

Teraneleri ile her rastl dıS1 
lıt' n a uzatırlar. Çoklanmız burı i.I' 

rın yalanlarına inanır, kısa b 
tırıı· pazarlıkla, bakmad n a !;• 

Eve götürünce çoğunun kO oi 
muş olduğunu nlar ve kerı 

k n dimize soranz: # 
- Acaba, mahlut y f 

gibi, tazesi ile k rııık kokıl'ı.ı 
balık satmak ta mı ınübah 7 •• 

Bunu bugün de size şoruY0" 
ruz. 

s 
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arp Vaziyeti =ô(l GÜNÜN MESELELERl}i= 

YAZAN• ........... 
( .... 1 ..... ) 

Millet Meclisinde 
münakaşa esaslan 1 

lllll'lld.-W .......... . .......,..._ .. 11-• •· Münakaşaların daha müsbet ve verimli 
.a.•nwniDlrol...-. 
....,.,. iıılis•ı ı tilli ....U esaslara dayanmasına. ihtiyaç vardır 
"llVh ...... lı rle fil- iki .. 1 M li ift . dini' k ık !..+ .. ................ KiPik .~ ~ gun evve ec ste ç çı ıyere ~ya ç malı... 9~ 

..-- • illr&;ıı• .....,. mallannm konınmaama ait o zaman bir kıanun hakkında 
n-... ........ ,,. mil r'd• kanun li.yibasmm etrafında e- aöylenen aözler, menfi bir dedi

liıllmıg iPıııe :;iıı ı• a. ... peyce hararetli mtlnakaplar ol- kodu değil, müabet ve yaratıel 
1irz He s.ı.,111 aJ ' - du. Merakla okuduk. bir mtlnakap ııeklini ahr. ,,. _. ._ ... r,'!u"'?' Münakqa çok iyi şeydir. Ro- Memnuniyetle görilyorw; ki 

lf'M J ı • ' f '!" ~ . '!'1: lü de bir ifte hakikate bami Mecliateki aerbMt ll'UP .bu illti
•• 4 ili IC9 derecede yakla§l}mumı temin kamete doiru çabpna itiyMAari 

a uhnr .. il ,, ••• -:- etmektir. Bir mtlnakap. yeni kwacak şekilde llareket etmek-
~-- .-,. b tA 'i .....; bir kanun etrafında oluyorsa, tedir. Grup reisi Rana. Tarha-

Atlas Okyanusu nasıl 
abloka edilmiştir 

Kızıldenizin düşman taarruzlarından masun bir 
hale sokulması nakliyah emin bir şekle koymuştur 

..... :a.- ...... kanunun dikkat ve ailka ile tet- nın ifrat dereeeye w.ran teva
,: ~ .... alı±r kik edildiğine ve hakiki ihtiyaç- zuu dolaymile bu gruıpun c:alıt

•ııılil" Is, lmirl ,,. ; r 11h 1ara uymasına. itin& olunduğuna ma tarzı kiıfi derecede dikkati 
----, • Ilı•~· lliıı bir alimet teekil etmek 1&zmı celbetmiyor. Halbuki grup, teı-

., ..... .._ Dillrr' ....... erki gelir. rii hayat:untzda demokrasi eaaa- Alman koııean pmU.iain Ok- konan semilerine, ~yyare filola . 
... ,. , H lıt'. t -- JrCer Ankaradan gelen tel- lanm daha faal bir hale koy- Y•WQR Wtaraf ülkeleri c:Nana- Yazan: nna b.iırer yuva yapmak menlu-

...... _ •''ır '\ • Uıu~ graflar. Kediate aöytenen aöz- mak, nizam ve istikrar ile mü- ela .,örüweık !MI üWerclen Al- Ha..amettı"n Qll_SEL ~~-:'.. di.H:indi !6iılt.w.tand•!•· 1:;: ı Wırtı ' ı ı r.w. • ...,: lerin tam Münti vermilee bu nakap hürriyetiai daU. iyi te- manya için .irtw.de\er tecnin et· .._. - - - ---- -
, a ' • _. !, ı fır yolda kOlt\l§ID&lara müne.kaşa lif etmek ve daha mtiabet bir meje t...,._ etmem Me~ de~- acWanna Plen JIOl Ümid>umun · 

~ı.trıııııiı!ıılllriini" .W llrJ - ... değil. dedikodu diyeceğiz. Baş- tenkit ve milnakap. havası ya- zinin vaziyetinde yeai yenı degı- ftnd .. lull1111•ss ... mretile huıi elan ceçmelrıte ve lnviliz cenubi 
.,_ .... ili t u • d a 1 1 •' • hca münekkit olarak ortaya çı- ratmak makeadile dUtüntllmtl9 t*Ukler ~ana çıık.anaıai• ve• olaaık eehliMli vui.yetia enıdi,e· Afrika ilıt.... devletleri filoeu 

lliılı.I ı•mc .. ili "f ••.iuc: s ba Refik ince, kanunu fena ve lalrubnuftur. Jıleclis mttna- aile oldu. Düne tadar l~tere aiız lDıad;sıol .... .-.w- difün- tarafnidan lılontrol edilmektedir. 
.... ; • W. .. b8luyor arariı buluyor bunu kaealarmI daha milabet ve ve- ile Amer.ik• aıwtııdıaki deniz yo- meık Pi bir çaıNl!Ye IMıt vunnak BundantıODr& caıbi Afrika Fran. 

B'tltllıtilla • ' il ı*•• -L! .._ t.etldk eden -.avakkat es:cimen rimli bir hale koymak için gru- lunanl inhiuuG edeni ~~!-1~: oll_T'llCLu. Bu mlqma muıcibince • -*illeri civannıd.. secıımek 
il_;:!''--• • -••-· .... ~ · bi ..... ı.ild ma M1n roen allQ .._ ı ... tere: mecbur.- vardır. Bu. lnvilizler 
.-.~-··-· ... GrıJr:s .. s.n.. buma sıfır Jluma.ı:a venyo~, pun daha canlı r ro- e ça- da .iltifade emelini ıtaıkip etımeie 1 _ Bermoda, ıBelaama, ea. için bir tela~ Amerikaklar 

... , Wr ıe • 12 ki- fa~ ~ua haDgi maddesi- lışmw -.e varbjmı daha ~~ batlamuı !)'iiziinden bu hüyijk maıJb. Sen Lıüzy~ Adipa. !~· bu c1eniJ ~unu kıoohl eıenıek 
...,_ .... illi. •i• m ıbtiy~la.ra ~· ~- duyu~aeı ~ ve temenm edi- elenıiacle batb ve yeni. ha- vaziyet siliz. Güyam, v~ ıNiyofaWenıcl m VNileuıiai kendi haf'P ıemilerinin 

ı ,... tlll'. ... • ad olmam lAzım geleceğine ~~ lecek bir ,eydir. hueule eıtıiııdi• fimaı1 lumnlanada yeni d.tniz ve kuclHtine teritebittir. 
iıi' s'i, ... ._ ta. mıöabet sözler aöytiyerek bizı * Amenka im vaıDyete Ul'fl ko- bava iWeri kunneiı Ameraaya Kml cle.mfi cMipnaa taarruz· 
..... , .,.,, Wlsllı qdmlatmıyor. Encilmenhı maz- [&.,.... ..... ...,. ... ,.. yan bathca kuvvetli. his Nr>iMU. -~du. lanndan ...... bir hale setiril· 

•• 1 d W e m ıplrı& il. beta 111aharriri de bun& baka- •• ıh C.... Wdiılellri -.ri- ~ika b.p iıutibualebnen .emin 2 - Amerituun, Danimarka meli i8e orta priııa ~lan naıklt· 
J"MQ u k -.· '' • .!&,: rak. Refik incenin kanuu ü; ~ ~ ........ ı:.• '.!:!:~ ~ \,Uı ıtıamıda İngilıerenia1 din~.~- ile yapacaj) b~ itiliıfh~ y.tılntPT bir ~e ~::~L 

,_., h .... ,._ olmmadljım iddia ediyor "Ye en- air uawıı•ı b - --.• iP' meaine miPi olacak o ML J1WD&n Gııoeniiand adamu imay.i - re ve . e .._,. ... 
...-& ...,.... ei:ızremi9 ea aetriz .._. namına •1•& ıe;l A l bar4etleriınin ônüae PÇIPek için bn& aılm_, ve lmnııda ta.va v~ denir.j ~n Jzıancl.. ~-

ııu rh b •• ...... u.diiM Oll Bekiz defa sıfır bütiin tedbirleri yaıım-ja karar deniz üeleri iwımamH kabul ed~ la~ adlıılan ile. f&l'ktan lncütere 
' bıfm 'lf •111 llıltrip 181 

• fewerler idaresi hasal.ti verdAıtıeo waınr'& Ad.. denainin ,,.,..d.. Aılmao,;aam hu .daya Mlalan ff Cd>elültank boiazı ile 
b Ws J 1 J • ,._ ~~ kMNa llectia- Anklua. 23 (TeWoal•) - al>Wuı. dt yeQi bir .... ya ~ lrıMtt lberleıdiii emel ve bu adaya pmpten K--ıa. Amerika ve ln-
ee .. ..... 1 J ... ~- . f •edeT .idu.i eenelik hwl&tı mit oldu. iltinadea mubbil abıokayı ... siliz ~ ile. .... cenubiden 

.... ••• W imi .. teki ~ ff kolalllJDl'Ja.r üzer.ioclen altı yüz elli bin liranın qiltere fi1ow .ile Amerikan aie kıyam eııtmeei Amer.ibam ba .iee cenubi Afııika ~ihadı ile .ar· 
' rlır w ... &llıılr .,... rıetice8ilıde daM olgun, mnıcut hazineye verilmeeıi halakınıcWti dona,mnw hü,rük denıiızler.in, laer ~i u.c:il elti. IDlf t».aı.n..W. ve ~ _. 

... , ' R 'tıı l'iir. 1Wt.iara 've ihtiyaçlara mha llY· kaıMte adil edecek yeni hir ll· rürlü .haıreketlere b11t muhaf_. 3 - Gaıo-nıaad ·•111aa' _.. m...._.iır. 
Ah • • w • alı & - bir baie mi geldi? Buu )'iaa Meclire ~. Uyila.. edilmem ewı üzerine, &oaarol k.IMl Wwla Mlıa•nm Jnsi1iz v.ı .Amedcanm emel ve hedefi. 

h ' • ... P111t w ~· naa ellbebt-mucibeeiııPe hup ?a• vuifeler.in.i aralanada pa,...._a- K.a...da latalMı mal.ı:lra W-· ~e yapbia büyük yarc:lı-
Dk; ılı.• t" l.11iwi ... Bftdiiimiz bir .,ıy vana p- zir•i dıDl..-ıe F~ W~..a ia brar veıdileıı.. • linıi temin etti.. • . . :. emıig ~ ~Mt.e .lntPlte~ 

• Hır ,_ •• • ...,_ dur ki 16Rmud&D ful& kanun 1ııwla's11r tebıninio 6ewiDcle dfit.. Vicby hükGmetinia Alman)'a· Buna.mabılm Vichcrhük6metic •eçaı "N temin etmektir . ..._.ki ı ' ri ...W. )lllllYOl'USo Jfikemmel 1*' maea tüiü ve bundan .om~ Fener~r y~ yeıdan lennn.ı .ve!fB~. )'Ü· 1 - !r~w F...tan Dak~a Aımer.ib Gr.oe'-.d ve D.kMlll 
., • maatığı ile her kanunu- idaı-eei b .. Iaıtmdan yüzde eHl.i-- ~en ~wl olan ~ :venı va· ~ bütün. rehra}'t kateden. hi:r ~I' ~ kullamlm .. 

~-1111119 OIMI' up. ı ~ ~ dm başı mamur bir ha- nin hazitleye yatınlmw ~·· ka- zıyet, bu Okıyanus ıle on.u ~~~lı- ~~i.rıyıolunu yapmak v~ ~ ~l ~ mu•~ ~ olsa~ı. k~ :::.: :.:: :;:..-~--=e== ~m~~ ~t~..$ ~~:.t~:::;i =··:t:~ 
., • fr lla •ıtı IJ..__ :-ıc . id~ i~~ bin Jera. oldaiuna aöce haed.tın eerpilmit olmacı. IMi7iik Atlu ~ ,-udim ~ hhdicl ed• bir fellıket olacaktı. 
.. 'tmır16r • _..... umun ~ı cap n bo m*ıtan 8JllUllChjı eenelerıcle denizinin et:ıatejik ehemmi.yeti 2 -AlmaD denizaltı cesnileri. Amer• efUa UlllUllÜ:Ye.i 
Citf'e .... ._ılmrt ..... ve prtlann mahaliinde tetkiki bWneye hime telır.ik eıctilıni.srecek. bakımtndan cididen dütündürücü ne (CaırıY>ftn) denizi ve adalara Gmenland Amedta ---. 

• • ·' •• ' w De '9e 8811 allkahlann fikrini tir. Devlet limanları ifletme u· ü tehlike halini aım.-n intac ile FC"anarz Giyanmda me...:ut bim...,-e ediJım-i mwl ' i tetkik 
•' bn • -- im •• almakla ile ba.elanmadığı için mum miidiiTlüiüne fenerin huı· eclebiliıdi. Faltaıt teYkeyi. e'Yft.i- olaA ve yen.iden &uracaiı üıler .ile edere- __...••=er olanık I" 
C3FlllW Pmı .,. im ~ eacömea ve MecliBteki mba- llllbDd.n bı.ca& 7ÜZ yebit bet den 9Öl'eD ~re ve Amer&a laciliz - American oaltliyatını biı' kaç naka üesiDde ~ 

~--· Gamel ,,.,. ~ Jlenler, pek çok defalar nuarl hia lirlllHD ürtüncle "VWiclat hwl bunu önlemek üzere Olrt-.-.a baltalama ._.etini w &rr.tana tedir. Bana U.Cii••• olra .a.,, 
har !Wh .. lırc• di- bir mutık yat'lll mahiyetinde oilımaia ~ ayd .. .id>areh mühim ...ı.nnıda denıiz v~ "-· vermek k~ kahul ellti. (~): . • , 
Alır.. .. , 5 •~ !-'~ kalıyor. KaaUD; asıl tatbik ede- her ~ ait~ laiıileei. taarlGk va Y"V•lan .m.11 e6n* mere Almanya .-e: . . " . .Biz aak~at ~~a -. 

,.,.. .. .-., A-- F • IJll cek memuri&rm line elince, etıtıiii ay ~etinden xı,.ren aralannıda bar anlatma yaptılaz. 1 - Norıv~ limanlan ile bi- ...__ hm böar tDiibim oW.-

SiY AST iCMAL 

Şam düştükten 

•• •••· e 1 . nı.,.et kut bet cün zarfuıda ha- Y ap1len hu .m..ma Adantiii lıibt FrWIZ Miiier.ini igal ec:1.e: ~ Dıik ediJoruz. Amedbnln 
'!'WlaıılllSl'I • ' l• ~ baa• ~ J&Pl.YDD de~ken göz zineye ödenecelWr. bglıyım arazinin Alınanı.va &ar.· rek Alman denizaltı gemilerine, tecridi için wfedilea pyr.eder ----------

• tell ıli twı p , ....... c:ıbrdıiı görülüyor. Bır taraf- ölmüftiir. ln.Stıece:ri miıcWaaya 
ı 1 t .... Mı kıwı irli- tan llayatm tabit akı§ına engel r ' ] el kO)'lllu.k. B;Qpo.._ a İiasi)tere Gmealandm :.-ı 

,,. PıWJ 1 fı CiNd- oluyor ve w itibarla zararları G l • k . J _ ~ ,.. AateliklllJ'I mida- a ,..... -:*.,: ·· ... ....., 16rmtlY?r. l azete erı O U7K8R ~.~>++-az•~· ~~-C:,-!.. .. 
- ı ı.r .rıır. • • •= Ne mı yepnah? Bir defa ta· Bittin ıclihı7a1'1 "1ntmacak bir ran bteierda Aım.. clwz 

_,...,...--. luo,C ._. ...arda .... , ••• umumi makat- (Sit.lel = Cilllııı:W) clir. S.-. Uılanaa •uclmı A-:L.a.ıJ'L-
..... J • Bı al'b W. lan ilade ;k tatbikatta ihti- Bir harita Kemli kwlime: cA.&a'°'4ın •- ..._ ......,_ .,..... içia 111 vep '- .. ede 'nail'ue .tilmit hulumalııtar,..... S. da 

-~ .... •,,... yw.a göre hareket etmek içiıl .,.__.._, __ ~en L: ... • • t,irinci :vahı• 11P01' eehwıda Fener- •? .. yi. yud~. -~ n iad hadlini •• dllbiiı 
'+ıf•~ -- ............... kJaııe adamlvma aallhiyet ver- ~""" IXI'. ~. Cak'-ray muhteliti Aımc.sm. tial>e,in117an. ı..ı.- ~ ~aa ~ ~- amweNe.. ea mwihinvDiıı• 
..... 1 ...... ··L L~ -..S: - --....a...n 'L.-1..--1· Bll ..)'lfwnda Wr Awupa ........ ohıımıroe-. -.... da höyle lıaritc ....... olta cKim oh cti,e ... mum• ~ CÜ- cleatebir. FIWIN& GA..w 

omrpm A.lwsn-. - mnwd _,3 ._ ·~ .,öıdümı. Coit'a'7a bi&sim pek u.ıt;inde~. ~ mub· rllbiliıomi~ ,..... .. tebi aıc1aı.. • 1-au 
Mı''~ lıir •••• "'f!! ::;. ~"':~r da; :•:':!~ :t kl1YY911b ~ için ,...ıan tetiti ~u,ıor> diıre diitündQm. Öbürült nevile • Bu brwı. ~ IMr devlefta 1:ıir a.m;ı olllCM.tar. ÇW _. 
G.iri ._ ,,. -· . ~n Yfl!'- .Y . ~lllYllD da mt$nlebderin yer. Elbette h n mu~ f*--m Olrıvaaurua retle Al cfeaiza!b .--.1ı1 
.... ••- rdıt' ~· ~~ _ _....~~~::::nelin-ah lerw öireıM1:iuı dedim. Bir ele uyanmeı r Ha· Ça'ıwn çeWn:lii!i cBüyük müciafa.uana tablir eberğ Vichy. 'bu ..a..i:t..ı L....1..1....1:1.L...i:ıı 

...._ icia lllıll Mtiee ~ ""'"~ .,.nm_. ne preyim: a,.m harita ÜıllllÜınlie Ukmaıy'm cKöle> ~-•- Mtlt> ~ • · ~ il itbiRiii ,.apmek -.-.~ 
Pnn I+ .- artı rtı•. Bir kanunun lleclilte tenkit w iılimlerin 1:air .._,1 tıWıiçe, bir elan: cMIQI ICNIW. eerli lıir Ilı· k.:..a ,,...,:.ndeo çok, bem i!:d:'a ::::!..._ ~- • 
.... .._ eırphr • • münakqasmda, ihtmuma göre, lumn n.-. M .. ıa lweç. c&. elsi • aıau 1111 .ti- ..... ...- tamislediıt pelc ÇGltmÜhimdir. lııonan --:ı. ~ _.L 

w ._.., ......... .,._ faydalı olmak illtiyen mebuela- No""ç. Alımsaya. Roaıaswa. tiiniık- oc1a ap. ~ı S.- öbünneii bir tecrübe B'I filo (Da.) ı da k · llDl .--nma on 4ı 
~llllil!Dllli" ilia ....... --. nam. yalmz kanunu okuyarak ~n. Tümi&'e tiidaçe, üt c- Kim o? edM bekal&n. ......tfak oı.bi. , .. hiilün _.n,a Fraw Afrika ~ olac:.a:u-• .. .-. 
~111tsl.ımı·• • 1111" ili Jll9P- Ye mantJinu harekete getirerek tar,eft el& E..,...,e, Frwe, Gr. cK....- _. '- lmlrmr- lecıek mMiniz. ko&o ' · ıf daima ~ ecliecek -. 'ıt· 19rr-ıdiliıl 

_........ deli1, yerine giderek, anhyarak, IXeteıpe, Eire vuiıre... cd91i WCCJWthU .... G. 8aftl W lnFkeıenia bta 70lıdaa d.,.d11- ı!'~ 
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- Ciddin U'bk 'beni ..... --? 
RlıllNki taen ı.taalMlldu 'bal'&J& •• ~ 
9adtler WI esaefterle pılntiıfösa! Sel abp 
attUırecekttm. Bundan bOy)e Jatç ·~ ıtrweak 

...... '*'"lllektlk. 
U'JQ1U bir CJOCutu u~ tgln-

mif cilti Urk bir ..... ~· 1111 8lftn 
_.arlı tatblJtı Kedıaıu Diklerine kadar Ut· 
fttU, beJ'8CaRI&, laJanla ona baktı. 

- Y.a VWut? O ne oı.o.k? 
- OMml& artık atflın&ı delilts. 
Qmç kmn cımuslanm kolila .,..., omı 

lrt•Mııe çelaaiftL Kabası, p ~ oek 
lllktea 90BI'& 'bir an icln pi• w ~· 
ta 1ıe ı,_ btr ~ bqmı Feriltin 

...... --· Mtdc dlfDn...,... ,.ınm 
- ..... l'ICOrte dlBJımdllni 1 1 •• ,..ıu. 
Jleddrta .. m&wa .,.. ~ Jıl. .. 

K1allıklansun tA dtbtnde. ayni Mb..,id 
.... ~ devam edi,ardu: 

1 - Ne bd9r an.ut oleıcatm K ...... t Az· 
pıc •-.M 1ııbıl a,.an o mtlthlf alntaler 
,.. ...... tamsnile detiA blrblrlmbl 

dlledliiDU Ol .....ın. aerbfı8tiS. ı.r-. 
:vüit k&Jlbeb•Mlllı. lMmeil qUn •nlnt• 
k8lkar dolrU .....,...._ pteris, Onda an-
~ 'Ye NBüf• -.ıi b611Jorlar. Gerek on• 
;eza. prelClle •IWsdctlen, ber '9Ji 8D1ledim. 
,_ı almak için Kı•amomıya pleoeltml ve ,._bula d6n• d&ıma ~ bil· 
.dil'On· Sen de ha1U' ~elaıln delil ml 
.,.ot? Bqını kaldır, lllledn1 ...... cıevir 
.~.,.. ... Kellbul 

Ona, ...... dldan 1ıeitmr. eUert ..... 

~ ...... JQslatl JlllDe ~-
- .-.,S. 'J&YIWIL! 
- Scıl'lnıJIOl'lllJI J'erit.,, Ne ,... ?- ..... 

,büla Dıll9I' oldu T 

- 'O ..... - - '* .. .,...,..,, 
,..U. Hun aıuam ıu.ıetmtt. 'bll l'tlS
den bmlaL bldbabt obn.uam ........... va
slJett Glslde .. Ntpr BenwcıWla Vlftt'e ......... 

Omc ............. ı.e)'eC&lll& ro1Ml clu
faklan tatlı 'bir telı•Cmle acdds. 

-BlqDl ......... I 
- 8M4etbnt.I ona tıorçlu ~ 

4 - vw. ne cUcak rertt? 
- O _... N.cm1Ji MYiJ'lftlUf ... Builu 
.bennarl~. 

Geç kmn tN defa ao*ça stıHfmıMıUllni 
.sMnıce ....SU: 

- Ben bUtJOI' m1Qdun? 
- Necml Viıcdılnl •vdilinl 1lan& ~ 

ti. 
- Benim hiO '-lr .. Jden llalMırtm yoktu. 

J>olruruıua .__ ,etntand& o1aıı 'bltelil• 
il* llltlgedg da ~ 8111'1 ~ 

pctAn ..... n-""* ille bir fllfln ~ 
- ... •qetl., 2 .. .,. Geoe ... 'Yl9et. hl.,........ .......... ~ ..... .... 
den -.re. t.na Neımllfi awdllbıt tUnf tıttl 
" aınlmemm tıekllt e&U. 1JdmWn audetl• 
ıiafll ...... bunu .... ettim. CJllrtbGieWa 
~ artık ide '.\h ,,.11911r clel'lbn. t ......... 
rr'-t 1ıılr la-. oWak -- Jmallanml .... 
i*IWWlb. 
• Gel 'hllbrn, a9rill'IDf. dUdrMIRM WI'. .... 
.ıu.ıarmm. neteıl ı illin aı...,. ~ .... 
~ Berdm ar. olv mman wvımmt 

~ Omo 1amı -- beJ9CUJla ........ ene-
.rtnt ~ Mt8n 'nl1JIDe ona lldel'km duı 
d6Jrnndan '* &* 1relDDr dllk'tlldll: 

- J:vet! 
Ve bu kelime, aenelel'dellber ~ aetz. 

raplan, blntmeli daldmlf, mm ilanen 
m .. t bir Ja&yata bwttunmııl Pbr içi lla· 
tuWI. kalblntn IMrlMell ., ııtt Jtlk kaJk. 

tll'Jnı 1drMtl. 
Bir iki ülcfka. klllllllerindln ,.....,., 

uautarall 1ıU1*l'nJlı Jrolları .,...._ kaldı· 
tar. tkllll .. ...-u. ...... llblJdller. Dl-

.......... 1ıfıı ... ıcre-• --

....... ....... l'erldl ...... itti: 
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Almanyanın Rusyaya 
verd i ği notanın metni 
A manyanın Rusyaya ne gibi sebeplerle 

tecavüz ettiği izah ediliyor 
rDünkü sayımızdan devam] tarafından ışgal edilmiştır. Öyle ki Reıch htlk(!metince tamamen gayrı 

So'IJ\Yct ittihadının A~manyada. ve bundan b6yle Sovyet: So6yalıst CU!n· muntazır olduğunu ve Roma.nyadald 
mütebaı>i Avnıpad.a.. propagandası Oe hurlycUeıi ıttihadı: artı'k Şa.r'kt Pru5· Alman iktisadi menfaaUerin1n agır 
g1lttllğU dağıtıcı faaliyet, bu mt.~ı- ya.run şarka. ısa.bet ceren bUWn hu- bir &ırette mllteesslr o.huısuıa, ke-

-.. lek ucnn Almıı.n'yaya karşı hattı: ha- duduna doğrudan doğruya uzannuş zalık orada y~akta. olan !ke6l! 
rekcti ha'kkmdıı. 'hıç bir şüpheye 'DUi.- buıunuyordu. ıAlman cema.a.Unin ve yine Buğdan· 

Napolyon Bonapart ve oğlu \kuçi.ık Roma laalı) hal :tııni.Kmamakla. beraber, Alman _ BllAha:ra 'bundan ötürü Alm&nyaya da'kı AJınanlıtm haya.tmm lhl.Aline 

l I l 
Rus muahedelerinin a.kdı tarihinden yanqtlthğı zaman, Reich ihUktlmetl mUncer olacağını, 'beyan etmişti. B. 

apo :y()n a a tt.ibaren, iharlc1 poh-Uka ve aı:Ateı1 ısa- m~ltil mUz.l.<eratı mllteaktp, ve dos Mototo! l3e buna. cevaben mevzubahls 
hada, Sovyet htikQmetüıln APmanya- t.ıu\e bir hal şurcti vadisinde mlıtem- ımesele."lın fev'kalAde Acil olduğunu, 
ıya karşı tavrı hareketi 'bıraz daha sa mi'm 4blr hayırhahlıkta bulunmak Ü· ve Sovyet ıtt!hadmm Alman hllldl.· 
ı·ih bır llsş.n kulla.nMaktadır. zere Lıtvanyanın bu 'krsmnu dahi meti bu mesele muvacehe61ndeh"i a-• d Moskovada. menafi! ınmtakalan· Sovyet ittihadına terkcllmlştir. 1a.cagı vaziyete 2t saat zarfında mut 

l nan l y o r U nm hudut:ıı:uıdnı'hna.sında, Sovyet Rus K~a. bır zame.n sonra ayni veı:hıle, tali olm&ğ& muntazır bulunduğunu 
i .• . cf. .. ıcti, Reldı hfildmı.etinin harici- ke:dilerlyle a.ktedilrnlş olan mUzahe- bildımüştir. 
:ve Nazırına sabık Polonya de"1eti· re misa.klan ısuilst!ma.ı edilerek Le· Romonyaya 'karşr bu anı do.vraw
ntn o sn-~ hali in!ısahta. bulu.na.n tonya da, F.stonya da aakeı1 hır ış- ,şa rağmen, Rclch hllkQmeti, y!no bu 
topraklan mlist.esna, 'kendı menafii gal altına alnınuştır. (lef'er de Sulhun muha.!8.%ll.SI ve Sov· 

Devrin meşhur falcısı Napolyona: çercevcsındc bıtlunan de\lletlerl ne iŞ. BUtun Baltık memlekeUen, Mosko- yet ltuhadlle dostluğun fclamesi için, 
gal, ne boluvfkleşti~mek vo 'ne de vıuun sarih teminatına. mugayir o- Sov:yetıerin lehine o!mak Uzere işe 

Tah~a oturacaksın, fak at çok geçmeden ilhak etm& nıyetinde olmadığnu, be lara.'k, bundan böyle bo!şevlkleŞtlril- şanl~tır. Reich hUktUneti, yardnn 

J l . l •t d k d d yan eylcm~ti. Haklltatte ise, Mdişa- imiştir. Ve ışgalden bır ıkı 'haftn son- ~çin Ahnanyaya baş VW'ln~ olan Ru 
ngi lZ top arz e Üşece sin, e i tm ocreyanmda. gösteı4mfş olduğu ra al çabukluğu ile So'vyet h ,.(l!ne- men aiikfunctine rmu.kavemet etme-

DUnya kurulnlıdaribcrt her çağda, zeı ı, orta boylu bir dclıkanhnm gel· veçhl1e, Sovyet lttih&dınm politikası t1 tarafmd.a.n ilhak c!:..ıamu~ardır. li- mı~ nasihatmda bulunmu~ ve Bes&-
memlck~tte fanilerin herl\en dlginl siinfU. bu müddet zarfında mllnhasrnın 'bir hak 'keyfiyet.ile 'hehn.zaınan olarak, ;ra.byıın.ın ve şimali Buğdarun Sovyel 

h p . Uahi bir kuvveUc mu chhez Etrafa şüphelı \o mtlstehm naza.r- hedefe mlltevecclh 'bulunuyordu 'kl Avrupaya karış? Sovyet Rus -kudret itt.ihaduuı. terkini tavsiye cylemıştir. 
ddcttıklerı ktm"' Iere (falcılara l:ırla baktıktan sonr& ihtiyarın ma.- o da M~vanm askeri kudretini 'me\'kıının fimale isabet eden bUtUn Rumen hük1lmctin1n tasvıp eden oe-
lıinlere. kayıptan haber verenı0rc.. 

Ah baı,ı vumıaktan. lsUkbalın 

rmr öğrenmek m rakı.ıd:ın ken· 
er n. kurtaramamış ardrr. 
Sonra. hiç bir devir, zamanımız 

dar im. fen ve akliyat taraftan 
mam~ ve ayni zamanda meclıu· 

ta gtzU tıilgflere vo her ~kl!le 

ehanete. bilyUye bu derece ebem· 
yet vermemiştir. 

tnean bir killdür. Her lJC:S e muk· 
t4!dirdir > 

dn an hiç bir y degildir. Onu 
eVk ve idare eden ancak llıUıt bir 

vveWr, :fez:a. kader ve yıldızlar

cbr ... 
Yann ne olacak? İşte bUyijk ve 

üçtlk. akıllı ve akılsız hcrkemn en· ._ve kederle öğrenmek llitediğl 

y. • 
Bunu. Napolyon gtbi bilyUk adam 

da merak et::mişltt ve falcd&ra 
nıüraıcaatt:an 'kendilerini al&mrm\It'
nlır. ~ yüz yılda. Parlste 

pcyer 1ö Klerk adlı blr ihtiyar 
talA:.ı vardı. Bu a.d&ınm bUt.Un söyle
dikleri doj'l'U çıkıyordu. 

Bu üıtiya.rın, adi bır !alcı de.ğü, A.· 
ve fazıl bir adam olduğu söyleni· 

yardu B&Zllıın kluıeden tardedilmıt 

bır papaz o1duğunu, zaruret içinde 
kalınca falcılığa. başladığını ıddia. e· 
dıyorlardı. 

Fakat. hiç 'kım enin 'bilmediği bır 
y vardı: Bu ihtıyarm, ikı ay evvel, 

H!il C\"inde Orlean Du,kası Fılıp ın 
yaretını kabul etmtş olması." 
Dük, 1htiınal k1 kralın id:ımına 

r y vermekten mltt.evelht bir vicdan 
azabının sev'kıle bu !alcının hara.p 
vıne gelmişti. 
Falcı onu derhal 'tammış v : 

Asaletrneap! Büyük bir kaır· 

klık ve birçok b1Uın görtıyorum. 

iz de aralarında bulunuyorsunuz. 
Fakat neticeyi öylemefe kor'kuyo-

ııasma yakl~tı. ı••aıcr, bir zayiçe Buz dentılnden Karaı:lcnıı;c kadar o- sektörü. ilzerinae Kıztltırdunun ilk va'b(yle, Alınan hUkCimeti, bu b~ 
yapmakla meşguldü. Delikanlı, dai· lan saha dahilinde Sovyetleroe buna ltuvveUi talılfdatı icra. olurnnuşb.ır. c;ııhalarm ta.bllyesl ve oradaki ahall· 
releri, mtlsellesleri, T&kamlarr, ı~- hnkıı.n görülen 'her ıyerde, ga.rb& doğ- Almanyanın bu devteUerle ~~ nin can ve mameleklnin tahtı em
reUerl seyrettikten sonra ısmtnl .söy ru ileriye stinnok ve Bollflvikl~ olduğu DtUısadi a.n'laşmalann ki. bun :niyete alma.bilmesi ~in münasip bir 
ledı. İhUyar tı.Umln, doğduğu tarihi. meyi Avrupa ist1:mnet.inde daha il lar Moskova kararla.şmalarma tevfi· ,mUhleUn verilmcsl hwrusundıı. Rumen 
mesleğini de soylemesını ıstemesi U· rlye nakleylemdkti. İşbu polıtf'ka:nu: kan müteessir olmıyaoaklardı, Sov· hUkfrmeUnln 'bir ricaıııru Sovyet hU· 
zerine asa.bil8'U ve gıtmeyc davran· inkişafı iı.tıd'kei safhalarla !kar&ktert- yet t. 1111 ıCımeti tarafından tek taraf· kOmetine bildirmiştir. Fakat yine 
di. Piyer lö Klerk, uzun müddet ken- zedir. !ı olarak fe&hedilmlş olduğu da. hu· Sovyet hllkQmetl Rdma.nyaya bir uı-
dllilni sUzdU \e sUktmcUe: 'rada. isUtra.ten zikrolunur. tim.atom tevdi etini~ ve ultiır.atom 

- Nıçın bu kadar acele edlyorsu- Politikanın inkiıaft mUhleUnin hitamından evve! 28 ha.-
nuz? Siz Korslkalı d~U mlsinız? Alman aleyhtarlığı zıranda Bu.wı .. "- böl"'elerinin ve bu Mevzubabfs politlıkanm ink•fma, b......... 0 
Kont Kagliatro'nun on sene evvelkı MoSkova mulcavelclerınde, sabık 'la muttasıl olarak 1\ınaya kedar 
kehanetini unuttunuz mu? Kont: teşrinievvel ve ~tsanı 1939 da 'Pdlonya devletinin topraklarına mü- Resarabya heyeU umumlyesır.ııı iş· 
cBtr korsikalı, mllletın arzusıle hU· Eston~-a. Letonya ve Lltvanya fle tcallik 1n1cnfaaUe.rln !buduUannm tah ~aline ~o.mrştır. 
kQmetin idareısınl ele alacak, az mUzaharct t.1is:ıklan namı altm®'ki dldinde, 1,bu menafii huduUarmın ö-
ıonra kendini diktatör ilAn edecek .. > pakUarın lmzasmdan ve bu mmnle- Harap bir bale getirilen topraklar 

tesinde hlç bır 5UI'etle siyasi tahrikiı.-
Demcınlş miydı... ketlerde, a.s'kcri isUna.t .no'ktaıarm.ın Bu topraklar dahi S.vyet ıt !hadı 
Yabancı bu sözlere ehemmıyet ver tm yapılmryaca&"ı, bil!ıkis her iki ee tesl.fıiyle, tnuı....--t oı ..... tarafından dwhal ılhak t'dilmlş. bol· 

medığinı, inanmadığını ima. eder bır ~-- unmu:.> .... r. nahtakl işgal Cmel<amatının taallye-
MUtealdn a,;,."-l • tr h f(!\ikl~UrUmiş ve bu KUreUe lıa.kl 

tavırla ce\ap vermeden çıkıp ı;ittf. .- ..... Y.7"' nwı 8& anç a- 'tlnin :mUnhamran bu sahalarm sulh 
Aradan d5rt sene geçtikten sonra reketi. FL"l!And!yaya. .rnUteveccil\tlr. fçel'3lnde icra olunacak 'kalkın'rn~ı- .ka•.en harap bir hale get.Til:ıılştlr. 

General Bonapart, ttalya seferlerin· V~.<ta'kl Sovyet Rus mutalebatI '1µ, na münha.sır 'kalacağı, tasrlhen karar M'('~k va.da ReJclı htıiı:nnı .. tl tarafın· 
deki mul rile bUyUk bir ~ret ka· 1bun1arm kabulü, bir hür Fin devleti- la.ştırıımıştı. Relch h ır,ı;(l!neU. Sovyet ~an S<;vyet Sosyalist CUmhurlyetlert 
zandı. Bundan istifade c~ek, h~- nın hUküınranl& .haklaruu ortada.n lttlhadmm 'bu anla~ıı.lara rağmen, ltUhadm şıı.rkt Avrupa.da. ve Balkan 
met ıdares!nl büsbütiln clıne almak kaldırdı • Fin hll°kQnıeti tarafından daha mevzubahis &hanın işgalini he da bırakılmış ola.n menafi aah&lıı.n-
taaa.vvunında bulunuyordu. l~e bu men frnüteak\ben Lehlstan umumi •ıı·~ 
ıırada. fhtJyar takmın eöııleri batı. redıdedlllnoe. Sovyet. hWdmı.etı. Kuııl- .uı nt tat.lhda.! eden n • m he<: ... ~ umumlyeıs nln lgali ve 

rma. geldi. Evine gitti: n?'1'ın nyasoti alt.mda bır komUnıst rr tahıikAtm yıı,lnız; yap&na.sma mU- .oo..~.cıeştirıhneslle So\yet hilkQme
- Ustat. dedı, 8ize mUhim bir şey ı;özde • hükt:nnetinln kunılmamruı. l· c;a.ade etmekle kalmayıp ayni zaman U !&rih ,.e tevil kabul etmez bir ıru

ormaya geldım. Fak&t heme."l ve kr ımıl 0 muştu ve Fm milleti bu lhükQ.- da bu tahıika.tı ile birlikte ışlemek rette .Moskova kararl.a...,cUr?lmalanna 
saca cevap verebilır mısınız?" met ile blletnn_ ıe _ Uglyi reddedince, Uzere, vaım- mut-~"- bu tahri· bun eticeıı o~ u~m aykırı ";ardkct ctmlşt'r. Buna rağ-

- Hay! Hay!_. un n ı. Finltndtyaya bir ul- katı, bir Bol~vik propa.gandam ilo 
Napolyon. ~ cUmledekı ke- Umatomun vailmesi, ve 1939 ~i- hnnaye ebnlş olduğu hak'.lnnda gayri men, r:eıch hUkCmıeti, !=lovyet Sosya-

limelerin Uk barflcrınl bir klğıt par nis&ni sonunda da. kızılordunun Fin· kabili ccrhUret delillere malıktir. Bu Ust cUn±tı"'lYetieri itt "a.duıa 'karşı 
çasına y;miı: landiyaya !'irmesi, olmQŞtur. topra.'klarda dahi, işgali hemen mUte ~ıne 'bu lef.er dahi ve!akilr w ha.tu 

<Korsikalı General Bonapart. ta- ?.tart.ta a.ktolunan Fın - Rua 6UlhU akiben, kuvvetli Rus gamızonlan hareketlen daha. llert glt·nhtir. Rek:h 
avvur etUği hilkClmet darbesınde ile Fuılbdiy& cenubu şar'k1 vilA.y&t.- nakleclfhnlştir. Da.ha Alman ordwıu hül:thneU, Fin llıırblnde ve Baltık 

muvaffak olabilecek mi?.. ilerinden 'bir· 'kısmını tel it etmek mec- Garpta Franaaya ve İngfltereye lkar· meselesi::ıcie tamamen ge:iolj dunnu~ 
lhUyar falcı. hesaplanru yaptık· buriyeUnde 'k~tı kı lbunl&r der- şı haıı> etmekte fken, Sovyet lttfha- Qlup, &sşrabya ~nde. Rumen httkll-

tan sonra şu ceva.bı "Xll'di: hal bolşe' iltleştinnenin eline dUşUr- dmm Balkan'a lmUtevecc.lh fleri ham· ttnetine kalll S<n"Yet hUkQmetinin nok 
cTahta oturacak. Fakat, çok geç- mU.,tqerdi. Bir ıki ay sonra, yanı 19'0 le&l vukua gelmıştir. Sovy t hWrO· taina.zarını tubnut ve SoV)ct hUkC

meden İngiliz toplarile tahttan dil· 6enealntn tcmfnuu: ayında, Sovyet. it· mcti. Moskova mtlza'keratmdş, Be- meti tarafından yara.tııazı vakalan 
şeıcek .• :ı> tilıadl B.:ı.ltık devleUerine ~ ha.- ~erabııı. meısclcıılnln halliqe mUtean!k kalben ıatemiyerek de olsa., hoş gör· 

Bonapa.rt. bu sözlerı bUyük bir t"eket.e geçmi~tır. Litvanya, bır(ncl tahrikin hiç bır uman 'kendi tara.- mcstnl bUmıştir. Bundan daha ileri 
heyecanla dinledi, ve: Mosltavn muka.velesiıtden sonra Al• fmdan va.ki olnuyac&guu beyan et.· giderek, Roich hUkQnıcti. ikı devlet 

- Size bir ~Y daha soracağun... man menıı!il uhıwn& dahil 'bulunu- miş iken, Reic'h hffkQıneU 24 hazıraıı arasında daha. bidayette ihtflAfatı 
rum Dedi. yıne bir kağıda şunları yu. yordu. 19'0 tarihinde Sovyet. bUk(l!netinde.n mllm'kUn olduğu kadar bertaraf etr. 

DtJ'k l6l"al' etti. İhtiyar falcı cevap dı: Sovyet ıttihadınm arzusu üzerine, .Be.ııarabya meselesini kuvveUe hal· me.k üzere cömert bir &uretto girışı-
erdi: <General Bana.put. kansı Jozefm· Relch hükQmeti, ildncl mukavelede, ıetmeğe artık Sovyetlerin 'karar ver- Jen ahali mUbadelesı ~ni üzerine al-
- Kralın çıktığl idam sehpasına ıe mesut olacak mı? bu m~eketin ekeerly t. teşkil eden rn~ old~:tlarm& dair blr ftıal{l!n&t. al- mıştlr 'ki, buna tevfikan Sovyet Sos-
kacaksmm! ... 
Hakikaten, DüJc <Filip • Egalıt.e.> 

ayni senenm ikinC1 kAnununda idam 
o undu. 

İhtiyar falcı. az sbnra <Bonapart.ı kısmmda\d menfaa.t.ıa.rmdan, kalbi nuttJr. Ayn! zamanda, SQvyet mild· yalist CümhuıiyeU.eıi. ittihadı tara.
mesut edemiyccck. Aynlacakla'r! . .> mzlıyar9k da olsa, aziz 8Ulh hUnnetl· delyatmın Buğdana da. yanl eSki A· ıfından ip olunan aahalardald bll· 
Cevabını verdi. ne, Sovyet ıtt.ihadı lehine, va~llJ vusturyanın vaktiyle vlr taç _ eyaleU cUmle Almanları Aimanyıı.ya. cerı 

Napolyon. o sıralarda pek çok sev tir. Marmafih arazinin bir şendı olup, hiç bir zaman Ruayaya. aıt ol· göç eWrmiştir. 

K "k 1 • aretçİ eliği karıSn\dan, ayrılmak mecbunse.. Alman menafii satıuında. 'kalmakta mamtş olan ve mOn.kerat eıımasmda Relcb hUkOnıeUnln kanaa.U, Sov:yet 
0 r S1 aı 1 Z 1 Y t:ind kalaca#UU duyunca kızdı. Yum berdevam idi. lŞ haziran Wihlı 1bir, MoSkovada., ~da eısaııen hiç 'bir Sosyalist CUmhunyeUerl IWhadı ile 

n.ığunu masa.ya wrdu. K4ğltlarm ultimatomu mllteaklp bO.Wn litvan· j tf1Y görilştllmemlş lbır sahaya.. '8D1il devamlı bir uztaşına.ya. varmak hu· 

Hayrola erenler 
S.ltanal devrinin saray ma

aahipleri araamda lan sözlük· 
li Fevzi Bey adında, aai ıözü 
anadan dolma ka~ bir at 
vam:ıq. Her rutladıiile a1Q 
edip eilenmeyi idet edinmek· 
la maruf olan bu adam, bir •· 
ı.ı. alaca karanlıkta yalımım 
cadde merindeki pencerelerin
- birinin önünde, sö:ıliiaii& 
olarak kahveaini içerken, ıırtt· 
na koca bir döıeJc ile aba ve 
lmbeNni yüklenmit bir bektafi 
dedeeiııin yoraıaı ve beqin bü
haWe ıeçtiiini aörür, biraz ei· 
1waeJ< filaj ile: 

- Ha,rola .enler. diye 
........ Böyle erkende bu 
bclar •in' yükle ne tarafa bıf
rif? •• 

Muhatabuun makaadau ve 
tek aöslü oldujunu derhal far. 
belen baZU" cevap bektati de: 

- Hakikat erken efendi 
buretleri. H~ ıiz de gözü· 
nibiin birini henii.z açamanu§• 
ama. 
Cevahtnı verir ve yoluna de

vun eder. 

her parçasmı 'bir tarafa. attı. Çıktı. ya, yani Lttvanyanm, Alman mena.- bulundulu blldirilıyrdu. fiUSllllda besleınl~ bulunduğu arzusu. 
gitti. fıl saha.sı dahilinde !kablakta d&- au lSbata. medar daha iyi tur delilin 

Fakat. ömru oldukça. ihtıyar fal· va:m eden ikıımı da dahil olmak üze,. İktuadi men.faaller g&ıt.erllmesine hemen hemen lmkAn 
cmm ısözlerinl unutmadı. re, Reicıh hUk~etlne hcrha:n,gi 1blr Moakova nezdindeki Alman bUyfik Dlnuyaca.ğı ttnetkezindedır. 

F. S. !haber verilmeksizin, Sovyet ittihadı elçtsl, Sovyet hUk~meUne, Jtara.rmm (Arkuı var) 

roünkü aayunıadan devam] 
Baz:an hava yajmurlu olduğu 

gün evldc kıtlmz. Km§l karwa o. 
tur.duğu:muz halde bir iki saat '>J" 
~ft söz söylemcdiğinuz olur. Zev 
c.mı bana bakar. Şimdi anlıyorum 
ki .bend eın bir §CYe iııtizar ecijyor. 
Be.o de bir ll!_k. menka:bem arzu 
ederek :z.evclmden ne!er bekle
me:m ~ Sonra sık.ıhnm. Zaten kal· 
b.imde «Sevecek mİ;Y.im ~ > Şüptıe.. 
si v-"en timdi czevcimde a~k 
yok I> Hükmi.le aoğük durms.,a 
baıtladrm. Bu aözleri okurken hid 
detine mağlup olarak oka§larw:ıı 
ça;tıına Güzide! Hayalime mai
liıp ıolmu.,tum. ~kın hakikaıtmı. 
aaa.detiııin mahiyetini anladıjım 
zamanı zcvcimi bahtiyar ettim. 
ben de bahtiyar oldum. 

C'B.i:r gün zevcim eabahley.ın 
çıktı. rı,itti. Yalnız canım skılmıYa 
ba.tladı. Giylıııdim. Ayına. şeidimi 
bana. ahet.t:ircliği %all1an biraz. 
aevilecek. kadar güzel olduğumu 
tasd:ik ederek zevcimin baına kar
fl gijaterdi.ği dikkat ile beraber 
muhabbeı:aizl.iğlıı.. sebeplerini an 
la.mad.an. Ben ne bileyım) O sa
.kin hali. bana muha.bbctaizükıt.en 
ilen geliyor. cizye bir keder hie
setnu"'t~. Bu elem büyüdü. Ar· 
tık zevcime k.a?'§l pek oğu'k duru. 
yordum. Yoksa ... 

. HiKAYE 
Ahi Bu luskançhkl... Belki 

ıevcim. izdivaçtan evvel hir bat· 
kaeını aevm~ ise. .. Neden bııka
myorum. Zaten Den. zcvcim.i 8CV• 

mi;yıor değ1 m~? Bilmem, ye .. 
rimıde duramaz oldum. G~or 
iki ayl:ik habralan topluyor, her 
hir.ta.nden a,rı ayn zevcVnin ev
velk,i mtdıabbetinoe e.it , bir emare 
buknaya çalışıyordum. Bhdcnbi· 
re akhma gclc:l'.i. Anahilannı daima 
yarımda ta.ttdıiı kütüphanesini 
kaTı~aa.m neler bulmam, ne-
ler._ Çiçek demetleri. k.urdclalar, 
zarif mektuplar ••. Titr~e ha,. 
Iamm. Çabalıya çabalı_Y; kütüp· 
haneyi açtım. Bütün kitap. Yal
nız üst gôzün.d e güzel bir futo 
duruyottlu. Saru:lırlyaya haaantk 
aldım. ~te zevcimin eski aewa 
vesikaları... Açamt)'Orum. Zev· 
cim gelir diye korkuyorum, için· 
den çıkacak mektuplardan ne de 
rec.e mÜteeair olacağinı dütü· 
nüyonmı. Ze~ ff'Vmediğim 
halde neden kıskanl}'X>l"dum~ Ni
hayet aç.tım. Mektubumun bu 

BİR ÇİÇEK ~:n mo=~ bs:~~=bh; 
• • aöyleımiyeceğ:im. Oh olaın l Ben 

lçlN aylarca. üzüldüm a.. Sen de bir 
• • • dakika üzül ı.. Fak at, hayıT ben 

hqdtgam değilim. Huauıs.ile timdi 
Bir kadın melshllwndan: o kadar bahtiya.mn ki söyleme· 

Yazan: 
l'llad Samlb 

nolctuuu mer.ılda o'kuyoraun de· 
ği) mi} Ne göreyim. kurumuş aııd 
rengini kay.betmiş bir demet mc· 
nekıfe .•• Demek a_!'kbn yal.na IÔY 
le bil' hatıra bırakaıra.k diğerlerini 
mahveıfm* Titriye titıriye elıme 

aldım. O ne? ..• Üzermde birkaç 
beyaz tel gibi jpekten par.çalar 
var. O zaman beni görmeliydin. 
~'"mÇ beni ~§'?rlırnlftı. Çünkü ... 

Çüıikü... Bu noktaya gelince 
merakından.. telaşından ıııabrlan 
çabuk çabu'k okumaya. bllfladtn 
değil mı~ Fa'ka:t b.iraz iızull Ben 

den duramıyacağun. Senden~
lra hayatıma iştirak edecek kim 
var? Bulduğum güzel bir menek
şe idi._Kurumuş, narin. naçiz bir 
hiç gibi meneqe. .• Fakat, dÜ§Ün 
ki bu kiiçi:k çi~ek büyük bir aşk 
hayat.mı "Jhya etti. 

Bu. .izdivaç günümüzde göğ
süme t.aıkJtyğ?m bir mcndtşe .idi. 
Bunun, öyle remn1 bir zamanda 
göğsüı:ne takılması muvafık olup 
olnuyacağını düşünememiş. hatta 
annemin bile hedefi itirazı olmut 
idim. Bir arahk çiçeği göğsüm<ien 
kaybe~ Kalabalıkta birisf 
~rptı, goğsünu:len dü§tü, eitıı 
zanne!ımişt.'m. Meğer ne lı:a-dar, 
ne bd'ar aidanmf!Im •.• Bu çiçeği 
z:eıvdm alm~. sa.ldamı • Demek 
bır çiç.eğm. bu henı'm enı aevgili 

Hem patron, 
hem sekreter 
" Melodram kontu azametini 
bırakhm ,, diyenle basbaşa 

Nizameddin Nazif T epedelen· 
lioğfo ... 

Yahut ~Tepedelenlioğlu> auz: 
sadece Nizamedd.in Nazif, hay.atı, 
ka.raıkteri. çatışma ıtarzı ayrı ayn 
tet'kik edilip cilb er' e yan yaztla· 
cak hır muhanir. 

- Yoahıız muha.nir mi? 
- Hay11'1 
O §rm:di, geç vak.it çıkardığı 

En Son Havada :gaze1csinde gör. 
düğümüz gibi. hem pMl'<>n hem 
baş muharrir. hem aekTeter, hem 
idare müdürü hem aer bayi hem 
de müveı:zi.cfü. 

Kendisini yeni gazetesinde zı· 
yarete git!tim. Ajamıların içine 
görni.ıhnüş. aerlcvha.lann punt.ola. 
rı arasında bunalmı,. uykusuzluk 
tan mora.rmt§ göz kapaklarını dan ağırı.a rmş göz: kaıpalı;.brıın1• 
zor açar bir vaziyctı.'te, çatışuıkcn vmçle ka.klmr gilii zorlukla ,a.ça• 
buldum. r~ doğan gün~ ba'kıp son:• 

- Buyur bakalım çömez <ledj tekrar yumu,pk yastığın .içine s0 • 

yak bir aıga.r.a. Yakmazsan olmaz. mülerek aaatlercc u~ a.d•' 
Patavatsrzdır. 00$İ.. arkada • mım, çah~a!ktan ~11\ 

patron, müdür onun .indinde hep- dostum, uyuya.mıyıowm. .. 
si müsavldir. Ağzına geleni vor .. O eski Baıbıalinin ~ :ıı"h· 
tinr... ni,yeti artık öldü. Onu dtruı.neYe 

Naçar yak.tık... çalışmJlY~ım. 
- Gazeteye bak decli. ç.içck ı Sonra blzcle gaı:ctec.ı~ yapafl 

ya.ptım çiçek. lar kCJl!li gazetcl"erine .inannlO'ot 
Sa~ıyorum böytlc bi.r gazetenin lar ki gaıJetec.iliık yapaılar? E,.. 

ku.şısında latanbulda rakip ola- veld. gazeteme ben iııa.nM::aiıJ1l• 
rak nasıl gazete ç.ıka:bilcyol'? ondan sonra seni inanıd'ı~ı~ 

Oku. §U 6Crlc'llha1an... Ajansları aeibet.eı oLıırak ~ 
Var rm ha:cli!leler.i bu kadar jyl bir kari olarak evvcti ben okU' 

gösteren b~ka bir gazete? yacağmı, Ve dfyeceğim ki: , 
Ötekiierin'ki gazete değit an- - v~ canına, bugün en ı;ı:ıııı 

bar. Geldi ajaru .doldur. Geldi him havadis bu: 
havadis kay. Buuya sıimaz:sa, a! Ey kari ai sen de oku. Ve~ 
ikinciye oraya da olmadl, at g"•. ceğım ki k.ariin işi gücü yalnıl 
mı. Angarya ka.b ün.den i§. Bu gazete o'kumak değud.fr.. Qıııı' 
gazotec.r ık mi? da.ha başka yapacajı birçok ifle! 

Biz.de gazetoc.ilik Cemal Nadi- var. İşte bunun iç.in ben.im de ~ 
rin karikatürü gibi. ZÜem: Ka.r.ie zaman ıkazan.dırı:ıır: 

Bakıkw dükkanına gir.ı.p. ıbenim en mühim tuldett!Pn f'!1 
- Baba, kağıt var mı kağıt) onun gözüne en çok çarpııbi'" 
- Var. cdt bir ~i de göstenndc oııuJI 
- Müre.kıkep var m1? dikkat naza.rıru o hava.dia rııeıı· 
- Var. ne çekerek o havadisi ona llllır 
Baba, ne akılsız adamsın be. hakkak akutma~tu. 

Ne dunryoraun çıkaraana. bir ga• * 
retc. :a ~·nd • Ö 'n en Eın ~ a dia"uı çıkma.~ 
gazete ç.ıkaı"I)'IOl' ve gazeteciliği yakl-aışcy ordu. 
bol pata ile yapılır bir murck· Ö.nüne yığdığı ki.iıt2ara ~ 
lteplenmiş Uğıt endüatrisi haline yan,dan rcs.im alıtı yazpyor ve ~ıı 
190'kuycırlar. lu§la.rından dolayı kcnıı:U k~ 

Halıbuki i§ böyle <leğil. Her tebrik ediyordu. 
şeyden evvel kafanın i§lemes.i la- - Naatl? ~ 1 
zım monşor .•• 

Kafanın i§kmcsi. 
Bizde gazeteciliğt aran., ike-

miren ve hatta onu ölıdut1Cn yeni 
bir §ekil e.ldı yürüdü. 

Gazeıteyi ımet:lWr ~tile 
idare etmek. Al sana b.izim apğı 
katta~ :idareciler. Herifler gaze
teci değil memur. işleri gi.ıı;lorı 
lmıtasiyccilik. Ha.vale et gitsin. 

Monşcr bu iş gazetecilik.ole 
&Okmee~.+ Ça~oabm. Anıa 
nuıl~ 

Ölürcesine. kendini öldürüree. 
eine. Yemek y~cğe vakit bu la
me.dan, yatıp uyu~a me~an 
kalmadan. ~ve gidip ~p değiş 
thmeğe imkan olm~ ... 

Böyle benim gibi, ~abı
nm tonuğuna basıp terlik. yaparak 
çalıp~abm .... 

- 1.nanır mmn dod::u.m gurıde 
on llelkiz csaat ve hazan da cl:aha 
fazla çall§lY.orum. 

Ben Ci uvl.kuıya. düşkün bir a
damım. Ben ki, sabah'la.n uyanıp 
o ağır vücudümle göyle bir aağ
dan ec>la clöndük.tcnı aonra. uybı-

çiçeğimin ckadrini bilecek b.ir zev. 
lce, bir meziyete .ince bir hisse, 
Ok?'& malik .imişi Demok ben onu 
anbya.mamt§ım. O p.ir .imi§, hae
aa:s imiş. kadirşinas ~. bcrıcy 
imi§. Ob saadetim.den lkendimı 
kaytbettim. Pek mesudum diye ağ 
la.dun. F~a.t bu damlalar, keder 
yqlarma. bcnze!mez. Tatlı tatlı 
yanaklMtmd-an ~ğı süzüldü. 
Zevcimin Tuh.anu, kalbin~ tabia
tının güzelliğini anladım. İşte o 
zaman saadetimi hissettim. Eve 

geldiği zaman cSeni sevzyoru.ml:. 

b.itabile kueağma a.tılcbm. ~ı. 
K.aıchn bJbin.i böwie bir daha tec.. 

rü'be e~ olöuğu için qkıru. e
lemini şerh etti. ~ onwı ifade
sin.deki Qiire, n.a.tık:aısındili gu.zel-
1.iğe lhaıyran oldu~ Zevcimin her 
hali. her tavn pek aevimli, pek 
h.o§, pek cana y~kın. gorunüyor
du. Çün!kü brtımı-daki o adam 
değildi. Onu sevdim, pe-k çok acv 
dim. Çdk bahtiyenm. 'Görmüyor 
muımn sevgili Cüzidcl Kadın kal. 
bi ne çaıbuk aM""anıyor, neler
le eevin~or. Ah 1 Bizi titreten ha... 
zen bir te'bcssiim. bazan bir ke· 
lime. hazan bir hiç. buan bir ç.ı· 
çe'k değil mi? ••• İ~te benim de öy 
le oldu. Ben de sevdim. Niçin~ ... 
B.ir çiçek için! .•• 

- Mon er ib.izıe Nizame&diıl 
~azif d~ler. 

Ciiı:düm v.c aklıma kendi keSS' 
diıu bQğenmeyip eski h.ali.nd.cıı ı~ 
kayet eden no bir fıkraaı ~ 

* Hatırlar mısın ü.ı-a:t. but'' 
d~ birıkaç sene evvel • Artık beJI 
eski Nizameddin Nam dejiJ.iııl' 
Tamamen değıştJm. Aııuk beoO' 
Ma.na.kvanva.ri bir melodra.Jll 
vikontu azam.eti )l;okl Masa ~t' 
rine oturduğum zaman küçulı 
~ §llllArtı;.mlf bir gor~ ı,eıı· 
~e:nüy.orum dcrn.ift.m. 

F akaıt şimdi, &eıU yine rna"' 
nın üzerine otuimU§ kötu bıl 
SerıkildoryaJı paketinden siiaT' 
çıkarırken kendini lkn iar )aal e 
oıçchilecek de.recede hir ha.fiil et 
ve .ihti,.~a kurulur.l:en iörilYo" 
rum. 

- Ç&nez., dedı. Otur. Seıı •· 
dam ol:ac.ağ benziyorsun. BeııİJS1 
he.rekcııllerinıe ıbalk sen de oyle 
yap. Bu tipte adamlara bu ~· 
de hardtet 'lazım. - ·•ti' 

Faruk J'U'P" 

Zeytinyağh domates 
dolması Fınnda 
Dolma olabilecek kadar iri

ce ve sert on domatesi yıkadıiı" 
tan sonra keakin bir ~ 
aap tarafından hırpala.nlad_,, 
keserek &ÇllllZ. Dört so ..... 
çentiniz. Tencerede ze)'tin1J' 
ile penbele,inceye kadar Josat 
bnu. 300 l"am pirinç ile ~ 
on yaprak taze nane, iki kah_.' 
kapğı tuz, birer kabYe katli' 
yenibahar ve toz tekeri te11~ 
reye abnız. Buna üçer yeırıJ/. 
katığı zeytinyağı ile aıkılmıt dtr 
matesin çekirdeklerini ~ 
yalnız suyunu kabnız. Biru 1'9: 
vurduktan sonra, domateaJAsr' 
doldurunuz, kapabnız ve.~ 
pak tarafları yukarıya ge1lll""""" 

üı:ere bir tepsiye diziniz. O_... 
lerine birer yemek kafaiı -': 
tinyağı ile yaiau et auyu I~ 
rerek > a hararetli fanna aur-
nüz ve yirmi dakika aonra çıkıl
nnı.. Pek leuetii olur. 
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o ';~:T:ei,9[:;Clf~ T~-ıetcfo : ve ··_Af8.nS · Haberleri < 
. ' ~ ' ~ 

Prusya -Polonya 
üzerinde 

relin kayuwalidesi, Ahmeot Emin 
B .... k M' M . . . . Ya1rnanMl yengesi .Bayan Rahime 

uyu· ıllct 1 eclısı reıs vckı- Sqmer.san oazar eccs.i saat dört· 
Şemseddin Günııltayın kızı Ba· te .gözlerini tınya~a kapamış Fe· 
n. Seniha Giınaltay ile tüccar· ! ri.köy lkahrifıtamnıda ID:>z y~sları 

an Kadri K~ncalın oğlu y~ad 1 arasrnda ımetfcni c'bedisine t~vdı 
ancahn nikahları Erccltoyunıde edilmi tir 

LiTVANYA 
istiklalini 
ilan etti 

MOSKOVA'da 
Harp haberi 
sükunetle 
karşılandı 

Vaşington 
mahf ellerine göre 

Sovyetlere 
yapılan tecavüz 

1 MATSUOKA l 
Alman elçisile 

görüştü 

40 Sovget tayyaresi· 
düşürüldüğü 
bildiriliyor 

Bcrlln, 23 (A.A.) - D. N. B.: .., 
So\-yet harbının ilk glinUnde ::)o\'• 

yet hava ku"vetlcrlnln zayiatı saat. 
ten saate artmıştır. Hak ki rakkam· 
ları bıldırmeğe şimdiden lmlmn yok· 
tur. Fakat Alman topraklarına "kar· 
şı ~O\-yet t.ayyarelerı tarafından ya
pılan iki taarruzda uğradıkları ezici 
ntağlflbiyetl Alman ha..-a 1rnvvetıer1· 
nln So\-yet Kızıl kuvveUcnne indır· 
dlğı darbelerin şiddetini gösterir. 

kıted"l-: ... :.. . 1W<~ ... •• !'vterhume hayn eever, fazilet, * Tabein Kalkavanmı kızı Ba- nezaket ve ahlakı lhamıliği :nef· 
a~ Mihrişah Kıalkavan ile gaze· sinde cemetmiş. Türk kadınlığı· 

lccı arkadaşlardan 8. Hasan Kaz. nın bir öııneği idi. 
anın ııkitleri lstanbulda icra Cenabrhak rahmet ve guf anı-

~d miştır. na mazhar 'bu~ursun. 
AYfN: .. * Müteahfut Cevdet Cebe'nin 

annesi Bayan Ayşe Cebe ölmii~, 
asri mezarlığa gömülmüstür. . lzmir Maarif müdü~üğüne Ü· 

Çuncü u:r.umi mtifett.işlik maarif 
uşavj.j Mustafa Reşit Tarakçt-

0i:!u, Amasya sıhhat mü.dürlüğü
~ic Çanakkale srhhat müdürü Dr. 

a it Barbaros tayin odilmi,...ıir. * İ&tanbul birinci ağır ceza 
ltıah.ccmesi hakim muavini Ba
hn Bedia Söylemez İstanbul 
tu>n'huriyet müddeiumumiliği mu. 
il\'ın ğ!ne ta;y.in edilm~İr. 

~: , 

Iüccar lsrnail Raif Son~rsa
S n rcfakası Prevantoryom ve 
arıatoryom diş ta'bibi Suat Gü-

- BAŞ
[ ABALJ:DD DIYAMI 

B. Çörçilin 
nutkundaki 

*Milli Mtidafaa Vekaleti Ve. 
teriner reis muavini albay AH 
Karadenız.ın oğlu yedek tayyare 
su'bayı Cihat Karadeniz lııtanbul
da ölmüş, Büyükiada mezarlığına 
gömülmüştür. * Bey.koz .iskele caımii müez· 
zını !hafız Nurinin pederi hafız 
Hüseyin I lüsnü Temizöz ölmüş, 
Eyüpte aile mezarlığına gömül
müştür. * Posta müdurlüsünden e
mekli Ahmet Hamdi Ankcan öı
müş, Mcrkezef endi ~a'bristanına 
gÖJ!IÜlmüştür. 

Menzies diyor ki 
(Başı 1 incide) // j 

tralya. Başvekm Menzles demiştir 
ki: 
Sovyetıer Birliği mUtecavizle dö· 

vüşmiyc hazır olduğu ta:kdlrde bu ye. 
ni hAdisede herkesin nl'kbin olması 1-

• ç.n sebepler vardır. Bitlerin hareke-
S e rzen ıc;. tı Ukranya. buğdaylarını, Bakft ve 

"!: İran petrollerini istihdaf etme&i iti· 
«e b (~ı 1 J_n<"lde) )'.( /X barllc mlıni<lardır. Avrupaya 'karşı 
ik ulundugu nazı ve f aşıst ta- yapılan ablokanın Almanların itiraf 

illa atıerile bu şekilde bi~ anlaş~ etmek istemediği kadar mUes.5lr ol· 

11 
Ya varınca lngilterenın m'l!g duğu aşikö.rdır. Sovyet • Alman har

tler olma~~nı .~abii görmek l~- bini bıldlren heyecnnh haber Bitlerin 
t tndır. Çunku Rusyanın 1ngıl- yolsuz hareketlerinin yeni ve tam 
b~~e .Y~. Fransa.ya n~~ha~i~~ ~a:- bir ifadesıdir. Haber vermeden ve or
~ onune geçılecegı duşunulU- tada haklki bir sebep olmadan Bitler 
~kdu. Sovyetlcr bu Uı:rzda h~- yalnız Sovyetıer Bırllğlnc kıırşı glrlş
ha!t etmeselc?:1i belkı ~e hıç 1 tiği taahhUtlerı nazarı ıtıbnra. nlma
;..""'.P olmaz. dunyada bır km:- mazlıkla 'kalmanuş, bu taahhUtlert 
~t :muvazenesi kurulur ve daı- çi~nemlşttr. 

Londra, 2 3 (A.A.) - Reuter· 
ajan ı bugün öğleden sonra Lah
ıti Litvanya rady.o ~a6) onundan 
aklığı şu haberi ihtirazi 4-ayıtlar· 
la bildirmektedir: 

c:Bugün öğle üzeri Litvanva 
radyosu Kaunas' da serbest bir 
Liı.vaeya ihükumeti kurul-duğunu 
ve Litvanya'nın i tiklalini ilan 
ederek Sovvıetler birliğ.indcn ay· 
rıld~ğım almanca olarak söyle
rni.<rtir.:f> 

Alman - Sovyet 

harbi 
(Bw,ı J Jnclde) /-/ 

!erde Alman ilerı hareketi durdurul· 
muştur. Finlandlyadan hareket eden 
kuvvetler hakkında henUz bir haber 
yoktur. 
Almanların Uç grup halinde taar

ruza. geçtikleri anlaşılıyor. Cenupta: 
Alman - Rumen kuvvetleri. Bıınl11rın 
25 l Rumen, 23 U Alman ol'mak il:ı:e

rc 48 tUmen olduğu tahmin edlltyor. 
cİklncl grup: Prtısyadan. Bunun 

bir kısmı Vuı·şovanm şimalındeıı, 

bır kısmı da. cenubundan Raınanya
nın şimnllne doğru olan bölgede ha
rekete geç•m!ş olması muhteıncldır. 

«Burad:ı.kı Alman kuvYeUeıı, en az 
100 tUmendlr. 

«ÜçUncü grurı: 10 Fınlanda ve 2-3 
Alman tUmenlnden tbaret olduğu ha· 
bcr verilmekte ıse de Norveçtcki 5 
Alman tUmeninln de getirilmesi ve 
bu gnıpun da 16 • 18 tUmene çrkaı·ıL· 
ması mUmkUndür. 
«Şu halde Pinlandadan KAradeni

ze kadar uzanan 2,400 kilomelrcllk 
geniş cephede 160 • 170 tllmen bu
lunuyor, demektir. Almanların, 'ha· 
len harekete geçmiş kuvvetlerle har
bi ida'meye çalışacakları !Şliphelidir. 

50 - 50 tümen daha celp etmeleri [h. 

Uma! dahllfndedir. Bunu da az gor
dliklerl takdirde müttefikleri l\111ca
ristandan ela. istifade et'melerl muh· da olduğu gibi bu muvazenc

d eıı iyi, kötü bir anlaşma çıkar- Kanada yeni tecavüzü Almanya- temeldir. 
ı. 

l 1939 da bir !ngiliz • Fransız
b~s anlaşmasına rağmen harp 
•1 e t>lsaydı Almanlar kuvvctlc

?tıı ikiye bölmeğe mecbur ola
~~.klar ve yıldırım harb~nc ait 
anlarını tatbik edemıyecck-

el'di. 
lialbuki 'bugün Almanya, ~v

l'ııPa memleketlerini birer bırer 
tle gecirmiQ temizlemiş bulu-
ıı ~ "Jf 

~ ll~·or. Sovyet Rusya, Alman 
~ta ve hava kuvvetlerinin taz
~lkine tek başına karşı durmak 

llıetbuı·iyetindedir. . 
I' l3u itibarla Sovyetlcr, İngılte-
e nazarında çok ağır hatalar 
~alltnış ve bugün bu hat~laı:?ı 
,,.de~ek mecburiyetine duşmuş 
a~ıyettedirler. 

d Attık merak edilen nokta §U· 
i.lt: 

nm, bütün dünyayı fethetmek Sovyet kara ordusu 
istediğine delil telakki ediyor 190 - 200 piyade, 4.> sUvan ve i5-
ottava, 23 {A.A.) _ Almanya- 80 tank tuğayından ibarettir. Ayrıca 

nın SôvY tler :Bh'ıtğitıcnUcumu Ot;; 15 motör!U luğa:ı,• vaııdıı'. 
tava'nın resmi ve gayri re.snıt mah· Bunun 125 - 130 piyade tUmcnl He 
fıllerinde Almanyanın gittikçe bUtUn 65 tank tuğayının garp cephesınde, 
dünyayı fethetmek arzu ettiğinin btr dığerlerinin Kafkasya, TUı klstan ""e 
dcli1ı olaıa:k telftkki edilmektedir. Bu saır yerlerde bulundurulması muhte· 
son hücum ayni zamanda. İngiltere- meldir. 
nln mükemmel mUdafaasının ve Al· <Mevcut 200 piyade tUmcnfnin 
manyanın Sovyet maddi kaynakları- 300 e çıkarılması mUm'kUndUr. Ha
na olan mUstaceı ihtiyacının da bir len, garp cephesinde en azı 4 • 5 mil
delili addediliyor. yon Sovyet askeri bulunduğu söy-

lerlmektedir. 

Japonya 
(Başı ı incide) -

cSovyet plvnde lUmcnlerınde bi

rer tank tuğnyı !bulunmaktadır. Her 
t~ayda. vasati olarak ıso tank "ar
dır. 

<Sovyet askerlerinin t.alım ''e ter· 
biyesi, seVk Ye idaresi Alman talim 
ve terblye.cılnın, idaresinin aynidir. 
Hemen hcme_p mllsavl addedilen bu 
iki muazzam ordunun çarpışması 

dUnyada misli görillmemlş bir Wi.dl
se olacaktır.:1> 

Yüksek mektep 
mezunları orduya 
kabul edilmelerini 

istediler 

ingfltereye 
yapd ca t arruzu 

geri ır tı 
J\Iosko\•a, 23 (A.A.) - Moskova-

mn umumi bahçelerinde bUtUn gün Va ingt:on, 23 (A.A.) - Al· 
op:ırlörlerle emirnameler ncşredi\m!ş manların Sovyetler Birlij;ine tc· 
ve askeri marşlaı· çalınmıştır. Yeraltı cavuzü bugün Vaşingtonda konu. 
trenlerinin harici istasyonlarına da· şulan yegane ımenu olmuştur. 
ha. fazla. nöbetçiler ıkame edilmiştir. Zannedildiğ 'ne göre §ayet B. 1-lj.t. 
!It!lk sokakları doldurJ11akta ve rad· l.er Moskovaya bazı talepler ser 
yo neyrlyatım dinlemektedir. Alman detln}ifse bunlar o kadar ezioi ol
hUcumu her ne kad ı· bu sabah er- muştur ki kabul edilselerdi Sta 
ltenden yabancılardan öğrenllınişse !in ikt"dar mev\kiindc kalamazdı. 
de vıızl)'Ct M<>lotofun beyana.tile Sov Burada söylendiğine göre, Al
yet halluna ilan cdllmiştır. Halk ha- man ordusu Sovyetler Birliğine 
beri silkflnetıe knrşılaımştır. Mos'ko- karş• harekete geç.ilmek .iç.in ısrar 
\a. radyosu vasıtaaile hava hUcum- etmiş, fakat 6. H.itll~r bidayette 
!arma karşı tam 'karartma ve dlğ~r redde~mi tir. Tahmin edildiğine 
pnslf korunma tedbirlerinin alınma~ göre, Sovyetler Birliğindeki yiye. 
'!lı emredilmiştir. Karartmaya yollar- cek ve ham ı naddelerden istifa· 
dn. giden bUtUn nakıl vasıtaları ve 

1 
de edildiği ta~dircle lng~liz ablo· 

lrenl;)r tarafından da riayet cdılme.- kasına meydan okunabileceği ile. 
si mecbıırl<'lır. Yllksek mektep biti· ri ~üri.ilere!k nıhayet B. Hitler lk
re•ı genç Sovyel vatanperYerlcri har- na cdilm~ir. SO\Vyetler Birliğine 
bıy" 1rnmlscrlığine giderek orduya kar ı yapılan hücumdan lngiltcre
'kabul edılmderlnl lııtemı~ıerdlr. ye kar ı yapılacak istila teşebbü

:)Üniin ıson'.SUZ bir vadeye ıbırakıl· 
dığı manası -ç.ıkarılrna'ktadır. Şim. 
di bahis mevzuu olan şey teca· 
vüze •karsı ımücaclele eden müttc· 
fiklere yapılan yardımın Sovyet
ler Birliğine de yap•lıp yapılmı· 
yacağıdır. Realistl_erin fikrlnce 
Hitleri:Gmi yıkmağa yardım ede· 
cek hN vasıta b'idir. 

Moskova radyosu her tarafta 
heyecanlı nümayişler yapıldığını 

bildiriyor 
Loııdra, 21 (A.A. ı - .Mos'kova rnd 

yo ll Soı; yeller B rliğlnln .her tnı n· 
fında. heyecanlı sahneler olduğunu, 

ve vntanpervcrnne nUmaylşler yapıl
dığım bildirmektedir. 

HRdyoda denilmektedir ki: 
Hıs!'ıyat her tarafta aynkiır. Sov

yctıer mllleti nıemleketinı ve hUrri· 
yetin. ınUdnfna edecek Ye icap eder· 
sc olcce'kt!r. Milyonlarca Sovyetll hli 
kUrn.t:t etrafında toplanmaktadrr. Al~ 
çn'kça bombardımandan nefret duy
makta olıı n Kicf halkı en büyUk ns
'kcrl gnyrettn sarfedilıneslni istemek 
lcdlr. Sıblrya. ve Kafkas ahallsi de 
ayni hl ı izhar etmlşlcrdlr. Memle
ltçUn her tara!ındıı. .soylenen nutuk
lıırda. Kazaltla.rın muzaffer olacağı 
hakkındaki itimadı te) ıt edilmekte, 
ve herke ın -dısipllnle hareket 1!lmt· 

ı ve dUşnııım et.mek için esaslı gay
ı et sa!'ir.dllmesi talep edllmektedır. 

Mos'ko\'a .. ikindlr ve vazı!eslnin bU· 
ylıklüğUnU nıUdrlkliı·. 

--·--<>---

Vişi hükümeti 
lngiltereye 

bir nota verdi 
Viclvy, 23 (A.A.} - D. N. B: 
rıımıız hükumeti İngiltere hü 

kümetine .bir nota vererek lc•gı· 
li.r .. lerin Fransız Somalisindeki ıc· 
raotmı protesto etmiştir. 
LE 

nil!itoluk dört dü~man ticaret vapu-

Bir Amerikan 
gazetesi 

"Ataletle beklemek 
sırası d egil, büyük 

gayretler sarf etmenin 
zaınanıdır,, diyor 
Ne"'Yor'l1 23 (A.A.) - Nev· 

york Times gazetesi cAmerikalı
lar aç.İn elzem olm1yan her tayya
renin Avrupaya göııderilmesi za-
manınm ıgeldığini yazrnakıtadır. 
Bunun neticesi- şu z.amanda ikj 
misli büyük olacaktır. Ru$)·aya 
açılan harbin Amerika için ımu
zir olmadığını söylemek beyhude 
olur. Vak~t kaza.ndığımızı iddia 
etmek te ibir cinnettir. En büyük 
gayreti şimdi sarfetmeliyiz.:» 

Herald Tribune gazetesi de ay. 
ni mütalaayı serdetunckteıclir, 

f$iındi bakalım, nasıl dövüşe
~~kler, ne kadar mukavemet c
\> Ccekler, karşılarındaki kuv
lı!Ctleri ne kadar yıpratabilecek· 

b r hafta C\'\'cl H1tlerln Sovyetıere 

taarruz edeceğini tahmin eden nıah
fıllerdc ileri sUrU!dUğüne işaret et
mektedir. Almanlann bir ademi te· 
cavUz !liktı ile bağlı bulundukları 
SovyeUere taarruz etmiş olmaları, 
Japonlan Almanyanm dUnyaya tıtl

kim olmak niyetini beslediğine inan· 
dırmıştır. Japonlar, Almanların Rus
lara karşı seri bir muzafferıyet elde 
etmelerinden korkmaktadırlar. Çün
kU bu takdirde Almanların coğrafi 
ve siyasi vaziyetleri Jnponyaya taar
ruz için pek müsait olacaktır. 

(Radyo Gazetesi) ı·unu batırmışlcırdır. 

Chicago Tribune gazetesi A

merıkalıların dünyayı Hitlerizm· 

den kurtannak için büyük gay· 
retler s<1.rfetmeleri !azını geldiğin, 

yazmaktadır. 

I' ••• 

lar~i~den evvel ya,şıy~~ i~san· 
~ hıç bir zaman bugunku ka
at :meraklı ve heyecanlı man
~tatar karşısında kalmamışlar-
lt. liele bizim bu heyecanı pek 
~akından duvmamız pek tıabii· 
~I'. Çünkü dünya sabnesi~~e Muallimler tatil devresinde 
1 t :milyara yakın insan aktor- • t d"kl . 1 • 1 ~k :rnevkiindedir. Biz ise seyir- ıs e ı erı yer ere gıdecek er 
tı ı::~ndalyelerini işgal edebilen Ankara, .23 (Telefonla) - Maa
~~ lllahdut mesut milletlerden rlf Ve"ktıletı ~atıı devresiooen istifa· 

it- Yiz. de etmek istıyecek öğretmenler içın 

Ahmet Emin YALMAN şu kararı ııhnıştır: 
~ Resmi okullarda dem olınıyan hu-

Tu•• r k - A 1 m a n &usı Türk, ekalllyet ve yabancı o
kul öğretrnenlert okullıırda büttinle-

anlaşması 
l' (B ı ı lnoloo) *l*I 
aıt \'nect>ur kll.lmış ve TUrkUn aSkeı1. 
~"11,, mıı.ıı \'e sınat kablllycUerlnl 
!la lllnıştır. 1nönUnUn siyaseti Loza.n 
\'e 11berı daima Türk mcntaaUcrinln 
~ rnıııı şcrefm mUdafaasm1 lırtihdaf 
ltu~tnııştır. İnönü siya.seti, BoğnZları 
t\ıt tatmak iç n slyast vaziyetten me 
lııı bir tarzda isti!nde etmesini bil· 
lla~tlr, Almanya ile Tllrklye anısın-

ı tnUstakbel fktlsadI mnnasebet-
~ tabu münasebet ola.cak, çllnkU 
'2slr çaıı~ıara dayanacaktır > 

me imtlhanla.rı başladığı gUn vazi

feleri başına gelmeleri şartile tatıli 

iıstc'dlği yerde geçirebileceklerdir. Ke 
za bu 'mekteplerfn müdürleri yerle
rine öğretmen bir Ye'kıı brra'k'mak 
şartılc tatılden fstlfade edebilecek· 
ler •1re resmı o1rnllarda dersi olan oğ· 
rtıtmenler ise 15 temnıuZda vazife
leri başında olmak şartlle tatilden 
faydalanabileceklerdir. 

Yabancı öğretmenlerle tatili ml!'lll 
leket dışında geçirmek lstlyenler Ma
arif Veka.letlnden müsaade istiyecek 
lerdır. 

Sovyetler Birliğindeki Alm n 
s menfaatleri Küc;ük Y nzgat orta okulu 
b Ofya, 4!3 (A.A.) - 22 haziran Ankara, 23 (Telefonla) - Askeri 

tlr ahı Ahnanya.run Sofya elçisi Bul- Fa.bdkalar Umum MüdUr!Uğünce te· 
>,ltn harıctyc nazırmı Ziyareı etmiş ve siS edilmiş olan KUçUk Yozgat htı· 
~fl an hUkfunetl namına Bulgar hU· sutl orta Okulu birinci sınrfınm res
~etınden Sovyetler Birliğindeki mi orta okullanmwn birinci sınıf
'lıtı: mena.filnf himayesini üzerine !arına, keza ııskert fabrlkalarca, Kı· 
t cı mı rica e~emlştlr. Bulgar ha-! rık'kalcdc açılmış ola.n orta okulun 
~.l'e nazın bun muvafakat etmiş-! resmı o"kullarımıza muadil olduğu 

Maar f \'ekaletınce kabul edl!miştiı". 

Alman tebliği Karndenlzdc bafif deniz kuwetıe-
Berlln. 23 (A.A.) - Alman ordu- rinden miıre'Ukcp muhtelif Alman -

ları BaŞkumandanlığının tebliğ"!: Rumen teşek'killlcrl yaptıkları bir l<e 
Şarkta kara \'e hava ordultınnm şif hareketi esnasında, Sovyct ba· 

Kızılorduya karşı verdiği muhtırebo- taryalnrı tarafından mu..-nf!nkıyetsiz 
lc.r plan mucibince ve muvaffakıyet- bir ~urelte ateşe tutulmuşlardır. 
le cereyan etme'ktedlr. Kızılordıı lıavn kuvvetleri ufak tuy 

Şn-Şrkt Baltık denizinde hUcumbot yare filolnrllc şarki Pnısyada bazı 
larımız Sovyet kara sularına kadar yerler üzerine bombalar atmış
ilerllyerek sahil muhafazasına mo- larsa. da. 7.llU'e değer hasar ""llkun. 
mur bir ganlboUa ceman 5950 to- gehnemiştlr. 

Moniteur de la Seicnce Ghrcti. 
ennc Glc.r şeyin Rıısların mukave· 

met edeceği müddete Ye İngiliz
lerle A\merikalıların 'Sİ.İratle taar

ruza geçmelerine bağlı olduğunu 
kaydetnnektedir. Ataletle bclkle· 
mck sırası eleği!, biiyük ga)"retleı 

sarfotınenin zamamdır. 

Prut nehri 
Almanya • Sovyetler harbi

nin baılamasile beraber Ru
men askerlerinin de Prut nehri
ni geçerek Bolgrad'ı iııral et
tikleri haber verilmektedir. 

Prut nehri, Tunanın kolla
rından olup Galiçyanın cenup 
kısmında Karpat dağlarından 
çıkarak cenubu ~rkiye ve aon· 
ra cenuba akar, Galas ile lama
il arasında Tunaya karıtır. Bu 
nehir Romanyayı, Sovyetlerin 
ilhak ettikleri Beaarabyadan 
ayırmaktadır. Prutun uzunluğu 

takriben 800 kilometredir. Ne
hirin bilhassa Beaarabya tarafa 
kiunilen ova olup uahire am
barı» denecek kadar münbittir. 
Büyük Petro bu Mhir kenarın· 
da Baltacı Mehmet Pqaya 
mağlup olmuıtur. 

Bolgrad, Galu ile lsmail 
arasında ve İımail'in 25 kilo
metre §İmalinde ufak bir göl 
kenarında bir kasabadır. 

Grodno şehri 
İlk Alman harekatmm Grod· 

no mıntakasanda olduğu bildi
rilmektedir. Grodno ~hri, Po
lonyanın Sovyetler tarafından 
ilhak edilen kısmında olup 
Var§Ovanın 257 kilometre ıi
mali tarkisindedir. Nüfusu 61 
bin 600 dür. 

Sıvastopol 
Alman sava§ tayyarelerinin 

Sivastopolu bombardıman et
tikleri bildiriliyor. 

Sivastopol Kınm'ın cenu

bunda Karadeniz üstünde bir 

liman ve üstür. Burada gemi 

tezgahları vardır. 

Şehir Kının muharebesinde 

İngiliz • Fransız kuvvetlerinin 
on bir ay süren muhn!ll'rasın· 
dan sonra uptedilmİJ ( 1855) ; 
geçen harpte de Mayıs 1918 

de Alman kttaları tarafından 
ifgal edilmişti. 

Şarki Prusya 
Sovyet tayyarelerinin terki 

Prusyaya akm ettikleri haber 
veriliyor. 

Şarki Prusyanın en büyük 
tehri, ayni zamanda meı"kezi 

olan Königsberg'dir. 

Königsberg, Pregel ırmağı 

üstünde ve ırmağın denize dö
küldüğü yerden yedi kilomet
re içeride bir limandır. 

Şehrin meşhur binaları 13 
üncü asırdan kalma bir tato ile 
14 Üncü asırdan kl)lma gotik 
klisedir. 1554 de kuruhnuı 

«Albertine» adh üniversitesi 
mefhurdur. 

Lokomotif, makine, yün 
mensucat, deri, çelik, demir 
eıya, kimyevi maddeler sana
yii ileridir. Nüfusu 287.312 dir. 

Tokyo, 23 (A.A.) - Harlci~c Na· 
zın Matsuoka, Ja.ponyanın Berlin 
Blıyük elçlsinden Savyet • Alman 
muhasematınm ·başladığı h11berinı a
lır almaz keyfiyeti imparatora bil
dırmek üzere saraya. gıtmlştır. Ha.· 
rıclye Nazırı Ynzlyct!e al kadar bey
nelmilel meseleler hakkında impara
tora izahat vermiştir. MUteakıben B. 
Maumoka Hariciye Nezaretinın ba_,lı
ca erkanı tarafından akteıdllen içtı· 

:maa nyaset etmiştır. İçtima on da.. 
kfka sUrmUştUr. Toplantıdan sonra 
Motsuoka, Hariciye Nezaretine ge
len Alman bUyük elçisi General Ott 

ile 90 dakika gorüşrnUştUr. 
Prens Honoye impMatora 

izahat verdi 
Tokyo, 23 (A.A.) - Prens Kono

ye bugl\n ımparator tarafından ka
bul edılmıştır. Prens imparatora si· 
yast vazl~·et hakkında ızahat ver
miştir. 

HükOmet, askeri şeflerle Rus - Al· 
man harbi hakkında görUşmUştUr. 
Japonyanın dünyada sulhUn tesisi· 

ni lstedığinc ve Asyadı:ı. yeni nizamı 
kuracağına <laır bir beyanname nes
ı'i!dilecektir. MUnakala.t Nezareti, Si
blrya hattında mUnakalcyi durdur
muştur. 

İngiliz sefiri hariciye müsteşan 
ile görüıtü 

Tokyo, 23 (A.A.) - İngiltere se-
firı bu sabah kırk dakika kndar Ha· 
rlclye Nazın muavini ile görllşmUş
tUr. 

Domei ajansı bu görUşme esnasın
da Alman • Rus 'harbi hakkında ma· 
lflmat teati cdilmll} oldutupu bildir-
mcktedir. 

Şamda 
(IJAtı l lıDcldC) -

vetlerin önüne gelmişlerdir. Mu 
rahhasların bindıği otomobile bü
yük bir be) az bayrak asılmıstı. 

Viohy ıkrtalarınm henüz teııket. 
medtl-led sehrİn şimali garbisinde 
bir ma'hdle müstesna olmak üze· 
re Şam teslim olrnustur. 

Mü'ttdıkler Şama girer girmez 
serbest Fransızlara YC İngilizler~ 
hüsnü kabul göster.ilm~i lazım 
geldiğini !bildirmişlerdir. Fa ·at 
bu ta vsiyc beyhude id.i. ÇünkiJ 
halk seıtbest Fransız ve İngilizle 
ri zevi.le ok.ar ılamı ve muhasara. 
dan kurıtulduğundan .dolayı .mcm. 
nuniyetini izhar etmiştir. 

Halk ımüttefilderjn Suriye hal
kına dlürriyet bah edeceğini söy • 
lcım.iş olan Cauoux'nun hu vadi
ni yerine getirtnek üzere gddik-
ler.ini anlamış idi. · 

Vichy kıtaları daha perşembe 
günü Şam' r terk etmişler, fak,,a;t 
müttefiklerin şe'hre g.irmecliklermi 
görünce avdet etmi !erdi. 

Sam'ın etT~fında cereyan eden 
~d.c;fetli muharebeler müttefikler· 
de Şam'ın ~çinde de e.nudane hır 

DUnt."il pazar gUnU şafakla beraber 
Martın tipinde 9 bombardıman tay
yaresi şat'kl Prusya Uzeıinde uçmuş
tur. Bu dokuz tayyareden yedi5i Al· 
man avcıları tarafındtın dUşUrüim~
tür. f 

35 Sovyet savaş tayyaresindcn mU 
rekkep diğer bir grup 'hudut civarın
da Polonya umumi valiliğindeki as
keı:i hedeflere taarruz etmişlenhr. 

Bu 35 tayyareden de ikisi :mUstesne 
olmak üzere geri kalanı Alınan av 
tayyareleri tarafından tahrip edıl· 

mıştir. 

Bütün cephede muhaPebder 
baıladı 

BUkreş, 23 (A.A.) - Müştere'k 

Rumen - Alman cephesi 'kumandan· 
lqtı ınnmnt karargll.hı tarafından neş 

redilen birinci tebliğde bildlnldfğin( 

göre 22 hnzlrandıı Bukovlnn dağla· 
rile r;aradeniz arasında bUllln cep
he bo:.; ca muharebe başlaınv,tır. 

rm • Rus kuvvederi henüz 
temasa .relmedl 

Ne\-york. 23 (A.A.) - Finlanda• 
dan alınan haberler Rusyaya taarruz 
da Finla.nda 'kıtalarımn Alman kıta
larllc temas etmodtklerinl gösteı mek· 
tedlr. Fınlancl::ı. Rus ordularlle çar
pışmaktan içtinap ctmeğe çalışıyor. 
Fakat mu\•affak olabilecek midir, bu 
bilinemez. 

Finlandiya, arzıau hilafına 
Kasırgaya sürüklenmq 

Vaşıngton, 23 (A.A.) - Finlanda 
nın \'cı.şlngton elçisi hUkOmetile tel& 
fonla gorüştUktcn sonra Finlandanıft 
So,·yetler mrlıği ile harp halillOO bu
lunmadığ'ını ve fakat Fınlıındanın 

kendi arzulan hıl:l.fma olarak enter
nasyonal 'kasırganın içine sUrillden 
mlş olduğunu bildlrm~ir. 

Sovyet Tebliği 
Mosko\•a, 23 (A.A.) - Kızrlordu 

Ba-şkumandanlr~nm tebliği: 

22 haziran şafakla beraber mun 
lazam Alman kıtııları Baltıktan Kn 
radcn!zc 'kadar uzanan bot!in c~he• 
de krt.alanmıza taaITuz etmlfJ'le.rdır. 

GUnUn ilk 'krsmmda ldüşman kıta· 
hırımız tarnfından geri pUskUrtül· 
mUştür. GUntin ikinci kısmında Al· 
nan 'kıtalan Kızılordu lutalannın i· 

leri birlıklerinc tesndUf etmişlerd r. 
Şi<ldetli 'bir 'tnuharebcden smıra dUş
man ağır zayiatloa geri püskUrtttlmUs 
tür. Ynlnız Grodno ve Kristinopol 
istikamet.inde dUşmnn eheımnlyetsiz j 
bazı tablycvt ınuvaffa'lnyetler elde t'· 
derck Kal\•arıa, Stoyanuf ve Çeko
noveç isimlerindeki knsarolan i al 
etmiştir. Bu ~asabalann ll'k iki ta.. 
nesi Jnıdutta 15 kilometrelik ve üçün 
ctısll ıo kilometrelik m~ede bu· 

muharebe olacağı kanaatini tev· hınmaktadır. 
lid efuıişti. Düşman tayyareleri ha.va me;'itiıin-

Şehrin teslimi beklenildiğinden !arnnızdan \e n · u kalab3.lik ma-
daha kısa bir zaman jç.inde yapıl· haHerden bazılarına taarruz et.rni~ler 
mı tır. KuneytTa ile Şam anısında se de her tarafta tayyarelcrımtruı \ e 
Vkhy ·ıralan tarafından ıgösterj- 'layyare dafl bataryalarmıızın azımli 
len §.iddetli !!Jlukavemetin kırıldı- muKa,•emetl ile karŞilaşnuşlar ve a· 
ğı "e V.ichy kı.taıarının şimale ğır zaytata. uğramı~lardtr. 
doğru çek:Jdjkleri z~armedihne-kte. 65 dUşman tayyaresi düşüı lUmll!J· 
dir. tur. 

Sovyet 
tayyareleri 

Kahire, 23 (A.A.) - Mütle· 
fik krtaları ' m' a ~irdilcten az 
sonra. serbest Fransız lkıtaları, İn
gili~ kıteları, me hllf' uval"r alay•, 
tanklat ve bir kaç Avu 'ralya ıala. 
yı h.ir geçit re_cmi yapmışlardır. 

Her tarafıta Fran ız lbayırağı dal- rıa lsUbklmlanua 
galarurııaktadJT. SuI"iye hükumeti 
~im;diye ıkadar Vichy makamları- taarruz 8tf I 
nın mqgul oldukları beynelınilel 1--lebin'ki, 2 3 (A.A.) - Stefa-
isleri ellerine almı, rıchr. ni a}an'9ıooan: 

Sjya i müoriımler için umumi af R.e~en bildirikliğine göre bu 
ilan edıhıiştir. BMvekil Halit Pek abah ~at altı .ıle yıedi arıu;ında 
alem ile General Legentihomme , So-Yıye.t tayvarderi Finlandiya 
SUTiyenin muhtar !bir cumhuriyet arazı.s.ı üzerin<kn bir kaç kere 
olar.ak ilanına yarayacak muahe- u rak ftiçhir has ra sehebiyet, 
deyı 'hazırlaml!kla meşgul oknu;ı- vermeden iki Fin harp gemisini? 
!ardır. bomiba1'1dıman etmişlerdir. Sov·' 

Mercayum etrafında anudane yet ta~'!,yıcneleri Ata.ar sahiHerin· 
mukavemet devam ediyor de~ istın'karn1arı da lbombardı-

Kudüs, 2 3 (AA.) - Ordu man etmisler ve buralarda yan· 
namına beyanatta ıbulunmağa me. gınlar çıkanmşlardır. Hasarat 
zun ıbir zahn !biklirdiğine göre, ehe.mmiyetsizd.ır. 
Viıc:hy kuvvct~eri Mercayum'un Tur'ku a<lalaTmda lbulunan di· 
etrafın.ela ımuhtdi.f nokıtaları anu· ğe,r F.in harp gemıleri de bombar. 
dane müdafaaya. devam etmek- dıman edinni$!.ir. So~et tayYare. 
tedirler. ıBu mıntakada, chrin lcıri memleketin cenup kısmı üze· 
şarkın:da tel örgül-eri vücude ge· rinclo 'büyük ibir irtifada uçmuıılar 
tirilml~r. ise de bomba a't.ma.rnışla.rdır. 

Ayni ızat Mercayum mmtaka- Sto'kholm, 23 (A.A.) - Sov-
smdıa AvuatralyaWarla Fransız· ) et tayryarelcri Aa'bo to'ktm ada
lar arasında ı;>iy~~. ~t~i teati~- Jarınd~ Fin .i:st.ih.ıcamfonna, harp 
~e devam edildl{Cım ılaye etmış· gemilerine vıe ticaret vapurlarına 
tır. taarruz etımislerdir. 

Kune~tra'dan gelen fngiliz 'ko Gece yar~ım:lan biraz sonra 
lu memnuniyete şayan bir suret- He~icı'de tehlike işarel,j veriJ.. 
te şrmale d'Oğru ilerlemektedir. miş ve alarm 25 dakika eünnüş· 
Mezze etrafındaki rmmtakada ve tür. 
Şam'ın şimııline ateş t.catisıne de· Dünkü pazar günü Aa'bo'da 
vam edilmel«cdir. verilen bir ıtehlike işareti 50 daki-
. Sahıl mıntakasın'da .bir dcği- ka devam etmiş ise de hiçbir 
~lik Joktur. bo!mba atılmamıştır. 
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l ULMACA 

Soldan ğa: 1 - Homşu bir mem 
leket. 2 Masset!, Temel, Değnek. 

3 - Yunanlstanda bır kasa'ba, Ad
lar. -t - Dağ halkı, Yapma. 5 - ü
mit edile! . 6 - Ağaç, Ağacın kolu. 
7 - Bir uzvumuz, Ç<;'k ıyı, Göz ren-
11· 8 - Bır m yva. 9 Bır renk. 
Yapı. 10 - Şolıretlı, beş parmak. 
11 - Bır nota, Bir nota, Kayıp. 

l"Ukard!ı.ıı aı, ğ1Ja: 1 - KötU dua
CL 2 - Bayındırltk. Söz. :: - Kucak, 
Kör. 4 - Sefinelcre " Değnek, 

Becenklller. 6 - Es:ki b r mabut, 
Açıkça., B r nota. 7 - Şart edaU, 
Uzak. 8 - B r nota, Soğuk b r mad
de, 9 - Yem k yı~elı. 10 - "OzUm 
kUtUğtl, Bır renk, B r mulfkl liletı . 

11 - Ele geçırc, Dört halıfcden bıri. 

DONKU' BULMACANIN HALLl 

Sold n ağa: 1 - Kana boyamak. 
2 - Adanalı, Ada. 3 - Sinema, A· 
lan. 4 (K) ale, Gar, Ma. 5 - Bal, 
Salak. 6 Anllin, Da. 7 - He (ce) 
1n, Çekik. 8 - fnanarak. 9 - L (O) 

ll!m (a), Bczık. 10 - Kale, Tunalı. 
11 - Iraklık, Nıl. 

'l'~n a ğtya: 1 - Kasaba 
halkr. 2 - Ad l[Lne, Kar. 3 - Na
nelı, 1mIA. 4 - Ane, Lin (Nıl), 1!:k. 
5 - Bam, Sinan. 6 - Olagan, (Ba.) 

tı. 7 - (Sa) 'YJ, Al, çabuk. 8 - Ara 
veren. 9 - Ma1, Kazan 10 - Adam, 

1 Dikill. 11 - Kanarak, Kıl. 

1 Sterlin 

100 Dolar 

> İsviçre Frc. 

> Drahmi 

> Pcçeta 

Kapan:., 
5,22 

130,-

30,2025 

-.-
12,9375 

> Yen 31.1375 . 
> İS'Veç Kronu 30,7450 

&ham ve '.ı."ah'rilAt 

... iL 
1933 Türk borcu I 19 75 

1918 lstıkrazı dahili 

1933 ikra.mlyell Ergani 

1934 Srvas - Erzurum 

Anadolu Dcmiryolu Tahv\l\ 

21 50 

19 60 

20 00 

4-t 50 

l L E 

fırçalamahsınız 

Çünkü: 
Demiryolu :MUmoosll Senet 43 25 Bir defa fırçalamak 

124 00 
la dişler temizlenmiş 
olmaz. Ağlz guddele

T. lş Bankası mUmessU hisse 125 00 rınin ve dahlll uzuv-

T. C. Merkez Bankası 

T. tş Ba.nkuı (Nama muhar.) 11 00 !arın mütemadıyen a-
OsmanlI Bankası 26 00 ıınan ecnebi madde-
Şlrketl Hayriye ~? oo ler, mikroplar, yemek, 

1 
içki, sigara vesalre 

NUKUT dişlere, diş ellerine 
Tilrk A:ıtını (Reşat) 25 70 blnblr mikrop aşılar, 

1 
Tlli'k Altını {Hamit) 24 2o lnzalar husule getl. 

Türk AlUnı kUçUk (Hamıt) 24 10 rir. Bunlar birike bi· 

TUrk Altını kUçük (AZIZ) 

Kalın beşı birlik 
> > (Ha.mit) 

> > (Reşat) 

nke nihayet dişlerde 
23 25 ;;UrUmc, etlorde tltl· 

111 50 haplar başlar. Artık 

112 oo feltuı:etl önlemek ve 

115 00 durdurmak llZrmdır. 

VATAN 

234 ayar altın gramı 

Mecidiye 

3 25 

74 Vaktinde 
d:şlerinizi 

her 

bırakmıy~rak 

ve akşam 

ihtiyatı elden 
sabah, öğle 

yem akten s:>nra ---·DOKTOR ÇIPRUT 
Qhllye ,,. ZWırevl19 llütcbM-
9151 Be7oğla Yerli M.al1aı.' Pa
ı:an ~ Poeta t..>kağı 
k~nde Meymenet apnl'ıruaw 

...... _ '.l'el: f8863 --mi A N N s • 
1 

o:ş MACUNILE FIRÇALAYINIZ 
. ' .. · ' ·~ ~ -. ·~ · .. 

SO_mer Bank . İstanbul C. M. U. liğinden: 
İstanbul Ceza ve Tevkif evi hastanesinin bir senelik san 250 gram

lık 18250 l<lıse yoğurt, 3&0 kilo elit, 2550 kıto et ihtiyaçları açı'k eksilt
meye konulm~tur. 

Birleşik Yün ipliği ve Dokuma ve Sunğipek 
F ab. Müessesesi Müdürlüğünden : 

Memur Alınacak 
Defterdar mensucat fabrlka.mız için mUsabaka imtiha.nfie muhasebe 

memuru almaca!ktır. 
lmt.ihan 2.7 haztran 941 tarihine msltzyan cuma günU saat H le 

Katırcıoğlu h:uunda 5 incı kattaki ım0essc3omiz meı'ki;!.Zinde yapılacak
tır. Verilecek maaş, 3659 numaralı kanuna göre 13 Un<!U derecen1n tu
ta:ndır. ~a iştirak tmek için orta veya Uso tahsl.llnl blUrmif, 
Mkerilğ'im yapmış ve otuz yaşmı doldur.muş olmam lazmıdir. 

Taliplerin imtihan gUnU sabahı ellerindeki vesika ve hU.vlyet cUz
de.nlarile birlikte müessesemize mUracanUaıı: UAn olunur. ( 4976) 

Yoğurdun muhammen bedeli d36S> lira c75> kuruştur ve muvak· 

'kat teminatı c102> lira c~fü kuruştur. Sütün muhammen bedeU 730 lır& 

ve muvakkat teminatı cSb lira c75> kuruştur. Ve etin muhammen 'be

deli de cl377> lira ve muva:kkat tcmlnaU cl03> lira <28> 'kuru.ştur. 

Yoğurdun eksiltmesi 1.7.941 salı gUnU saat 11 de, sUtUn e'k.siltmesL 

ay.ru gUn Ma.t 14 de, etin eksil~esi de yine ayrıl giln saat. 16 da Sul
tana.hmetteki Ceza ve Tevkif evi binasında yapılaca'k'tır. İstekliler buna 
alt lşartnameyt tatil gUnlerinden rnaada her giln mesal saaUeri dahilinde 

mezktlr ceza ew mildürlUfüıide göreb11irler. 

TaliplC!"in kanuni vesikalaıile .birlikte yazılr gün ve eaatlerde ceu 

ve tevkif evinde toplanacak komisyona mUracaıı.Uan. (4733) 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve Eksiltme Komisyonundan: 

Ekmek 

Karaman 
Dağlıç 

Kuzu 
Sığır eti 

sut 
KA.se yoğurdu 
Kilo yoğurdu 

Mutfak yumurtası 

GUnlUk yumurta 

Sade yağı 

zeytin yağı 
Zeytin tanesi 
Beyaz sabun 
Yeşil sabun 

Tere yağı 
Reçel 

Kuru 1kayısı 
Kuru fasulye (Horoz} 
Nohut 

Pınnç 

Yeşil mercimek 

Kırmızı mercimek 
Kuru üzüm 
Kuru bamye 
Kuru barbunya 
Soğan 

Patates 
Bulgur 

Soda. 
Domates salçası 
Tuz 

Kesme ışeker 

Toz şeker 

Makarna (İrmildi) 
Şehriye (İrmikli) 

Pırinç unu 
Nlşa.sta 
Kwtırus (İrmikl ~ 

İrmik 

Beyaz pcy'nlr 

Kaşar peyniri 

~· 

730,000 

55,500 
78,000 

8,800 
157,000 

·153,000 
9,500 

10,000 

240,000 

170,000 

30,800 

20,800 
9,125 

23,400 
11,200 

4,HO 

4,600 

6,500 
35,300 
23,920 

ıs.200 

ı.ooo 

10,580 
14,600 

500 
16,800 
34,500 

801600 
41,300 
16,600 

2,300 
21,000 

4,000 

54,400 

26,150 
17,480 

4,950 
2,700 

500 
900 

15,050 

2,900 

917.000 Kno 

78,000 > 
104,000 > 

14,000 > 
2H,000 > 

185,000 > 
16,000 Adet 
19,000 Kilo 

380,000 Aldet 

225,000 > 

31.100 > 
14,650 > 
34,000 > 
17,750 > 

5,915 > 
6,750 > 

8,900 > 
46,800 > 
30~00 > 

111,500 > 
l,800 > 

16,150 > 
19,400 > 

150 > 
23,800 > 
53,750 > 

114.000 > 
46,800 > 
22,200 > 
3,825 > 

25,900 > 

6,000 > 
82,000 > 

35,000 
23,6i5 

6.560 
3,550 

850 
l.'50 

24,850 

5,900 

> 
> 
> 
> 
> 
> 

> 
> 

M11hanlmen Flat 
Ku. Sa. 

12 75 

50 
55 
58 
42 

18 
8 

2.5 

2 

4 

145 

70 
40 
45 
30 

160 

60 

85 
30 
30 

37 50 
25 

18 
40 

120 
20 
05 

13 
20 
os 
2S 
05 

48 

45 

36 
34 
32 
30 
36 
30 

50 

100 

M. Teminat Şavtname Şekli 

Lira Ku. Bedeli 

8768 15 Kapalı 

15189 15 10 15 > 

2949 75 1 97 > 

1245 00 > 

3 02 > 

3619 14. 2 42 

1013 55 > 

8964. 72 6 97 > 

2983 51 1 99 

1841 37 > 

1374 38 

.Eksiltme tarDıl 

25.6.941 Çarşamba Sa.at 15 

25.6.941 Ça.rşa.ınb& Saat 15,30 

27.6.94.1 CUma. Saat 15 

27.6.941 Cuma Saat 15,30 

2.7.941 Çarşamba Saat 15 

2.7.941 Çarşamba 15,SO 

2.7.941 Çarşamba. Saat 16 

4.7.941 Cuma Saat 15 

4.7.941 Cuma Saat 16 

9.7.941 Çarşamba. Saat 13 

9.7.941 Çarşamba Saat 16 

Sıhhi MUesseselerln 1941 Matı yıtr .tbt.Iyru;lan olb&ptald şartname ~e 'nümuneleri veçhÜe eksiltmeye konuhnuştur. 
1 - Eksiltme Cağo.loğlunda Sıhhat ve İçtimaı Muavenet MUdUrluğu binasında toplanan komisyonda yapılacaktır. 
2 - Eksiltmenin ~l gün ve saatıer1, 'muhammen fiyat, muvakkat garanti miktarları 'karşılarında gösterilmiştir. 
3 - Kapalı 'Z8.1"fla yapılacak eksiltmeler lçin lhale saatinden blr saat evvel istekliler tekllt\ havi ve ağzı mUhUrlU zarflarmı makbuz 

mnkablllnde k~na vermeleri IAznndır. Mektuplarda teklif olunan fl'yatlann hem yazı hem de rakamla yazılması 'kanuni mecburiyettir. 
4 - 1stek1Ucr Umum MUesseeelerin bütün ihtiyaçları veya b.r müessesenin bir vartname dahilinde bulunan bUtUn ihtiyaçları lçln teklifte 

bulunacaklardır. 

5 - i te'ldllcr 1941 Yılı Ticaret Odası vcsfkas le 2490 sayılı kanunda _yazılı vesikalar ı.·e muvakkat garanU makbuz veya banka mektup· 
larmı kapalı zarflann ~ koymaları lazımdır. (•376} 

lstanbul Vakıflar Di rektörlUüll llanıan 
Pey ııllçe 
L. Kr. 

188 &7 1• ·~ 
Bliyükıçaqıda A-starcı haru alt tı:atta Mki %2 yeni 19 No. h dükk&.· 

nm arttıtması on gün mUddetle tenidit edılmt~. İhalesi 1.7.941 salt 
günü saat on beşte yapılacaktır. İ'Ste.klilerin İstanbul Vakıflar BalIDil· 
dürlnğü MahliılAt 'kalemıne mUracaaUan. (5056) 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden 
Mulıaım. bedeli % M tem.L 

Cimi :Miktan L. K. L. K. Ek. Şek. gün Sa. 

Su kovası 

!Kanca 
Balta 
Kazma 
Kürek 
Kum tori>ası 
Çuvaıl 

Yangın aleti 
> eczası 

Lans 
Otoma.tik Rakor 
Gemici feneri 

<i61 Adet 631 ::i7 
47 > 
~o > 

7 > 
<i7 > 

430 > 
32 l> 

11 > 
83 > 

4 > 
6 Çift 

24Adet 

301 15 

H5 20 

83 42 

47 36 3/7/941 13,30 

22 58 14 

33 39 > 14,30 

6 25 > 15,30 

Sedye 11 > 57 75 4,33 > 16 
Sıhhiye çantası cKızılay> 12 > 360 - 27 - > 16,30 

1 _ Mevcut şartname ve ntimuneleri mucibince yukarıda cins ve 
miktarı yazılı yangın söndürme levazımı pazarlıkla satm alınacaktır. 

2 _ Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları eksiltme gUn ve 
aaa.tıeri hizalarmda yazılıdır. 

3 - Pazarlık 3.7.941 tarihinde hizalarında yazılı saatlm:ie K&ba
ta.fta Levazım şubemizin alını 'komisyonunda yapılacaktır 

4 - şartname ve numuneler eözil geçen o.şubede görülebilir. 
5 - İsteklilerin pazarlfk için tayin olunan gUn ve ,;aaUerde yüzde 

7,5 güvenme paralarile birlikte mezk~r komisyona mUracaatıarı . 
(4840) 2_. 

Toprak Mahsulleri Ofisi lstanbul 
Şubesinden: 

Haydarpq& silosunda krible edılen ar.paların tali hasılatı olan sa
man, kavuz, ince kepek, tohum ve saire paza.rltkla satrla.ctktır. Talip
lerin 25.6.941 çaf18Jllba günll saat 10 da Lbnan hanındaki dairemize 
mUracaaUan. {5010) 

Fatih Sulh Birinci Hukuk Mahkemesi 
Satış Memur:uğundan: 

Yavuzsin&n mahallesinde Kazan- ı mUsadlf cwna. ıUnO aynl 11aatte ve 
cıla.r sokafınd.a e6ki ve yeni 10 ka- ayni mahalde eatı.şa. devam edilerek 
pı ve 555 ada 16 parsel No. 700 lira en çok arttırana ihale edilecektir. 
muhammen kıymetli Halil Saim, E- 1 - İşbu gayrı menkulde müsec
mine Müzeyyen, Faerna Zafer uhde- c~ı "ve gayri müseccel hak sahlplc
lerbıde bulunan va'kıf kft.gir dükkAn 
ile Haraççı Kara Mehmet mahalle
sinin Salih Paşa. caddesinde eski 2 
mü'kerrer yeni 4 :kapı No. 1019 ada 

linin 15 gün içinde vesaıkile birlikte 

mUracantlan lAzmıdir. Akıil takdir

de gayri milseoccl hak sahlpleri pay 

2 parsel No . .,arkan ı parsel. iŞtma· l&Şmadan hariç 'kalırlar. 
len 53 parsel No. Şazcli dergı'lhı av- 2 - Arttır.maya girec~kler yUzıde 

lusu garben 3 parsel N. ev ccnuben 7,5 n~bctmde pey verece'lderdlr. 

Salih Paşa caddcslle ·mahdut vakıf 3 - Arttırma bedell peşi!l'dır. Me· 

72 metre murabbaı 1500 Ura. kıyme- mur kanuni meh\l verebilir. 

tinde Halil Safm, Emine Müzeyyen 4 - Bed.ell ihaleyi müşteri mia· 

ve Fatma Sa.ide uhdelerinde bulu- dmda vemıezse ihale feshedilerek 

nan bir çini döşeli taşlık, matb&k, gayri menkul yeniden arttırmaya. çı

kuyu, ufak bahçe. 5 oda iki halAsı 'karılır ve en ço"k arttırana ihale .. 

bulunan &#şap ev izalei şüyu zım- dilerek aradaki fark ve sarar btlA 
nmda. açık arttmna. suretile 22.7.41 hUkUm müşteriden alınır. 

24 - 6. 941 -

f ~ 
PRENSES Alll 
TROUBETSKOY diyor: 

Son Moı1a "• CIUP lıir -* renklen vardır 
THıdıtım bütü.; pud,..tard ... * daha hafıl ve daha ıacedir 
Halukı cıç~\lcnn nefis kolcu· 

• •na peresti, edıyorum 
Butün RÜD sabıt kı.ld•R"••• rr· 

• düm Bu 11r yani ·Krema ki• 
pütu• hıç bır pudrada ,.1ınır 
Riiagiı• ve yaamurda bıl• ı.al * tu• nermın ve ı•ret ar 
wiıalt muhafna eder 
Bundan daha ıyı pudn eı11tr * dıtıne k.at ıyeo cmınua. 

DlKKAT: Tokıılon krem ve pudl"· 
lnnnm yüksek :kalitesi sayesinde 11' 
zandığı rağbetten Jstıfado etmek $' 
yesile sayın mU.Şterilcrimlzi ft!e.l 
dıp sahte mukallet adi mallar sS ,r 
Yor. Halbuki Tokalon mUstahZllrl 

Jııl' bir garanti kuponunu ~avi olup 
sust b!r pulla kapatılmıştır. pu ti 
veya pulu yırtık açık kutuları IJttlttr 
yen reddediniz, ;pullarını ısrarla IS 
yiniz. 

tarihine müsa.dif salı günü tıaat U ten 5 - lhal"e t.a.rlhine kadar vergiler tstanbol tJdnc.l tcra Memur# 
16 ya 'kadar mahkeme b~ ka.tibinin 

odamndıa a.çık arttrnna suretile tapu 

kaydına göre satılacaktır. O günU 

muhammen kıymetin yU.zde 75 ini 

bulduğu t&Wirde iluUe ed.llece.'k aksı 

takdirde en çok arttıranm taahhUdU 

hlseedarlara aittir. Yüzde 2,5 tellA.
llye ile 20 senelik eVk&f taviz bedeli 

müşteriye aittir. 

6 - Şartname bu günden itibaren 

herkesin görebUeceği surette açıktır. 

Fazla malftmat lat1yenlerin satış 187 

dan: 

bald kalnıa'k üzere 1.8.941 tarihine No. ile mUracaaUan lAmndır. 

Bır borçtan dolayı paraya. çe~' 
ımesine ·karar verilen 9 parçadan '{t> 

ret kanepe ve koltuk Beyoğlu uıı<1 
zıa soka:k 2 'numaralı evin an ııt 
26.6.941 tarihine müsadif perŞerı1 ı1' 
günU saat 15 ten 17 ye 'kadar &ç 
arttırma ile sa.trla.ca.ktır. Konan ~ 
hammen kıymetin yüzde 75 inl b 1 
madığı t.a1cdirde ikinci art.tınneS1 

0 
7.941 salı: gUnU ayni saatte ın~ 9 
mahalde yapılarak satılac~iktır. 1'ıılıl 
olanlar mahallinde bulunacak 'Ifleı11 
runil. müracaat1arı: llA.n olunur. 

Aydın Vilayet Daimi Encümeninden : 
Aydm vll!.yetl memleket haırtahane:ıinin 1941 mall yılı ihtiyacı 

bulunan 140 kalem ve 6000 lira. mUhammen kıymetli eczayi tıbbiyesi 
3/7/941 tarlhli per~mbe günU saat 15 de ihale edilmek üzere açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

Şeraiti ve t.Ibbl ecza ma.Melcrl mU!reda.tmı görmek l:rt"eyenlerln 
Aydm<I& vna.yet da.Imt encUmen kalemlle Sıhhat ve İQtimal Muavenet 
müdllrlüklertne, İzmir veı tstanbuida Sıhhat V• 1.çtimat Muavenet mn
dllrlUklerine mUracaatıarı. 

Dr. Is. de 

TABANTO 
DABJLI llA8T t\J.IJD,A& Talip ola.nlarn da 3/ 7/941 tarihli perşembe günü saat 15 de % 7,5 

teminat mektuplan ile vilayet dabn1 encUmen kalemine müracaatları 
114.n oh.mur. (4.811) 

a.hibl ve Nefrlyat Müdllril: AHMET DdN Y•ıxuı 
Basıldığı Yer: VAT.AN XATBAASI 

lllTIB&lllSJ 
ftDel ~ Sok. No. 5 

Tel. '92()1 

istanbul 
Sıra 

N. 

1 Mahmut 
2 Sabri 
s Osman 
4. A. Sedat 

ı"'ii111tafa 
6 Yahya 
7 Hayrettin 
8 Nectp Nadlr 
9 Bahri Bildik 

10 Z1'fln Yalçın 
ıı Ahmet 
12 A. Şef!k 
ıs HUBntl YJldırun 
H Turhan Akyıl-

d.ız 

Kundura. T. 
KömürcU 
Terlikçi 
Kahveci 

Balıkçı 

Ekmekı:i 

Berber 
Avukat 
.Manav 

E'kmekı;l 
Sebzeci 
Dokumacı 

Hallaç 
Mahalleblci 

S den 5 e kadar 

Defterdarllğından : 
Melr•'hN ~ No. Matrab Kazanç Buhran Zam ~ 

Guraba 
V. Karabaş 
D. Abdal 
IOnnasti 

Kinnaati 
Ereğli 

Gurabe. 
K. Bq 
Sofular 

H. Sultan 
H. Sultan 
NeV'bahar 
Kırkç~e 

Baba Hasan 

Horhor 
s. kapı 
B. Vekil 
F. cad. 

Süpürgeciler 
K. S. meydanı 
Ordu 
Sütçü 
Kızt.aş:ı 

r.Pa.şa 

> 
Haseki 
İtfaiye 
Şehzade 

82 18,00 
151 00,00 

32/1 12,00 
58 90,00 

2/1 27,00 
2/2 13,50 
862 185,00 
1/5 180,00 

18/1 90,00 

305 36,00 
347 63,00 
96 13,50 

lH 13,50 
199 60,00 

L. K. L. K. L. K. ~ 

-- {!SS 
3,89 0,78 00,70 
1,65 0,33 00,30 
3,60 0,72 00,65 

31,50 6,30 00,00 

6,75 
1,27 
3,37 

22,76 
1,39 

8,24 
9,58 
6,75 
3,15 

11,22 

1,35 
0,25 
0,67 
4,55 
0,27 

0,6ö 
1,92 
1,08 
0,50 
1,80 

L.21 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,55 
0,00 

, 
, 

osB 

' 
' 9 o 

, 

15 İbrahim Sezer Dokumacı M. Paşa. Horhor 27 36,00 13,66 2,19 0,00 
, 
' 16 tsman Kalaycı Sofular KA.ınilpa.J& 5 18,00 3,26 0,52 0,00 

Fatih maliye 'ubesi mUkelleflerlnden yukarda adı ve tşi tıcaretg~ adresi yaztlı şahıslar terki Ucilre~:ı 
yeni adreslerlnfn bUdlrmemlş ve tebellUğe salAhlyet'.lt bir kimse göstermemiş ve yapılan araştırmada • 
bulunamamış oldu'klarmdan kazanç.buhran ve zamlarını havi ihbarne.meleri bizzat 'kendılerfnc tebliği J11tlfJl1' 
•kün olamamıştır. Keyfiyet 3692 sa.yılı 'kanunun 10, l1 incL maddelerlne tevfikan teblığ yerine ~e 
Uzere uan olunur. (5030) 


