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Trablusgarba inclrilea 
bir dmbe' 

Yazan: BA1ı•etll1i lwıı 
Bagin 3 üncü sagf ada 

Marep1 Peten 

Hisle akıl 
arasında 

Şimdiye ~ insi~ 
Vakit wlqlt bizi .. it e---r oldu. Netiald• bin 
tnutla'ka hm< wrclifer. En 
dotnMu bize ltf tk okNlu: 
ft1UZ emn4,eti ye ....__.,, 

kıNdiyi ~z tekilde 
-·•aittir. 

Bir ~azır Milli Şefe Mareşal 
Peten'in bir mesajıitı getirdi 
~Nazır Ankaraya tayyare ile geldi--.... 

Ankara, 26 (A.A.) - Fransız nazırlannclan 8. 8. Benoit t.lecWn, frHllZ devlet reisi Mareıal 
· ,_..... leiliciin:l .. ır l.it.ıWne t*i bir mesapnı Benoit Mecltin hususi bir tayyare ile Anltera 'y. gel

mipir. kimidir. 

Fin landa 
Rus tecavüzü 
karşastnda 

Dün harp 
ilin etti 

R f h 1 Alman - Rus harbi e a vapuru Almanlar Lembergi 

Akd • d B alddar. Ru&Jar Per-eDJZ e attı zemişu istirdat ~ttiter 
llr Alma tMJI 

185 yolcudan ancak 50 yolcu imla• ,.,.~ De 
lltllNdl DllNI •• 

Mersin sahillerine rıkab~di ••••• tan••ll Ritıy bu Y 
um.; AhMet E"'"' YM.MAN ~ nıd)ııo .iı\e Finlandiya mil- • • • • tllflrlltll 
Ç arp.mba gl1nU 'Nrk - AI- Hıtine. tüt.., edueC. F.inlandiy~- V apr1run torpı.lle mı, goksa magı11te mı 

edesi haldmıda ıua bir kere da So~ leca~· k ba ı..k•k d•l• •• 1 • 
lll&D muah Aakarada aüae ~ ~ lcinci F.iaı.n- çerpara ttııı tan ı e ı ıgor Londraya gore, ngı-

~IL.k<ereler olurk~. . diya müdaf.a avaweem b.Padı- -- ı· So d • • 
· idim. Barieiye Vekili- iına ~ V . M • .. .ta 1 k 11,.. • •d• rd ız - vyet enız ış .·. =~~::: ın . .. apor erSlıınD S BDurlJIJBll IJO U birliii Çanakkale 
berrak ve dlilllt 1-ıMyı f8'•ı•all_tl Aakara. 26 (A.A.) - Heber bdar Meraine ~Jllır. boğazına bag"h 
· m. Sonra ayni llNllbede 8iibeı. 26 (A.A.) - ~t aldıiaııuza söre Mersinden 1.- Diierlerinden daha b.1a1nm 

r-tmcla AWID Kamarumda "'Ware&eri bu _.,. S ie 7,30 kender~eye hareket etmit olan da lturtanlacaiı ümit edıilmekte
nen aölıleri de guetmer- ar.....ta Biik•ete taarruz ederek T" rk ıhandKal Refah vapuru dir. 

ak11dum. 14 homıb. aıtm~ır. 14 lüfi öl- " 
1 

• • Vapırvn b.ir torpille mi. yıo&aa 
Arada · flplle yok Jd, bir JDÜt ve t 2 kiti yaralanmlflıl'. 6 rnaaM.ef bMmlt ve içinde b1da· l>ir m;tyine ça~alt ıma 'baıttaiı 
~ Palrat ba aacak biaa ~ııı Ye 3 ,__da hawa n• 18S yolcu .ile vapur t.,.fum• laalıltll_.da 1W4!6m~ tllallikat ya 

e :k~a~ me98leden ~. de 2 eanda.i içer.iminde 50 tu.& pdmaktar:l1T. 

a.rıııfffto· • Bir mQtteftldn 1*-

beale~ Jlial~. AMERIKADA Suriyede 
1üç ki.- llDI ....... 

TlJRKIYE 

Tirkigenin botazları 
kapatıp kapatmaga

catı bilinmigor 
Jlmlcova, 21 (A.A.) - Kuıdordu 

~ tarafoıdan bu ... 
balı Jle91'9dllen tebliğ: 

Ç&l'flllllba gıl1n1l düfman moU1r11 
Jutaıln Volna, Vilna ve Baranoriç 

HMt-""':-·t1111111iilıiillii' .ıı .,, n ...-,... 
Hz?ttlr • .....,_ tanazillw..._ ~ 
nldcep kuvvetli bava t19elürNJıert bu 

HARP VAZIYET/ 

Sovyet - Alman cepbelerind 
{Haritadan l 

••••• arbyor Alman akını nota ile mnahdllkl = tanklarma C:: l>iaJ'epr .-... k.bh.H- ı ı... ........... ic. V.. .- • 
~ etmi9Jerdir. Wr apjlm t-.kil eclea Pripel ki f,ilpde ıt.. e111tıli •ı & • 
dls cereıyan eden DNb&rebe elllMln- ............. , ................ - ..... sirillli ...... ... •• ~ 

Amerika lngilterege MAQhur Emay·ıya Bitaraf kalacaıını ~ .... a. .. 1 
.. , x ıx .......... + .... ...,? .......... Fakat '-••eki ~A·-

l J 1 vy ~--· I r:J • • Lmar ....... __.,ıhılri cepl.e nı•hı IR alkiet -· 1 .. M 
milyon arca uoıar •• h . d·ıd· 1JVv9etıer narıcıge Almanya lam•d· ..... ...,. •'9••· ........ itip ........ -.Mı 

bor,. trMtrece'- camıı ta rıp 8 1 1 k~ü-.: .... bı•'Jı•rdı· L •• 
0 

L-..J-. - U e..c .......... ·-·- tlıaımlı ~ yakın hedefleri değil, ,. """ "' V'UK_,. H~ ~a. 1 •• IPI r ... -j"' )US. l'U• - kiiçik ... • 1 ' k ... 1 .. 

-.ıa. ' 1 · göz öntıııde tuta. mnlr ... bllsııle Şa"Vlea, "-"- iıllllt ....- 1111 ..._. llllılldıl•'I 
~ e'~!~ y&ll)'Ot"UZ- Aru ııoa -...-. Ss' ... Mlclirli ErJlbi ~ ..... • lru "DA••• 111 1 t sker .., va-, Uda, ..... Yiç •· ,rr,-... ...... w ··••v 
11ar. dan'beri belki de ilalaeller _.. sveç en a h,......,. •· b • •·· ......... ...... ....... ' ... 
~ de;:n ~bu lnciliz do&- tan .... 11rıpoü aıa1 ıı"ıte . . 
~:"!stz de harbe cine- lallrllla llumld• A~ ~~~::.:-: llaNll8t itti geçırebılecek A i • J • • • 
::ı:~~mı:.ı-.=:-:: Vawin8'1DD. 26 (A.A.) - Is-=~ hM-eltet a: ... : ~=:büyük ti· StaW.olm. 26 {A.A.) -S... l n a s e ır ım l 
~e beraber oJduPDU *6eter- t.itr-1&r federal. ~ reili . 8. -.da Arapl.ann 'büyük bir iDfi. miaerine 35 bulranda .,uahl ar:•!: fani .;..mdaa: 

!:. gibi aösler ilittiJD. l'a- l~ Jon• ~az . hüıldim~e alıe clüftüılderi bildirilmektedir. u. Ttlnttyentn Sovyet • Almuı mu- lweç parlamentıoeumlft butlin Ed • ,.:J 
~vakalarm bı)ript1 karlısm- ~ ~~ ~~ Almanlar Ş.Uun las.iUz to~uau luıwnatı muvacebeatnde kaU 1rir 'ld- y..,aiı ..,&.abda• eonra apjı- ırneue Tark· 
'ayni doatlar bir mtlddet IOll· ~ te 0 uaunu - tarafından bombarchman edildi· tanıırk muhafaa edecelinl bUdir- daki Tnmi ıeölii IH!9l'edilmittir: IJ8 
l\ 111 itirafta bulundular: r. . iini ve camiye aülle .iHbet ettiii· dJttn1 8Ö)Tlemift1r. Almanya ile SoyYetler Birliii 
-s· . hakkmIZ val'llllf. Tut . B._Je..e Jones. iJ&vet.en demıat- ni iddia eylemektedirler. l.ter - Radyo Guetelli :_ araanda zuhUt' eden ındwmıbe Dün aece Eclirnede 
~ ızın ksada en uygun tıi:r iti: . . gülle isabet elain. iı8ter bomba~- Moılkova, H (A.A.) - Jran•m dolayMile baı.ı ~ ~i vazi- • • • • 
~ uz yol ma c- Bu .ukr~ ~eea. lavı- trlm11 olau-n. muhakkak olan e1- Koekova bOy(lk elçl8l, Sovyetler Bir- yet. ııwlıarebe hvx.ande kalmak kalan aefirunız al:' . . haklı lizlere, Amerbdaki p1a.nanla- bet bu tarihi ve süzel abidenin itti hariciye konWlerine 26 bulranda ve i.tiklıllini mbbaıfaza dımek ie- .. f _ ._ .-1 
~w eeler ~!ı~ hucilteçı. rmr ve l1JU11etlerini mecburi aa- harap olduiudur. Sal&hacldini flfahl ib6r nota De, 1ranm !Alman • teyen lweç ıtaırafındatı endite ile bugun ~anb.a 
Jıı...-:~gma göre, 3--:-' lıı2i1~ tıta çıbrmaia mecbur obnackn ~ türbe&Hııe ele iNbetler ol· Sovyet mutuınıbeel muvaceheelrıde takip edilmektedir. Bu ,.eni vazi- h ket edecek 
~etinden delil. e.aaw. harp mubayaalarma öclıeyoebilme- lll'!flur. kati bir bltaraftıık muhafaza ec?eceti- yet l.veç ltükGmetiai buı meee· are 

<Dnwı ... 1. • 7 .. , .,. <nev.m il& 1, 8L ı 411t> ••• - (Raci~ Gazetesi) nt 'blldirmifttr. (.,..,_: ... 1. a ı tı9> - Edime, 26 (Hueu.i m *ai-
~-==-=-=--==---=-=---==-=================-=========================-===========~==========================-=====-===== mizden)-At•aeeürimizE.nia 

~en ve maiyeti erUnı ba-f Türk - Alman anlaşmasının tasdiki inbbalan 1 
p Kapıkule iMtdut paariijiinde 
Umum Müfett.itlik .,..,.... .. viri 
S11w.i One:r~ vali FeUt. Nomer, 
Emniyet miidiirü Rilat Kemeıde
re taralJndan karfllanclrlar. Sefir 
bu aeceyi Ecliraede aeçilıeoek ve 
,... &.t..bnla bar4*et edecek
lerdir. 

Bu aiııpıım .efir ve ...;,.eti er
kam ,erefleriae Belediye tuafwı· 
dan l>ir aiya.fet veırihmftir. 

Heyet batta Atin& büyilt e\çi
miı Eni. Akaneo olmak üzere 
müııUıtar Süleyman Saib. atı: 
miliıtw Se;,Ei Kur1bel, katip 
mail Upk» ve Necdet Kendden 
müreWteptir. 

Ve Boıazlara dair., 
Bükreş Radgosuu 
habariıti Londra 

galalıgor 

Yeni tef rikalar1111 
Malakall Kadın 

Tercüme eden: Rezzan A. & Y ............. l"Wl .. l-:.!l:ı 

Eyüplü Halid'in httnalan 
Pek g~ Mf'B """'~ 
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Türk 
~Tarihinde Casuslar 

-t ~ at 1 tJ R ' • '' ~~ .. R • ' ... ~t W.""'-. y~r ~ .-..... ,:.~~ ~='" ıı..~tı 
Eyüplü Halit 

Timurun Sultan Beyazıda karşı 

kullandığı casuslar 

Yazan: İhsan BORAN 

Kadın 
Çorapları 
Fiyatlar yükseliyor, 
fabrikatörler bunun 

için ne diyor!ar 

Baker hakkında \ Basma 
takibat gapılıgor Satışları 
Kadın ayakkabdarını fahiş Satışın tanzlmi için 

Vekaletten talimat-

\\. n atan bir kaç güne kadar 
W Eyüplü Halidin hatırala

rım n<ışre başlıyacaktır. Bu a· 
dam kadın avcısı olmakla ve 
avladığı kadınların paralarını 
deve vapmakla meşhurdur. 

Ben, iki a;ene kadar evvel 
Eyijplü Halitle teşerrüf ettiın• 
Fakat kadın olmadığım için 
Halidin meşhur avcılığ_ı bana 
tesir etmedi, param olmadığı 
için de Halit dünyaya bir deve 
daha hediye etmek saadetine 
mazhar olamadı. 

- ., -
k ndıslnden 'beklenen bUyUklUğil gos Tfmurun ayaklarına ~apandılar. Fa.

tl mı~ <ılul'du. Fakat h iddetine '1.'e ka4t Timur bu ihaneti affetmedi: 
1ddctıne kapıldı, cUmuru devlet - Ben1 öldUrmck ıstcdiğlniz bu 

t ı<r , babalık hislerine galebe çaldı.. hançerle'rle siz ölccckstniz, <ledi, Si· 
i3 lytlklc ın günahı kulların nazann- zın ihanetinlze karşı cn hafif ce"Za 
d bazan s evap ~ cnne geçer; fa1cat budur. 
b z:ım en temız bildlğtmlz o.damlann Mısır Sultanının clçısı o hançerle 
.ızan Allahm karşısına çıkacak ytlz Cf.dilrUldU. Delikanlıların ceza olmak 

lcrı bıle yolttur.. üzere ~ralnız bur'un ,.e kulakları 'ke-* sUdi. Fa'kat Timur buıilım hayatta 

Son günlerde, lüks kadııı ço· 
rapıarı tıya tıarı ço,- yÜKseıu l 
mıştir. E.vvelce 2 !ıraya n .ınun 
bir çoraba !bugün 2, 5 O • j ı .ra ıs· 
tenmekte olduğuna nazaran, yük 
&e1me ni betj yi:.zdc 40 • 50 ara· 
sındadır. Bu İ~l tetkike mem.ır ' 
ettiğim;z ibir arkadaşımıza çorap 
fabrııkat-0rlarından bırl ııu izanatı 

vermiştir: 

fiyatla satıyormuş name gönderildi 

l Basma satışlarının tanzımi ıçin tk
tısat Vek4lctince ha.zırla.nan esaslar 
SUmer 'Bank Yerli Mallar pazarları 
mUdUrlilğUne gelmiştir. Yerli Mallar 
pazarları 'basma satışlarını bir nizam 
lltına almıya karar vermiş 'Hl lbu 
'tlUnnscbctle Ko.dıköy ve 1.stanbul 
mağazalarının sabah saat 9 dan 12 
ye 'kadar 'haika basma verilmesini te-

f 
nuıı etmiştir. Bu basmalar jstlyenle
re istedikleri kadar verilmlyecek, 
herkes ancak ~<endi ihtiyacını kar· 
şılıyacak bir miktar olan 4 metre 
kumaş alabilecektir. Bundan başka 
toptancılara da top olarak 'basma ve-

i rilme'ktedır. Toptan Kayseıi ba~o.
sı için metresi 33 kuruş ıo para ve 
Nazmı 'basmaları için ise metresı 

Sultan .Beyazıt Ankara meydan bıraktı. ~ra ~rrsır Sultıanına bu de
mubarebcsınl casusluk yüzünden kay llkanlılarla. bir .mektup göndermek 
bcttL Timur bUtUn işlerinde casus- is'tcmlştl. Fakat bir mUddet sonra., 
iuğa çok ehemmiyet verirdi. HUkQ- niyctınl değiştirdi. Mpır Sultanına 

met şlcrine bizzat bakmakla beraber kendi erlerinden bırlnl gönderdi. 
-casusluk rnUlkt ve askeri ldaresinın Yazınuzın başında Sultan Beyazı. 
başlıca tedvir vasıtası idi. Timurun dm An'kara mubarebesinl aasusluk 
casusları bin l'Urll\ kıyafet altmd11ı yUzUnden lkaybettiğini söytcmıştfk. 
her memlekette dolaşrriaı'dı. Bunlar Sultan Beyaızıt Tımura sefir'leı· .gön
e'.kscriya derviş kıhğına girerler, düş dcmml ı. Tfmur, nl'tık harpten tcti· 
cnanlann kuvvetlerini, maksatlarını na'bm kabil olm«dığına Jıllkmetmlş 
-öğrenırler, saraylanndaki entrikalar ve sefi'rlere :Moğol ordusunu göster
dan, zlyarctrne anemur olduklıın 'bel- mtşti. Beya.zıdın sefirleri Mogol m-
delerin \ e 'kalelerin ıa.hval '\"e vaziyet- dugO.'hından e.yrıidıklan zaman, Tl-
lennden Ttmuru haberdar ederlerdi. murun casusları da, arkalarından yo 
öyle ki, yabancı hUldllnetlerde olup la çık'tılar. Tnnurun maksadı, Beyıı..
•bıten vekayie Timur, 'bu memleketle- zıdın ordusunda. Türk bayrağı altın
rln hükUmd:ı.ı•lanndan zıyade ag!h da h!:zıınet eden Te.ta.r .ns'ke'.rlerlni 
olurdu. ıSeyyaJ11ar, der.viş vesaire şek 'lre kendisine sığınan bazı Anadolu 
Un'deld .casusları ecnebi memleket- bey'lerinin ıas'kcrlcrl'ni ayırmak, Be
ler ıhakkmda. ne me.ltnnat veıımlşler- yazıdı fll\uharcbe meydanında zayıf' 

<- Halen pamuk ve merse· 
rize çorap yap')"oruz. Eı m.zde 
bulunan jpl'k stokları b~tmck 
üzere bulunduğu içjn, yenisini le 
dar-'k edemedığimiz takdrde, es
kiıı.ine nazaran 'Yüzde elli .nisbe
tinde azalan bugünkü imalAtunı
zın da yarı yanyn inmesj muhak
kaktır. Lpek çorap hiç yaptığlmız: 
yok Çünkü ~ı.m~de .nıc; ıpc.t lp· 
!iği lkalmamı{tır. ::r· erli sun'i ipek· 
}erle d.o'kunan çoraplar, yüz.dJ: o· 
tuz nLbetinde sakat ç~ktığı Jçin, 
fabrikalar zarar ediyor ve bun
lara ne 6atıcılar ve ne de halk 
rağbet ıgöstermiyor. f p\ik yoklu
ğundan başka bir de jğne derıdı 
var lbaşımıLda. Eğer tedar;ki fo1· 
kam bu1unamaz:sa çorap imalatı 
bundan çoık ımüte-; 'r olacakı~ır. 

Fiyat Mürakabe btirosu Valinin bafkanlığı altında bir toplantıda 

rlştiğini de bir ıkaç gUn m'Vel bir 
Ankara haberi olarak ncşretmlştik. 

35,5 kuruş olarak fiyat tesblt edil· 
mıştir. 

e, bunlar muntazam :defterlere ya- brrakmnktı. Tlmur ontusuııdaki as
zılrr. Topclğiro:f haritaları Uzcrine f· J«erlcnn hcmşcrl!erı ve lkardcışleri ol
"8rct olunurdu. 'Bu defterler ve he· duğunu onlam hatD'lntmak ve bu 
ritalar Timurun daima gôzU önUn- sureUo onları Beyazıt ordusundan 
de bulunurdu. (1) nynıma'Jc kdla;>~ı. Beyazıdm or'du-

Bak.er mağazasının bundan evve,J 
bir 4lyakkabı .meseleslndcn Fiyat mu
rakabe komisyonu tarafından ihtikür 
suçiyle takip edildiğtnl yazmıştık. 

Tabklkat bir hayli ilerledikten son
ra vaziyet VekMete bildirilmiş ve ls
tanlnıl Fiyat mUrokııbe !bürosu şefi 

Muhsin Baç Anka.raya giderek Veka-
!etle temasta ıbulunmuştu. 

\Ba'ker mağazası aleyh!:nc tak.bat 
yapıldığı bu esnada kendisin! mil<\a
raa edenkcn c.blz <harpten eV'Vel ne 
kadar .kA.r nlSbetlle ma.l sattı isek 
şımdı de ayni :nlSbcti muhafaza edl• 
yoruz. iBu bizim için muktesep 'bir 
haktır> demişti. 

VekA.letin bu iddiayı haklı cıörmi
yerek Baker hakkmda takibata gi-

Şimdi Baker mağazası .ikinci bir 
suçla tekrar Fiyat müı akabc 'bliro-
sunun karşısındadır. 

Baker mağazasının gene bir ka
dın ayakkabısını fahiş f'ıyatla sattı

ğı ca.nlaşıl.mış ve MUrakabe memur
ları tarafından a'teyhınde zabıt tutul-
muştur. 

Komisyon bu ışin mahlyeli hak· 
kmdn kati lbir fikir edinmediği ıçln 

fazla ma.lfunat vermekten çekin· 
mekte ve vaziyetin aydınlanması içln 

çalışmaktadır. 

Komisyonwı ilk içtimalarında Ba-
ker'in işi de ihalledileccktır. 

IBu urctle lbütUn yurdda Yerli Ma~ 
lar pazarlarında olduğu gibi Kayseri 
basmasının metresi 36,5 1<uruş, Nazil
linin ise metresi 38 :kun.ış 30 paradan 
satılacaktır. 

ısutUn basma satıcılarına bir knrt 
\·erilmektc ve ııunda satış fiyatları da 
ııyrıca işaret edilmektedir. Her satr
cr bunu mUşteriye göstem1eğe mec
burdur. 

Fazla fiyaUa l>asma satanlara 'bir 
daha baSma verilmlyeceği gibi hak· 
Jarmda da takibat yapılacaktır. 

Halka dörder metre olarak verilen 
basmalar parça halinde hiçıbır kım· 

se tarafmdBJl satılıp 7;lncirleme tica
rete meydan ıverilmiyccekUr. 

Casuslar vasıtasile Timurun haya- sundakl asker aro.srnda. zaten .Jıoş
tına .ka&teden :hUkUmdarlar olmuş- nutsuzluk 'ta vardı. Bu hoşnutsuzlu· 
tur. Fa.kat ibunların 'hiç biri.si ~e- ğun sebebi Beyazıdın a.ıµn şiddeti ıvc 
Une varam:ı.mı.ştır. Sultan Ferah Ti· as."l{erln maaşlarını muntaia.m ala
murun Şama yakla.ştığım haber aldı- maması idl. F'a.kat All Paşa ile oğ
ğı zanuın. onu mağlOp edemlyeccği- ıunun bu Jıusu.stald ıt.ek1meri f~ 
m anladığındaıt casuslar vasıta.sile vermedı. Beyazıt ltazinclcrlni mulia
töldilrtmeğe ka:rar verdı. Bu maksat- faızada ısrı:tr eyledi. Bun:a dair lblr hl
.ta, dcrvış kıyaktindc bir clçtyi, iki kD.ye de ıvardır: 

Konya Ereğlisi fa4brikasının 
merserize ve Sümcr.barr"kın da 
pamuk iplikleri ıhtiyncı ~arşılıya
cak n~ette verildiği taıcdirde, 
eldeki toklarla 'birlikte daha b :r 
müddet çalışabileceğimizi ümit 
ediyoruz. Pahaiılık ımesdcsine 
gelince, fabrikalar ve toptancı 
tacirler bu işte yüzde 1 O • 1 2 şer 
nWbetinde gayrrisafi 'bir :kir alır· 
lar. Fakat, perakendeciler mu· 
ayyen olan yüzde yirmi kara da 
kanaat etmemekte ve fiyatları 
alabildiğine ·yük cltmektedirler. 
Bu yuksclmelerde fdbrikaiarın 
niç lbir rolü yo'kıtur.> 

,------------------------------~ ADLİYE ve POLİS HABERLERi 

delikanlı He lberabcı· Tımurun ordu- Bir gece Beya'Zıt sr.fi bal ıstemiş
suna gönderdi. Timurun ordusuna var ti. G arılar koğanı kirletti'klerl 
pılar, !nka't Tunurun kUlbl şUphele- için bulunamoıdı. B11 vesilelerden is· 
ncrek kendilerini te'li:J<ı! ettirdi. U- Uflade eden sip lıller, padi.ş'aha bir 
zcrlerfm arattı. çizmelerinfn için'de taba'k k\'ıii bal gönderdi~ ve şu 
zclılrll hançeı'ler buldular. Timurun sözlc'ri f!Avc ettiler: cBal gece ycnc
.kAtıbi 6Ultan Ferahın elçisine sordu: mcz. ÇUn'kU arılar onu geceleyin 

- Bunlar ne? kirletirler. Hazinelerde aklanan pa-
Elçi 'e del kanlı cava'p vennedi-

Jer, fakat cellAUar bileklerine yapı- ra da bunun gibıd!r. Fdfık~t anı hu-
ınca dcrV1Ş kıyatetlr.dekf elçi büfbUl ıaı etbğl vakıt artık ondan ist!ıflade 

,gtbı konuşma.ğa başladı: Fakat lbu gtbl hı! ~r de Beyazı-
- Mr,sır sultanı, dcdl, lb!ırl hUkUm- Fakat ı:ıu ,gibl hile~m'dc 'Beyazr-

da.r Timuru öldllrm ğe .memur ~tti. dm ıgurur .Ve inadmı ıyenm ğe kUi 
Huzura. kabul .cdildiğımiz zaman' 'bu 

ge~edi. .Bu nllnie.ylşlere kıilak as
~ı yapa1eaktık? 

_ ıBu 'ZChirlt hançer oyununu ija madaın 120 bin, 'k~lk bh· oıidu ile 

size rnuıttorcm sultanınız mı öğret- anun ·yeldi m(slinden zlyo.de bir or
U? Fakat ne sultn.nınızm, ne de si- (iuyıı. kıırşt harbe ,gıttıi. • 
zın bu kadaı· a'bdııl olııca.ğmızı zan- Timurun TUrk .ordusunu parçala-
.nct.miyordum. mak ve 'Beyazıdı zayıf dllŞUrme'k, 

Elçi we delikanlılar cevap verme- ı~in kullandığı ıeasu.sınr kbnlerdı? 

dıler. Ttmurun katibi lhiddeUi bir Tarı'hcl'~~dcn Ara°bşah ibu ca.susra
scsle devam etti: 

nn Emtr Fazıl 4'111\iyetinde bazı U
- Peki, yann hUklimdanmızın !hu 

zunma çtkınca, ne ceva,p vcrecek5i· mera olduğunu yazmy; 'e .bunların 
mz? HükUmdanmızdan korkmadınız Evrcnos oğlu Yakup, Neccar oğhı 
mı? 

Elçi ve dellknnltlar :korkudan kA· 
tıbm aya'klıı.rma kapandılar, köpek 
6\bl yerlCTde eUrUndi.ller, yalvardılar 
ai dilediler. Göz yBŞ? döktUler. Fakat 
bunların hiç ıbl.rlsı pa:ra. etmedi, cel
ltıtınr nldıklaı ı unutu't işaret l\zcrine 

.Mıstr sultanının casuslannı ya.kala· 
dılar. Timurun k tib : 

- Yarın hUkümdarımrzın huz.Ur 

ru a çılCacaksmız, dedi; ölilme ha'Zır 

olunuz. 
Elçi ve 1kl dcllkanlryı ertesi gün 

Timurun ihuzuruna çıkardılar. Timu
run kAUbl, ımcseleyi olduğu gibi an
lattı: 

Ya'kup, ı-:u"h, Alı ,ve Mu5tafa olduk· 
tını b!l'dırmlşUr. 

'Beyaz.rd:ın maiyetinde .kendi.sin· 
den kaça,rn.k Tımura liltıca Cdon bey 
ıetın de a"Skeırleri vardı. Beyazıt 
Bey, ıbunları o beyleri~ eya?ctlerın· 
(Jcn toplamı:Jlı. A'nkarada Timurlaı 

karşı ~ar~yn geld\ğl .zaman: .c:Ta· 
tar a.skel'~ hain olup .Yıtdırnn Han
dan ,ylfz çevırdller, ,Erz1ncan 'Beyt 
nın oğ"lu yanına vardılar. Germiyan 
askeıi, Germlyan oğluna döndü. Men
teşe askeri Menteşe, Saruhan a.Gkcri, 

Saruhan oğluna döndU. 
H* 11ir a'Sk'er ken~i beyzadeteri

ne döndUle'r. Y~mmdan yUz çevir
d !er. Ama EOa:k oğlu kun, kAfir 
askeı ıd!r, onlar ımuhkem cenketU· 
ıer. (3) 

GörUl~or ki, Tımurwı gondeı'dı
g-1 casusı.a.ı· \"A2'lüe'\erınr hiç ıçaktır· 
mada.n 'iyı. görm'uşler, tutarları ve 
Tımurun Ya.nmda. ,bulunllil A'nadolu 
beylerinln1 a&tmlarını tama;mile e1· 
de eltmlşlerdlr. Yok'sıı: T,imurun Bc
yazıdı mağltıp leıtmesl bu ,kadar ko
lay olama.r.dı. Belkl de Tlmur Be· 
ya,zıda mağlQp olurdu. 

Bu izahat, fiyat ar.tmasmdaki 
omilleri açıkça göı;termektedir. 
B~unla beraıber Fiyat Mürokabe 
bürosunun bu- ışc do e :koyduğu 
ve ihtikar yapanları takıbe ko
Y!llduğu anlaşılmak-ta ve fiya tia
rın yakın bir zamanda nomıal 
bir dereceye indirileceği ümit o
lunmaktadtr. 

Ayak satıcıları 
halkı aldatıyorlar 
Son günlerde, piyasada ekseri

sinin Musevi oldufuı gÖrülen bir 
tak1m aya:k ısatıcılnrı türemi tir. 
Bunlar, bazı manifatura ticaret· 
hanelerinden ve bilhassa Yerli 
Mallar Pazarile Postane arkasın· 
daki cadde üzerinde bulunan bir 
kaç mağazadan ucuz fiyat1a al
dıkları basma ve .pamuklu .ku
m~şları parça halinde BüyuKçar
sıda ve Mahmutpıuıa yıo'kuşunda 
~ezdirmekle ve ra~lıı.dtldan saf
diUere yükse'k fiyatlarla sürmek· 
tedirlor. Bu .aallcılı.k o kadar gc· 
ni.ş1em~ ve satıcıları o .kadar ço· 
ğalmıŞtır ki, Yerli Mallar Paza
r ile diğer bir kaç mağazanın 'ket· 
pıları hergün ve her saat do!u 
bulunmakta ve yapılan tl!'he.cu· 
mü önlemek .içjn ırnağaza &hlp· 
le!"i polise müracaat mecburiye· 
tinde <kal-maktadırlar. 

Yaptığımız m'ürncaat üzerine 
Fiya.t Müra1cabe ibürosu reısı: 

<- Bu tarz tışı biz de haber 
aldık. Memurlarımız, polisle iş
birliği yapmışlar, ıbunu önlemek 
için faaliyete başlamı~ardır. Hal. 
kımızı bu suretle aldatan ve za
rara 4>okanlar §iddetle takip ve 
tecziye olunacaktır. Bunlardan 
bir kısmını ele geçirdik. Bazıları
nın bunu kendilerine iş edindik
lerini de tc8bit ettik. Alınan ted· 
birlerle, bir kaç ıgün iÇinde ibun-
1arın o~tadan k.aldırr)ması muhak. 
.>kaktır.• dcmiŞtir. 

- Ha.kanım, dedı. Mısır sultanı si
ze bu de~ kryafetln~ekı <:aausla, 
<>nu.ı y.a?'dımcıları olan lbu ıkl deli
~anlıyı elçi olıuıe.k göndcrmış. İlk 
önce keıidllerine 'buyuruğunuz vCQhl
le iyi muam le ettim, fakat ~mnıyct 
ve ba.su-eU de unutmak tedim. Kas.
olen edrduğUm •bazı sualler Uzerine 
veııdık~ri saçma cevaplarla stıphe· 
lcndfm. lJunci defa çağırarak Ustle
,-ını arattım. Çızmelelinde."I ~u gör
dliğilnüz zehirli hançerler .çıktı, sı

kıştırdım, huzura, ıkabul edildikleri 
.ı:unan sizl 'bunlarla ôldlirmeğe me
mumı~lar. a3u vazl!eyi onlara Mı
sır sultanı .., ermtş. 

Osm:aıılı dovrlnde Tlh'k ordwnı
nun düşman cıı,swıLa:n v~ıte.Sile böy ~ 
le .muharebe meydanındıı parı;alan
ması ve lbu yüzden mağlOp olması bl· 

rlclk ha'Zl,n va.kadır. ı 

Mustafa Arifin cenazesi 
kaldırıldı 

Dün ölümünü teeşşürle haber 
verdiğimiz, mu'harrir arkadavları
mızdan ve ziraat mütehassısı 
Lutfi Arif Kenberin babası, Sela· 
nik eırafınclan eski Baro reisi 
avıtka.t Mu tafa Arif Kenberin 
cenazesi dün Şişlide Çankaya a· 
partımanından kaldmlara'k na
mazı Te vikiye camifnde kılın
dı~tan eonra Fer.iköyündcki aile 
kabristanına defnedilmi,tir. 

HUklhndo.r Ttmur b,r zelıiı1l Han· 
.çdı<lerc, 'bir de karşısındaki Mrsırlı 
casUSlıtta baktı, gUldU: 

~izanst.a.n <ınsu u'k ışlerinde kuş 
uçurtma.yan Y~ldınm Beyaııdın Ti~ 
mı.ll'a 'ka.ı<şı bu bususta. bu kadar ted 
birslzlık .ve ga!fot gij terıncSL ga
ı'ıp~ır. J.":aknt 'buna yine onun nefsi· 
ne, etrafatdakil'cre <>lan ftimadı \ •e 
inadı sebep olmuştur. 

(Arkuı var) 

Cenazede İ&tanbu1un tanınmıo 
bir çok ıkimseleri bulunmu!t ve 
müteaddit çelenkler gönderilmiş-
.tir. 

'-------------------------------J 
Nişanlısıiıın namusunu kirleten 
Halil 3 seneye mahkiim oldu 

Bundan bir müddet evvel Ça
talcanın Belgrat köyünde oturan 
Mehmet oğlu Halil :nişanlısı on 
beş ya§ından ufak Kiıniyeyi ıbir 
gün gezme bahanesile köyden 
cıkarmış ve kaçırdıktan eonra kı· 
zm ırzma tecavüz etmistir. 

Dün .ık.inci ağırcezada Halilin 
muhakemesi neıticelenmiş ve 
suçlu 3 sene 7 ay ağır hıı.pse mah
kum edilmiştir. 

Bir namus hırsızı sekiz ay 
hapis yatacak 

Bundan bir müddet evvel tstan
bulda Orhan adında bir genç gözüne 
kestırdıği 16 yaşında Nacıyc adın
daki bir 'kızı kaçını.rak ırzına geç
m~ttr. 

Yakalanan Orhanın lblr kaç za. 
mandır devam etmekte olan muhake
mesi dün ikinci ağır cezada nlhayet
lenmi.~tir. 

Suçıhı Orhanın suçu sabit gbıılildU
ğtinden s ay yedi gün ha~e mah
ktım edılmesine karar verllıniştl l'. 

Bir çorap muhtekiri 
Adliyeye verildi 

Aksarayda manifaturacılık yap 
makta <ılan Mustafa adı11da biri 
kadın çoraplarında ihtikar yaptı
ğı iddiasile dün Müddeiumumili
ğe verilmiştir. Bu mağaza 120 
kuruşa atılması lazım gelen Ki
bar ma&a kadın çoraplarını 1 70 

ve 150 kuruşa satılması lazım ge. 
len çora>ılan ise 200 kuru;ıtan sat 
maktan dolavı suçludur. 

Duvardan düşüp yaralandı 
Dlln sabah saa:t yedi otuzda Kan· 

tarcılarda Saatçi yokuşundakt bir ar
sanın 6 metre ytlksekUktekl duvarı 
Uzerlnde oturan 310 doğwn!u Mfthat 
oğlu Ahmet muvazenesini 'kaybede· 
rek arsaya dli,"1l'IU~ ve bıı,mdan ve 
ağzından -ağırca yaralanmıştır. Yara
lı Cerrahpaşa hastahanesine ka.ldınl
mıştır. 

Otomobil ~arptı 
OtomobU ıtamlrclsl Yani, tamir et· 

tlğl otomo'bili Tarlabaşında tecrübe 
ederken apartıman kapıcısı :MUnire 
çarpmıştır. MUnir muhtelıf yerlerin· 
den yaralanmıştır. 

Yara.il hastahaneye kaldırılmıştıı-. 

Çobanın attığı taş 

bah~ivanı yaraladı 
GUmtlşsızyundaı Vahanın 'bostanına 

~ırcn 'koyunları çılmrmak lçın çoba
nın attrğı taş ıbostan sahl'bi Vahıını 
başından yarOilamıştır. 

Yaralı tcda\·i edilmt.c;, suçlu yaka
lanmıştır. 

Taşla başından yaralandı 
Fa.tl.hte Avcıbcy ıınıı.hallcslnde otu

ran Recep ve Kemal arolarrnda bir 
bahçe meseleli yllzUnden J<ııvga. et
mişler ve Recep Kemalı taşla başın-

SORUNUZ 
..-----SÖYLİYELİM .. 

.., 

Bir annenin şikayeti 
1 - Ka'Sımpa.tada. Ba.ya.n F. A. ~etu bir tedbir alına.ca.ğını •umıt 

.eoruyar: ı edebiliriz. 

cOn iki yaşındaki o&lumun bir * 
kom'VU .çocug-U"nun .delAletl ile lt&- f 2 _ .CfbB.llde Türbe .sok.ağında 
'reme!A catıcılığımıı tı.lı~tırıldığuıı ,ıreji ~ilerinden .sweyman özrna-
ıötrendim. J. etmek istedlm, mu eyıt 60I"U,YOr: 1 

lvnttaık ota.madrm. Babaaız ve baıı- c!st.a.n'bulda .tUtUn en tttUsU ne
ıkım fbUyilyc.n çocuğum her gün :tddedtr, buraya. nasıl ve ne zo.rnan 
~a.z:arldtğı :bir kaç .kuruş yUzUn· JE;'lrlllr ve ıno öğren'illr?> 
'den sa:'bıfhtan akşama. ,kadar S<>-
)kak sokak ıgezlyor. Yalnız vUcud.u CEVAP - Tlltl.ln enlstitUsU 
'değU, .ahll'k.ı 'da iayıtııyor. Aca- ~'Maltep~je ve Drag'OS .tepesinin 
;ba buna, ahlAi<' zabıtası ınUdaha- -geri~ln'ded\r. ıEn"'lllU tlıtün el&
le eldemez mi?> ıperi yetıştr,!r. 'Buraya. girmek ı .. 

dan yaralamıştır. Her 00 k.a.\'gacı 

yakalanmıştır. 

Mumu söndürmeği unut
muşlar yangın sıktı 

Evvelkl gece saat 2,35 de Sirkeci
de EbUSsuud caddesmde Kanaat lk!
ğıtevinln aıb tarafta yatan gece 
bekçbi Ha an Efe fle hamal Ahmet 
Çelik, yatarken mumu :;öndUnn~ 
unutmuşlardır. 

Yana yana biten mumun ıılevl ev
velfl. 'Jd'1ğrtları ve sonra. da yatağı tu
tuştunnU'ltUt'. Bekçi ile hamal uyan
dtlda.rı zaman alevler.i S"önnUşler ve 
a~l söndümıüşlerdtr. Ancak yattık· 
lan yatağın içindeki 47,:5 lira ateş aı. 
m olduğundan yanrp 'kUl <ılmuştur. 
KAğıt deposu penceresinin çerçe

vesini de alev sarmış e de itfaiye 
yetişerek yangını öruem~ir. 

Kü~ükpazarda yangın 
DUn gece saat 23,25 de KUçUkpa· 

zarda Limon iskelesi sokağında l6 
numaralı dUkk&.nın 'bacaeından çıkan 

kıvılcımlRr döşeme tahtalarına sıçra

mış ve yangın çı:kmasma sebep ol
muştur. Yetişen itfaiye yangının Bi· 

rayetine meydan vermeden 66ndllr
mUştUr. 

Bütün sanayi müesseseleri 
lzmir Fuarına iştirak edecek 

Ticaret Vekılleti btitlln yurddaki 
Ticaret \'e Sanayı odalarının İzmir 
tnternasyonal Fua.rma kollcktif bir 
tarzda l.şt.iri'ı.k cttlrllmelerin 1 :karar
laştırmıştır ve bu iş :için hazırlıkla-
ra. 'başlarunnsı için alA.kadarlan ha
berdar dmiştır. 

--<>---

Bu sene kavun karpuz bol 
Bu sene Trakya ve havall~lnde 

ke.vun ve karpuz boldur. Egeden 
İstanbul piyasasına. geilen karpuzlar 
turfanda olma.sına ratmen ucuz de· 
nllecek ıt>lr fry&ta satıımaJ<tadır. 

Ttlccarla.r yakında fiyaUann çok dU
\!CCcğlnl \-e pJyasaıya çok miktarda 
kavun, karpuz se\~edlleceğinl söy
lcmoktedlrler. 

Küçük boyda karpuzlar bugUn 
12,5 • 15 lkuruş vasmda, perakende 
olarak satılmaktadır. 

-<>--

Lamba §işelerinde ihtikar 
- Ted'b!nıizlik ct:m iniz, 'd di, ı'bu 

tste'l"de pek aceml olduğunuz belli. üç 
ap:ı.m yenne bir adam, ilç hançer ye
rine bır iha.nçer tkil.fı idi. 1.şe korku 
ile ba.ıjladı'ğmız burtda.n anlaşılıyor. 
Sizin auıtanıruz bfuniyor mu iki, lbe
nim ve dUşınanların1m memlekotıc
rın'.de k\111 lb le uçsa benim lhaberim 
olur. üzerinizde hımcm'ler bulunma
d:ın huzuruma. çıksaydınız, 'bu as
kerler ara,smda. ö}'le 'bir şey ;>1apabı
l r miydiniz? 

(1) He:mmer tarihi. T mur de\'ri· 
ne Git <:asusluk vnkala'rı aynca. neş· 
redOece'k'tir. Qkuyucul1lnmrza bura
da 'bir '1."a.ka mtlatmakla lkt'ifa edi· 
yoruz. Merhumun kederli 

arkadaşımız Lutfi Arif 
acılarını pa~ laşırız. 

CEVAP _ Çolt haklı.ııınız. 'Bir ç!n llıle veya. :r:;raırt mektebi me
ıçok yavrul&Tın bu yüzden haylaz- ızunu olnr8ık şarttır. Enstttu. lda
'lığa ıa.lıftı'klannı biz de görüyoruz. ıresi, tw'.e'ııe kaydın,ıı, !Uzum götllr
IAclkılı mek'tubunuzu alAkıılı .ma· ;Se, lst~111erin mUracaat etmesln1 
(kama .gönderdik . .Bunun Jçln şld· ikinctteşr,ln ayında. litı.n eder. 

ailesinin, , 

Kenbcrin \""-.----------------------·" 

Mıntaka. Ticaret MUdUrlUğU yaptı
ğı tetkikler sonunda .mubteUf yeti r
dc 'petrol l!nibası şişelerinde lhtiklr 
yapıldığını ve ş1'elerln e&klanarak 
pahairya satıldıflnı görmüşt:Ur. Ha
~t.en gelen lA.mb& şlşelcr1nln '!hrl· 
mlzdeld tevziatı 'Baldı:allar cemiyetine 
verilecektir. •Bu 6Uretle tUccarlann 
~ert saklıımalannın önü alınmış 
bulunacaktır. 

Elçl ıve lkl delikanlı a! diliyerel' 

(2) Ha.ınmer ta.tihl - .Ali Varak. 
(3) A~k .P~a Z:ı.de taı ihl. 

Kendisilc görüştüğÜm zama~ 
Halit, bir macera peşinde gittı• 
ği Mısırdan yeni dönmüıt~· 
:Gannederim ya apartıman sabı• 
bi zengin bir Ermeni kadından 
meydana getirmeğe muvaffak 
oldunu deveden dolayı takipten 
kurtulmak için savuşmuştu, ya• 
but da dildadesile bir balayı 
seyahati yapmıştı. Bu son mace· 
rayı, o zaman kendisinden din· 
lcmeğe o kadar çalıştım da rnu· 
vaffak olamndımdı. 
Hıılidi tanımıyanlar, belki det 

kendi.ini genç, giizel, yakıııkl1 

zannederler. Halbuki o ne genç, 
ne güzel ve ne de yakıııkJıdıt• 
O halde, H lit, kadınlara kart1 

nasıl muvaffak olmaktadır. Berı 
ce Halidin bu muvaffakiyet sır· 
rı, §eytani ruhundaki kuvvette 
ve bu kuvvetin icabında diline 
verdiği tatlılıkta ve ikna kabİ• 
Jiyetindedir. 

İnsanlarda iki ruhun me"Vcu· 
diy.cti f arzedilebilir: İlahi ru1ı~ 
fCytani ruh. Bu iki ruh daiııt1 

mücadele halindedir. Biriııİ~ 
galebesi iyilik, diğerinin zafer' 
fenalık yaptırır. Her ikisinde~ 
birinin galebesi daha kuvvetl•ı 
daha sürekli olabilir. 

Halidin hayatına umumiyetle 
teytani ruh hakim • olmuştur· 
Fakat artık, kendi ifadesindtrı 
anlaııldığına göre, ilahi ruh kı• 
pırdanmnğa ve şeytani ruhuıt 
ilham ettiği fenalıkları tenkide 
heveslenmiıtir. 

İşte Vatan'ın neşredeceği h~' 
tıralar, böyle iyi bir heve5ıtl 
mahsulüdür. 

Kör Kadı 

Muğlada zelzele 
Muğla, 26 (A.A.) - Dün~· 

baha .karşı çok şiddetli bJr :> c! 
sarsıntısı olıııustur. Zarar yoktu!· 
Bu son yer sarsıntısı ile bir lhııft• 
içinde bmada duyulan yer 5't' 

sıntısının \!!ayısı on 'beşi bul~' 
tur. 

Muğlada yağmurlar 
l\ 6 , ıı: , tuğla, 2 (A.A.) - l(aı 

mızın tütün sahalarına rneb-zul .,e 
bereketli vağmurlar ynğmı~ııt· 
Bu mıntakadaki zürra vaziyetteli 
çok memnundur. 

---<>-
Davutpa§a kışlası yolu 

Maltepe - GUmUşsuyu ş~ındt 
ayı,lıp Da:vı.ıtpaşa kışlası yoluna :11111 

lAki olan Bağlar yolunun makadtııı 
şose halinde inşası ıkararlaştırıltl\1~· 
lır. 

iBu işe 25 'bin lira sar!olunacalttıt 
İnşaata önUmUzdcki ay i>aı;ıanııaca.JC 
lır. 

Ortaköy ve Beşiktaş 
·camilerinin etrafı açılacak 

Ortaköy ve Beşıktaş camııeı1Il 
ctra!lnrınm açılması !çın bcledf1t<' 
ilk 'partide 30 lbln liralık tahsisat 
!olunması kararlaştırılmıştır. BU 1" 
ra istimlA.k edıl!p yıkılacak b1.na1at1' 
bcdcllerıne ve yerlerın n tanzır111 

sarfolunacalı:tır. 

=================~ 

BİZDEN) 
GoRUYORLAR 

-· Hararet söndürüyor, ,.if• 
mi paraya buz gibi Hamidiy~· 

fı· - Otuz paraya bardağı, 

falıdır ayran. 
- Diıleri donduruyor, ~ 

paraya gazoz. 
Bu görülmemi§ ucuzluk felı~ 

rimizin en terefli, en kalabaJı 
bir yeri bulunan Eminönünde' 

dir. Çıplak ayaklı, pcriıan ~: 
yafetli, kirli suratlı bir siifiJ 

haylaz da ellerinde pis kol'" 
t• 

ları, kirden buğulanma§ b'..,. 
daklarilc bu ucuzluğu yaıat' 1 ]ardır. Yenicami kemerinitı a • 
tından meydana doğru l<ıırtı 
lıklı sı~alanan bu pislik şe~ 
boUerini herkes görür, iğren 
ve öğürür. 

Soruyorum aize: 
- Herkesi tiksindiren hı 

manzara, neden alakalıları 
göz:lcrine ilifmez acaba? ... 



Harp Vaayeti 

f •• •• 1 

Miirakabe biirasu birbirine 
zıt raporlar mı llliyar ? 

Aslige ceza mahkemesi ait oldutu me1'Ciin 
nazandiltlcatinin cel6ine karer verdi 

• ephelerinde: (Harit.cNn) 1940 eenee1n-.-. ~ p1yuM111. mtırakaıbe komi8yonuna eoruldutu 
da nlan bir l'Cll oynl)"aft NUco Saka· zaman komisyon evvelrkl cenlmıa 

( .... 1 ..... ) • lakçJOllu ılnÜW••iıun UIUn aunaıı· muhalit olarak ve Yerli Mallar pu&· 

.. • Wr ,.... ...,.._ ... dameri &aliye lkinc1 cewla de'llUn nndan yaptıtı eonıı,turm&:J& teUna-
....... ~ m• eden llluıbakemem dün neticelenmif" den 8eMJekçJei1unun yiWde otuz 

R• ceplnıiai llifıe a;amzk tir. niebeülıde Ur temininin lhtikl.r sa-
MoelroYt Wimmıtid •S....,_ "Mahkeme SMeiehOIDfhwan; 1140 ~ ve rellml bir müeue

• Ra.llr Aı.- ts ı 1 ı ı aeneııl niıeıwı •Y91& lcMar yün ipllıtl ee olan Yerii MaUiir paanıun yUıade 
-l'allll~· • Vilaa ais • ı• • •• 8atsf1Wlnda bani n!Aette Ur etti- otus iılllbettnde ör ettittne eke tıu
lllllr:iieaf ettiii-i '" Al 1 - tla tt 1'alde, hu tariMen •nra kAr nıa- IWd bir meı-enın )'Qıııle on. on iki 
llmdeD ._. ud a. kav•• betini mütemMiyen arttlrdıtını. hat- blT fM!al*1& JCAr yaptıtı ta1u:Urde 

mnh • ..,. ı ı ası:el lsnm ~ ~~- l'9ÜlllD8 • ytDH enı- bu kAnn mulıik görWecetini triJdtr. 
• ............ Wll- ~ ~ ~. rnAıt ve .bu eunüe de euçluaun y8a ip

p.k h6,ms 1 t .. ıllr ce- Sak•kıçletlu l'ÜI\ illlili ticare4I\&- lili ~ ytıııde 42 ye kadar 
ecleceldir. R..ı- .. 1111· neel; towatancı oldutu balde, pty.... kU etm•lnde Oıtikir mevcut olma

' 
----1' -: DENiZCi GOZlJYLE ~------1 

Trablusgarba 
• 
indirilen bir darbe 

lnfilizlerin feveranlı mermilerinin tahribabnı 
deniz tarihi ilk defa kaydedecektir 

Yazan: 
HDsamettin OLSEL 

Vilraa. ı.n.r .... )tliııı::de de. ~e rekabet edecek ikinci dılllU raporunda yaımn19tır • 
.-.a:mk prtile csp• ı i ctiiw eBa-in lhBJdlw• Çlimlallnı ve iııtedlti Xtılllrmıe. verilen lbu raporlardaki Britan '-- filo& 

Milllk •• I ..ıci fiyat 1m.indm ,,...,._., aatmaemı lllÔll&yenetlert hal ve telif etmek için ya -1' unun top-
(lllrlıar alrrlU' '<f.... .tolra tenıtn etmek 1ç1n Ptyat ~ komiaJ"Dlla münıcaat et.Mit tee c1e, ~dan .çı~ bQ1 mermiler, 

.........,;.,. ..... a.ilira· komiaJOmma müraıcaa.1 ederek per• kemla)tan 110n '98l'llÜf cıklutu cevap. denız ta~ en p.yaaı na· 
1r • •r isin kenıte Ucaret ,..._1' için nllMl&tlye ta mar etınifUr. zar ve .. büyü_!t ~bardma~ı ";;:t:::::.. .._ Ne- allmıttır. Ancak Sak.&akçıoj'lu tnJ W çeken nokta, Yerli :Mallar u~aga ıı::er ~ı bb' Meli· 

• itil.arile Minik iııl' ;,. •• lllUieaadeyl ha!km ve perakendectle· puan ile Ntko Sakalakçıotlu mtı... ~azla~f ır· lı ~~~~ 
• • rln aıe,tUne ~ w kendiıline wmin •Jni Mertno. teıbrikal&rı • tua everan ıuıı:ınma~.m 
. . • ,... •• ima;,;.:: ıntıracaat eden ytııı ipqi peraken· yQn ipMtini f*lkaden toptan llhp (Nazı ve !t:a:Iyan>. lann CBer-

Alrma .._...-t11• ile decilerine '* 'JIÜeıt!en tala mal at- perakendecilere ve müatelllike eM.bk- berya) aa.hilmdeki yuvalarma 
~ WIJt!'; 

6 
- ınmn.p .......,. Se.k&lakçıotJu 1an balde 1ttç o1mu11a ayni nilıbetıte döktlldtiğilni deniz tari~i ilk 

sölile •sl 5 • bu ,,.....dllyt .., kanunu aldatmak kAr etmeleri lA.zmı plirken Fi· defa olarak kaydedecektir. 
C~ -~I·· = ... ve ~ kanunun pençeeinden yat m~ komiıtyonu Sık.iuçr. Ağıralu" k bar!.ı gemi~riJıiıı Oll bej 

-• • U A othı ~ lıUIUll olmumı pu t.,rarmu.n fBia.yan 
INr ~ a.zkl ...... ~ fcln teta.e! etınlftir. Bu bir ~ Wlkkt ederek (Yerli kahredici mermiler MUSSoliııi

F.'lllDUılar ._ "- koparmmk ~ 8lınl'& muhtelif ttlccallar Mallar puaraın her c~ maeratı nin maim> diyannd& en kuv-
• ~ ....... "9Ç- SalrelakÇftlftu m~•••11kıe mltra· d8lla feısla ~ halde> kendisine vetli tabiye ve kaleler ile 'be· 
• firna1c1- 8"Nli, Pa• 'sel caat -..,. .... de, nı"' ,.. kendile- )'Ülle u stlııi '* ~ runeti mu.- zenmit olan kuvvetli mevkii o-

~lmllMlllleriıı.Mle w etmıaplaa rine ınaı -.tımktan mruna etımiftir. h6k .-nıo,tUr. lan Trablusgarbqı duvarlan ü-
idı* ılir .. Bir ..._ ~ mU--l <Uter ta· IBOtOn w cibetlerl ıöacten '&'eçiren zerinde gök gürültüstıntı ·gende 

1wram _.... • "zlırdiıı. raııtan Kertw fllbrtkuuun iıltMllaJ ultye ikinci cesa mmkem•i Fiyat bırakan tarrakalan ile yangın
i!9cle A .... • im FP- Wlli- ettiCt ytın trıllJderini peıptnen satın müraka'be komı.JIC>nunun karariarı ~~ çıkanr ve bu ku~ mev
• Raıbmı .. Wilen .. Wr almlf oldu.atmdan ıve mn wnanlarda w itibare alnuyarak ımçlu Saka- zıı yumurta kab~ gıbi kırar 

~-bi· İ,elle ... ........ .. ... deı '-1çtaı ,... illltti plmedllinclen lakçJOtliurıun piyuanm derlrfmdan ve parçalarken halkın manevi-
.. , zw ha ..... <=--._ •iv- le.Ar nillbetlni artt.ırdllı sfbi. "'1nu pe. ve illbrl.ka ~inin ~ bir k•· ya~nı da ta~1ü~~ ~1·yoUml~u. ,_ ..... A ,,. lrir l'akeade cıl9nık aettJtlndan da bQe.. rmıu etinde wtmeittan tatifade ede- arp gemı ennın o er sa-

t-+? 'sri mıılt; '•i:. '*ün t..aa Jr_....,. tlqleırufbr. rek batkı iırtianar ~e tbtiklr çan salvolan 21 nisan sa.babı 
tle clol mu ....... Bu~ Sakeı.qıottu mtıı•eee yaptıtr kanaatine vamuflır. Mabke- kU'k b_eş ~a devam eden bir 

il.ha c la Al • Rm 1 , Plntn mal ~ lmtilla eWtı me, tetkik edilen uıtJt k&yıtıarma mennı yagmunınu _Trablusgar-
lll99'YIPI._. • ..:;. ...ı .., .... '* Jeaç ~ ...... Jl'i)o&t mOra· ı&'e Nikonun, aıtı eafıfta haldı gö- bm.8!t~larmdan ıbir ölüm~

• 1 - tini kz nla ta- rü9be ~ ve mÜ81Bil'- bir rWmiyen eebepterte fiyat yttkaelttltt· fonıaını ~n~n. matem. venci 
re-ıaa1ııt..ı1atıu:. • csp•••• Al- tedbir llilrmmMı tıurine dıe ticaret ni gWenlk auçlunwı 2 1ene wı 726 ~dal8.!:1 .~le bütün sahilin Clze. 

lllW ı .... VekAJetiDe ~ ~ Userine lira atır para c.....,_ çarptınlmesı- nne döküyordu. 
. • a-'ati- 1 R t

1 Din- a)llhnlanm19 ve Fiyat mtlraJuıbe tJU. na, dökkAnımn 87 tün k&patılmau- Harp gemilerinden fırlayan 
411 J... ili-.... !'Cl9IJ memur1anııdan Allecldln t1'1'&- na ancak euçleıınm tekerrih'Unden mermiler tevcih edilen hedefle
laos • ~· • • H •• • motıunun m.tw ~ tlırerin- ı:1oİayı kendl8lnln 21 ~ hapeine ka· rin kalplerine aaplanm11 bıçak· 
.tıc t .sn 1 1 ::'.:!a__ • d9 ~ tetkilr&U. m~e in· rar v~ cthetle .urg41n ve h1Pts lar gibi öldürücü ohıyordu. 

:r.e1u: :alr ~ :- ~· tikal etmlıttb. ceulannm 'biri~ mtkRkün Altı. ~urJdiye gemisi, iu.betleı 
.__ . ._ ._ ...,_. aire Mıtice J'iyat münbtMı ~.., 1ıu1r- olnmdJtmıdıiıı etırstın c-eemm -.ıe neticeamde batmlmıe idi. Trab-

? A,__ _.. • hıi hk telıldkatı _...... MDdlieturnu- birinin ~ tellvtH. ....W• s ay luagarbm demiryolu iatuyonu, 
41rfowa • Miaık. _ _. ~· IDiBk tanfJnılu 90l'Ulen euaı tlw'l· on ~ cUn ~ lcıarar vennı.ur. ~l~lfuik kuvvet ~n~ alevler 

• .... Wr ı-•Jlil ... ne Jtın ipUti ticaretinde toıptanaya Diler tarattan mlbkeme birblrlne ıçınde bırakJlınI§ ıdi. 
ıo.llielı..wtir" ; ~...., bir azaqı1 )"Uzde )'irmı ktr nisbeUni mu- zıt raporlar veren fiyat mürakabe Zırh delici taneler yerler al-

,..... z-ı ._ ... ldk tMıldulu "tctn .. ,,..,.,.,... .... .........,.... ,,,,........ da"-- ait tında ya~~ yağ ve ben· 
~ 1 ... wf: ... hareketinde •ttklr nuııbi)'ett tr6rdll- oJdlılu IW'Ci1n nuan ctikkatlni zin depolannı 'P'-rça ~ et-

~-!11 200 ... iN IJerle. tunü bildlnniftir· 'Billh&re JUçlunun cel'betmek u.n nporlann Müddei· mifti. Alev sütunlan aemalara 
otıff.k ol :lmr, ,,. moıwaam aı.nne ,..mden ~t umumınte tevdiine bıv vermiftir. yükseliyordu. 
~ ........ •, ' w ... İtalyan ve Alman bahriye 

.... ~ -~·-w... kararglhlan büyü~ zayiatla be- r • ......- miibim darM,i iacliren lnsDis Alal.m ... 
~--· rdir·. :S-;::" .. :::s:. il---n t,-~ r-n ijQ ~ ~ "'1 e ~ •ı =mc:~::=~~tt~= •zk-w:aMm Amini C ........... 

llna b•nlllri Rmhrm ~ .(\ 'l~.: _ U '-' " " harap~~· lerce mermi izleri insana gök· ralara •tef alilmesi emrolun-
Jarma w ,.,.,... laan.t Du_çenın; ~kadakJ ~ ağır yüzünde yapılın!§ bir yılbaşı a· mu§tu, 

~lllmalal.a mlai olaMk ipa tahkimat ıle ~üd&t:aa .edihııit o- ğacmı hatırlatıyordu. Geminin bat tarafmdaki iki 
..... dl, ...... -- Ceza evlen· kanununa yenı· lan bu mevkiı. k• bir-~- Hayatımda bu kadar çok bir zırhlı kulenin gizlediği dört a-

..:...,... ad r:ı• islae- ~r kol'l&Dlarm yatağı ve tım· menni ve bomba kalabalığı gör- det 15 pusluk topun çıkardığı 
~...,-.W•• .... ..._et- add } •ı"' d•Ji di de Mısıra ~ mahuf 'bu- medim:· (Holivut) un tekn" en alevler tabakası kaptan ve kii-
~ıl'dir·. • fmt Rmsl na .. W51. m e er ) ave e J yor ltmlar ya~ ıçin BUll&Jlll§ o- rejisörleri bile böyle bir sa~e- çük tara~ut kulesi.ni yalıyor· 
Ne si ..ı .......... lan Alman leJYonlarnµn karar- yi tmak kudretini ...Ka+- du. Ateşin kuvveti, ziya.lamı 

•H CI • ........_ 21 (Waala) - o.a ~ lıe1mmda mühim maıtmat elde glludlr. Anaımı ve 'gafil avla· yara 6 '"".._... "ddeti ka'ftf-.... kul · · gUndtiz 

SiYASi iCMAL 

Fınlindiyanıa 
Bitaraflığı 

----. bsadWni .... ~ 
..... .w.ım. ... ,.. 
.............. ıız!•· 
~ ... --. 
....... ...... b 

1~ ...... ......,.... 7Q • • .._ · ~ .... dakika · · d ha mez §1 .I:'- emm 
t.ıı iJ w lııliJ8t .. wt ve t.IDt evleri umum mödıüriOIO •M 11ıı,tir. ötrerıdtPn..,. stJre Ktl· narak bir~ ıçm e • • . gibi aydınlatınıfb. Sabit bir he-

-tdI •~ ..... ..... ... ,.: 'YUlte ve tefldlltl h•tnft'llki kanu· nakalM Velliletı. Şirk.t nnıralJb_,. mur haline getirilmil idi. Tek bir dtllDl&ll proııektöril ~ def üzerine bttyi1k bir filonun ..___ ~- ••-• 
--.- .. ._ medıleler ~ dair .Aıd· rue pek 7&kmda temı+ra -,ıaya- Koyu renldi ve mehip lııgi1iz mada dola§Jyordu. (Royal Air yirmi dakika süren sabit atetin -.- ... ....., 

DW •• Ra I 1iJ111VektletfMe'bil'16ytba---... caktlr. 'Bu tame•le• netiıcl9lnde gele harp gemileri, kruvuörler ve Foree) wı i.lt fev~ bomba- den sonra donanma tebv ro- cbr. 
t« iıl' ~.- ra1ıı .-,- w Kec1191ne veri1mit- mubf.mlel ~ IJjrkett Hayriyelıtn de.ft.royerlerin ay aydmhğı al- lan Trabl~ _limaıımm mü- taamı değiştirerek ateşine de- ~-------•llllJ 

L"'."Jllllllı•• ı11Crodao.... 1.. 1 
: Ur. Yem ~ mı fU fikir c1e devlet tU'lllndmı atın aJmnıuı tında siltıetleri ile sakin bir de- daf~ mevzilermı barabezaı:a vam etti. Bir destroyere isabet- Fasulyeye yine fiyet 

mı ft J .. HLQ t.lkll etmektedir: İf _. o.erine ..... tmQD edlaUf cılacaktır. Diz tiıerinde ilerli)'8l'ek, mayin Çeviri)'Ol'du. Alevler yaygın bir Jer kaydedildi _ ...l!L 

. ~ •• . d;: ~ ....._ C9a evlerine ftlted&vtt ..,.. Kütüphaneler te·Lil&tı tarlalarmm araamdan manev- halde . semanın derinliklerine Doııanma~ sabitleri tam bir 9GH91Mdi 
l:Dliliel.-iilli ., ... , ...... m&J'8 wrilerek bu m1h••elerdılld ... r ralar yaparak Trabluagarbaı ytlkaeliyordu. Dil§man batarya- disiplin dahilinde vazifelerini i- Pqat nıünılralıe.....,.... 
...:--:- llir euıns ... tak il-~ pniılı mlk:v-ta ~ kanununda clegttıkhkler kara talliiıi yazan mesafeye ka- larmm m~aaya kalkıtan. ~ fa etti. Trablusgarba indirilen bula gelen tuulJ18Ma1ıı • • 
l"llllr. Zira ~ • MiMk ....._ tznbnMI temin edilmtftir. lfalbaki Mk..-a. ıs <Telefcıak) - Kearlf dar hiç bir tehlikeye ujrQıak- lan tamamile susturulm.uı ıdi. darbe bahriye tarihinde yeni aııı ve Ç&l'fM' •---. Plılfllııl 
~ ialdlmfa mallt•nl Al- cea. evlerinıden t1memen tarklilo&uı Vekilett. ~eler tefldJ'tı ka· sızm sokuldu. Alnı~· İtalyan ha~ filek· bir 11ik olacaktır. bit tllttlldım _.. ...._.. 

,..,........ kaftl Mewl • ala1ı evlerinde heıtı&llsi bir Nbeple nunuadı& d~ yapmqı karar· Bu izahatı veren İngiliz mu- im, İngiliz tayyarelennı dtlottr- Traibluagarbm bu ildnci bom cü ftJ'a& mı• , ı d ..ı... 
,._.--··- hatlmd= cı ırr. ..... eug tıtleadf ldunan çocddva m&d- ı~ ve bir kanmı llythuı b&- ha.biri taarruzun diğer afha]a. miye muvaff.ak olamıyordu. İn· ' ~- Koadır.iaı-. 
lli!l .. ı:ak Wr laıarns - ifl lllfe. dl. manevi met.edik tık tert>i)ııe ve• mtlWlıfbı'· Bu ltyib&ya IÖl'9 lftm, rm! da ŞU tekilde izah ediyor: liliz tayyareleri, mehip İııgillz bardımanıdıt. nk bombardı. )'-*len ini lRllf W..,., 

• Raslmr ._. ,...ıı•law lah liıltemt verilmekle IMıraber 'bu dan 80m'lı. ~erde mMllrie cO gece geminin ip.ret köp- donanmaamm teabit etmek ta- mam (1801 • 1805) te Aıneri· mfn ..._ • ~ .... -. 
...._--:- ...... ..,. Wr ..._ klQ6k met+•• 1ıann ~ tıhttkte birer ~Vintlk meJruu da rilllünde idim. Sonra muharebe- ?eliti hedefleri attıklan bom- kan filoeu kumandam komodor -.- • .._ .. '""".~ 
.~ .mnit olld'lıııa'. ~ mmın lbülmdan da dil- Ymlı edilecektir. Din llODUll& kadar harp kulflliıı· balarm çıkardıklan yangmlar ı. (Decatur) tarafmdan yaprlmıe- N.._. tıanıDııı1 de 
' aetliuılk Jbmwl•. Busünk11 lll1çOk de kalmak mecburiye'tini his- le göeteriyordu. tır· Amiral Nelaon bu 'bomba.r- dllLtm ...... Jlı&U !bat w•• 

aw,er.det oocuJd&rm tı~ B d b • üf ük .. settim. Tra\:>luegarp iatibklın· Yalmz iki İtalyan sahil topu, dımaı «A.erm en cesurane hare ceJr.Ur. GIJNCN ~ wmn Wıdllerinl Jcılm· ursa • 1r r çu 1armdaki tayyare dati toplan· sam..._ am•n ateline devam e- keti~::. diye tavllif etmipjr. ----------• 

J ..,. llUQc etmiyecek '*' ııarat .. kankoca yakalandı nm bombardmı&D tayyarelerini diyordu. tııgillz donan:m&8I ate- İngiliz f"ıloau Tra'blUpıop 11- R A D y Q 
TA Kvl-u I ~e )"Qblltmek ~-"Bu B (H·;.,...-') M 11 F dütürmek maksadile savurdu- §ine ba§lamadan evvel Aıniral manmd& unutulmaz bir hatıra. r: 

ıu Peblpre 11111a evleri tein de blııul edl- 1:_~-11~ - t_!a,; ğu mermilerin saçtığı alevleri atep baflamak üzere olduğu- bırakınıfbr. Yalmz üç hup ge-
** alan mtlteda~ ~ a. oo- nari ~e otıiran ~ aeyredlyordum. Binlerce &tef ııu bana aöyledi, Dntııotun top misi 1000 tondan fazla menni PROG 

n ••wty• Nl ......_ ..,... miltya9ta ~ Hoca ~ _. k_.. Mu- parçalan nihayetsiz aemanm ı. lıarm4m birinden ıfılkıran kuv- hediye etmift;ir. .._..._.. 
OOJ1A lan .,. ~ söre birer ~ w birgok •f kiın•leri üfiiriik- çlnde çir.dikleri yollar üzerinde \retli ve san bir ziyayı, dretno· Filonun ağır taretlerhıln u-

~ - at>'Nı 1'11 - llllln il hık llllalbl cılm8laı'I tanin edilecek· çülük ,aparak fena dütüncelere kaybc)luyordu. DOiman llllerin· tun sekiz topunun bir savlom- zun namhlan bombardmwıdan 
:"VJlllı ılın - a•zta•N: H Ur. t:oeıddara Jllllıbane a~ertn- ~ttilried hıeıber •'•vak her den fJl)aran ve aemanm ni1sa- nuıı çı1çardığı &adalar takip etti. 12 11aat sonnL bile mcakhimı 
~ 19 - (! d "' 1 t de J'llPtınlulık ....... '*'91' kulnç si IUçiu ela aıhnan; teflti,at Mye: yet:Bizllkleri içinde bir yılan gt. Hedef lspaılyol istihklmlan, er muhafaza etmekte idi. fite 
~ aYAJ.1 WJd ı...-~ ve bu paralar aıı!ar a.nde auç Wltü yaft)oı ele vennit- gi atlztlltlp giden ve her biri bir sak depolan, a.Skeri kıllalar ol· Trabhısga.rbm macerası.:. 
~ - ~ edttılPrleri wı keıldillriıı• lerdir. kuyruklu yıldım andıran biD· Jiıak üzere tesbit edilmil ve bu· Hu.am.ddin Oleel 
~~ı l5,IO l,M ...... cı1aı* wrDecektlr. Yllns 
~·. u,rr 4,12 g' "--• 8W)ll•lndln flnl" edecek 
~: 1T,11 133 ~ o fadae Udu' 'b~ 
~ tO,M U.00 cııllın kmng tdrı...S cea cılu'K 
~~- 21,'8 1,81 .. ,, ...... ......., ••• lllAtılıllwB 
~: 3,10 t,aG ....,,. bd bJdadle'~. 

., .. 
rrl bıM11191 

Şirbti Hayriyenin satm 
•"""'- için tetkikler 

( Gazeteleri Jıurken ) 
~OKKA,, MI, "HOKKA,, MI? 

m4> söDi h·~nda t,ir dütü· 
cemi yazacainn- cAliTelb nin 
iaim babMa Yi·N6 asllldqım, 
dil .itktr.iınde lıW'IJıllW, dil mue• 
•eJ.eri baklııancla ne okumekt.ft 
';Y!Ot'Ulur.. ne YNl1MÖH ., .. ,. 

Bunun için. ileriye liir~ 
ooba hıııtsilftda Vl·~,nc&D ne 
dii~ü öpt1nmeklJı1 l>il· 
h ..... memnun olacain. 

Me.ele fU: Te1:air. ~a al· 
tına ~:. ~. cboWıa al· 
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Almanyanın 
Rusyaya verdiği 
notanın metni 

AlmanyanınRusyaya 
ne gibi sebeplerle 

tecavüz ettiği 
izah ediliyor 

Sovy t h!lkQmet.nın hakiki polttı· 

ı ile taban tabana zıt teşkil eden 
ırtzleme manevraları Reich hUki'l· 

t tab aUyle ald tamarnı.ştır. Sov 
hUkü.'Tlctinln Alman düşmanlığı 

muharıp kuvveUerınln 

tık d n z nd n Karader.ize kadar 
ı bır cephed da.nna artan te
mU 'e taha.şşUdil Ue muvazi gıt
t Da.ha Almanya garpta Fran· 
'!t' rınde angaje iken ve şar'kta 

yet az Ahna.n kıtal arı 'arken Rus 
b 1' kumandanlığı Almanyanın şark 

h dt dunda bUyUk kıtalar tah it et
~e bıışl mıştır. Bu meyanda. şarki 
Pr yaya, Polonyaya ve Bukovina ıle 

e ar byada da Rom nyaya karşı 

a. kU\"V tlı Ru tahaşşiitlen tcs 

m şhr kı, bunların miktarı 

ı 22 fırka olarak tahmin edil
d r. GorWU,or ki. Rus kıtaatı 

temadıye A~m.ın hududuna. sokul 
!ardır. Halbuki Almanya tarafın
R ar bu barck.etı ıçm mucıp 
p t k ı cdclillecek askeı1 tcd
r 11.lınmamn,tı. Ruslarm aldığı 

b ta: ~dır ki, A man ordusunu mu
ıWi tedb r almıık mecburiyeti kar
ında bırakmıştır. Bundan maada 

R ordusunwı ve hıı.~ a kuvvetlerinin 
btcllf teşckkllllen Her hntlarda 

planını ve Almanya atududu bo
yı.ı lCa tayyaı c meydanluı kuvvetli 
ava tcşekkU lcri He beslcnmışti. 
Nısan bıdayetindcn'ben mütezayit 
dut tec \1lZlerl t bıt edılmtş ve 

Ru tayyare1crintn gittikçe art.an şe
k de Rclclı sahalıt.f'ma geçtiği mü

de edilmiştir. Rumen hUktune
nce b d rlktiğtne nazaran ayni hal
r Ramanya ın Bukovina, Molda.v
a "e Tuna hudllt mmtakalarında oda 

t errür et'mfştlr. 
A orduları başkumandanlığı 

bu ne blclallelindcnbcri Alman ha-

ha.rekctlcrtnln glttlkr.e arttığını 

kcrreren bildlnntş ve bu hareka
tın tc\: ,. zk · emellerden ba~a bir 

) at.fedıl<'miycccğıni işaret etmiş 

Ordu başkumandanlığtnın yaptığı 
bu tebl g t., mü derccatınm tckmıl 

t crruatı le cll<Arı umumiyeyo bıl
r cccktlr Manmafih Ruıs Uerlcme

n tecavUzkA.r oluşu hususunda en 
bır pnenln m vcudlyetı milin 

'bu da Alman ordularr baş
kumard lığına tıon gUnlerdc gelen 

:bt'rlerle tamamen zail olmuştur. 
R umumt cfcr'bcrhğı yapıld~-

sonra bugUn Almanyaya ka1'1? 
areket halinde bulunan kuvvetıcrl

mıktarı 160 !ırkad.an ıu,ağı dcğil
r Son g11nlerdc yapılan mll!ıahadc
r neticesine göre Rus krtaatının 

Hangisi Eşeğe 
benziyor 

Bektaıi dedelerinden biri, 
uç ayları ıeçinnek için bir kö· 
ye ııgınır ve köyün cahil ağa· 
larmı kendine iyice ısmdırar. 
Köyün imamı misafire gösteri
len teveccühü kıskanır, onu bir 
bahane ile köyden aıırmak fak 
ri zihnine saplanır. 

Bir ıece. köyün kahvesinde 
aklınca bir tedbir bulur. Bir 
kijıda Milüs hat ile bir qek 
yazdıktan sonra, aci:ı. sandıiı 
dedenin cahiniiini c\ıya halka 
ıöatennek için, dividini önüne 
kor. 

- Dede sultan. der fU ki· 
iıda aen de br etek yazar mı· 
aın? .• 

Bektqi imamın makaadNlı 
anlar. Onun yazıaının altma iki 
kulakla bir e§ek batı karalar. 
Kifıdı kahvedekilere göster
dikten IOJll'a, ortaya atar ve 
halka aorar : 

- Hele bir bakın §UDlara 
asalar. Hansiai qeie benzi· 
yor? ••• 

Netioede Dabsi dede kaza. 
nw ve imamm meYkii aanahr. 

VATAN ----------·--------------·---, 
l Adliye koridorlarında ~) 

1 bilhassa motörızc ve zırhlı teşeltkül
lerı o sw etle sıralanmıştır kı. Rus 
Başkumandanlığı her an muhtehf • 
noktalardan Alman hududuna mUte- I 
veccıh tecavüz hareketine geçebilecek 

1 
vaziyettedir. Mütezayit in'ktşatlar ve 
devrıye fanlıyetıne dııır gelen malO
mat 'e hudut hadısclcrUc iki ordu a-
rasında Vtıku bukın Her~ 8rnrakol vu
ruşmalarına d3'l.r ıtıer gün ahnan ha· 
herler, her an patlak vcrebılccck ka
bil yette ol1l.n !cvkaltı.de gcrgın as
Jl&erl durumun ımanzaremnı taruam
Ja.maktadır. lngiliz bUy.Uk elçısi Crip 
sln İngiltere siyası ve asken idaı-e· 
sının Sovyct Rusya ile daha sıkı me
sai b rUğı tesis etmesi ıçııı yaptığı 

temas ve mtlza.kerelere dair bugi.uı 

1ngiltereden ge1cn haberlerle, evvel· 
<.,'e dıuma Sovyet dU:ımanlığı gütm'üş 
oınn Lord Beaverbrook un Rusya,ya, 
girişeceği mUcadelede, elde mevcut 
tekmil kuvvetkrle müzaberet edıl

mesı yolundaki bcyannamesı 'e ke
u BırJeşik Amcriktı.dan ayni sureUe 
lhareket etmesi talcbı, Alman mlHe
tine, na l bir a.kibet hazırlanmak is
tendiğini açıkça !Sbat etmektedir: 

1 l ı 
At yanşlarmm yakmlaşması m"nasebetile 

Maşallah Maşallah 

Böyle terbiye gördünse 

lstanbul at yanşlan tertip 
heyetinden teme niler 

ihtiyar: "Bu söz kaşımın üstün& 
vurulan yumruğa mal oldu,, dedi 
Ya. \ı idi. Üstelik bıraz da 

kamburu çıkın~ hir hali vardı. 
Bütün bu vazwetlere inz.mam 
eden ve onu -al.t.mış ya~mdan da
ha ötcler.c götüren <Sayılacak epey 
ekıs.ik leri vardı. 

Bunlar yetmiyı0r'muş gibi titTck 
ellerinden ıbirııle bir mendil t.u'tu· 
yor ~ eol lkaşımn üzerıne doğru 
inmeğe çalışan btr kan çizglsln• 

HuUısa bu sebepledır ki. Rcloh hll 
4kCımetı aşağrdakı tebhgtı.tı v<ırmış· 

tir: 

Spor meraklılarının her pazar 
gunu heyecıı.nJa takip etttkleri 
milH küme futbol nınçlurı 6 tem• 
muzda nıhayete erecek ve ondan 
sonra. her sene terıtip edilmekte 
olan İstanbul At yanşlan 8 V<\Ya • 
1 O hafta devam etmek üzere 1 3 

• öruemcğe çall§lyordu. 
Bu hııteketi yapaıiken onda bır 

iS~~!l!:!::=:~~~.11 fevka1iı.delik ıgörmedim. Beri ta
rafta ise yfrmi ıbeş, yirmi ahı 
yaşlarında bir deli:kanlı ite arkn
daşı Binini sinirli konu~uyorlar 
ve arada bir ihtiyarı gösterıyor
lardı. 

ı - Sovyet Rusya. Almanya ve 
A "ru.pa aleyhine giriştiği inhHAI et
tirme gayretlerine devam etmekle 
kalmamış, bu gayretınc harbın baş
tamasmda.l?ben hız vermiştir. 

2 - Sovyet Rusya, Ahılanyaya 

.karşı dış polıttk ına. gittikçe artan 
olçUde hasmar.c bir veçhe vcrmış •• 
tir, ve 

3 ~ So~ yet Rusya tekmil kuvvet 
!erini derhal harekete hazır bir hal
de Alman hudutlarına toplamıştır. 

Bu suretle Sovyet Rusya hükfı

met . Almanya ile kendi arasındaki 
muahedeleri ve uzlaşmaları çı~emiş 
ıha.net etmiştir. Bolşevik Mosl«>va
aun nasyonal sosyalizme karşı duy
duğu kin, siyast aklı sclhnc galebe 
çalmı.ştır. BOtşcvtzm, nasyonal sos
yattzme k'ar111 can düşmanıdır. 
Bolşevik :Moskova. nasyonal sos-

ya.lıst Ai.manyayı, lçınde bulunduğu 

mevcudiyet cktalinde arkadan vur
mırk üzeredir. Abnan)a, şark hudu
dundak'r bu 1'1ddl teh<lıt karşısında 
bigAne kalamaz. 

Bundan dolayıdtr ki, FWırcr Al
man ordusuna fbu tehdidi olanca. kuv. 
veliyle kfl1"ılamak emrlnl vermiştir. 

Almen :milleti, .gelecek ımUcadele
ye, 'yalnız \ıatan mildafaası için gl· 
riŞmediğinl, ayni zamanda biltün anc 
dcnlye't Alemini, lbolşovizmln öldllıil

oo, tehlikesinden kurtararak A~
pada haklkl sosyal kalkınma yolunu 
açmak \'8.Zlfeısinin de 'kcndisıne mev
du bulunduğunu mUdriktır. 

SON 

Kartal zabıtası c;ok c;alıııyor 
Kartalda Hükumet caddesinde 

3 numaralı Kolayltk Evi sahibi 
Cezbi Çctıntaşın bundan bir haf
ta ımuka<kiem gece kayıkhanesi
nin kilidını kırarak ıçeriye girip 
250 lıra kıyımetinde balık ağı ve 
sandal ta:kımlarmı ve Ankara 
caddesinde t 18 numaralı evin 
deniz tarafından bahçesine gire· 
r.ek Nasıha ait ıki ç.i.ft üteği de 
a .. ırarak ortadan kay.botan meç
hul hır.sızlar nihay.et jandamıanın 
sıkı takibi netıce3inde ele geçiril
nüşlcrdir. 

Otedenber:i demz !korsanı na
.mile tanılan aabıkalılandan Pire 
Mehmet ça mış olduğu eşyaları 
gece karanıığından istıfade ede
rek Büyukada<ia sebzecilik yapan 
ve bunun yatağı bulunan Boşnak 
Muharııcnun sandalına ıvukletip 
Biiy.ükadaya Kartaldan götürcıek 
Muharreme teslim etmi ve ora
dan da ayni yerde donduı:macıhk 
yapan Zilli Mehmet ve ıbunun 
kard~i Çakn Hüseyin vasıta.sile 
harice sataru~lardır. 

Çalınan eşyalar satıldığı yer
i !erden musadere edilerek sahip
, !erine iade edılmts ve bu kum
panya vakalanarak haklarında 
kanwıi muameleye baıılanmıştır. 

(Dünkü nüahadan devam) 
- Yo .• Bu 'bö)'le olmaz. İk1 .,am-

temmuzda ba lıyncakıtır. 
Bu icoıtularn muntazaman de· 

vam eden bemm gibi binlerce me 
rakhnın her ),1 ortaya attıkları 
b:rtaktm temenniler ve dilekler 
vardır ki şimdiye kadar hiç 'bıri
sine kuiak asan olmamı", olmu~ 
sa da dJlendiği ek lde tahakkui 
etunlmcmi tir. 

Umumiyetle memleketimizde
ki spor hareketlerine yakın hir 
alaka gösteren ve bunu sütunla
cında değerH apor muharrirlerine 

. ,... 
Yer vermekle i bat etmiş olan ga. 

1 zetenizin, aşağıda toplu olarak Geçen-sene yapılan at yarışltı nndan gÜzel bir enstantane 

ar.ı:edeceği_m temennilerj alaka-, türmek için niçin !:'ren tahrik edil. 1 şerit buhmmamaktadır. Hayvan
dal'ların chkrkat nazarlarına arzet miyıor? ların bir !hiza.da bulun<lukları ha· 
mek v~z~e memnuniyetle ne..5re-, 3 .. Yaıu ların programı ne bir kem tarrufından göz karan ile ta
decegıru umuyorum: ~n evvel, dıatta ne de yarııı gÜniı yin edilerek işaret vcrilmcl--tcdir 1 

1 - Ko ulara ı:;ünün en 111cak . a ı;ehir:de -t1lmamak<ta, seyirciler 6 _ Bahsi mlİşte'l'ek gi.,.cıele?lirıin 

atinde, 15 de ba!ıılanma.kıta bu~ ancak ·oş~ mahallind.e birer ve bil~ satıslarının daha sıkı :kon. 
yüzden lhaPk luzumundan fazla program .edınebinnckttedır. Hal- trohıı lazimdır. Yapılan yanl~ık
t döktüğü g1bi koııan hayvanb. buki bahsi m~terek ıçın heıke- lar l}II11'd'iyc kadar biııç.ok ihtilaf
nn da takati daha çabuk kesJ- 8ln. yarış saatinden çok evvel, ala la:.a yol ~~ş, bazıla~ polisin 

k d . H lb k' kı l A cagı atlan teısbit edebı!meıi la- mudahale nı ıcap ethrecek ka-
me te ır. a u ı o u ar n· d ı:::- _ d b"' ·· ·· ..ı • 
k ıı.d 1 7 ıd b l j b ld zım ır. ı.;.ı:;asen bunun .içı'ldir ıki ar uyumu,.-ur. 
ar a e aş ar, sta'n u a cifte bahis gişclenmn onu şon 7 • Koşu mahalline. giden yol 

futbol maçları •hile 1 7,30 da baş derece kalabalık ıolrmı.ktad•r sulan!Damakta, halk tQ$ içinde 
lamakıta.dır. Seyircilerin akşam se 4 - Sahaıda, se~rcilerin otura- kalmtdttadır. Yaya'1ar için çeyır 
rinliğinde evlerine dönclbilrnoleri cağı "maiıa.ller çok mahdut oldu- ortasından ayrı ıb.ir yol ~ak, 
için koşuların lhiç olımazsa 16 da ğu gibi ayakta kalanların dahi ve)a lbu yola biraz kum ve çakıl 
b .şlamaaı çok münasip olacaktı,·. koşuları rahatça seyretmesine im- dökmek hu der.din ıkökünden 

2 - Ko.,crulara 5 ıbin-dcn fazl.t kan yoktur. Hiç olmazsa toptak haıl\ içın k.aI dır. 
seyirci gittiği halde bu kadar kişi, üzer.inde set, tümseı'k g·bi bin:.ey· Şimdilıi'.k ibir kı:ınıım sınladı
a.yrıca tren tahsis edilrned·si .için, ler yapılsaı da seyirciler kademe ğım bütün bu dileklerin meraklı
Fl'orya treninde yer bulmağ~ kademe durabilseler... lar iç.in ımüşte.rek ve en başta ge
~oc:~ur _kalma.k:adular. Halbuki 5 • Ko ulann ba-,laması anın- !enler oU:luğuna eminim. Baka-
donuş lÇ.lll ibusuaı lhll' tren vardul da harek.ol l uetı ~ı .. vc .. il- ın ı n k 
~~r -~~n dolusu halkın ~önüşü diı mel.""le, atlar.ın önünde (Ankarada j receğiz. 
şunuluy.or da ıbu kadar ıms nı gÖ· ı ve bütün dünyada olduğu gııbi) 

YARIMBAŞAG 
Yl:ı.rM1 lha.ş alrısı .çek.en blı' dCY. • ı ağrısı, fideta, başlı 11a.ıına bıı· lıas

tum ;var. Sık srk şikAyc.t ~er, .der· la.ilk .şeklınde telfı.kkı edllmıştir. 1-
l:iine çare atar durur vo şıkfiycU-o- şın 'hakıka:ti de bu ıolsa ıgcrekt'ir. Bı
rinde ona. ıhıı,k vermemek kabil do- t'aZ .diişllnUrsek .bu ınUt tAa.ya lb z 
ğild;ir. -_...'"llnkil 'ba.ş ağıılrmnın fnsana de .hak 'veriıiz. Öyle ;ya. insan ken· 
vcrdıği azap ve tkıntryı hayatı:mız- disini üşütür, n~lc olur, bundan 
d3 Jwplmiz fearübe ıetm.şimir, biU- dolayı başı 1l,ğtrır. ıBiraz .srlnlır. hid 
riz. dettenır, 'ba,şı .a.ğı:ı'lı'. Za tUn ec, v.e-

He'le bu sıkıntı y'ııµın baş e.ğrısı rem. tifo, ,Yılıtncık, kızıl, ve ~ıza· 
gibi ayn lbir Jıastalıl< ,teşk'll edip, rntk.. gibi tıir sUrU ateşli ve mlkrop
devantıı 'Olarlfk. n~et .nöbet, insana lu hrılstah~ara. tutulur yine başı .a.· 
musallat olan bır ili.et şeklınde o- ğınr. Demek kl. 'bu f:'!bı 'h ilerde dıı
lursa ne kadar mUı:iç olacağını da.- yu'lan 'baş a,ğnları ba.şll bn,şına. 'bir 
Ha. kol.Bslıkle. t'asav+vur cdcbilırsinlz. ha.ı>tnlrk olma"ktan ziyade insanın 
Yıınm b8'.Ş dl,ğnsı, öteki baş a,ğ'rı- tutulduğu hastalığın alılrlıet'lerlnden 

laruldan ıda1'fa bBJJka, daha. farklı bır 
hastaırl{tır. 

Hatta •bütUn btıl;I ağrılan hekim
Uk'te 'bir hnst.a'!ık değil. tiır çok hııs
talık'lanı .müşterek bir aıo.metı di
ye kb.bul oedıldrkleıi halde j'anm baş 

birls[dlr. ·Bu Jı~lıkle.r zail olunca. 

ba'Ş "atı·ısı ıda d~rhal orta.dan .k.al· 
kar. 

Yarım baş ağrısı hiç te böyle de-
ğildır. Onun, tıpkı mUstaı<ll bır has-

t~ık gı'bi muıı,yyeu bır sebebi, 'b r 
b ;Şlans-ıcı, blr .seyri ve lJ>il' neticesi 
:li tıl"dtr. 

Bu .ağrınm l:fa.ş Qaro.fında bir ya,
rım kelımesi mevcut olduğuna 'bakıp 
tn.. eaktn onun .vereceği ıstıralbzn da 
ateki lba.ş Bftrılnnndan ıclaha. az ola· 
cağını zannetm~yin . .Evet. Bu Jıtıs
tallkta. ağrı başın yalnız yn,nsında 
o1ın·. Öyle olıtr ama, ağrı, gerek de
'vamr, serek .ş,ddeti ve gcrCk. bir 
burgıı g bı insarun kafa taşını <>yu
cu 101.m'ası ltlbarıle, dığer ba.ş ağrı

larında.n da.ha fena!, 'ö.ahıı. .sıluntılı
dıı·: .Aca'ba ya.rım baş .ağ'rısıııın se
bepleri nedir? Yarrm baş ağrısma 
tutulan bir fns'anın A<Cı<tlğı .ıstırap 

Ue bu ıst1Jf8.ptan kurtu1mnnm ça.re
lroi neleıldir? Elbette menle tı<ler

sınız. Bunlu.rı da. .sırasi'le bild relim. 
Dr. :NURİ .ERGENE 

pıyon tnUhap edelım. Otuz nefer ol· ~~~~~~~~~ 
duğumuza göte on 'beş kişi !bir ta- : HİKAY raf on beş ldşı diğer tara! 'bu iki 

Ne konu~uklarmı anlamak 
.için beth etm"°eden yanlarına so
kuıdum. Yaklaşırken de içim
den: 

- Son zamanlarda :ihtiyarlar 
işi azıetdar. Belki. bu ihtiyar da 
bu -cle1ikanlılara ta'kılmışhr, d1ye 
düşündüm. 

Halbuki gençlerin yanına yak· 
las.ınca vaziyetin böyle olmadığı
nı anladım. Uzun boyluca, şarı
§ın Ve asi bır tutam $açı -sağ gÖ• 

iü üzeı ine doğru dü&1müş olan 
delikanlı hiddetle arkadaşına: 

- Ne karışıyor yahu, d.iyorıdu. 
Ben bugüne bugün Üniversite 
mezunuyum. Senelerce kitapların 
arasına ıgömül, oku ondan sonra, 
iel ne yapacağını şu .ihtiyar köh
ne ıkafah 'heriften 60r. Olacak İ§ 
mi tbu? 

Öte'ki daha sakin bir halle: 
- Canım, ihtiyarların 'kusuru

na bakılmaz, ıeledi. Onların çene
si düşükıtür. Zavallrlar son dem

lerinde fazla gayret $arfedeme

c:Uk.l:erfoden bil.tün kuvvetlerinj 
çeneye verirler. 

Gençlerden uzaklal'ltım. Çün
IW bu i§te mağdur olanın ihtiyar 

adam olduğuna kanaat getirmiı_
tim. O l:»r eli. k~ının üstünde, 

llıı.i el• u ı ka a.n 

koluna yardım .için alttan tut
muş vaziy:ette yürüyor:, yürürıken 
de 'çinden .mırıldanıy<>rdu. 

Sıraların ÜZC'l'inde atuTanlar
dan biri: 

- Babaı.. dedi, dikkat et kan 
göml~ği:ıe dam-layaca:k. 

Adamı ıbüyijk bir soğU'kkanlı 
hkla: 

- Zarar yok, ıdiye cevap ver~ 
di. Kan bu, yıkanır gider. 

Fazla ?üçlük çekmeden adam 
vakayı anlatrnağa batıladı: 

- Ef endi.m, dedi. Biz artık 
merdivenlerin 6on basamaklarını 

ç.ıklyoruz. EWen ~ gelmez ki ça· 
lışalım. Böyle bir adamın :Yeri de, 

kahvedir. Zamanılnlzın büyük 

bir ıkısmını kahvede geç.iririz. 

Bugün de kahveye g~im. 
Ama, hava malıim a... Sıcak. 
Haydı Beyazıttakl açıklı.ava '.kah
velerinden ibfrine oturalım dedik. 

Derken -bu gençler geldi. Konu
şuyor1lardı. E'h biz ihtiyarız artık. 

her 1jeyıe kulak .kaba.rtmz. Ara· 
larmda §Öyle hi.r ımuhavcre geçi-

brJyarum. 
EUnl gözlerine götürdU. bır mUd

d1:t öylece durdu. 
- Evot, dedi, ağabey seviyordum 

ve IMtıi. da seviyorum. Fakat 'bir halt 
ettim dd, sorma... Bır gün y.ne o es-.grup dört şişe rakısına. oynnm. 

Mahmııt Beyle !rran Bey itiraz 
ıcttıleı·. e!latun1 J;evgının czen1er !çın ı.ızak~ 

- Billbttl kafesinde yUksUkfc ra.- tnn seyri bile mUstcsna oluyqr. Dc
kı .çecek değiliz anam. Dört şl'şc bı.- lik'.anlı e11ne bfr pa.patyn. alıyoı. Be
z j'ôtmez. Otuz ki~ye kahve ml ıs- yaz ya,kra.Jdarrru birer birc:r kopaı ı-
marlı:yorsunuz? yor 'Ve 111onra. sarı gövdcsme hazın 

Kadmla:r ımUtfa.hale ettiler: hazin bakarak 'yere ltııraki'ydrdu. 

Papatya ile 
gelincik . .... . 

ki gtlnleı"de oldUğu gibi ıkala:balrk 'bir 
şoylc b.r Ba.,a.uçtne .kad.ır uzana.yım j toplantıda evlenmeden, sevişmeden, 
dedim. Vııpur yıne bir hayli kalaba- ita.dm tiplerinden, ırenklerinden konu 
ltktı. Fa.kat geçen senelerın o coş- şuluyordu. V yi sevdi.ğimi hlsscttir
kun ne esi yok'tu. Gözlcrım etrafta memek lçln onun tıı:mamen zıddı ml
l:i.r aşina aradı ve 'birden scvlnçle zaçta. kadınlardan bahsetUm ve ide· 
haykırdım: al SC'\'gllimln esmer olduğunu ısöylc-

- Biz rakı lçmeyız. Genç '.krz lda ııı.teş renkli blr gclın-
- Tamam şımdi oldu. Yalnız !he· ciği 'ya.praklarından hyirarak !küpe-

sap değişti. Tertip Ş(SY'le olsun ba- ye v.c yahıtt eski mevlcvi kUlahl'ar.ı.
ya'n'lar >çln Uç :kasa bira. Ve bl.z fu- na. ıbenziyen sıyalı ba~ı çımcnlcrin 
ık'arayı 'SabU'ın tçin do lsekiz do"klsan Uzerl'ne k'oyuyor'du. 
altıld<. Nasıl muıvaftk !MI? Ha.)ldl Mc'h'met .Bey göUUğünUn ahından 
.zarl8l"'l atın partiler a)'!l"ı'lı3ın. bu dllsız aşk oyununu zev:Jde seyre .. 

çıçegı 

Yazan: 
Mahmut Attila Aykut 

Bır .neşe sağnağı've 'bir hay huy ~yordu. Bir a;ralik genç kız göğ'sU~ dikleri tnsanlar: 
.içoristrtde ak!Ja'm böylec oTdu ve bU· ırıU gerert'k gerinir glbı yaptı. DclL· I - Rlz •. ruz .. Rlz. dlyo avaz. a"az 
tün bahçq haJktnın i:"ıptalı nazarları .kanlr b r&z onra a.yağa kalktı baf;"llıyorlaıdı .. Ve böylece glllc ov
altım•:ı. bu kalabıılJk 'böy1cce c«Icn- - YııJıu otu:mnak tan usa.nmadınız na.ya. tekrar ımahallelcrlnc, evlcrıne 
di. Ya1nn: ~ ıçcrLsi'nde ild ınsa.n tn.ı. Odlınız şöyl'c bir dola>ialım, 'de- ı dönc.'l neşeli kalnbalık: 
vard'ı ki, onlat bu kayıtsız nc~enirı di. Grupun iı;crl inde lbir kaç kişi Bugtin çok ~ğlcndik, çOl.uldar 
ıçcrtsfn'dc sa.'kln ve dllşUncelt duru., bu da.vele ıcabet eıtı. Tepelere, ıku'- dıyorlar, ertesi akşam toplanacakları 
yorlııp'dı. Bunhtr Uç senedir 'btriblr- lara, a:ııç ar !tına doğru yayıldı- 1 evı aya.k üstü kararlaştıra.ra.lc yor
lenıc 4SevlŞf!n Udi ıgençti. 1şin garip ıar. DönUş t;eHşten <iaha zcvJtli oldu.' gun vtlcutlertni dlnlendırmck Uzcrc 
vq esrucngiz tara.fı 'bu &Şkın p!Ato-, Esat Ağ$ey de meclisi şenlendır- e"1crine dağılıyorlardı. 
nik lb!r çc!rçove lçtnde dışatı ım:ma- ınişti. Şa.rktta.r, gazeller oyunlar gır- Aradan seneler geçU. BLZlm ma
m&'IJ}ı:tı. la gidıyordu. Fakat, khnsc bu hal- haHc halkı her bir: bll'cr tarafa da-

dım1an, ll<ı ene evvel mektcı:lten. let'den müştekı değildi. Hat~ ı1u, ğıldı .. Geçen pazar hava güzeldi. Her 
çıklTIIş ~raya bır yere sttmf$li., gazel sona erdikçe uzaktan alkış ses ta.raf ba'har ve ı;ıı;ck kokuyordu. 
Götlt'rln<ien du'da'ldara lrimıyen bu len duymuyor. Tanunadıkları, bilme 1 Eskı günkrı yAdc vcctlo olur diye 

- Vay Q!!Inancığım sen burada· dim ki, o papaıt~ gibi ısarışın idi. 
sın ha... Benim bu sözlerim onu ktrdı. Ben de 

Os."llan blzım kafilenin (ışık rolün· hcr'ke.sln yanmda vermiş olduğum 
d ki dellkanlISI idi. O da beni gl:SrUn- eözde.n gezi dönemedim. Ondan 60n
ce brr çocuk gibi sevtndl. Sarıldık, ra sevgimiz ltfma.tsız; bir hava içeri· 
öp~llk. sinde devanı etti. Onu çok seviyor

dum ,..e ltira! ediyorum ki, btUQ. ÇI]

gmca seviyor, kalbimin duygularını 
çiçeklerin Hsanile 6caç defa anlatmak 
istedfySem o ~na ak8ile cevap ver

- Ne var, ne yok b:ıkalım. nere
lerdesin s-oründUtUn yok. 

- Samsunda kUm ağabcycığim. 

Eski ~!eri arıyor ımusun Os- di Ben hatamın, boş boğazlığımm 
mnn. Hani şu HUnlt~r gezintilerini sahte harekettmln cezasını çcklyo-
ve ham şu lb ğ hik6.yelerinl? nım. 

O gıinlcri unutma'k kab\l mi ACzımdan, kocapınn lbir ya .. çıktı. 
hiç.. O Alemler yine devam ediyor .sarı pa.pa.tyanm yapraklannı yolan 
mu? Bu defn b<'n tçlmi çckUm. lyi dellka.nhya mı acımalı? Yoksa sev
S'llnlcrıı; hayalıle avunuyoruz .. Hep- giHsinden lntık&m almak için 'kmnı
i tatlı birer .masal oldu ve herkes zı geline.iğin kara tomurcuğunu gös· 

bir tarafa dağıldı. O man, dedim, t.c~n genç kıza mı? Anladım ki, pa
an.:ı. bır ~ey soracağım ama doğru patya ile ge!lncik yaprakları bedava 
söyleyeceğine aöz ver. ,\YOlunma.m.ış.. , 

S n V yı cviyordun değil mı? Şu bizim mahalle halkı içeri61nde 
Bunı• bemlen saklama. Ben her ~1 meğeı· ne S'llriP ır.ııanlar da v.a~ı,. 

yordu. Şu :san§ın ıyok mu, öteki
ne: 

-Birader, ıeliyordu. Çalı§ ça
bala. enelerce oku, üniversite 
bitir. &0nra eline yetmiş lira bi:e 
geçmesi.nı. Acaba ne meslek tut· 
sak ki fazla ıkazan&ak? 

Öteki daha akh başında biri 
o1acak: 

- Canım, dedi, insan emek· 
lemcden yürümez. Hcl~ b.ir ış 
Lut. Ondan sonra !kazancını dü· 
~ün. O .ışte ınuvaffa~ -ol da fazlıı 
kazan. 

Ben de ya11lı bir adam oldu· 
ğumdan, &endi -kendime dur şu 
gençlere eırtımdaki senelerin te~· 
rirbcleırinden ıstifade eder.ek bır 
iki söz söyleyip nasihat edeyim 
dedim ve: 

- Bana bakın bele evlat1ar 
diye oozlerini ke$1im. On1ar bir· 
denbire hayTete düşüp ne diye· 
ce~lın ıdiye baktılar. 

Ben de: nasihate başladım. 
- İnsan, dec:Um. bic §t"yden 

yalnız maddi mcnfoa~ bekleme· 
meli. O işin insana hu vereı;ek 
tarafları da va-r.dır. l~e onlar 
mı"ddi eksikleri tamam1ar, örter· 
Hatta bazı .insanlarda bu manevi 
mcnf aat ötekinden fazladu. 

Halbuki ~z daha §.im.dider. ne 
kazanacağmtzı düşünüy,,m•rut· 
Size ıyaztktn. Hele bir çalı,.mag• 

baFlayın ve i~e .ıki el:: sanlın• 
muvaffak olun, Allah ~yükti.:t· 
çalışanın mük.afatrm verir, 

dim. 

de· 

Sen mi bunu söyiedin efen' 

di} .•• Bir :kıyamet koptu. Şu sarı 

yok onu} Bana: 

- Bre .iht.iyu, $Cn kend ·'" 
bak. Ben üniversite mezunuyutıl1 

Herhalde senden ıd.a'ha :iyj dü~ii· 
nürüm. Sen kim oluyorsun dıı 
hize okarıı:ıyıor&un} Bep. adamtfl 
ağzını yutarım. Sus diye bağıt• 

maz mı} 
~ ht. a.r~) ci.diy.ck. ek ,i· 

nirden azade değiliz Y.,al •• Ben de 
cevaben: 

- Maşallah maşallah, dedirıı· 
Sana böyle ders verdilerse, şeıı 

üniversitelerde böyle ter:b.iye gör• 

dünse, vah halimize. 
l~te oğlum bu sözüm kaşınıııı 

üzerine bit yumr$n vurulma· 
sına sebep oldu. Ney6C bizim ya.

.uıanmız çabuk geçer. E!'Verir "
1 

o yara)'l açanlar çabuk adam ol· 

sunler .. 
Ania~rlan .ihtiyar ada:m, içiw" 

derdini ıbizlere anlatınca birllı 
sirkunet buldu :lci, yine titrek ba· 
c&kiarı üzerinde yürüyerek geııÇ 

!erin yanına gitti. Sarışına: 
- Öp elimi de ıseni .affede 

yim evt.ldım, dedi. 
Ne oldu bilmiyorum. Gene; 8 

dam <la yıı.ptığma pişmandı. Her· 
hıı.lde iki, .ihtiyann uzattığı titre!.: 

di irj avuçları içine afara.k öptiİ 
ve alnına koyıdıı. ihtiyar ,me.ı1l' 
nun bir halle mırı!dandı: 

- Ha şöyle, iberhüdar o; 1 
Mitat PERİN 

Etli taze ça. ıfasu.yası 

İki kilo çalı faaulyasını, kör· 
pe iae iki baJlarından koparı· 
larak aazlarmı, değilse keıkİrt 

bir bıçakla kenarlarını alınıı· 
Bir tepsi içinde üzerine bir .,-t 
ça tuz döküp hafifçe uğa]ayı· 
nız. 300 gram çentilmiı soğanı 

bir yemek ka§ığı tereyaj'ı il~ 

tencerede kavurunuz. Koyuıt 

etinin yağlı göğsünden ve y•' 

hut kuzunun yağlı döıündt:CI 
altı yüz gram doğrayıp fası.ol· 
yaya katınız. Üzerine iki stl' 

ğanla kabukları aoyulmUf döl' 
domatesi halka halka doğra!'· 
nız. Kafi miktarda tuz ve bir 
kahve kaşığı yenibahar serP" 
tikten sonra dOi't kepç.e yajlı 
et suyu ile fındık kadar loda 
parçası ve sekiz adet kesaı' 
,eker ilave edin~, orta ate. 
üzerine bindiriniz. Arasıra &&O 

vuna da dikkat ediniz. 
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Alman-Rus 
Harbi 
<J11ıt1 1 ...... > x ıx 

da mUnferit 4* cm,man tank grupu 

Hava harbi 

Kiel ve Bremen 
bombalandı 

VATAN s 

Pravda Denizlerde Ati na 
Vilna ve OabırılanJ mmtakamnda 'bir Londra, 28 (A.A.) _ İngiliz bava 
Cedik açfUla muvaffak oımu,tur. naaretınin tebllti: 
Kara kuvvetlerimbı bu grupla ayni Gece bombardıman aervlsine men
lstikarnette hareklt yapan dDlpman eup tayyareler Klel deniz tl8eU ile 
piyadeemin irtrbatmı kesmilpler ve 'Bremen limanına hücum etmiıflerdir. 
anudane mukavemet c&ıtemıtflerdir. /Bir çok Y&ng'Jn çıkarrlmlflır. 

"Rüzgar ekenler 
fırtına biçecekler ,, 

FiNLANDiYA 

HDcuma 
uğra yor 

Atlantikten Cebelütta Almanlardan ita/yan 

ı .... :.-:.• 11n&llt 
Hisle akıl 
arasında 

rıka 11 parçtl.lık bir /ara devredildi (&fr 1 incide) .,. 

dostlarımızdan da açık bir m&
nevi kredi istemek hakkımızdır • 

Brody ve Lvov ımmtakalarmd• cep· Sahil muhafaza tayyarelertle blT· 
beyi yamıak m&kaadile dUpnan ta- likte hareket eden donanma tayyare
rat.ından yapllan teflbbüa mukabil leri 'Boulogne havuzlarını bornbardı· 
taarruza geçen Kızılordu krtaatmın man elmlflerdlr. 

.. Zafer güç olacak, 
fakat muzaffer 

olacağız .• 
Sovyet tayyareleri 

Finlandiya şehirlerini 
bombardıman ediyor 

filo geldi 
Eıcezıre, 28 (A.A.> - Dün oğıe- M8UOlbd9 BU 

den sonra Aüantlkten CebelUttarık'a .. il 
bir zırhlı, bır kruvuör. bir tayyare vlP eılae gidecek 

Şuna emin olabilirler ki biz h~leıülit 
bir tazyik karşısında hareket-. 
Ierimizdeki tam istiklilden en 
kü~ük bir fedakarlık yapnıya
cagız topraklanmıza yabancı 

bir ayak basması tehlikesi kar
şısında mutlaka silaha sanla.ca
ğız. Kendi hesabımıza da, itti
f akımız namına da bekçiliğilll 
yapmakta olduğumuz sahalar 
dan kimseyi hiç bir şekilde 
çirmiyeceğiz ve müttefikle 

mukavemetile karfllaflJUllbl'· Hava Bombardunan aervlalne menaup lbır 
kuvvetlerimiz kara JcuWetJertmize tayyare bu hareketten dönmemlftir. 

gemisi, lbtr denaltı, yedi tcrpido gel- ••'-eri--' telUı ett 
miftir. Limanda daha evvelden 1 -- v.--a ' 

JıUessır mllzahereUerde 'bUlunm\lf- Gece dU,manm İngiltere üzerine y&p- Moakova, 26 (A.A.) - Prav. 
tur. Düşman motörltl kıtaıarlle cere- tıtı hava hücumlan eenuında 2 clt)f- da saııet-a «'Bar1bar fafistlere yıl. 
yan eden muhare'belel'de dÜlfl'Jlana man tayyaresi düftlrWmtlftUr. dırun süratile mukabele etmeli· 
ağır zayiat verdirilmi.tflir· Kıtaatrmız lnailt-- iiatünde y.İz:> batlıi'ı altında netrettiğj oir 
ser bir mUkabil hOcuml• Zenysl cıva... Londra, 26 (A.A.) _ Hava ve da· bqma.kalede ezc\irriıe tunları 
rında Perzemifli'yi illtb'dat etmifler· hil! emnivıat nezareUerinln teblıa.ı · yamnatadır: 

· •-"'"'"ında Prut'u ,,_ ..., · ır. Cernauti mm..- BugUn 1!18al l8 e kadar İngiltere Fatiıet Almanya, imzalamıt ol· 
reçmeğe t9'11bbUs eden dtı.manm üzerinde hi~r dtlfman faaliyeti ol· duiu aıdenütecavüz paktmı, h.iç 
•lddetlı hUcumıa:n püakUrtWmtlftUr. manıllJlır. sıkılmadan .ihlal edere'k bize ta-
~sarabya ceptı.e8inde KJs}onlu kuıv- arruz-etti. Gan.,.,.ter ueulkrini iti-
Vetıert Prut'un eabllindeki mevzileri· Malta üstüncle o-yat edinmit olan fa,iet efkı.yası 
ııı sıkı bır surette tutmakla ve neh· Malta, 28 (A.A.) - Reeml teblif: harp .ilıi.n etmeden topraklarımızı 
1 geçmek için dQfman tarafından ya. ÇVfambe. gtlnU cereyan eden hava ietiii ettiler. Biz bu harbi t.teme· 
ılan lbir çok ~eri muvatta- mulıarebee1 eenuında 3 İtalyan avcı dik, onlar cebren kır.bul ettircli

ikıyetle pU.SkUrtmektedirler· Skuleki tayyaresi dllfUrWmUf, bir İtalyan 
mıntakasında du,m&n ilerllemek te- bombardıman tayyareel de atır ba· !e-r. 

ibbU.sünde 'bul~• da bUytlk 'bir sara utratıım..ur. Bu mücadelede ibütün vatan· 
uvaftakıyetsizılle utramıf ve Pru· Şimali Franaacla daıların dütünce ve arzuları yal-

tu geçmej'e muvaffak olan Alman Londra, 26 (A.A.) _ Çar'f&Dlba nız bir gayeye müteveccihtir: 
ıe Rumenler esir ectilml.flerdir. CUnU ıtimal1 Franaaya kartı yapılan ibtiyateız ~ütmanı ezmek ve 

Hava kuvveUerimiZ FlnlAndiyadakl hava hücumları eenaemda Salnt O· imha etme~ 
Alman tayyare me')'d&nlarma tahrip. mer civarında Longuenesse'dekl Al· 
~ dal'belel' tndimlltlel' ve Kemel'le man ta meydanı 'bombardıman Sovyet milleti hunhar fa~e 
Lıtıa • lplmalinde ve Köetenaede yyare kartı kat'i ve nihai zaferi kazana. 

un m 
11 1 bombardanan edllmit ve hangarlarla binalara lıla· c•ö1ı11dan e-:-lir, Rii~r e:ken 

trol yUklU Ceal « beUer kaycledllmiftir. - "-... ---tmıı,Jerdir. Hitler'in avanai fırtına biçecek· 
Çarşamba gtınU haıVa mubarebele- tir. Bir.iınc.i derecede ukeri teknı-

t'inde ve tayyare clafl M.taryalan ta- önüne geçmek için tren.it tavizat• iile .kendMini biiyük Ru. milleti· 
ta.tından 78 dtlfman tayyareei dttı,11- ta bulunmaia rıza pterecektir, ne ,bağlıyan kan rahıta•nda.n ve 
t'UlmU,tUr. Tayyarelertmizden 17 .ııl 2 - D.iier .iwal altına alınan ukerler.inin ceearetile ıanlı harp 
Uaıertne dönmemiıflerdlr. memleketlerıde olduiu gibi Sov- an'anesinden kuvvet alan Kn:ıl· 

Sovyet. FlmA.ndiya hududunda esir Yel topraıklann1ı11 iftıalile Sovyet ordu faşist şakilerlrıi ezecektir. 
ecuıen bir Alman ptıotu demı.tlr ki: harp ietihaalatı ualacakıtır, Pra~a, 600 bin ki§ilik Napoİ· 
Sovyetıer IBtrlil!le ~ek !ate- 3 - 1 O milşon Almanın se· 

iniyoruz. Meo'bUI" edildlflmlz için ferber eclilmit olm•sı Alman ik· yon ordusunun maihibjyetini ha-
harp ediyoruz. Harpten )'W\llduk. Nl- tıeadiyau üzerinde ~ müessir tırlatıtıktan eonra 1918 de de Al· 
Çin hubettıfL-niZI bUml~· olmaktadır. manların Ukraoyayı ele geçirmeık 

Cephenin bir yerinde Almanlar Bunlara mukabil General Kei· tctebbüalerinc temaele tö.Yle de-
......._ olarak bir Heri barekeU 'Y&P· tel tu iddiaları ileri •iinnÜ§tür: ·-·....,. vam ediyor: 
llı1'}ar ve atır uytat vennt'1erdlr. 1 - Sov.yetler Birl.iii ordusu· 
.\Jınan l'Aıman llaJ'P esirleri muhare- Dil .teıhia etmeie ıhiç bir zaman O U!!landanber.i kuyvetimiz, 
beye eevkedlltneden evıvel kendilerine m~fa&at dmiyecekt.ir. Bu ordu kııyn ·kabul eıtmi.yecek kadar art· 
~tka vertıdltlni eö)'lernı.terdir. Ce· ise Almanya ,için ıdaimi bir teh· nuttıc. Kızılordu ve Kızıl donan· 
"-Yan eden 'bir h&V& muharebeatnde elittir. Zaman ....... akrl·-· B. Stalin v.. ··- ma mükemmel silahlar ve mal· 
Clonanmaya menRP .... !!~~~iz ordusunu .tamam.ile ve yeniden zeme ile teçhiz edi~mit lbulunmak-
ıo dtlfman tayyareel .. _ ••• ..,.._~r. tenaik etmek .W.in vakit kuana- B 

·-s tadır. u ıeı,rdu ıhelıhanp bir Güt· * caktu. Ve Almanya ~ cephede mana ytlıdmm daıheai inclirmeie 
Londra, 26 (A.A.) - Şark cephe. herbetmek ımecbuı-iyeünde kala· muktedirdir. Bu haırpte de ancak 
~ cereyan eden muharebeyi itiz. caittar. h '--· ·--'-'" ba yeni ezimetlerle temaxüz eden 
""'l'lle gören ~ıı---· Ç&ı'flm CU· Zanned.iı....ıa.:-e .,.;;.re Amerika J l d l ~ d& l tbkl .......,... •- ta yan oıat adle müfterek ted· 
llre ~an rad)'O~ ltfrı arma tarafından ıdemokraıilcrc yapılan bitler almJk imUnım kaybctmio 

Almanlar yapmak ÇOk yarUQı citıtikçe artm.... ~- olan Alman fati-tleri. Kızılorclu 
tetln muharebeler mecblri- tikanan haııbe prmek himali ve ile büyu""k Sovvet -~'letın' 1·n L'rJ1"· 
htinde k~· Ayni mu.,.bede- Alm 1--=ı~- · . Ü" .,, ~ ıııu 
lea- Ruelann Jlluanntd&ne mukavemet k anıy~·· -~~~rİiı .i9l ka . e~- iinden doğan ıku'Vveti kendi .ırt• 

nnı er 21 sowrıt 
tanareal 

dlflr•lfl•r 
Helsinki, 26 (A.A_:) - Bu 

akıam eaat 22 de neşredilen ye· 
nj bir tebliğe nazaran çarıamba 
günü saıbah saat 7, 15 te dört 
Sovyet tayyaree.i Py:terLahti kör· 
fezini bombardıman etmittir. Ha. 
ıar olmamı§tır. Bundan bqka 20 
Şovyet ~bardmıan tayyarai 
saat 1 O,SO de Kotka şehrine .hü
cum etmitler<Ür. Yapılaa bomıbar 
dunan neticesinde ).'&ngınlar çık· 
mıttır. Öileden ao~a ayni tehir 
1 2 Soy.yet bombardıman tayya· 
resi .tarafından tekrar lbıombalan· 
mıthr. Aktam ea&t 8 ~ Poorvo 
civarına da ıbir 'kaç bomba atı~
mıftır. Sonby ve Lovi• ,dUrk· 
r.i de bombardıman edilmİ4t.ir. A. 
tıla.n ıl:x>rnıbalardan biri bir hasta· 
ne üzeri.ne dÜfmüştür. Bir yan· 
gın çıkımlfSa da derhal eöndüriil· 
mü,tür. Sov.yetler tarafından k.:.. 
ralanmıı olan mıntakada buluııan 
Hanko etrafında Sovyet bava 
faaliyeti çok hararetli olmuı ve 
20 Sovıyet tahrip tayıyareei civar 
adaları bombardıiman et.mittir. 
Sovyet :topçu9U da Flolanıdiya 
topraklarına ltarıı ateı açmıtbr. 
Saat 8 e kadar Finlandıya iiıze· 
rinde uçan Sovyet tayyareler.İn· 
den 2 1 i F.&nlandiya hava kuvvet
leri tarafından düıtürülmüflür. 
Bunlardan ba,lta di.fi bataryalara 
da 2 Şovyet tayyareıi dütürmüı· 
lerd.ir. 

Sovyetlere karşı 

BlrlDllJO•Al•ı• 
11arp edlror 

zırhlı, 1 kruvazör, 1 tayyue gemisi, 
~ lot1rido ve 3 dıenizaltr bulunmakta 
idi. Bundan bafka CeibelOttank'da 3 
harp cemlıll tamir trömıektedir. Ce· 
betutlank ıkoyunda aynca 8 ticaret 
vapunı demlrUdir. 

Bir Alman vapuru batırıldı 
Nevyork, 26 (A.A.) Amerikan 

bahriye kaynalclarmd&n öğrenildiği· 

ne göre, 9 bin tonUAtoluk Elbe Al· 
man vapuru, mUhtemel olarak 'bir 
tngutz dentz tayyaresi tarafından 

batınlmtftır. Şubatta Japonyada 
Kdbe'den hareket eden bu vapur, 
aanıidığma göre, korsanlık etmekte 
idi. • 

Ingilizler 
Tobrukta vaziyetl~
rini takviye ettiler 
Lonclra, 26 (A.A.) - lna.iliz 

Ortatal'ık umumi . karargihıf\Ml 
teb}tii: 

Libya da: T obrukta kıtalarımız 
diin ha.r.ici müdafaa hatlarında 
dü,man elinde bulunan kısımda 
ıenit tbir cephe üzerincl~ yeniden 
mühim bir ilerleme yapmıt ve 
bu ıurede bu bölcede lkendi va· 
ziıyetim.izi çok mühim eurette tak
vO'e eylemiftir. 

Habqiet~nda: Jimma mınta· 
k .. nda temizleme hareketi sona 
ermdt iizeredr. Socldunun cenu 
bunda ltalyan l)urvvetlerinin Af· 
rikalı k.u.larınuı kütle halinde fi· 
rarlarile d.ğılmuı devam etmek· 
tedir. 

Surjyecle: Şaımm tıaı'banda İn· 
ailiz ataları fazlalatan bir muka
vemet karı•ında mühim kazanç· 
lar elıdıe etmitlerdir. 

MejlllfUJll l>öie'eainde za.ptec:l.i
len mevziler takviye edilmekte· 
r.ir. Sahil bölgeein.9e topçumuz 
Damur müdafaaeını bombardı

man edereC Jnsiüz l>ahrlyeaile •· 
birliii halinde harekete aeçmiı· 
tir. Bir milyon da 

ihtiyat duruyor tttuc1ertnl ve R\18 HVkulcen uaulle- he .. te' Tn~ aad ~ ıçın larında hiaseıdeccklerdir. Ne f.i.n· 
l'iııın Almanlar:ın tahmin ettlflnden /k:ı·:r. ud ~ ~~ffl tak" landiyanın Beyaz muh•fızları ne A 1 manya 
'-tun cıılduğUnU t19llm etmektedirler. ı:. 1 Si or Jh '"'"".er~m. no • de Roman.ya Boyarları Almanla· Stokholm, 26 (A.A.) - B. 
Almıuı radyoları Rtıı1ların muhteıtt ı8naza~ed. e:;~· d ra hiç ıbir yardımda bu.lunamıya- B.C.: Berlinde bir atkeri sözcü· ( .... ı blallle) _ 

lloırtaıarc:1a. inkAr ecWemi)'ec•• kar- u te er se ep e caldlarıdır. ıunün beyanına tröre A:nıanlar leler kaf!ıeanda b.akm•atır. 
Gar Uesııir 'bir ~ilde hUcunılar anal altmda bulunan memleket p d 1 Ruaya 1teferini iyi neticelendir· ..,.. hptı:armı da ltlraf etmektedirler. hal&mda CÜD veçtikçe hoınuteuz. rav a, ko aıyca zafere ulap- mek .için hemen 'bütün harıp ma· Filhakıika Norveçten. bizim de· 

• 
ı..::.un ar--•ıdır. Aznwal D••· m•yacaklarını bikHkleri kadar her miryollarımw:J"in ~fade aureti-

•--'1:. .__ '"5 .... - •• - w ff l l kineaini seferber e'-niflerdir. F konıcl..We .... - • _...,.t lan'ın takip etıt.iii -'Yuet Fransa· ıeye ragmen muza er o auk arı. le inland.iy~a tranait olarak bir 
!..L.:.l!ll.ı: nı b·:ld~k1 - 1' · d ·· ı · k So Bir -tt..on Alman aakerı· ha· f L _.,_ -'·l' · · Al ..--· dak.i feci vaziyeti cliizeltemecnit· . ~ ~ K:r ru e toY ıyerc v.. ..-~· ır.a •-er n-. ı ~ nıal'l')'a 

Londra, 26 (A.A.) - 8ö)4enditine tir. Komüni.t propaaandası Fran yet ık•talannı.n iki ıünde elde et· rekata iftira& ediyor. Diğer bir ve Finlandiya tarafından biz~n 
hr., J(anden1adlık1 ~t fbu sacla aıılmaıkladır. lalahı .iç.in aar· tikleri muvaff~etleri saymak· milyon .ihtiyatta bulunmaktadN". müaaade istenmek.tecür. .leveç 
~ denislerdekl aovyet deniz kuv- feclilen ıayretlere rajmen Avru· tadır. Londra, 26 (A.A.) - B. 8. hükUıneti bak.imiıyetin.i koruyacak 
'°etlerine nuaran dah& a)'lftır. Al- paıela mahml hiyaçtan 1 o mil· C.: bütün tedbirlerj almak earetile ve 
~lar ille Karadenl8de 7 torpido y.on ton ınokNn olacaktır. Ot ve Amerika zencileri DJN.B. ajanaatun ıbild.irdiiine parlamentonun tasviıbile bu ıta· 
~ı. 3 torpido, 8 denlaltı ve ne. sam.Na her nevi !Yağ &tokları ıöre ıbu gece Alman tayy•releri lebe ımuvafakat etmiıttir. 
... ~rde lflemel~,,.!~R mUteaddf it &iindon ıüne azalmaktadır. Barp 108-'l••ı Rue hava mıe)'danlarma yaptaık- * 
-nbotlardan aı-.P umen iJo. .ı--• lan hücumlula veya bava muha-
~ latifede edeC9k1erdlr. Alman. lnsiJia IMFeti banket etti çalıttlnJaoaJI rebekrinde pek büyük miktaıda l.veç müı;kül vaziyettedir. 
~ Rumen umanların& bir miktar Lond..a. 26_(A.A.) - Rusya· Rus t~arelerini tahr.ip etmi~ler- Hup dıt1n:da kalmak karuını 
"9aa denisaltı pUrenk Karadenllde ya Pfecek olan lnııil.iz a.keri he· B R clir. vermit ol~ beraber Norveç· 
~ Uatttınınk temin etmeleri mum. yeti ibU&ün tayyare ile hareket • OOSevelt ten Alman uk.erlerinin İsveç top. 
~r. Fek~t ıbu ı08tUnHlk ebloka- etmiftir. Heyet Urzıbon ve Orta· • t• k ld d raklarandan transit olarak Finlan. 
"ırı tesirini azaıtmıyacaktır. Çtlnku tark yolilc ıitmektedir. memnuıye 1 a ır 1 Kısa Haberler: diyaya ~eçi.rilmeei hakkındaki Mr 
~ Bovyet ımıanlarından Köetence.. Sov,etleria Macariatana Nevyork, 28 (A.A.) _ B. Rooee- talebe müıkül vaziyette bulundu· 
,. petrol ve bQtd&Y n&klecHbniye. bava alanı velt bır kararname nttı"ederek d•· * LIJlbon, 26 (A.A.) - CStefani): iu~an muvafakat etımİftiT. Sov· 
"-ur. SovyeUer Btrliltftln d4! mev- ıBudapqte, 26 (A.A.) - Sov mokrasl prensiplerinin Arnerikada İn'&ilterenin Uzbon eetırt, Rio de yetler Birl.ijinin bunu n .. ıl karfl• 
~ kanallardan latlfad• ederek ıa.ı. yet luwa 1'uvvetleri Macat top· ya,şıyan bütün ırklara tatbl:kini temin Ja.rıelro'ya nakledllmlıjı ve yerine Jobn layacaiı henüz rMlum değikl.ir. 
it._ ~ kUoGk den1altılan raldannda Kaho ve Ka .. mev· maksadlle zencilerin harp se.nayllnde baıfour tayin olunmuştur. (Rac:IYo Gazetesi) 
~en• pçlraMleri mubtemeldir. kilerini bombardıpıan e~r· kullanılmamasını Amir meV'llUatı kal- * Barselon, 28 (A.A.) - (Ste!anl) 
~e İng111S • aovyet denls ifblr'· clir. · dırm.,tır. ~ üınwersite öntlnde SoıvyeUer StoklM>lm'• clg aclalarmcla 

Çanak.kal• lıofUlllDI vut)r9tlne ineç SoYyet menfaatl..aü tBu mUnuebeUe beyuıatta l)ulunan Btrlıtl aley!rtnde nörnaylıfler yapıl· Stokholm, 26 (f\.A.) - Söy-
ır;ıroırı--. TOrktyen1n _,_an kapa. hima~ edecek B. Rooeevelt. zencilerin harp eanayi· m•ır. lenıc:liiine p)re, Stokholm'un dıt 
~°:!:..~ maltm defUdlr. Stoktıolm. 26 (A.A.) _ le- inde kullanılmamasına cleıvam etme- • Roma, 28 (A.A.) - Remnen t>U· adalarından dün top aesleri ititil· 
llrla~ıann fUUine p-e, lagtuz. veç. Sovyetler 8.irliiin.in taleb.ı nin milll vahdeU iblM edebll~l dirllditlne J'Öre, İtalyan n~rlar he· ınift~. Garp Nhili &Çlklanrıda da 

lovyeUer Birillin• ~== üzerine, Almanya ve M~ar.istan· 8fSylerniıfUr. yeti, 5 temmmd& toplanacaktır. toe 9Celeri .ifitilmift,ir. 
ıı.-ı~.,...1at· JU'dllD n!':~kaif etmektir. el.ki ~t menfaa~-:uıin hi· =::!~~~~~::_:::::ıı::::~=====--=-=-=--::s::-ıı::ı=aı:::ıı .. ____ == __ -=ı ____ =====:::a::== 
ıııa..:.ctıpbeli ~-ı--va .--ek ln- mayeaııu deruhte etmlfllr. 
~ıar _ ... ,,- •- Alman tebliii 
:- Ulw1 ~ ıbariıtD den1at l"llarertn umumi Jcararphı: 21, 
'ti kAnnmı ihmal etmıyeceflıd QmkS <A.A.) - Alman tebutinde denlll· 

Yortar. yor ki: * IJarkta dün de ıkara ve hava ha· 
~. 21 (,A.A.) _ ;,\lman Jcı. rekA.tr metocHu bir tanıda devam et· 
~ l.emberl'l _.ı etnülflerdlr, ~. •ır çok 'hudut muharebeleri 

L...__ •• KeiteJ'' lebiJntse bltlrUm1' olduğundan bQ)'Qk 
~ Muetal ..1.....-~ VUılatte tabtyevt mwattakıyetıer 
--...... -- ..... --- tlmdlden belirmektedir. 

edhit Denia albayı Krancke kumanda· 
l.ondra, 26 (A.A.) - Reu· ~ Amb'al Sdleer &in' knlva

ter -ian.nm Aınuıpad'a bir ma• 9kna1l ve cenubi Atlantikte mu· 
t..lde bulunan ~i büdir.i· vatf&Jayeıtu usun ıblr lelerden sonra 
)'lor: lılr Alman O.üne dönmQfttlr. 'Bu 

ly h llıfw .. ...., evvelce de 1)üdlrQmlf 
ful ~ cnalGmet •lan Avnıpa ma oldulU libi 'bu ikruvazör ceman 
~~ WWiriWiiin• 'Sike der• 152.000 ton baıcminde dOflnan pm1. 

~~ Birliiin• ~ sı ballnn1'tJr. Bunların aruuıda 
~· ıb4aiade Geoel'al Keı· 86.000 lonHA.to hacminde bir prnl 

ııolr.ta,i nuan B. ~en- kafilemnin he)'lft1 meomUMJ c1a da-
'UIÜıe terem ecliJmittir. Söy bildir. 
li.ne slre B. Rlıbenbop ve DOfman denJlı Uıcaretini lfktc'1 
n 1-lariıaıiye Nezaretinin bazı M;in uzak denı.terde faaliyette tıulun· 

S'; ı ~etler Birliiie GNSU· makta olan Pquin muavln Mıva
~ bir bal .... u wlmlıl tara- .a.G Hind denlmlnde, ~ 
~ iltiuaı •lmitlerü. Bu ıwa- ook yWaıek tnsuız eonw.aıı atır 

Z&nnetıtiiiae eör•. kruvaaöl'U ile ')'aptJtı bir muharebe· 
- So~ 8iftiii .... iD • ~· 

Kolonya, Dusseldorf ve Kie 
An icat eclilm •Kolona ıa· 
JU• Jia& dm Awap•da Wi
ylk bir .... u.,.,.,,.. 
......... ,. ~ .. tiltin, 
7&Pnk ......., ............. . 
dl ................ Nifa-
- 700,222 clir. 

Daınldorf, R• aehriaia 
•i sahilinde 464543 nllfmlu 
bir ,.hirdir. Mübim bir ...... . 
cıbk merknidir •• .- ..... . 
Yii iplikçilik ve madei eoa 
lwineclir. M9lepı.rinin Jiik· 
Hk aedriaatile, ı 767 de ıa.uı. 
mut Giul S--tlar Abelemi· 
ıi .. SuaJi .............. . 
d ... 

Kiel, IAmburs'• 112 kiJo. 
metre fimelincle Ye ~ fil. 
tünde ~ bir uk•i liman· 

clar. 1773 de Duümarka1a il· 
luılc eclilmİf, 1166 ela ...... 
:ren aeçmi!lir. --213,881 
dir. TICllnti •ullabat ve Pi· .... 1-ct;.t;=n iiniveni
a.iınin - eai ........ Kiel _,__ ... tupı.ı.n 
ve havalan nnllr. K079 
~ tara&nda - WiJilk harp 
pmileri ........ bilir. Ka,.... 
Vilhelm kanalı ela denilaı Kiel 
lranah Kiel'cl• EllN ........... 
manaabma laıdar sİclıll' ve 
Balbk'la $imal cleisinin ..... 
.... ı ..... tmün eder. K•vhn 
umnlaiu 100 ldlometreclea 
bir kac yüz metre nokMIMl1r, 
derinliii ise 11 metre 30 santİ· 
.....a;.. 

Roma, 26 (A.A.) - Atina
dan bildirild.iğine göre Alman 
kumandanlığı dün Akropol'de 
meraaimk şalahiyetle .. ini ltalvan 
kuman<lanlığına devretmiştir. Me 
raaimde, 13 üooü kolordu ku· 
mandanı General Bohme. At~na 
mevki kumandanı General Sc:hor 
ner ve Atina mevıki kumandanlı· 
ğına tayin edilen General Berar· 
di, İta~yan ve Alman maslahat· 
güzarları ve bir 9(>k zevat hazır 
bulunmuılardır. 

Meruimden eonra İtalyan ktt· 
alan tarafından bir geçit resmi 
yapılmış ve ltalyan baynğı Ak
ropol'ün .üzerine çekiPmiftir. 

B. Muuolini'nin teftiti 
haJ.ya, Rusy.,-a kar§' muhasa· 

matta Almanya ile fili işbirliği 
ya.pmak .üzeredir. 8. Muasolini
nin Rue cep'heaine hareket ede
cek olan ltalyan askerler.ini teftit 
ettiği biklirihnektedir. 

(Radyo gazetesi) 

Suriyede 4 General 
değittirildi 

Londra, 26 (A.A.) - Müsta· 
kil FranStZ ajansının İatanbui 
muhabirinin obildirdi.iine göre 
Viohy hükUıneti Sudyedeki ku· 
mandanlardan tdıört generali de· 
iittirmittir. Muhabir Suriyeden 
hicretin ıdevam ettiğini ve 1 SO 
kadar Aılm•nla Jtalyanın i•tanbu. 
la ıeldiiini ilave etmektedir. 

zin menfaatlerine aykm hiç 
emele alet olmıyaca.ğız. 

Bunu bir defa esas diye ka.; 
bul ettikten sonra bize hudut 
suz surette emniyet etmeleri w 
bizi kendi gemimizi k.w.ıı&DllllLM 
ta serbest bırakmalan lbımdr. 
Şuna emin ola.bilirler ki, bu 
minin dümeni de.ima esaa ıa.;. 
defe göre kullanılacaktır· · · 
müşterek diye kabul ettiğinUr 
hedef te dünya yüzünde RllılD 
ve emniyetin devamlı bir şekil 
de kurulmasından ibarettir. 

Almanya ile imzaladı 
muahede. bu esas 1ledefe 
mile uygundur. Biz. kendi 
suliycıtimiz altındaki sahada 
hü ve emniyeti muhafaza 
bildikten soara bunu sulh 
luyla yapmamız, harp y 
alarak yapmammda.a ve ne 
dar olsa zayiata uğramam 
elbette daha faydalıdır. Şu 
la ki, gizli, kapaklı şekilde 
tiklalimizden ve milli -· ...... -
mizden f edaklrbk etıniyeHm 
bize uzatılabilecek yemlere 
pılmıyalım. 

Bu şart tamamfte riayet 
miiştür ve her zaman ıQrecek 
tir. Olan bıten teY. Almanya l 

-----------· le TUrkiyenin biribirlerinia 

Amerikada 
hazırlık 

(~ı 1 ID~ Ot 

leri için ıdolar .temin etmek.tir.:. 
B. Jo•e Jones, iatikrazın mik· 

tarını ıtasrih etm~tir. Fakat 
bazı ımahfillerde aahıldıima gö· 
re, .bahis mevzuu olan milyonlar· 
ca dolardır. Maamafih, mali .imar 
korporasyonu memU1ları, mute• 
c:lil b.ir rııılkeımla ıba,laaac:ağ11u im& 
etmektedirler. 

B. Jonea, bu idrazın fer'i ga .. 
rantİ•i aruında, Amerika. Bi~
ıik clevleıtlerinde direkt pleeman• 
laırla kıymetler ve mubteüi bono .. 
lanA bı:!1unduğunu eöylemiştir. 

Mühim tahsisat 
Vaıtington, 26 (A.A.) - Do· 

nanıın•Ya ayrıca 2236 tan-are 
imal ı.-e 19 yardımcı gomi İnfUI 
ve doııanmarun kara hizmetlerini 
lt•laylaıtırmak .için earfedilccek 
89 ... 000,000 dolarltk taheieata 
ait bnun pl'Ojeai ça~ siinü 
melbusan 1!!.eclisi tarafından ıka

bul edilerek i.yan meclieine eev• 
kedjhniftir. Bu ıtahai.atla yedi 
nakliye iemitİ de İt1'& edilecek· 

tiklaline ve toprağına teca 
etmiyeceklerini dostça bir li 
ile ifade etmektir. Bu dıostant 
anlaşmaya da iki taraftan 
diğerine tahakküm etmeğe 
madan, istiklale hıürııne1~:11 
göstermeden ve müsavUel' aram 
1IDdaki münasebet tarsmı 
madan vanlmıştır. Demek Jdj. 
anlaşma, dünya yüzünde her 
kesin gönül hoşluğuna dayan 
mak şartile kurulmasını istedi 
ğimiz münasebet tarzına uygua 
bir eserdir. Almanya, her mO.. 
takil memleketle böyle bir mQı;; 
nasebet tarzını her vakit içhl 
kabul edecek olursa zaten u
mumi maksat yerine gelmJf ~ 
lur ve harbe devam etmefe _. 
bep kalmaz. Bu itibarla Tflrk 
Alman paktını ufukta 
yeni ve güzel bir istidadın m~ 
decisi diye karşılamak caiadir. 
BUyilk bir sabır ve gayretle bu 
sulh eserini hazırlıyanlara kar 
şı takdir hisleri duyulmaaı ft 
bunların Mecliste, gazetelerde 
ve halk arasında ifade bu-• 
pek tabiidir· 

Denilecek ki, yann ne oW. 
ğı bilinmez. Doğruaur. kteq 
biz de, kimsenin malında 
ve gizli bir iştihası olmıyu 
memleket Sif atile kendi 

tir. müze, uzun v&deli bir kredi 
Muuum bir tan-ve falıırikua zilyle babrbn, bu isti 

Vatinetoo. 26 ('1\.A.) _ aleme ait bafka her sözü a 
F ord ü . il> •• ...ı 2000 kı• vadeli 1llr kredi diye k 

m C9ffleel g ı a,-a lıyoruz. Ve yannm meçhul 
bıombanhman tayyarıeei .ima! timaHeri kartJSmda tedbirli oı:; 
edecek luıdret.te bir tayyue f ab· mak ihtiyacını hiç bir u.maa 
rikaeı ıteııMa ediıllm1ittir. Qu fabri- unutmuyoruz. Mecliste muhte
kanı.n tam f .. iiyette bulunduiu lif hatipler tarafından pek i 
zaman 60,090 i!çi kullanacağı ve ifade edildiği gibi biz kimsenin 
Aımerıkanın en ~k tayyare iyi niyetinden şüphe göltenal 
faıbrikaaı ola.caiı tahmin eail- yoruz. Bununla beraber ıu .,._ 
mdtteıd.ir ya bu söze ıtıvenerek gaflet uy-

• kusuna dalmaktan uzağız. Je-
sa..,.. plen barp 1n11lwnai gi.ne güvendifimiz ve güve~ 
N~ 26 (A.A.) - World cefimiz destek kendi kuvvetl

Telecram'm Vaı,ineıtondaki mu- mis, kendi azmimiz, kendi bir· 
hah.irinin bildirdijine cöre kira· lifimizdir. 
lama ve ödünç verme bınıtw AlmMt Emin YALMAN 
mucibince Aımer.ikadan eeWıedil
mit olan kiilliyetJj harp malzeme. ----------•ı 
ai Süvene ıelmektedir. Çocuk a.b:a <• •••l,e> 

ilk ilim '"'- pn"BUrU okulu 
N~otk. 26 (A.A.) - Nev• T..-nvı: eonuna kadar b ~ 

york'ta Sd.enectady'de 20 IY ... lebe b)ıdına devam edi&ecelııtir-
tanda t,ukanan )\~ Lyle, in- Kabul r.rtlan: 
pkerede aıizl.i radyoların yerleri- 1 - lunektep mezamı tll 
nj t-.yin etmek. ve •ir harp fenni ınak. (ort~ep mezuntan ter• 
~ ifleQncle çalltm* . . dh edilir) 
ilim ve fen aclam'-~ ..... .a:. 2 - Y afi on e4izdeo ~ 
kep yen.i tetlft!Ma ilk Anae-.., olımaım.k. 
ıönüll\iıaii olarak bbul Cf.Ülımif 3 - Slhbati tbozuk. ve ~ 
tir. olm...ak. 

Au... .... ~ ..... 
Vqincton, 26 (A.A.) - Nı

•n. ayın.ela Amerikadan lnıike· 
reye 128,000,000 dol.ar kıyme .. 
tinde ibra~ ,...-~ 

Bu 1&1tlafJ haiz olan ~ 
rm altı bta fıotoiraf, iyi hal • 
llhıhat rıapodarile AakarMla O,.. 
cılk EAi•eme Kmumu ~ 
meıSezine m~pla müraca .... ... 



' 
Çok Meraklı 

İki Yeni Tefrikası 

E Ü 
. Eyüplü Halrt, senelerdenberi herkesin alakasını cerbetnıiş 

bır a~c:mdır. Bu adamın kim olduğunu, n91er yaptığını anla
mak ıçın herkeste yenilmemiş bır merak vardır. Bunun için
dir ki Halid'iıı her macerası merakla okunur, aleyhindeki her 
dava merakla takip edilir. 

Eyüplü Ha id'in iki ru u 
. . Ha1it'de iki ruh, yani bk vücooa yerleşmiş ve birleşmiş 
ıkı Halrt vardır: 

Macera Meraklısı 
İyilik Meraklısı 

Hart 
Halit 

Birinci HalM, insanların zaafını bir av sahası haHne 
t<oyınuştur. 

. ikinci Halit, Yaptıklarının babasının ruhunu tazip ettiği
ne ınanmış ve hdrkese elinden gelen iyUiği yapmıştır. 

ikinci Halit, birinci Halid'in münekkidi 
Şimdi, bu münekkit, macel'la meraklısı Halid'in bütün 

yaptıklarını anlatıyor ve halkm merakını tatmin ediyor. 
Hiçbir zabıta romanı muharriri her tarafından hakiki 

hayat fışkıran bu macera romanının yüzde birini bile tahay
yül etmemiştir. 

Birkaç güne katlar neşre başlıyoruz. 

a alı a 
V.atan, filmi büyük rağbet kazanan bu roınanı pazar gü

nü neşr.e başlayacaktır. 

Bu romanı Rezzan A. E. YALMAN 
tercüme etmiştir. 

,----------------------, l ~O~. SA J 
26 HAZffiAN D 11 D<?miryolu :M:Umcssll Senet 43 75 

Kap:uı:ş 

5,24 

:ı:::o 

30,2995 

T. C . Merkez IBruıluısı 125 50 

l Sterlin 
1'. 1ş Bankası mUessi~ hi.sJe 130 00 
T. İŞ Bdnknsı (Nama rnuhar.) ıı 10 

100 Dolar OSma'nlr Bankası 26 50 

> lsviçre Frc. 

> Drahmi 

ŞirkcU cHayrlye 26 00 

> Pec;eta 

> Yen 

> :tsvii,;re Frc. 

Eibam ve 'i'alm!At 

-.- NUKUT 

12,9375 Kalın beşi blrlık 

31,1375 

29,95 

> > (Hamit) 

> > (Reşat) 

24 ayar altın gramı 

1os oo 
107 00 

111 00 

3 08 

ı., iL Mccidıye 75 

1933 Türk borcu I 20 00 Türk Altınr (Re t) 24 60 

1918 tstikrazı dahili zı 50 Türk Altmı (Hamıtl 22 80 

1933 ikramiydlı Ergıı.ni 19 75 Türk A{tmı kilçl\k (Hıunıt) 22 60 

1934 Srvas • Erzurum 20 10 Tli?'k Altım kUç\ıK (Az z) 22 15 
Anadolu Demil'yolu Tam ı 44 75 Osmanlı !Bankası d3an'knot 2 55 

Boğaziçi · seleri ~ 
MÜDÜRLÜGÜNDEN: 

L e ve orta dkul tal !bes. -ıç;m 16 Temmuzıb başlıya.cak olan tatil 
ıkma! .kunllan'na L,<rt. ratk isteğinde bulunan t.-ı.le'bernn Pazart.esı ve per
şmn'bc günleri t dokuzdan on Ddyo 'kıı.:d~ ımektep 'idarasıne ımlira
caatla. ısımlt.'l'ini :kaydettinnelcrl mzı.ımu bildirilir. I<aıyıt iş! on tem-

muz perşembe ~Unil saat on Bdyc lka.<br devam edecdktır. 

Tlrkl19 

Ziraa 
Kuruluş tarihi. 1888. - Sermayesi: 100.000.000 Tilrk lirası 

Şube ve ajans adedi: 265. 
Zirai ve ttcart her novi banka muameleleri. 

Para blrlkUrenlerc 28,000 lıra ikramiye "eriyor 

Ziraat Bankasında. kumbaralı ve ihbarsız tasarruf heeıı.plarında. 
en az 00 Hnım lbuhınanla.ra senede 4 defa çekilecek kur"n ne aşağt -
dakt pllı.na goro ıkramiye dağ'Itllaea.ktır. 

4 adet J,000 Hmbk 4,000 Um. 100 ndet 64' il ık 5,000 llrn. 
4 » IWO 7> 2,000 » 
4 'J) 250 lt l,000 » 120 » 40 » 4,800 » 

40 J> 100 .,. 4,000 J> 160 ,. 20 1> 8,200 'J) 

DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bır sene içinde 50 lır&.aan aşa
ğı dllşmlycnlere lknuniye çıkUğı t.n.kellrde ~ 20 fazla.sılo vcrflccekt!r. 

Karalar senede 4 defa, l1 mart, l1 baziran, l1 cy!nl, 
11 BırlncıkAnund çekilecektir. 

DIŞ MACUNU 

o:şlere Hayat Verir 
,- ıNCAK: ~ 

f 

t 

., 
5 

' 1 

J 

' 

Her sabah, öğle ve ak· 
şanı, her yemekten sonra 
mutlaka fırçalamak ~rttır. 

Ba usulü p.şmadan, munta. 
zam bir metodla takip 
edenlerin dişleri mikroplar
dan, hastalıklardan muha
faza edilmiş olur, paslan
maktan ve çürümekten kur
tulur. Her zaman temiz, 
parlak ve güzel olarak ka
lır. 

ile sabah, Öğle ve akfam 
her yemekten ııonra 

günde 3 defa 
Eczanelerle büyük ıtriyat 

mağazalarında bulunur. . 

f t. ~ 

Soldan ağa: 1 - Bır şeye dstmat 

cltirtnek; lsım. 2 - Karar :kAğtdı; 

İstimbot. 3 - Haydut; Yapan. 4 -

Mconih olmıılk. 5 - Pus; Bır nota. 

6 - İlgı emniyc:re'k. 'f - BiT ibadet 

taı"Lı. 8 - Keder; EhU hayvanhı.r ba

rınağı. 9 - IBır coı!rafya tarihi; 

MUptedi. 10 - Slneınanın faruıl; 

Keder. 11 - Bir nota; Vi:lAyet; 'Bir 

nota. 

Tukandım a'}tlğ1~1\: 1 - Ağızın 

stı.cru; •Bır sd:lzd. 2 - lst'ihza.; Adalet 

gösteren. 3 - Ele geçmek. 4 - Şef; 

Tersi: bır renk; Kurum. 5 - Tersi: 
bir mobilya. 6 - Tok, değil; Dil mc

selelenno ı;a'kıf ol'an. 7 - Budala. 

s - Şaf a'1.; İshal. 9 - Uyuyan; !Bil

gisiz. 10 - Fehmetıne; t.Btr uzvumuz. 

11 - Su; Rabıt ed::ı.tı; Taharri. 

DC. rKÜ BULMA<'A.ı.'IIN HALLİ 

Solc\:l,n sıı.ğaı: 1 - Pa.ttak; Boya.. 

'2 - .Az; Eleman . .3 - .Rah, Arn'a.k, 

Sı. ı4 - .tpck, lyi, İl. 5 ,- Maskara. 

6 ,. D<r, .Se. 7 - ,Kılrk, TUy. {3 -
:Ari. İdame. 9 - Sıra., .Eve!. ıo -
Aqe, Omuz. ,11 - Tok, ,Turc. 

'YuluWd\tı rejnığıyıy; 1 - Pa.ıis, l{'a. 

sap. 2 - Azaız>, Fınn,3 - Hem, Li· 

ret, 4 - Le, Kadı. 5 - Altı., Saki. 

l6 - Kcmi!e, D<!m. 7 - 11.'Iaya, ,Da

l\"Ut. 8 - Bakire, Meze. 9 - On, Tel. 

~9 - Si, SU. Re. l~- :Acil, Eyıp. 

VAT AN Gazetesi 
1LAN FlYATLAIU K8n11J 

Bafjlık makta oı...k 1llO 
l incl sayfa antlml 500 
2 > > :ıt 8üO 

s > > > aoo 
4 > lt :ıt 100 
() > ll> :ıt 'JIS 

6 J> ll> lt so 

VATAN--------------~~~----------------~----~~~----------
rr _ s. 941 

KREM 

BRİY ANTIN 

PUDRA 

KOLONYA 

LOSYON 

LAVANTA 

S Ü R M E 

AL L 1 K 

RUJ 

ESANS 

S A B U N 

ŞAMPUAN 

DANTOS 

BAHAR ÇIÇEGI 

GÜLLER 
SKANDAL 
LiMON ÇIÇEGI 

ŞİPR 

ARPEJ 

FRÜİVER 

ORIGAN 

LEYLAK 

MENEKŞE 

YASEMiN 

SUVARDOPARI 

FUJER 
TUrkiycdc ıtriyat snhasmd:ı. bUtün mü talız.ara.trnda olduku gibi en ~ok ınuvn.ff k olan, Avrupa \"e Amerika ıtrlyatllc boy ölı:üşcn markası. 

göğsilmüzü :kabartneak mahiyettedir. A,•rupa 'e Amerika sergilerinde dalma birfncllikl ve en bU)1ik mükafatı lhra:ı eden. Kar '~ A<'ıbadern 
kremlerfle Limon Çiçeği, HASA • "e NESRtX kolonyala.rım, Fujer, Şlpr losyonlıı.n, Arpej, Prlllver ır"•n.ntnlnrmı, Yağlı "c yağ ı:ı Brlyantlnle-
rlnl \'C Çil losyonl:ırmı, bunlarını, Ruj ve Allıkla.nnı ısrarla isteyiniz •.• Ve HASA..'V marknsınıı. dikkat ediniz.. 

,,.,.. ... __..mm ...... _. ......... a.amıım;;:::mmmm ... 11m1c.-__ _._. ... _. ..... ., 

Vapu Gezintisi 
Büyük Müsamereye Tahvil Edildi 

28/ 6/ 9:1.1 ta.rüıindc CUm'hur.ıyet Halk Part5s.l Küçllkp&2lar na

lhlycsi tarafından ta"l5'p edSielı vapur gczınUsı 'bazı sebeylerdc..'l dolayı 

28 Haziran 941 cumartesi g'Unü aır..-nını ıına.t ~ir.ıni lhirde ti"ılyük sa.

natkfi.rırnız MUnir Nurett!in ve Halk sanatka.n Na.şıt özcan ve ıaı1ka

daŞ!iıl'mm f.ştirakile Cağalog-Junda Çiftesara'y'lar yazlm !bahçesinde 

verilecek lbilytlk ımü:sam<:ıreye tahvil edürüştir. 

, . . ... ~. 
~ 

1941 iKRAMiYELERi Küçük tasarruf 
ı adet 2000 liralık = 2000. - Lira 

hesapları 1941 3 > 1000 > = 3000.- > 
2 > 750 > = 1500.- > 

iKRAMiYE PLANI 
4 > 500 > = 2000.- > 
8 > 250 > = 2000.- > 

~lDELEB: .t Şubat, 2 M.ıı,yı 35 > 100 > = 3500.- > 
1 Ağustos, S tldnclteşrln 80 > 50 > = 4000.- > 

tarilılerlnde yapılır. 800 > 20 > = 6000.- > 

Aydın Vilayet Daimi Encümeninden : 
Aydın vilayeti memleket he.staho.ncsinln 1941 malt yılı ihtiyacı 

bulunan 140 kalem ve 6000 lirn muhammen kıymetli cczı:ı.y! tıbblyesi 
3/7 /941 tarihli perşembe günü saat ;ıs de ihale edilmek üzere açık 

eksiltmeye konulmuştur. 
Şenı.it1 ve tıbbi ecza maddeleri mUfreda.tmı görmek ist:eyenlerln 

Aydında villı.yet daimi encUmcn knlemllo Srhhat ve 1çtimo.1 Muavenet 
müdilrlUklerine, !zınır ve 1stanbu1da Sthhnt ve lçtima.1 .Muavenet mU

dllrlUklerlne mUracaatınn. 
Talip olanla.m da 3/ 7/ 941 tarıhli ~be glinU saat 15 de % 7,5 

teminat mektuplan ıle vUCı..yct damıt encümen kalemine müracaaUa.n 
ntı.n olınıur. ( 4811) 

Devlet Denizyolları ilanları 
1stnn'bul şcıt.r ıtıa.Uarı vapurla.rlle ps:rastz scyt\:hat ha'ld<ı veıil.cn pa

soların deği~esinc bn tıı.nrnıştrr. 15 Tennnuz 941 tarihinden itibaren 

eldeki p:ı.solar hillc~ addoiunacağmdan a1&kadaıılarm bu tiuihten ev-

veı ıctmcnuz ) olcu, yl\k 

ilan olunur. 

ı e mllro.cna.tla pasola:nm d~rmelcri 

(5163) 

Kayseri Tayyare Fabrikası Sahnalma 
Komisyonundan : 

ı -· Fabt·lka clvarmd:ı. iki erat pavyonu, müştemillı..tı ve ka.nall· 
zasyonu kapalr zarf usulile ihale cdilccektlr. 

A - İhalesi 4/7; 941 cu:ma. gtınU saat 11 do on lbirdc fabrika 
satınalma kamisyonunda yapılacaktır. 
B - İlk keşif lbedel! 73172 llra 28 'kuruştur~ 
C - Muvakkat teminatı 4908 lira. 67 !kuruştur. Kat'ı terntna· 
tI c9817>'" ura 23 kuruştur. 
Ç - Şartname, plan ve !k~fname malıycye yalrrılaca.'k 366 
!kuruşluk maK'buz ko.r.şılığında fabrika. satınalma. komisyonun· 
da. mesai zamanında tcdarık olunur. 
D - Tekli! zarfları 4/7 / 941 cuma günU saat 10 na. !ka.dat 
komisyonda kabul cdıllr. Her ne suretle oıwııa. otsun saat ıo 
d:ı.n sonra gelen zarflar reddedilir. 

2 - İsteklilerin şartname almak isterlerken bu işe l!yakal'lı bu· 
lunduklarına. dair Nafıa ve Ticaret Odası ves kalal'lnı göstermeleri 
mecbuıidir. Gerek şartname iste'rken ve gcrekSe ihale glinU \"esiktı 
ibraz edemiycnlere şartname verilmeyeceği gibi !:haleye de ıştıreo:' 

. edemez. (3387) (4826) 

Bahç ve Çiçek 
Deh elerin" 1 • • yeti • fidanluma bak• 
mak için mütehassısı tarafından yazllmıf ese!'leri okumalıdırlar• 

Bu eserler arasmda en ziyade tavsiye olunabilecekler: 

Gül Bahçesi 100 Kuruş 
Salon Çiçekleri 100 ,, 
Karanfil Yetiştirmek 50 " Yurdumuz Çiçeklerinin Tarihi 7 5 " Pratik Çiçekçilik 50 ,, 
Park ve Bahçe Planları Tanzim Olunur. 

Matbaamıza Müracaat -1 

Ziraat San'atları Enstitüsüne Bir 
Asistan Alınacak 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünde11: 
Ziraat sanalları fakllltesi Ziraat sanatları enstitüsilne 35 lira asli 

maaşla. ikinci sınıf lbir asistan alınacalttır. Bu mevki için isteklilerin a,şıı· 
ğıdaki şartları ha.iz olmaları lı\zımdır. 

ı - Ziraat fakUltesinden asgal'l iyi derece tle diploma almış bU· 
lunmak, 

2 - Bir ecnebi dfll fyk:e bilmek, 
3 - Mecbuıi askeri hızmetinl yapını~ olmak ve azami 3i) yaşın• 

geçmemiş lbulunmnk, 
4 - Zıraat t~kilatmds. en aşağı bir sene çalışmış olmak. 
Bu şartları haiz istekliler zirant sanatlan saha.sile bir ecnebi dıli.Jl• 

den imtihana tAbi tutulacaklardır. İmtihan 28.6.941 cumartesi saat ıo 
da. Zıraat sanatları enstitlisUndc yapılacaktır. 

Taliplerin bntihandan evvel tercUmei halleri ve diğer mUspit evral<' 
larile yüksek zıraat enstitüsil rektörlU,ğUne mUracaalları ve imtihatı sae· 
UndeJ ı enstitüde fSbatı vücut etmeleri ildn olunur. ( 4684) 

Gerçeklesen Rüya 
Yazan: Ahmet Emin YALMAN 

Bu sıralarda pek tabii olarak hep günün meselelerile 
meşgulüz. Fakat yarınin düzeni ve inkişafı hakkında da 
arasıra olsun zihin yormak, kendimizi hazırlamak lazım •.• 
Bu maksat için Ahmet Emin Yahnan'ın (Gerçekleşen 

Rüya) adlı eserinde bol münakaşa malzemesi bulabilirsi
niz. Bu kitap, hepirnizin her günkü ıstıraplarına doku· 
nuyor ve hakiki ihtiyaçların icaplarile ölü usuller ve kai
delerin yarattığı sun'i kağıt aleıni arasındak( farkı iyice 
canlandırıyor. Dertlere teşhis koyuyor ve çarelerini gös· 
teri yor. 

(Gerçekleşen Rüya) yı her vatandaş okumalıdır. 
:Tevzi yeri: Matbaamız, fiyatı elli kuruş· Kitapçılar· 

da da bulunur. 

Sahlbı ve Neşrlynt MUdUrU: AHMET El\IİN YALMAN 
~ğı Yer: VATAN MATBAASI 


