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Refah vapuru 
faciası 

Yüzden fazfa Türk vatandaŞtntn cantna 
kıyı I m ası, tarihin en asil simalar1ndan 
Salihaddini Eyyübinin ebedi uykusunda 
rahatsız edilmesi, dünyayı barbarhktan 
kurtarmak azmimizi kuvvetlendirmeltdir. 

Yazan: Ahmet Emin YALMAN 

R efah adını taşıyan, tabii nlıı çok lüzumsuz ve mani.sız 
vazifesi i~lara rahat, yere Şanım üzerine attığı bir 

f.aide, refah temın. e~k o1&:n bombanın neticesidir· Karşı ta
bir vapurumuz. talihin ~ bır rafm dediğine göre Sali.haddini 
eilvesile, bir fac~ sahnem oldu. ~binin türbesi; Emevi ca
Bu vapur cinai bir el tarafından mu ıle beraber İngiliz bombar
kasten mi torpillendi, yoksa ser- dımanı esaasmda harap olmU§
leri bir mayiııe mi çarptı, bunu tur. 
henüz bilmiyoruz. Bildiğimiz bir Mesuliyetin kimde olduğu el
tey varsa 0 da. dtlnyay.a hudut- bette meydana çıkacaktır. Fa
ıuz şekilde ölüm n harabi sa- kat bugün malUm olan bir şey 
Çan ellerin bu vahti harbin ha- varsa o da şudur: Haçh aefer
!'icinde buİunmamıza bakmıya- ler zamanında kin, nefret, ta
rak Türk vatanda§larma da assup ortalığı bürüdüğü bir sı
~ oımalandır. Türk varlı- ra~. ~amUh ve aevgi meşale
ğı hesabına vazifeler görmek il- lerııu yükselterek insanlann ru
lere bin türlü fedaklrlıklarla hunu aydınlatan~ ısıtan, Alman
Yeti§tirilmit. hazlrlan1IUIJ yb- lann «Leaaing:. ine (Akıllı Na
den fazla kıylnetli vatandaş bir tan) eserini ilham eden büyük 
lıamıede yok edilmi§tir. Yttz- Türk, yirminci aann vaheeti ve 
den fazla T\lrk aileai phs!, bü- ~ubu neticesinde tecavüze 
tUn Türk milleti de vatani bir u~.llU§. asil ruhu tazip edil-
lllatem hafuıdedil'· Dli§tir. 

Harp denilen vahptin dünya <nev- a.. it aa 7 .. > •ı• 
~den kalkmUIDI bizden =========== 
fazla iatiyen millet yoktur. Bu
lu temin için elimis.d.en geldiği 
kadar çalJlttk ve çabpcağız. 
lıliııı aiyasetiJllisİD bir llet ve 
'faartası diye harbi kendi heea
bnnıza telin etmil bulunuyo
t'uz. Bizim için ancak bir müda
ı.ıe harbi vardır· 

........ ~,~dUmı.bir a.ıı i· 

..... harekete ptiNnk .. hl-
--du~ btltün mil
letlere a9ı11....ır elim~= 
clir. Fakat biç olmaza 
aiçtıuı Cl'lmeernr, bir dtıpnam za_ 
ifa ufratmak yoJuAdaki mak
llada doğrudan dolruya hizmet 
etıniyen tecaviislerden geri du
l'ulmasmı harp harici olanların 
l'ahat b~kılmasını istemek hak 
knmzc:ıır. T11rk canına, Ttlrk 
llıalma yapılan teca vtıztt kimee
bin yanına bırakmJY&Cağız, he
labım ıoracatız. anyacağız. 

Akdenize bir Türk vapuru, 
1'tırk vatandaşlan cinai bir ha
l'eketin kurbanı olurken, diğer 
bir Türk, tarihin en un aima
larmdan biri olan büyük bir 
'l'llrt Şamda ebedi uykusunda 
"-hatmz edi1miftir. Sali.Jladdini 
~binin ttlrbe&ini yıkan bom. 
- veya menni nereden ıelmit
tlr? Bu cinayeti de herkes bir-
birine atıyor. Bir rivayete ba
\ananız bir Alman tayyaresi-

Refah'ı 
Mihver mi 
torpilledi ? 

iNGtttzte 
Teessür ve sempati
lerini bildiriyorlar 

Londra, 27 (A.A.) -
Reuter'in diplomatik mu
habiri bildiriyor: 

lngilterenin Ankara 
büyük elçisi, Hariciye 
Nezaretinden aldığı ta
hmat üzerine, Türk Re
f ah vapurunun mihver 
tarafından haysiyetsizce 
torpillenmesindeki kıy
metli can kaywplanndan 
dolay. Türltiyeye, lngil
terenin büyük teessürle
rini ve derin sempatisini 
bildirecektir. 

Eyüplü Halit+ Tatlı dil 
Bir kadın 

Bir kadın daha avlandı 
Avlayan Eyüplü Halit'dir 

EY0PL0 HALIT'in 
Hatıralarını yallında 

neıre baı lıgorıız -.. -
Malakalı Kadın 

Başhca kahramam Selim olan bu romanı 
aıııa• a. ı. Tar.•&• 

Dilimize çevirmiştir 

yarından itibaren nBfrB bl'flıgorıız 
• ------·-----

rn 
Eyüplü Halit 

Hitıralannı Vatan pek 
yakında aeşredecek 
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RUSLARIN 
Boğazlarda 

iddialan yok 

Ruslar bunu men/ ur 
bir iddia olarak 

kabul ediyor 

B. Hitlerin bu söz· 
lerini Tass ajansı 
resmen yalanlıyor 

SURIYDE 
Tüdmür tedricen 

muhasara ediliyor 

~,---~ SOVYETLER 
Allnanya Yeni mevzilere 
Sulh teklifinde . 
bulunmamış 

Von Papenin lngil
terege Türkige va
sıtasile bir teklif 
yaptııı bildiriligof 

...... dolaııa•• 11 
..,aaıara teblp 

etllJO• 

B. Cripps 

çekildiler 

Almanlar ise tafsilat 
vermeden kat'i 

neticeden bahsediyor 

Romanya petrol 
mıntakalan 

yanıyor 

AMERIKAYI 

1 • 1 
HARP VAZiYETi 1 • 1 

=Başvekilimiz 
Fransız Nazmnı kabul etti 

Mülakatta Fransanın Ankara 
Maslahatgüzarı da bulundu 

Ankara. 27 (A.A.) - Başvekil Doktor Refik Saydam, 
bucün. Fransa De\Olet Nazırı Bay Benua Mechin'i Saşvekl
Mtte l<abul J:>uyurmuşlardır. 
MüWc:~, Fransaiıın Ankara Maslahatgüzar. Bay Ukre 

de hazır bulunmuştur. 

Almanya 
Türk -Alman 
anlaşması 

Berlinae 1 Temmuzda 
tasdik edilebilecegini 

bildiriyor 

lar&90llUU 
..., ... ta 

tamamlJI• 
taawlp oıuaıor ' .,/ . . 

Rıısgaya harp 
lliin etti 

ispanya 
lngiltereye 

tarziye verdi 

V ııku bulan hadise ·-.w&Jad 
A iman tahrikatı 

sa!Jllıgor 

JAPON 

Atina Elçimiz 
İstanbula geld. 
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Tarihinde Casuslar 

Çe leb i Su ita n Mehmet ve 

~~ ŞEf-ltR : ı.tJ.\0ER~ERt ~l 
GUzel ıthat maddeleri Yerli 

listeleri hazırlandı· Mallar Biza nsl ı Dimitr iyos Laskaris Bir karar ı 
Yazan: İhsan BORAN 
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B'eyazıt Bdy, Bl:z:ıınsı kontı'OIU al- Bu kadar değU, dahası var: Sulttın 

Valil~r mıntakalan 
dahilinde teftişhr 

yaparak ihtigaçları 
t: sb:t edecek ier 

1 Ticaret ve tediye anlaşması olan 
m=mleketler üçe aynldı 

tır.da bulunduruyordu. Nlğ'bolu za- Mehmet Anadoluda ayaklanan Boy· 
t r ndcn .evvel imparator Mn.nocl""ın lerı tedip içın Blzanstan karşıya geç
t'tiaca:rlan aleyhtno .n ıl teş\'ik ~t~ mek isted.flnl blld rdlği zaman lmpa. 
t ğ.nı ha'ber almıştı. Edirnede sefer ratorun meclis nznlnn, Çelebi Sultan 
hazırlığı görtlrken Bcyaztda bir en- Mehmcdl Blzansa gelince tevkif et- D ahiliye Vekaleti vilayetlere 

us getl~ılu, CMU B\zapst8Jl Ma· mesinl tavsiye ettiler. Sebep olarak önderdiğı ıııon bir tam;mıe vaıi
canstana. ,t'ıtmck ve Türklerin · Sultan Mehmedln 'Blzansı almak flk- lerin kendi vilayet nudutları da· ı 
fer Jıa'.zırlığmı .h !ber 1vermek üzere rinde olduğunu söyl!lyorlardı. Sultan 1 hilinde ve muayyen zamanlıırda 
., ndcn ml.ştı. A rk P a Z de '<f yor Mehmet Trakyaya dönerken de mcc- sıkı teftişler yapmaları bildirH
k i: lls azalan imparatora. o.ynl tekll!te miştir. Bu teftişlerde halkın ıhti· 

<Bu taxa!tan tstan'bulun bir ca.su- bulundular. lnrparator Manocl bu tek yaçları tesbit edilecek ve derhıı'. 
sunu .tuttula.r E\indc b'1' ktı.ğtdı .da lıflero kulak asmadı o bunlo.ro. JU. önlenmeğe çalı ılacaktır. 
" rd.ı. Ma.ca.rıl ta.na. vnı a, llaooı' \"C- zum gbrmUyordu. Bizans Türklere Valiler, bu teftişlerinin netice· 
r km Ttll'l~ entn üzerine varıyor, 1 vergi verirken, o TUrk padişahını ak- sini bir raporla Vekalete bildire· 
g U olma Ca usu tuttular, &yo,- sine olnrnk Bızansn vergiye bağla· ceklerdir. 
zıt Hana. get\rdil r. casus ta ~oğ- mıştı. Şe'hzade Mustafn <'llndc olduk 
ru ber "Cl'<iı, bu :Urt .ıçın h:ı.bO'l" çn, Anndoluda Blza.ns tt!Ş\" kıne su a
gö dcrıldlğtni söyledi. (1) mış 'Beyler bulundukça Çelebi Sultan 

GörülUyor ki, Yıldtnm Bcyıızıt, Mehmedln 'Bızansa karşı boyun eğe· 

B alıkç ı dükkanla rı 
b ir karar 

.. Timur tarafını küçUmscmı.ş, An· ceğinı blllyordu. Belediye reisliği balıkçı dUkkAnla· 
karo. (3Cf-erin'd mnıyet. '\ c ı..a;rusluk Bu dllşUnce ile imparator Çelebi rının yeni zabıta! 'belediye tııl!mat· 
~(arına. :ı!errt: kadar chemmıy'et Sultan Mchmedln Trakyayo. avdetin- namesine uygun bir şekle sokulması 
vermcmJ~ir. de yem bır plim hazırladı. lmpara- için al~kadar makamlara kati emır- 1ıcaret Vekı1i Mümtaz Ökmen A nkarada :z2.-:?tecilerl"' konu~uyo: 

Et er Tatar askerl ve Anadolu torluğun meclis azasına karşı mem- ler vermıştlr. 1 J 

b d m1 uh b m
""' Noksanı bulunan dUkk'·nlaı·ın nok Ticaret Vekaleti mem eketin 1 Ticari anla~ması bu unmıyan 

eytcnnm a a an m are e -,,~ Ieketının selametini lhmal ediyor gö- cı 
d nl'jlla 'varmazda.n evvel 'ka&nuş oh riinmemck !çın Selfinlk valisi Dlmlt· sanlarını tamamlamalaıı için muay· muhtaç olauğu maddeıerin ya- veya hususi takasa tabi tı;tuıma· 
alarth, ,Beya"Zl't B y ışın farkına 

1
,yos Uskartsc şöyle bir emir ver- yen bir milddet nrllmlştlr. Bu mUd· hancı mem le,;.etlerden ith ali için, mıs olan memıe,;.etıerden de ser· 

varır, 
0 

kıbdtc dU'"1ezd!i. li'altat. dı: det zarfında dükkl\nlannı tallmntna· 1 ürk.iye ile tıcaret ve tedıye a n· best dövizle itha:at yapılabile· 
:ı......... ~.ı t '-"' t"""'a 'b bl kl k d'lk laşması olan memieket.erı üçe cektir. Tkaret Vekaleti bu gibi 

Tiıuur fi ?nı? .. 3 • t:ı .. 1p e , .. ..,., u Çelebi Sultan Mehmet Anadoludan meye uygun ı· şe e so mıyan t • ...... d d kA t d h ı k t 1 kt ayırmıf ve hariçten ithal olunıı· ithalat için iazım <•elen serbest 
hanetin tam ımu . .ua.rebe an~;ı; a,nın a dönerken L!ı.ııkarls Geliboluda bekli· un ar er a ııpa ı aca ıı·. o ....ı.. U ldi --o--- cak maddelenn bir listes.ini lı azır· döviz akreditiflerini lüzum gör• 

Oı"'-4« yüz ,Y ~ ge (;'i zamo.n yecek, Trakyaya geçer geçmez Ana-
,. ___ k.a l'a..+.......... ....,, l ·g· · ki t l" k 1 d V• • lamı"tır. düğü zaman açacaktır. 

ya.,pıı.nwı:>ınt rar ., ..... u-, "'e 'UVY 6 dolu se!er!ndt!n dolayı impııratorun iSi e p a a arı eg ıc:ıyor "' ,,,.,.. .... , 3 Bu vaziyete göre kısımlara Ticaret Vekaleti yapılacak o· 
yap~ • ...,-r. 1 tebriklerını blldırccek, Edlrneye ka· Beledlve bllQmum b'"ikleU ı ıa d B ".,...,.,.,da .v .. .,.....•"'ım Fırsat '\:a " .., er n p ,.. ayrılan mem eketıer şunıar ır: lan oeni" ithalat irin hazırlamıs 

ır iY.......... .., ..,_ ... ..,.. daı· S ıltan ne bt!raber gidecek, lmpa- kalarını değiştırmiye ve yenllerlnl 
0 

""' 'S ~ 
ah,. , casusun so!raıunda. Umon gi- ratonın sefiri sıfaUle Edlrnede kala· 1 - Sterlin esasına dayanan okiuiu listeyi aiiikadar mııkam· vermlye karar vermiştir. Bunun için 1 k l B l k ti b Jikl · 
bidir. Son <da.mla.s, ma. ke,daı· çıkarma caktı. Sultan '•' .,h~medin yanında '"Ö· mem e et ~r. u mcm e e eı· !ara ve ithaıi.t ir · er.ıne gön· 

.,, • .,,. o bütün bisiklet sahiplerine muayyen d · k h · • k 
<l.tkça pooa,smr a.tmaz. Tımunın a .. rUnilşte imparatorla aralarındaki en yapı aca it ıııat ıçın a re· dermiş ve tamıı:n etmiştir. Bu 

Sergi yine Galata
sarayda açılacak, 

hazırlıklar 
başladı 

Her sene Galatasaray lısesindc a
çılmakta olan Yerli .:\fallar Scrgtelnln 
bu sene de açılmıısı için hazırlıklara 
başlanmıştır. Sanııyi Birliği, bu se
neki serginın daha mlikeınmel olma 
sı için şimdiden teşebbUslere ginş

miştır. 

Diin, bu sene ııçılac:ık 12 inci Yer· 

111 Mallar Sergisi için Sanayi Birliğin· 
1 de ıhzari ınahlvette bir toplantı ya-

l pılmış \'e serg~nin her sene olduğu 
gibi bu sene de 26 temmuzda açılarak 
10 ağUstosta kapanması karorlaştırıl 
mış gibidir. Sergiye iştirak etmek U-
zere mUracant eden firmaların adet· 
lerı ıgUn geçtikçe artmaktadır. Av-

1 rupadan mııl gelmediğtpt nazarı ıti· 
banı. alan firmalarımız sergiye büyük 
rağbet göstermektedirler. 

-v------

Ye r li naftalini 175 kuruşa 
satan bir muhtekir 

BtLkırköyUnde Mordohe.y ısminde 

bir musevl, yerli naftalini 175 kuru· 
ı;a sattığından fıyat murttkabe mc· 
murları tarafından yakalanarak ad· 
llyeye verilmiştir. 

Bundan başka Bcyazıtta kırtasiye
cilik yapan Adnan, altmış paraya sa
tılması ıa.zım gelen kalem uçlarını 5 
kuruşa snttığından yakalanarak ad· 
llyeye teslim edilmiştir. e-.. .., tı-kilA.tı ayn~ • .ı .,..nm•ıttır 1ve bir mühlet verilmiştir. Bu müddet zar ditıf açılacak maddeler Ticarel listeye göre hariçten ithal edilt!n 

.. ..., .,..., J• ,,...,., ..,. münasebatı idame vazlfeslle kaldığı· fında herkes plllkasını değiştirmlye 
Y{ dınm .Bd~tdI .rrrs t -W hvale nı göstert!Ct'k, fakat hakikatta padl· mecbur tutulmaktadır. V ekiuetinin hazırlamış oiduğu şu maddelere V ckalet tarafındaıı ---o--
uygwı ş kilde vıamı~tır. şahın lblltün harekatını takip edecek listede gösterilmiştir. akreditif açılacaktır. Şehrimizdeki r.uval stoku 

Bir dilek 
münasebetile 
fR\ ün tanıdık okuyucular· 
l!::&' dan birine rasladım. 

Beni durdurarak: 
- Senden bir ricam var, de· 

di. 
- Emredersin, dedim. 
- Ricam şu: Sana bir mev• 

zu vereceğim. Sütununa y zı· 

ver. 
- Aman dostum, böyle bir 

n im eti lutfetmek için üstelik rı· 
c:sya ne hacet! Bizim sermaye· 
miz mevzu... Sen bana serma· 
ye veriyorsun demektir. Söyle 
bakalım. 

- Belediye Reisimiz, Allah 
için, çok çalışkan, çok işgüzar ••• 
lstanbula geleliberi bir çok işler 
1ıördü, bir çok yerleri güzelleŞ· 
tirdi. Meydanlar açtırdı, yollar 
yaptırdı, bahçeler kurdurdu· 
Fakat ne olur bir gün de 1ıözÖ· 
nündeki orta yerleri bıraksa da, 
mesela bizim Fatih'in Sangüzcl, 
Hırkaişerif gibi kenar kıyı ma· 
hallelerini dola§sa, iki yanı yep• 
yen i binal rla süslü bu yerlerin 
feci yollarını bil' görse, buralara 
terkosun bile girmediğini bir 
anlasa ... 

Sözünü kestim: 
- Bir hem§erinin haklı ol· 

duğuna §Üphe etmediğim d ile· 
ğini elbette yazacağım. Fakat 
sen de şunu insafla kabul et k i 
yıllarca ve yıllarca ihmal edil· 
miş İstanbul gibi bir şehrin he• 
m en hemen ayni halde oları 
bütün kenar kıyısında Belediye 
Reisim izi gezdirmeğe kalkarsalı 
kend isine demir bir çarıkla, de· 
m ir sa lazım gelir. Çünkü ge• 
:zeceği yerler hem pek çok, heJll 
d e yolları ayakta kundura d a· 
yandırmayacak kadar bozuktur. 

KÖR KADI 

- 8 - ve imparatora haber verecekti. Dlmit· ---o-- 2 - Bu grupa yalnız Al:nerika Yas ve kuru d eriler, makine '"S 

Osmanlı Padişahları içinde Bizans rlyor LAskaris bu .. ·azl!eyi tamamile Hava Kurumu iftihar madal- dahildir. Amerıkadan yapılacak kayışları, kahve, çay ve §eker. tesbit ediliyor •• 
mparatonma ka~ı Uk defa zaaf gös ita etti; Lıtskarls TUrk sarayında se- yaları veriyor olan ithalat maddelerinin bedel· ağaç kundura ç.ivisi, sellüloı:, pa· Fıyat Murakabe bilrosu, vll.kl mil· iOep~lar tuc~~rl~rdan fazla 
tcreıı Çelebi Sultan Mehmettir. Buna tir kıya!ettne bl\rUnmüş bir Bizans !eri b u memleketle şimdiye kadar muk ip likleri, boyalı pamuk men. rucaatıur Uzerlne, şehrimizdeki çuval Ucret mı ıstıyorlar7 

be d Q,,,'hornd ,.... t fa vakn"ıdır Hava Kurumuna knı"'ı yapılan te- \ b d d k · 
0 

ç P c ...,....~ e .ml a ..., · casusu idi. Çelebi Sultan Mehmet ,. o duğu ai i evam e ece tır . sucat, keten, kenevir harir olmak b 1 tı S ~· 1 

B ı to M 
" cı h d berruler hararetle devam etmektedir. • ~ stokunu leablt etmcğe aş amış r. · on t>•lnleıde bazı depo sahlpleı • 

tza.ns mpara ru anoeı ~e za e LAskarlse kar"! dalma nazikıtne mu· Ancak A m erikad a n yapılacak Üzere iplik yapmag';.a ınahuus ı kU" ı 1' ,,
1 

•-" Tilrkl ..1 k 'bn"n "ılır. Y He.va kurumu, yapılan teberru nls· v Bazı muhtekirler çuva spe losyonu n n tncll'lerdcn teunıUl hıırlc.i oıaı 
" us ..... ayı er11 arşı ....... n " amclede bulunmuş onu saı·aymdan ve olan ithalatın geni.,letilmesi mak· maddeler, sı'cı"m, .ı.'p, halat, yelken ild bl 1 

1 

1 fi t • b da kalk ..ıbı kulla ş betlerine göre yardımda bulunanlara ""' yapınııkla ve tsten •t> zaman çuva ıaz a yat o.lep ettlltlcl'i goruınıuT· 
ve azan an t>• nmı • mubitlnden ueaklaştırmayı aklına bl· sadile '1 icaret Vekaleti elinde bu- bezı' ve radır beZJ·, }::.Atik ve kau· yok, demektedirler. tUr. Bu ftlbnrla alflkad"" makan11ıırı 
ur B ad ınızo.n Dimltrlyos iftihar madalyaları vermcğe karar 'Y .....,. ~ • u ar a 8 le getıımemlştlr. vermiştir. lunan dövizlerin imkan verdjği çuk mamulatından maddeler de- Murakabe memurları, bunları sıkı yapılan şlkflyctlen nazrı d kkatc ıı· 
LAskari btlyUk bir rol oynamıştır. Sefir kıyafetinde :bulunan Bizans Yapılan tebcrrulara gfü'e, bu ma· ~ekilde A kred itif açacaktır. mır ımamulatındıın , demir i~ ve ımrettc takip etmektedirler. Yakala· larttlt tnlılulrnla ba lanu.şlardır. 
Bu adam lklncl Murat manmd da ı~SU8U IA klıriS Çeleb1 sultan Meb· dalyalar iki kısım olacaktır. lr kıs- 3 - T ürkiye ile ticart ve t • nalatlar, emir-zhıeir, nakıl v ı· nanlu <lerhal u4llyey varileceklcrdlr 

ayni işe devıı.m cdecekt r. , met ztme.nında mühim bir tş daha mı bronz ve 'bir kısmı da gtımUşttlr. diye anlaşması olup da sterlin taları tekerlek ve dingili ve sair -<>--- K d k.. Ü k"'d • .. r 
Hl6 da İmparator Manc..-. ile Çe- ormUştUr,· Çel.n...l Sultan Mehmede J l a 1 o y v e S U arın ım"' 

.ebt Sultan Mehmet Gel bolud .. bulu:ı gfazla nUf\tZ ed~'"nu 'bu adanı, Sultanı Bunun için kurum faaliyete ıgeçml~· eııasına dayanan ımem eket ere aksamı, demir çıvı, demirden Tuhafiyeciler, lüks mağaza pla"nları 
•. tir. dahil tbulunmıyan klering ve ta· her nevi aletler, ve daha ibu gibi 

muşlar, 'blı'b rlerme sam!mlv tleri ve küçük oıı..•nanndan sekiz yıunnda 1- !ek 1 · k d 1 added'ılmeler·ın·ı ·ıst'ıyorlar N fıa Vek letıncc tasdık olunaraıı 
hUrmeUerinl anlatmışhrdı. F 1<at i.n. b" ....,. -<>-- ~as mem et en. bir ço unad e er. 1 • MahmuUa yedi yaşında Yusufu Bı· B l k 1 d · b 1 d T V k 1 · ıh 1 stanbula gönderilen Kadıköy ve tJS' 
p rntor samimi dcğlld. Zıra çok g ç za~" •mparatorlulh•nun vesayeti al- if aksim Mete yolu in,.•.atı u mem e: et er en ıt n e e· jcaret e a etınin azır amııı Şehrimizdeki tuhafiye<:ller ~tura· kUd 1 

mcdcn Şehzade Must2f o u.ı te vi· '"' • 0 " ~...... c:eg1'11UZ ımalların sipıırişinden olduğu bu liste ihtiyaca, zamana kabe bUrosuna müracaat ederek ma· arın imarına at nı\zım plı\nlaı 
.kile (Niğde) de meydana çrklı ..,e tSıunldtaanlbMırııekhtmırmetaBylaUrklkeınıaveezttıı·n· ÇBeelyeab~ başlıyor evvel Ticaret V ekaletine müra· gore değL,tirilebilecektir. Bu au· ğazalannın lUks mağaza listesine il- halk tornfından da görUlerek bıh • 

M ed 
"-·~·t b T k i T k 11 d'l k •. ı k• J t.t ·· 1 ·ı·· V k· t · · h ı· h ı a"U ı l 1 te · ı dl mesı için birer sureti çıkarılar 

Çelebi
. Sultan ehm e re .... ut:ı e "" a s m aş ıRla. e Mete caddesi- caat e ı ece ve v e a e en m u· ret e ıcaret e a etı ıt a atın a ""' mes n s mi" er r. ık k J3ıl 

..., zıt Pa!llAva btı şek lde vasiyette bulun y ., ayma amlıkl "'" d 11 1 ti " · · .,..,, 1 · lb · b 1 1 d 1 d kt b .. · 1 'l · · · d b ' 1 k Murakabe bUrosu, pazartesi ....ı•nkU ara .,un er m ş r. 0 

• ladı. Daha. iyi yaıdım gurmesı ıçın du, TUrk "Chzadelerlnl elinde bulun· n lbır irınc ağ ıyan yo un asfalt· eaa e a ın ı a n eonra u m ueaa. gent§ elı mesı .ı.çın te ır a ır en 
6

, , ... 

Yine Onun t
""\ikllc ~hzadc M•.ı'rtafa ., lanmusına ve katranı masif kaplan· de ile serbest döv izle ted iye için bu lts' te ı'le de kontrol vazifes:n . lrt!maında bu meseleyi tetkik edecek· !ar kaymakamlık binalarına asııac 
..., .,~, durmak B1zansa te.tlı geliyordu. • " v hnlkıı. b s ti öst il ktlr Aydın 'Bcyı Hnsip Beyle 'bcra.beı· Trak masına önilmilzdekl ay içinde başlıı· de miisaade alınabilecektir. kolayla~tırmış olmaktadır. til'. c u ure e g er ece · 

~p~LF~~T~~~~ Çcl~ Çcl~SwtMMehm~~~uM~n~~tı~B~u~ab~~ubo~Urn=================~==~====================== o~~ 
Swtan Mehmede ma.ğlQp oldukların- rnt Bey Bursada Osmanlı tahtına çık sair inşaatta yapılacak ve bu şe 85 ' Cezalandırılan esnaf 

t 
ıı. tBlzansa bir heyet gön r _ Belediye zabıtası Şt!hiı· dııltıhndt 

dan canlarını kurtamıak maksadlle ıbı zaman, • bin lira sarfedllecektır. ADLİYE PQL•S HABERLERİ 
d rd

. M at Bey' maksadı babası Ve } --. vapmı• olduıı.., kontıollerl e nasırıdıı 
(SelA.nık) e !kaçtılar. Zaten impara- e 1

• ur ın ~ - " Y 

6

-

d la lttl
!aklann y"'nl \. • dUn EmtnönUnde 35, ÜskUdardo. 16 t· 

~~ım~~~te~ro ~nı~~a~~n ~- o·· E · -··Hlk .d '------------------------------~' 1 1 idi B d cas Şeh un mınonu a evın e ne.tın belcdıve kanunlarına mugo.~ı.' 

~~e:a:.~amş~~~~~~a!z:: ~~: =~\I ıı:ra ~~::,ea :~pus1 
bulu: 

1 

verilen konferans Metres·ı Gu" lzarı bt çakl ıyan Mehmed ,. n hareket etUktnl görmUş .. e bu esnaf· =~· him"ayesl altında. yn.ı;run:ısı lA· nuyordu. Murat Bey kUçUk k.ardeş· Yardım Sevenler Cemiyeti adına, !arı muhtellf bclcdı) e cezaıarırıf 
zımdı. O zaman S IA.nık v lısi D1mtt- lerlnden Mahmutla Yusufu önce To- dün EmınönU halke\'I salonunda dok· çarptırmıştır. 

t d h tmiş al rll 
~- Di&er taraftan yUrUyen tram,·aY· 

rtyos I.Askarıs idı. İmparatordan al· ka ' a apse • sonra an a e ..,.,. tor NA.zım İsmail GUrkan tarafından d 11 k f k • ı b " ti 1 tı o t n t . . d . dıın atlıynn 12 kl 1 de yakalanara 
dığı dırclctif muctblnce Şehzade Mus ra.ber Bursaya yerle~ rm Ş • r an· çocuk bakımı me\'ZU)U bir konferans u ev 1 1 ne arar ver 1 1 

k d 
""! olan ı:::ı...:hzade Mu tafa Ha nakdi cezaya çarptırılmı !ardır. 

tafa ne Haeıp Beyi himaye etU. Çe- ca a r....,. •r- verilmiş ve k~abalık bir dinleyici kUt 
lebt Sultan Mehmedın şıddetli talep· mltell \'alisi ıdi. 824 - 1421. ıesl bulunmuştur. ---o-

1 t TU k h t
. Değirmen ta•ı bir amelenin 

ıerıne ımrşr: cŞehzade Mustafanın !\- mparn or ı· eye ıııc cevap ---o- 'Bundan bir kaç giln evvel Mehmet - Sana almış olduğı.ım hediyeleri' bir yumruk attığından 23 lira :r 

dl bir adam olmadığını, 'kendi kardc- vermeden önce saray meclisini topla· B d Erdoğan adında biı• adam metresi geri ver, demı~.ur. cezaya çarpıldı ayağını ezdi ııs· 
nd 

eyazıt mey anı Haydarpaşada, Devlet Demıryo 
~ olduğunu, kendi ne iltica eden bir dı. Herkes başka flklı'lerde 'bulu u. GUl!z:ın bıçakla muhtelif yerlerinden ıuu talep Uzerlne, Glllızar kızmış, Diin, biı·incl ağır ceza mahkeme· n işlerinde umelelllt yapan Mehnıet 
şehzadeyi teslim cdemlyeceğint ve Bi· İmparator Mo.nocl Murat Bt!ye dos- asfaltlanıyor yaralamıştır. \'c Mehnıede hakaret etmiştir. . sinde cUrmU meşhut olarak bir ke.ı·- dün bir v onu değ rmen taşı yuı-· 
z:ınstan gelecek cevaba ntizar edıl· tane cevap vemıek 18~01~~ Fa~at 'Beyazıt meydanının lstimltık işle- Dün Mehmet Erdoğanın so~su GUllzarın kızıp hakaret elmesme manyolacılık da\'asına bakılmıştır. !erken, taş elinden kaymış ve aya ,ı 
mcsı ımgcldlğlni bildirdi. oğlu sekizinci Yuvanıs u rde e· ri açılma inşaatı tamamlanmıştır. Bn yapılmL,tır. Suçlu evvelce suçunu i· lc;;erlıyen Mehmet te bıçağını çekın· Davaya esas olan Derviş adında bir uzerlno dUşcrelt ezmiştir. Ağır su· 

ç ı 1 Sultan M hmet, do t tanıdığı ğildi. O öleden'berl TUdrklcre ıtımriat meydanın asfaltlanmasmıı. önUmUz· tirat etmiş olduğu halde sorgusu es- ce kadını muhtelif yerlerinden yara· adamın, cv•velkl gece saat bir rad- rette yaralanan Mehmet Hayd rpıı 
B zans l.m'paratoru Manoel'e lblr mck· edılmemek tarartany ı: TUrkle 11 deki ayın onundan itibaren 'başla.na· nıısında inkar etmiştir. Vakanın şöy. lamıştır. d<'lerinde Unkııpanı. Hacıkadın ma- NUmune hastahan<'slne kaldırıımıştır 
tup yazdı. Cevabın ne olacağını siz Şark lnrparatorluğunu mahvetmek caktır. Ayni zamıında Beyazıttan lece cereyan etmiş olduğu anlaşılmış. GUllzar. sorgu esnasında Mehmet- hallesl, Gazeteci sokağında Nuri a-
de tahmin edersiniz. Sevincine payan gayesini takip ettiklerini lblllyordu. Koskaye. açılan yolun tretuvarları da tır: le beraber yaşadıklarını reddetmiş, dında bir adamın parasını zorla al· Münakata yüzünden çırağını 
olmıyan mpare.torun kurnazca ceva· 
bında bilhassa şu atırlar vardı: (2) 

Onun tlkrince, mademki TUrklere 'leh t E d ""a la Gilllzar bir mUd yaraladı / bu inşaatla bera.ber başlıyacaktır. ., me .r ob n ve o gece Mehmedin eve geldiğini ve mak istemesi ve bekçiler tarafından 
kuvvetle hUcum etmek lkııbll delHldi, dettenberi !beraber Y""" ..... ı•lar ve son Çar .. ıltapıdıı kunduraC'ı Zeno]l ıı t>• ..., ..... ., kapıyı açtığı bir sırada kendisinin il· yakalanıp karakola götUrWdilğU SJ· Y • 

hiç olmazsa Türkler arasına fesat zamanlarda kıskançlık yUzUnden a· yanında çalışan çıralt Mustafa, zel'.lne saldırıp bıc;;akladıll>ını söylemi• rada da bekçi :Mustafaya yumruk ı . 
tohumu ekerek, onları bll'blrine dil· raları açılmıştır. 13u vaziyet üzerine 6 

.., tasilc mUn~aşa ettiği bir sırada 
B l d

• • • tir. Mahkeme, 'lchmedin tevkifine atması idi. •.. şUrerek lbUtUn TUrk kuvvetlerinin bir e e 1Yeffi1 ZIO blr gece Mehmet Erdoğan kafayı çek "'' nop çırnğınm koluncı kundura çc" • 
ba.ıJ Ue idare olunmasına mAni ola· miş \'e Glilizann evine giderek: karıır vermiştir. Fakat muhakeme esnasında 0 ge· ııe vuraralt yaralamıştır. Yaralı tr 
rak TUrk kuvvetini zayıf dUşUrme.k dikkat nazarına ce Dervişin on beş bardak şarap iç· davl edUmlş, suçlu Zenop :rako.l&fl' 
ıa.zımdı. Şehzadeler arasına rekabet tiği yoldan geçerken Nuri ile ko· nuştır. 
ve nefret sokmıık, bir pad!91lhın Ru- Vefa. caddesi 1 6 numaralı ev· S Q R UNU z ______________ , nuşmak Uzere davacı Nuriyi dur· ==============~-;:;:;;-
melinde, bir padişahın Ana.doluda bu d e oturan Al.i G ö k türk isminde· ~ duıığu ve Nurinln omuzundan tut· 1 lunması 'Bizansın emnlyet \'e seltı.metı ki bir okuyucumuz dün akgam ö • • 1 tuğu bir sırada bekçiler tarafından B z D EN .......-: 
için daha muvaf'ıktı. Emir SUleyman l k 

1111
_._ ________ s YL [ YELiM yakalandığı anlaşıldığından Dervi~ bu G J 

matbaamıza lkad a r ge ere· m uz· .. la Çelebi Sultan Mehmet zamıınmda suçtan beraet etmiş, yalnız Musta- SORUYORLAR 
bunu

n favdası görülmU .. tU. Birine tar bir vaziyet karşısında şu fi· . A h • Ah t R · d d .., t faya yumnık attığı sabit görüldü· ..-
,, y .vı u arrır me asım nere e ogmuş ur 

\C sizi rahatsız edecek her eyi defe. ya .... ım ederek öbürünü ezmek, '-'Ur· kayette ıbulundu: ğUnden 23 lira on kuruş ağır pnra ce- k d ...... "' 1 Du'"n sabah saat ona ya ı.n 11 

derim. Madem ki Mustafa bır kurt· dım ett klerinı himayoııl. altına al· Bu ı0kuyucumuzun k ar.de§.i J - Darll.,,efdut. taıebeslnılon nede 'c wu;ıl kullarulır ~·· zasına çarptırı mıştır. izd k o..k in yerli Mallar pazarının kapısın· 

cSlz benim yerimde olunuz da hü
kUm veriniz. Eğ"er kardeşlerimden ibl
ı i sizin kuca.ğınrza a.tılsııydı ve be ı 
de kendisini 61dUrmek için sizden S· 

t cseydlm, bana teslim eder miydiniz? 
ŞUphcslz hayır . .Aleme karşı böyle 
bır cinayeti irtlkA.p buyurmayınız. 

MUsaade !buyurunuz ~evketlQ, siz'n 
yapacağuUZI ben yapayım. Mn.ama
f h ıılze karşı pcderane hislerle mü
tehaSSls olduğum için rııltatınIZI ıster 

tur d yorsunuz s en açm iç mak veya kendilerıne zarar veremi· uzun zamandanberi v eremden M. z. A ııt1ruJor: lJektehbnlzln ye Cevap - Okaliptüs denden ağa. Sebze çalmıtlar d a b ir polis ile bir bekçi du· 
benim ağılıma gırmiştlr. Sız hlç kork yecek bir halde oyalamak, çUrUmUş yatmaktadır. Son verilen kararl11 ıı,tırdlğl Lek!Harıian muha rrir Ah· cın yapr~larından çıkarılır. Alko· ruyordu. MüstahdemlerindeO 
m ymız. Bu kurdun burnunu ben öy· B'-~-sın son sl .... a.setlydı.. met Rtt bnln Kıbr ıı olduğunu le karıştırılarak burun damlası 1 Salih Ue Hamza adında iki genç, • . l 

b b 
""1 ki sızı UrU u.cw• " .. d ,_e,. ..,u"z ıgrarn francala l Ud b'ır'ı de, ı"çerı' "irmek ıstıyen c• 1 r 
6 
ıyayım ne n s • ~un e ,o ır ,, a • M>.,·lJvenler var. llalbukJ biz t tan- veya buğu halinde kullanılır. Mlk- bupdan bir m det evvel, Bostancıda "' 

d 
,._ __ , UrUl 1mp:ırator Manoel tlkrlne taraftar 1 B " re ·. lerln ze ~e ne e ,.,.,,um s erime mıık üzere ;rapor a mıştır. ir hullu olduğunu blliyorduk. Bunun ropla.rı öldUrUcU, iltihapları izıılc 1 Kemale at sebze arabasından ötebe-

zarar, versin. Allaha kasem ederim ki bulamadığı için oğlu eeklzlnci Yuva- kaç gün bu şekilde 500 gram hanJl<il do •rodur!.. edici, ateşi dUşürücü gibi tesirleri rl çalıp kaçmı1,11ardır. Fakat genç· - Şimdi arka tarafta l~a~~: 
sız hayatta oldukı-a MusWo. da nisl harekette serbest bıraktı. Yuva- ti! h t R 1 B .... b z h t 1 k ıer kaçarlarken Kemal kendilerı'ni Y"- satı•ı var. Biraz sonra ge ınız •• • " francala aldığı rhalde dün Küçük· Cevap - Rahme A mc a· ve.re ır. urun ve ..,obu as a ı • ~ ,. hUrriyeUerıne malik olamazlar.> nıs cevaben Edirne sarayına elçiler d F tlht s .~ ıa 1 d k 11 1 kalamış ve iba""ırma;ıı.a başlamıııtrr. Diyor, güyn kapı önünde "~· 

P
azar Kantarcılar fırınına Iran· sim, 1281 e a o ar-:sez n • arın n u anı ır. ı:ı e Y 1. 

imparator, işine yııradığı için sö- gönderdi. ısunların başında şüphesiz d ın.... t bl aleyh * Bu esnada vaziyetin köttlleştığınl gö. kuu muhtemel izdihamı ön o· 
rl 

ca.la almak üzere ai•,miş fakat b u he.lleslnde 06 ... uş ur, noen b .. le· zünU tuttu. Sel!nik valisi Dlmltriyos siyası 1,;asus Dimlt yos LAakaıis var '"' " İstanbulludur. Babası Kıbı·islıdır _,,,, 1 ren Salih ile Hamza Kemale saldır· yordu. D ikknt ettim, u soz 
d f k 250 

· l 3 - ı~atihtc em""" B nba~ı Tev· 1 LAskaı·lse Şehzade Mustafa ile Ha- dı. ıB!zans elçileri, Çelebi Sultan Meh· e a anca gram vermıf er· ve uzun yıllar posta ve telgraf tik Tekin ı-oruyor: nuşlaı· ve dövmiye başlamışlardır. re benim gibi muhatap olan ıı· 
slp Beyin Bızansa lgönder!lmesinl em- medln 'Vasiyeti mucibince ikı kUçlik d ir. Bir çok kim selere tam veril- memurıu&unda bulunmtıştur. Men- b 1 Malının gittiğine mi, yoksa dayak rın hep si d e o radan ı.yrılrnt· b Anup:ıda. 20 ı;eıır :ış ıklı hah· ıettl. !Bundan sonra. tmparator Şeh- ~e Mahmutla Yusufu istedıler. di.ği haLde hakikaten hasta olan tcşi oğulları ailesine mensuptur. ralimıı Udnci kı"-nımn ne \'akit yediğine ml yanması ltı.zım geldiğini yor, iki kapıyı da doldur~' 
zade Mustafayı Llmni ada.Sına gon- Ltmnide ma:hpus bulunıın Şehzade bir vatandaşın francalasının ne· * bu.şhl aeak ınn ?.. dUşUnen Kemal, sa!A.h yolunu Salih ı. halkın ·-asına kntılıyordu. içı; 
d rdl ve Haslp 'Beyi de Pam~arıst Mustafa yetlŞmiyordu. İkl tane daha le Hamzayı bıçaklamakta bwmuş ve için güldüm ve: 
manastırında ra:hlplcrln nezareti al- kazanmak istiyorlardı. den kesildiğini sormaktadır. 2 - t skenderunda Mehmet • a· Cevap - Zamanı gelince, diğer sustalı çakısını çekip, hem suçlu, hem - A cab a?!. Dedim. Bu h • 
tı a koydu. Çelebi Sultan Mehmet, (Arkaıı var) Bi:z de bu husustıı Belediye· llh öı:türk "oruyor : Eu<'alllıtol de- tefrikalarda olduğu gibi, hangi gUçlll hırsızları yaralamıştır. reket, h alkta basmaya ka)t 
bu irleı·ın muhafazası lçln impara- mizin nazarı dikkatini cclbeder.iz. dikleri esans neden lstllı al edilir, gUn başlanılncağı iU'm edilecektir, Dlln, Kemalin davasına devam e· uyanan hırsı ve tehacümü b~· 
tora tıer sene 800 lb n akçe vermeğe (l) Aşık Paşa Zade tarllıJ. s. 66. ı.. ~ dilmiş ve şahit celbi için muhakeme bütün arttırmak için mi yapı· 
razı oldu. (2) Löbodan nlikkn • Ahmet Reftk bı:ı11ka bir güne 'bırakılmı9tır. ? ..., yor •• 
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fildiri.,.. ............ ... 

Denizlerin serbe-sfisi 
bakımından bir tahli 

Yazan: nn•etaa il.la ı 
Em ....... Mlıl ı• 1 -----IO'W'J9l11rt"• Niıı•• M•iı'bi 

·~ı.ıtu-.rs .. ı..-
m ' 'ı ı'W Alzzmhra A;w Akden.iııde 4'ir Türk lerin ~e ait hüıkümler 

.-SZ "ı, Sovııdtıılw S, ticaret ~ baunldıitnı te· d.bilindemuayene edilir . 
..._ ...... •-· aeüırle haber vmıl:i. Harbin ba- Gemide~ e,ya buıundu-

,__. mliıı. ilia Dliııııa .... flllden busüne kadar daima iu Wadiııde devletler buıkuku 
1aoJ!1DC1a t• .,_ Ea- wlhe hizmet ecHeek yübek dü- hükümler.ine ııöre harp wemiaı 

..,..,. .............. ı..: tünedi bir ... t takip eden bu aeın6-i kendi üman1ar1nda11 
IMnıd;ı da ...,. .. 111 lfrı, lcw• memleketimizin höyle bir facia bir.ine kadar eevteıelmek hakkını 

cim - ... k ' nk a.I. b.rwe-.da tewiir dQ1Da11 tabi- haizdir. 
md•ala111P• • ._. __. idir .... Wandald reüm Raa köylülerW p.t • 
Aıa- ._ H' plf W. • .. . Limanda aemi,i taıhl.iye ettik· Dön:ra mec!enı,ıetinln mllıııbrkbel 8ftJOI' 
. ..e.. .d 'ı ılfz it- ~ ~SU J.ı.aç· ten eonra c~ bile eeıbe.t bı· inkiıfdmı çok yalandan iJlllendtren ~ vermektenae tııdOrmeyt ter-

• I ;;. il k t ..... lann ee'tlidle laütün devletler ta· rakma ıaıeıc:boriyetindeclir. De- muamm bir haile böt8n dlhcyaıtm lKın : ~ Ziraatlnin ellraUe ma 
:' hll 1j w llıp• k ~~ha'!' ~nda db~- nider "-kuk•un bu lıarpte her dJldcatiDi Userine çekuUf ~. J8 arurett !>undan dot· 

1 ••• • emNyeti -ı a " mulıer.ip taralınclan hir düziye nn .. -ya en 11011ra geltn'- ve -- ~l" ıtal ıı-811tlftlrllıne'1, mo-
S..,. tlıa =-, •- mı 1 talum kan---'-- ve Laideler kabul .ih'" .,_,,. "" •-r ..... " va.s ann at rr&.AI = - • · •l eclilmekte olduiu çok teea- meden1'9tin• en yeni g1nnif alan iki K k __ , __ .,da ___ 1 ·-- ntlfuaun 
.., L.1- - .. -... &um.ra .&amıunile &)'• Mirle ~edir ecme ••. · ~e- rw-v arfi) ... "". istDa !la'!"* ....... - wosll lun ola~ bir Tift ıemiainin • -..... millet. Almanya ve RU&l'&t öldOreld- y - .. tne aalde elde edilel>Uenden dlıba .. ~ 
N.., unsa kJ .... ... ...... L=-ı_ L!_ • • t .. ..s.atıl· Bu hareket l~a muharebe. ye 'birbirlerinin sırtıatma aanlmJf bir niataette yUkaeltmiftil'. 'Bu _,,__ 

,... ......... il 1 y tı •-~ UU" aınsa .ec~111UZe .... .. aindenberi. devletler hukukunun bulunuyorlar. } b• b I.;. le Ruayanm petrol 18tihaali bugtın •-• 
lllOlnk .... -··•ehi taWi- m-., GMmlek~. o~p tMDUDiJe haricinde Gez! konan- Son >bin aeneltk ve biJ.halaa aon o- op u Jr aft W&k Jtendine yetmektedir. Bu iti· 
~ AkıltzııhıW ... k~ her .. ~.ıta .. çirüı ~rule: ca lıarek•r teklinde devam e- tuz aenelik Avnll* tarilQn1 tetkik ~Almanya Ukran)'&'YI lt,fple mu 

D-1• ld •-'-- cektir. 8iitün dünya a,iür ki dip silımektedir. ebnııı, olanlar için t>u, lliç de 'bekle- ftıcrô ..,,_ .-....-ı 11ı•--ı kar-
• - denizleı" eetl>est" · devlet- .:T.""- --v• w.ır--· . ... ......... rW .... ler .1.. m .. ... . km- Hatr& bitaraf devletlerin kara nllmeyen ,,fr hAcHse detiklir. BUf.Jcia, Almanııa, Rus:ga ve ,ııa k ~in yalnJZ Xatkuy&)'& 

mllldı lglııa ...,. ... aukuk~ua mülWm bir aularma kad ar &irilere& buralara A:vrupada olagelen ırki, lkbladl ~ delil, tl)erlne kadar uzan. 
!"111...ııa 1111 ciıhn Ah·• mtnı tatkil ~· ~er l'l!emlek.~ı mayin dıöltüldüiü, bul'alarda düı. ve içtimai hareketlerin Wdenmekte }aponganın bugün- mata m.eobtJıııııt:m 

W ,_, ..... Mı- ~ ~nizierm ..hilclea .ıtı· man. ait aemilere de hücum e- olan tabii bir neticeıddir. Türklerin Ukranyada 
,___ ................. buea uç mil eçıilna kadar olan dilcliii el öriilmüıft.. orta Asyadan koparak prba dolnı kü vaziyet/erindeki l&ftıtı difer bir 4- lufm er-.., .. -ık: ...., ....... deniz k11m1 o dewletiın kara SU• la.an~ I med ~r. bUytlk akınlarına baıııl&malan t.IAv- arz"l. ı"', ırkı'" ••e z"ktzsadz ken gelmesi Ve fiddetlı ~. 

P'• •• • .... len olarak k.Dul eclilmit ve bu ve emyet namına ları yertnden oynabruf pl'ba ve ce- n v Ukranyada Ziraat m~ 
1 1 • • ~~ .. -- tlpkı o chMedn kualan yapJdliJ ilin edilen bir harple nub& dolrU harekete ~ t.livlar amili~ ne'e'•Jı·r? betle• bir miktar da demir 

iJıi ..,'j4i aibi 1111r1lm.... bita.raıf biT ~ iurm~ ~- da JOllannd& ka1"11qtıklan cermen- ..., ıı ' Uı bulW\Wıktedır. Dab& ç9'1W. ve cıeg 
alr•, Fnı J \! i ....... Nowl ncla bütün de- eacknı veya Uıbrik emelini takip lerle daha bin Hne evvel çabflllata U madenler için Urallara glbaek Jt.-

._ .... • na.~·; li l~ --. ı.. =- ticuet ıemi· etmek eon .uman~. tıi.Yaıi bir baflam1'Jardır. lelivlann oıauı Cer· v • ..sır. 
ı- 'mim ri ~hı .;..._ &erme tıma.mile .pwr. Her modıw haline pim.iftar. menlerin o1aun tabii yap!if Unbt- ~· ı. azan.~ .Japonya A1manyamn Ruayqı ap 
...... •• .. • .... • 1 • ~ s-.n:ileri bütün tica- Bitanilann denizlerden .i.tifa· leri, bDWn nOfuB hareketlerl ~. ....... ..,... tetm..ı ihtimalleri karpımda ne dtl-

.. ZD!! 1 ~:..: ri miibedeleler· )'1llMllbilmek iç.in de etmek hlliduna r.iaıyet etmi· gaıtıa ve cenuptaki tbk denblere "1ndUftlnU açıkça tı6ylememlf ft bel 
flllıl-' JW!M::" ..ııı ı ..... deniz l'OHarı ~r.inde çal..-n se· yenler.in yarıa d evletler hukukun dotrudur· Garptaki ,ollan lngill.lller kar Almanyanuı Ukran il yakın ki de biç blr saman 8&ylemiyecektir • 

• 1 I I t milere miiımkün koiiw:vı&ı.n yap- dan WıeetmeC baWuna matk o· ve cenuptald l'Qllan Jl'ranmlar slbi al&kuuu 11 ya~ eder Japon:ra Rulylıda 'bir tek dllV'letin M ...,.., .!.. ;:'f:',,-:i; IDICVI ~ hailandıldan lup o~ıyacaiı dütiinülecek b • Avrupanın çok daha eski milletleri Yalım u!:'n;::. = ıararmak: kim oımu111ı leter: Japonyamn, Ja-
..-IJ'IW t" I fs4ır IJtUl!bedeler ile kabul e&mittir. menledir. tarafından kesilen Alma.nlar en "4- ta olan ~ bawll kU'flllllda pony.c1an .bafka hiç 'bir devletin ıtue-

1'1111 .. Mll..,.n k llir ;eı• 4F hisa. H..., wnWIMla denilier ylne O~niderm devletler hukuku- d•U: :-::: ı!ıı-:ı~ :'; bir takim aGcllW• vardır. IBlr kere 1QI ~·tı;: ;yt ~ 
• Ve o ı 'J 11 •~••• itla wt.ıttir. Y*- muharip dev· - x•'*'ma cöre ...,_ kal- ~yen • ~".,.::: ~~ ~ :' prba : ~ .:;: 

~-111111-. .... V' " • ..,._ria kontroluna tM*IV. Har· mal9da ilrar etmek her b:tara( ı de Mtınihte açtıklan bir ser- •"""T ve a oynam-- •-- bir ırktır. Onun içindir ld ~ 
aautla Wr .. ı ıt ...... he ..... etmenlll devı\etlerin cl..tetin bakb:l1e. Muharip· gide imanlar blA.v tehlikeeinin ken ınez. ı:su tarlalar tuU19Uverlı'. Ukran- ve Almanya herıU. doet oldukları 

, ... ' ı • · -:t- · ,, _ d · kı:... ~ı tarlıtJar ar~ da tarta aı-W. evo ı • ı et- tlıeaıet .,...._n .wc: eruz tl& ...,.a- ler.in de bu haklara riayet ·r~ dileri ıçın ne büyilk bir mA.na ifade . amanlarda, beyaz ırkı tehdit eden 
...__.... 2f. t •t 1 i ..... • t U..- . _. .. ..,._. ıaüleU --1-•--- nıdarı 7~ BuQad& ainü W- ... ....illi aü 
•- .:ııL...:: • • .• 8 ? kll'ai 1&•1•.._ icalaı ... Dnleıl•r - enııe ------ (elttlfltlfUJ'llmlf 'OldalU için bırla· ellen UllUlse> wı 1 

•• V<Mflll ScwJt,._ .. •-.-- ,_. cnuharıp devletler, denilller· . Bu 1erglde ıördOtOm remm, snflk libıumunu ileri llOren 1n•n1• 1-' Od 
caala ..... ••lals .... de • .-. ~er ....-.kala- ar~ anltı,malar miifterek ve yuılara s&'e bafla Polonyaldar lar denllıler gibi yayılır gider. '8a e- memlekette de • deltJdi. l"ilbakika 

r--...ıı.• Se ,.ı Hpl ' •• nm illa etmek vtıDieuaı üzerle· ~aç ve mealaatlerden cloimuı olmak üzere lbllttbı ı.ı.vW' mUt1ıi9 kin denlıalerinin yanmw çok kolay- aan ll'kt t.uıY U'lu da dlılal1 olmak 

~ &ça• tı]! r r ı•ıa. rine abmtlarchr. tur. Bualar )'llr..lıp konanlık uuıL bir .uraue artıyoriar ve H8ltZ -: dır~r bir gtlçlUk de UkranyM& o.en 'bllWn dilW U'ldlırdan dalla "'1-.... -·~'! iıaklfa... Mul.ar.ip bir devlet deniıleı- leri cari kabı• hunun zararını suretile Almanyayı, bllhalsa .-r baWlm motAtrHl makine ile yapd- yük bir' dratle artmMtlıdn'. 
~ • • ' ;t11rl !6-1' ele MYriilefer eden bitaraf ıemi· buaün bı taraf, )'-arın fU tar11f çe. Prusyayı tedrici surette i8tllA edı)'W- muı ve :momtUn de petrol mQftak- YalnlS. budD Ç1la • .Tapon bart»Ue 

~--· le t 1 1 eak, Mıi de.letler hukuku icaplanna keı: ıar. larile ~wdır- Ukranyap da un ntt da ~ Jtyor. 
onl 1 n ~ lı ~ '* lııllıa- aöre ve her devletin naeile lia- • RUllar da lbuna t.emer bir 'iddiada petrol Baktdan gelir. 1129 • 80 da BusQnkU dlnya k....-9'1 içinde 
ı•I; ••- uUw. • fe. teleri evvelce -.ıbit eclilmit bu- bulunuyorlaı'. Yalım bu iddiada Ueri Rmyılda '*'1Jyan Blraatl cebri n- en akdll hareketi ihtiyar eden T'1rk 

..._ ~' .... .....,. ıunan Uçak ·~ı ~a Pe~te Panayırına .lflrtllen •JZlf n yayılmuı delil. reu.e kollektiflefl1rme po1Wkuı a._ mllletidlr. TUrk mmeu• k-..nek• •& .. 11ve ~ ..... meni oım.k üır.ere .....,.h et· Y killttır yayılınuJdır. Kedlum Celil k6yltıltln0. lı4Bı••a l1kranya köJIG· llOJlunda en W1Gk k1llmlt olarak &-

........... 111 ........ mek WiuH ala. Bu bıçak Nuri cTarlıi T~yatı Olmanb't> aflntl hayvanlarım aıd8rmete ... ket- yakta kalacak. bir~ lmdre-
Ye K..... fh ..... 7 a t..- be W:· . imaJin ı• ~ıı•rak edı•yoruz adlı klta'bının bir yerinde Rmyadakl tL KörtQ baJY&Dlanııı kollektlf çlft· U olarak me,.._ ~. 
~ tla Dls:;llll"• ...... ewa. -.. ~. m-:-ı . . e y memurlarm ve mUnevverlertn bOJtlk 

• ._ ... 19 ••el• Irk_. .,,. )'War ber tıilli ~elen ilMa '-1r JmmJmn ıAJm-.n olm.-ıdan it.- ---------------- ----- --• 11\1!111._•...,. ... rsld • eder. 1arm fevkaHıde muatarit> oldulUDU B d be •• 
~ wı ,. ı 11 ..... "'-*Mbend ,... cimi IMiUı 8. M. Meclisi 15 bin anı.tar • .Alman kanJndan ceıen met- UrSa 8 1r y.uzme 

--..ı ... 'Jdır, F.ı..t cl...&ı.Uerin ariittıerek 01-ak za- • bur Çariçe Kaferia._ da qtın Al· 

::---· A' • w•• •·1111, ..... WDIUI tetkil eetiii komil- liralık murafınTürk- ınan1arm 1llW etmek '8tedlJdert Uk-
.... • , l rı d Ahıa a- J'Dnlar ..-Mile lıedc:ik eclilir- " Ma Ki• • -:-..1 ran)'&Ya Mr9c* Alman m~r yer- k ld 

...... lıısıt'l ... fa• q t ... .1 • car Jn0a&anAe0 l~ lll)'eVDl Ukranyada Ctlll• ursu açı 1 
Jt,, • ....... d la dnleotler araeaoda bır karara •1 • • kab ) tt• an )'WllD mil::PM kadar nlfulu ba\'i 

• .::· b re ........... lıir ı...-. o.uz hukuku anc:ek ven mesmı u e 1 köyleri vardır. 'Bundan ,,.._ 

... , ... lıtf 1111. mW '\er ..... ~la &adil Aabı 2 7 ( A.A.) - B M ka, .Alm&Rlar, a.t1haMa Ranlldiııkl 2 • • k • 
* · , • • ··"; •-. .,ww. M~ b:..wı Şemaettin c.ün.ı: :!ı1 !:1:::er' ın::=.ı:-: Kursa 5 bölge sporcusu ıştirl attı 

........ Nb ~:• ~ • m. Deniıder hulusu. bir muharip tay111 ~aalıiında ıtıoP1awak m..,ıar ve tıuntann gençleriRl beılbe- p1en teClr lfl 1• 0•. ~~ 
lir~::: Ve ı:: c&nJ.ete biç bir .iht:aaı- yapmadan ruznam~ ~nan ve .J.tik. dava okutup Rusya alQIUnde çiıbıfa- Bu-na, 2 7 (A.A. ) _Din a,.. ~r. Kw 2~ bölıae tpOIC~ otcmdııll. oocD; _. • 
... laaltl rlı .. .... ltitaraf Wr O..We ait Wr ticaret lll ~ melde~ veril~ cak elemanlar olarak ye~- .d Ç~ ~ IMmı- .ieör.k ~· ~ merw• l'etld, alır ....-ı. 

• 
1 2 

..... ..._ ~ hakk para miiklfatına &it kaftUn 111ı· dlr. r • . . mi cloleymle ..t&telif Jiiııme, at· ralı Coculr .-Ol--1' 
rl ı •• A • 1 a. Mi ıemilıiai ını verme huile Türid:yenin 8uclapewte pa· l.Jkran)'ada amı Rualar ancek Uç zuocla Beden T ed,iy._ Ge.el ı.m. ve eutıopu ... ilıeri ~ıl· bM•dl 

.... ıı.P ıl ........ mittir. nayınna ~ muraflarmı kar· dört milJon kadardır. ~ direictörlüiünü• ten.ip etl3ii 76&· mllbr· Kw 20 ._ ..., lmclar kal...: ,. ....... ••ı..m;, ı. -C Kara auları haricincle bulunan 11am.lt üıere Macan.tana sönde- ille ytrmi bet milyondan fazladır. Al· me kur.o vüıün hitehe.ile aıçK- dev..n ecJ.ecekW. ---··---llllİllkiılııİlll 
........ • •:; 111•:_:..,sı .... INtaraf bir tk:Met semili ancak rilecek IS bin liramn tarih muı· manıar Ukranyaldar aruıım flltlk-

YJ .... arip dnlet tarafmdan deniz· n_ı ~e~ T~ık • Mecu 1di· lAl flklrlerlnl ya)'llUf bUIUNDNla be-

Mllll Piyango 
Esldf811ir• oekiliJar 

Büyük ikramiye 

ıinainclen t.,..._ laalckmda Ma· rder unutıumu 1Amdlr ld ınau 
can.tan hiktmedle y.-pılan aa- yalıılar da ttMv kanındendll" ve lılr 
latmUın ~ma dair kanun la· Rus lehçeli konQllll.tflar. Bundan _,. 
yih&lllDID biriaci miiukerelerini ıca Ukranyada I* 'buÇ1* ma,. ~ 
YlllPIDIP"'• w da Yabudt ftl'dır. 

B. M. Mediıi celecek toplan- Ukranya R1l9J'llUll IJalılay anlba-
-.ıa ç.,...ba sünü yapacak- ndır. Rmyaıda yet1'en '*811 bul· 
br. daJtann dörtte biri ~ çı-

---- - - ---- - --- - - -- --- --

Gaziantepte tütün t&Qm satışı r R AD Y 
kooperatif heyeti toplandı ~. u 

o ..... 
Gaziaatep, 27 (A.A.) - Ca· ,.eti ııMin eeaea .,.._._ ~ 'la.Pnpw W< 

ziantep Huae Ke,.E tiitıiWeri ta· ...,_ .id ... ve bati.ol .... eden Hllftf JIUlllu' <iL 
rım 8'llll kooperatifi 11111111Ri he· .....-nıe bM ıJoru ~ et- =::.:.. .._tn>Jır-tlR 

_... w yeni .Wue Mıs ı•ııi .eç. sutL 

(40,000) 
Liradır Gazeteleri okurken 

mifdr. Umuıat ..,_ eWe edilen 
üı. o...,. arMlllda tewüne 
ve a.-ao IMıt ,U lin..un ela 
Tlilk ..... ...... tebemm

Uyan müberak! 
Muzaffer Acar·m ~et• 

tiii cMaıcizeler datlioru> roma
mnclan: 

c- a.,.r.. y.... tllrt. 

Dllt -- ..... ... . .. 
,_ ,... Majsstli ........ 
tl&t •• ıcl - -- .... _.. 
'ıws .... IOM ...... 1 ........ 
~ ........ ........,... -· Te18'onda konutQorlar ve 
~ cümleleıden enel 
on bre biri. oo keıe ateki tıö7• 
lüyor. yani hiç deiilM IMt 
.tJ.kilr.d+Meri _..veredeler. 
9i)ıılıe alaaca artık: c y....._... 

uyandıinuz ZlllDUl···· > demek 
mana.z olmuyoJ mu} 

Bu men•-''lii Y&l*n taıDil 
romanın muhaniri Pqrilll dir. 

"Evsefla doldurmak 
Sev.im Sertel' .in bir yazma• 

dua: 
c4- Y.-&i ........... 

kalorifer ............ .... .. 
cl1marlarcWd -~ ..... 
icap -- ..... .,_ ..... ......... 

Delik ve çatlaıklann ewa ile. 
ltU"Çla. çımento ile, tıoprakla. 
otla. plllÇ&Yr•.Pl•, ne bi~blı 
bunlara hemer chıha neleri~ 
t••ndıiw hç. ~iz ama • 
ben bnclı beıHıbaa. clıelik ve 

oa b.r wsaW'ir· 

Kıııf

B9Jl'oilıt Ha .. Yiaden: 

• -~...,..ı- ..... 
28/6/MI ~ tıiiDi •at 
18.30 ela H.-U., ..... 11ııda 
Hllltc:M>ila ~ .,d ... 
ela verilewM&o 

2-T...adea ....,.ı ve 
tllDlit arlllliacla -•tir ~•Mıın· 
- taraıfmclan hlllf WIZlt ba
eeri veriecelrdr. 

3 - Teaıllil ,,_4 __ ..,.. ..... 
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Rastgele notlar: 

/ Yarınki Beşiktaş-Galatasaray\ 
maçını hangi taraf kazanabilir 

Bakalım bu dünyanın 
hali neye varacak? 

Meğer denizler taşıyormuş- Renksiz, 
fakat kuvvet:; bataklık çocukları -
Anadoluda gazete tevzii va Basın 
Kurumu - Tank dağ teşkil. .... tımız - ihti
raslar için tabiatın hazır:adığı mezar 

I~ 
/ 

•Öldürücü Fırtına• İsminde çok eüzeı bır film çovirmİJ olan on 
yedi yatındaki Bon;ta Granville 

Holivutun en çok 
kazanan iki artisti 
Kpv ol Lombard 

Clark Cable 
Caro c .ı.onrba.rd ile Clıı.ı'k Oa'blej zam~· Vı1Liı;ın Pı>•·e'll in ka.nsı ı-

Hol vudun e çok' k UnB.11 art1et~ lkı genç sev'i.ştwer. Carol ıkoca-
let'indend•r. Her ılrlsl de ee.n snıd&n ayrıl,dı. -Clark ile ·öera'b&t' 
dord~ı- fl im ~evirirler ve he m ~ 

· Yftf&mati' ba,ljlladı. Dvlendıler, ev .. en on mttyon dolartıan J a pa.rfl. 
lhza.'lır!a.r.. 1enece'kler d1ye bir .çok r;vayetl-eır 

Sened~ 100 on u ı<laiarb ı;..,1. çı'ktı •'c ıılhayet evlenme' !Arı )<o.-

<1iı'ken a.cal;>J. i "nler ruç h&· pa.nd~ HoI'ıvut onla.rı lböyio k&l>u4 
ıtırı "m&~l,)'Or ,mu? etmiıll;. Artık her y<'rdc b.,.ab..

CIM'l< G le tiir petrol 'ku)'USl\n-
'<l~ ı~ 'bir mıele ,idi •. ~- kat gö g&ılntiırorlar. !lir arad1< oturuyor-
zil hep ytfl<lleklerde ,aı. Ameleltkl laıdt, Bir ~" hır, .be'klennıed!k bir 

yyUi attı t hilfyata ertşcn 1yece- a.nda. .cvle-nd'Ue•r. 
flııl aITlaymca t.yat:l'oya geçmctı• Clırol L<>m'ba~ \'&ktUe h•ftada. 

r veni · ,f".a!sa't k d ne h.ç oıı ı:!ol ~" mul<abılinde fotAııtrll!Çtlııu 
mee rol wırmek J temiyordu. .KU- • • 

bl f ..,.,~ a ... ld modeUlk yapıyordu. :'otae Sennett r mı-uan , .. , .,..a CUJ o u. · 
Pfy eı\ie eadece ı baU ,·Ucu.t e-1 ba;caktarım tıle«en'dl ""onu G.rl oıa,
derdi o :tadar . o zama_~Ia.r mut&- ~ an~eJe -ettt. Ya "il' yd\"a.' rol 

vazı blr ı.,o;çı kw, evh ıd' Yaoıı. fa- rnı:Si•tı.n~ !lerliYordu, Bu aralık 

a't çok tc ~" Pir l<tUJrn <>l"n Ria bır otoıJt<jbıı ol<acasında b"'1, aln• 
1..angh m na%an .r.k'kall"1 o<;Jl<e- Yarıldı. F'llhllKlka 'yanı. k 
~ k'adar l>u Y'Ckn"""k h'ay'at böyle P"ndı, 

d \an tn. Fakat Rla .ı..angham'ın. f&k~t .aat ...-kaktaı derın bir iz bz .. 

h'OfJ\Blla g:dıp ,te. onunla e'\1"nmelc i ro.ktı. Bu, Caroleı"un nım qt1vinnNi.

in karrsmda'n ~a.nnuya, Jc.a1km-, ne mATı.. olmadr. •KAtlk'f.Utnr, öne 
ıı.. f d•ıll' ı. Bllt'ün K=•tel..,. 1ıu ~'u •ğik 'a,pka,lar bu :zt örtuyor

hAdiseden ~lel'C'd 'balı !:tiler. Bu du. 1929 da VUllam Pov 1 ile e\'-
dvkaadel zengin ka.dmm aıleı'A.de len\!.:... 

bir flgürarlla evlenmm Holivut ef· 
Ondan ı>onraauu biliyorau.nu~. 

kin umumi n gtlnlerc• ;ıneııgul 
elU vt! tıceııle C'la,rk G ble .,,,.,,. Şimdi Cen'ç .artıllt. ha.ya.tta. tıahay• 
hur oldu F.im ,ı;eıvtnn ı !~in ken- ~111 ettıgı her 'l•Y<> ıahipb.r, Şo.'ka

dlS\ne mtlraeaat <'lıt.l<!r Tabii ka'bul tm<la;kı yara ·illi td<ı muvaffakıyet! 

ettL Şölti'8t mevkı. ıtara artrk Jıer bır amel'ıyat ne'tlce!sı ,vok oldu. 
Y orundı Rla. Z.ungham tl<' clört Caroı Lornb&rd. 9ıındl eekişuıQen 
ne cvl ka.ıdtla.r Sorıra .ayrEdı1a.r 
cıaı'k jG, bl" Lot • .ı Young 11,. d:\hı\ ı&"•nç'. e&kıslnden d~ha, .güıııOıll, 

Sarı kırmızılıların müsabakayı kazanmaları için 
canlı ve şuurlu bir oyun oynamalan lazımdır 

Yarın Fener ataduıda mılll kli• ,. 
maC"larına dc:\·anı edilec-ek ve Beşik· 
t&IJ, Galatuaray ara.sındaki mUsa
baıta. bıtndan eı.:\·eı Ankıırnda yapılan 

m&.sı oyunun zevkiıli kaçırmakla be· 
raber, Hüsnü gibi aııı:abt bir oyun4:u· 
nun karıınsma Konması da sarı kır-

mızılılar için yalnız netice dilşUnUl
düğU takdirde faydalı olur. mU. abaklarda Galatatarayliların -,..İR!I 

kearoı· karfılaşmuı ~orlnd ki iti
razları mu bet bir neti e v"rotl'k o. 
lursa ,an1piyonW1 li.iyintnde mühim 
bir rol oynayucaktır. 

t 

Beflik~Jıların bu maçr kazann1a
Jarı ihtimali daha kuvvetli ise de •a· 

., rı kırmız.ılıların galibiyetlerj de pek 
uzo.!< bır ihtimal defUdlr. 

ÇUnkil Gah1.tasare.yı1Jar. Ma keı;por 
maçında kaybettıktcrl bir puvanı ge-
rı atldık_, a:tdırde yn.ı ın eld ede .. 
'bH..-ekl!'rı bir galibi et kendilerır 
ampıyonlu a Yilklattırını• oıac~ ..... rr. 
Yarınk n ıaı·, ne netlçr. v.r"'oılır :" 

-

Bunun ÜZ""t· ndl"I ta.hmin.. .ttirtltmek 
bJr paı·~a gt.ıc; olma~ ~t'~ibe~ he.r 
ı ld takımın aun o, ..... kiuıı o~unleJ· 
dıik1 vaziy~Uerı • ~tiıönilndc tutarak 
dUsüncelerv·~ mUınkUn mertebe kay 
detmiy,...~a~ ışalım. 

Beıilltaf kaptanı ffaklu 

,..f!lrtaf!ılar, fu nıu!ıak~ak l<I. bu 
Un içın !stanbutun en iyi ve en car!lr 

oynayan takurudır. Delici bir hücum 
hatları var. •Bu hattı bılhassa Hakkı, 
canh oyunlle :Sürükleyip göttlrilyor. 

YalnlZ Sabrinin takımdan ayrılışı. 

hücwn hattının ıat tarafında bir 
aksaklık ya:pmııptJr. Bu noksanlığı ka 
patmak lı;ln Hakkının her zamankin
den daha çok. çalışması icap edccek
tlr. 

• 

tehlikeli oyuncusu 
Şeref 

Diğer taraftan muavin hattından 
Rifatm da l<itibUnden ayrılarak An
karaya gittlg-i v..: Demirspora intisap 
ettig; söylenıyor. Bizce bu, B-.ikta~ 
muavin hattında doldunılamıyu.cak 

bir bo4luk açacal<tır. ÇUnkU 1ıu hattın 
en akıllı ve en bilerek oyun oynayan 
oyuncusu Ritattı ve kendısi bu halta 
ntzmı roıu oynamakta ldı. Hıc •üphe 
yok kı, Rifatın ayrıltı !<endi ınevki-

l<acaklardıı·. 
ınde bir bo41ul< bır&kacatı gibi, bü-
tün me&.iyet1 canh oynamaktan iJ:>a.. Deıfarıs maınrn ~klinl muhafaza. 6" 

ret olan yanında.ki tec.·rUbeslz ırka· decektir. Anrak hUeum hattında ufak 
d&fıtll bü'!btitün aksatacak ve bu va· bır degi;üklik beklenebilir. Vazıt"sl 
ziyet.te1 Galat..aaaray hücum hattının yalnız kar,ı.sındekı takım oyuı,cula· 
ifi daha Ziya.do k<>laylqacaktır. rının Asabını bozmaıttan ıbaret olan 

ta.amaflh. Rifatıl\ 'bu aon Cenll\&y K.lU1.ıU tat'arından rnuva.kkıa.t 

maçta da oynatılması çarelerinin a· bir boykot ceza~11 verildt#'ini ve bu ka-
1·anaca~ ve hatüı oynetıla.cağı da, rarın İstanbul mıntakasına da bildi· 
muhakkak addedılmehdir. 1'1ldlg1 1>öylenn1ete ifSe de en son da
Galata~araya gelince, sarı kırnıt• 

zılılar hiç fUphe ynk ki, rakipler! 
kıt.rtısrna en kuvvetli kadrolarile tt· 

kikada. bu cezanm yi.ne kendi klUbU ta 
rafından atfedilmek .!lureıtil~ oynatrl· 
nuuıı da muhtenH~ldir. Ccm!lın o na· 

Yalnız Galatasaraylıların yarın, 

çok canlı ve fuurlu bir oyun oyna
maları, rakiplerinin en ktiçUk hata .. 
larından iutif&.d.e etmeleri lıi..zımdır. 

Evveı.ı Galatasaray hücum hattı 

Beıııkta., mtidafaaııını •crb<-.st duı·

~urmamağa çalrşmu.lıdır. BHhaıısa 

liUsnUnUn her vurtıfıına ksı'fI atak 
hareket fırsat zUhur ettırebilir. 

Diğer tare.ttan Galatasaray mua-
vin .hattına da d.ü~n en bUyük vazife 
Hakkt ile Şereti çok 'Jkı marl<e et· 
me olmalıdır. Çünkü Hakkı vf'rilecek 
en kUı;ük bir fıraatı rolle neticelene· 
bilir. 

Görülüyor ki, Galatuarayın kazan 
maaı şuurlu ve canlı: oyununa batlı· 
dır. 

Fenerbalı9<1 - hlllnbulapor 
Fenerbahçe etadrnda yapılacak di

ğer mılll küme maçı d& Fenerbalıço 
ile tstan'bulspor arasında olacaktrr 
Bu mUsabakanm normal neticesi Fe· 
nerbahçe galibıyetl ise de, genç ts
tanbulsporlutarın da. zaman zaman 
güzel oyunlar çıkardıklarını da unut
mamak IA.zımdır. Onun içindir ki, sa
rı 18.civertlllerin bu maçı kazanma.· 
tarı i~ln çok çalı,maları icap edecek· 
tir. 

Kemal ONAN 

Bugünkü atletizm 

müsabakaları 
Türkiye bölgeler bırincilıflne eaaa 

olacıı.k olen aUetızm grup bırıncıl!k
lerı bugün öğleden sonra Fenerb&hçe 
•taelmda yapılacaktır 

Müırabakaların 6eçmeleri sa.at 15 
te baıılıyo<:ak, finalleri de 16,30 dan 
ııonra olacaktır. 

MU•abakalar, letanbul, Edirne, 
Kırklareli, Bursa, Koeaell, Tekirdağ 
bölgeleri arasında olacaktır. 

YARIM BAŞ AGRISI 
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l'arnn ba~ a.trı .. ı hrr in anda ol
nıaz.. /Bu hw-,t: ıtı tctklk tih.•nler ma 

ln~nda.. WnWlti olarak, ba~ ağro-ı Bundan dOlaJ ıdır ki yarmı baş ai· 

O~lla r..a.ro lsm..llde!k'1 dal\3ÖZle da.ita Zengın \"O daha. ınesuttur. 1A-
--r razın yarad.ıJı.ıt \'8 bün)·f" Qe !-i1kı bl!r 

oı't• ba Ja,\ı B.r gUn Carol Lom- ca,ba <Ski gllrrlerinı hıç hatn·lryor u"'tte aJıll<alı oldu~a dik1<at el

l•JMın ""lı<ıt>ler ııek çoktur. O kadl\J' rroı çeken bir lnf>anda bu &irDW1 
':ok kl b&.)"Dlakla b1tınf"~. Ne kadar 1nen,elerbıl ararken blitiln bu ha.8ta.. 

<lik.luılle ""l'liı<a yine blrl<açı umıtu- ltld!IJ'f göz önünde tutup &rll'!tmno.I< 
!ur,. ViıcI><lı\n bir kı"""81 veya biltü- liizmu~ An<·ak b'"'la.rdan hl9 bir anı a ı •ıa.c1.1 Carol ,Lomba.rtl o 1 mu? 

~ergü11 
a1r r1k1'n 
Öleceğim amma ... 

Bir benzin varili yüzünden 
yaralandı 

Tak imde kuyumculuk yapan J ıra· 
ylre. evvelki .Un kaynak yapılmak 

'üzere btr bcf1,z1n varili geUrilmişUr. 
J rayir, varile kaynak yaparken 

benzin bulaşıkları birdenbire 11.tet 
alm117 ve kuyumcu bafrndan, yüzün
den ve bacaklarından aftr .surette 
yanmı1'tır. 

Yaralı, B•yoglu lıa tah~ne kal
d.trılmıştır. 

nıh:Jerctlf'\. _,u ha,,falıfın lnıı ,.e a.tıe"·i ntınu a.liı.kalandıran bt~ok ha!ootahk- tanesJ, ıı-ehft.p olarak, lthaın oJunama
olduıtu da anla,ıJnıakhuhr. En zlrfa- tar h .. p ba.ı, ağn51 l-aı)llJ"Jar. Oamar dıfı takdb'dfdir ki o yanm be.' at· 
d,. gen(' )~larda goöriili.lr. Otuz ;)·ru,m &ertlilJ-erlr. tıuıtii_\ on ~~erl, a· rL-.ınm (Ni ,.e ailf'\'İ ınüstakJl bir 

<uın "'""' ın<'ld•'l\ll r,tkhgı uadirdlr. t"'lll ve mikroplu Juuıtalıklar, dimağ-; hastalıık ol<IUğuııa ltWdım venn<'k 
Genç yt.fl&rda ~tadrktan Mnnt, da htlbü olan kan hüıc1ıntu haUer~ kabil olur. 
tıpkı bir '!o.ara glhl. nöbc't nöbet zu· ı kaıwnalar, urlar, Htthft.plar, JÖ'.ı, ku Çünkü yarrm ba' afn&ı t.annedlp 
hur 6tn1..ı en mülılm vaı;frdır. lak, buruıı lıa>tolıklannm V-:k çoğu, büIQeye atfettiıJinuz btrçolc &#n:la-

tn ... n ihttyar!adıkta yanrıı ~ aıı;- ı baun cihazında, ~ııt-c. Iıov- nn altında en mühim h""taliklar 8ak 
rı ı da -,kt,..,.ttnl kayhedff. llattA f"C'... ...aklarda, böbr'f'kl~.rd<", mh1mde hu.,u- b .olabDir- Onun için, ı.,, ağrılarını 

kt büyük heklmlttden blı+tl hasta.Jıtı le gelen bir aUriı boı;ukluk.Jnr, i.INınıl, h.i!ı,' blr ı.ama.n eheınuni;>ebtiz tehi.k
taveıt ecı~.rkoon bu lıuous!ıyete dikkat şeker .. Gibi dahili biT zehtrl•nme ya.- ld ebneliP h""talan gayet dikkatle 
etnüf: ((Yanın baş atrı~ı hasta Jle pan ha»taJd<lar, aıttna. \'rrem. firen- ,.e çok Jtlna.lı bir t~nda mu».yerıe ve 
lıeral>er UtVyarh;yan bir Iııtstalıktır.) gl gLbl müzmin ill•tler ba.' ağrılan- tetldkteu ge<;lrmek kap ed•~ 
Demiştir. nm beill 1:>&.,-ı sebfopleridtr. Dr. Nuri ERGENE 

1 Y r zc:.n: er~man Hlkmst 
Adana postasile Khtahyaya ... idi- su bulunmaz kı .• Ne yapsınlar? Ren1' 

yoıum. Trenimiz Dil iskelesi tünelin- ıtzdirler. a.ına kuvvetli olurla.l\ 
den çıkınca istasyonun önünde dur-
du. Vagonun koridorunda pencereden 
dışarısını eeyrediyordum. İki adam 
arkamda konu11uyordu. Blrt: 

- Bak, bak, ded ~ . Deniz bir par
ça yUkst'lmJ~. hele 1941 senesi i~inde 
bu çok açık bir Irtıra t•~ekl<tU etti. 

* M•mlekette bir çok !~lerlmls yo
luna girmJ"°, muntazam bir cereyan 
takip etn1ektedir. Fakat gazetelerin 
dağılma ifl bir turlU kandlno 'bir dU· 
Z<"n bulamadx. Her gün çıka.n pzet& 
ler yurdun her ıcıı.esıne intlmmla da· 
gılamryor. KuvvetU bir be,yl !afkllıltı 
lazım ... 

Ben de, elite işaret ettiği yere ·bak· 
trm. Dtl iskelesi sahtllnde küçük bir 
arazı parc;asmı cidden deniz kapla
mI":'· Burası med ve cezir h.3.diseıtne Eekitehir, lstanbulda sabahleyin 
ah'1'"rf bir yer olmadı.tından dib1 çıkan pzeteleri akp.m. okuyor. Me
kumsuz bir toprak parçasıydı. Oze. ıe1A A.dana ve daha ilerde bulunan 
rindekl otların uçları görünüyordu. fark vnayetlerinliz de latanbuı ııe 

öteki !ilosofc;a bir gülümseyiı:ıle: aralannda bulunan mesafeye &öre. 
- Bakalım, bu dünyanın sonu ne.. trenin katedeceğ"i zaman bir. ikı, üç 

ye vı:ıracak? Diye cevap verdi. riln ise ondan sonra okuyacaklardır· 
İkisinin de yti•Unc hayretle bakı· Tayyare postaları ile gazeteler lıentil 

yordum. Bu konuşmaları acaba ne· . ~ünü günune tevzi edılemtyor. 
leırle allkalı idi? Neden ıeonra öğren· 1 İstanıyonlarda katar müveı.zııerı. 
dim ki, birinci konufan adam, işi çok en çok beklenen bir yolcudur. Her· 
bir avukat imiş. TA. harbin ba.şmdan· hangi bir iStaa:yonde. tren durur dur· 
beri, buralarda denizin yUkoelmeğe maz yedl•inden yetmı.ıne !<adar ııe• 
b&fladığma d'kkat etmlf. !len inan- sınır lnoan mllvezzH dört göıle arı· 
m&mış gözlerle l' llzUne bakınca alay· yor. O, herkese aynı muameleyi ya· 
ıı bır tavırla izah etti: para!< koltuğllndakl gazetelerden tıır 

- Batan gemilerin, denize düşen kısmmı: dafıtıp yine trene biniyor. 
mermilerin, gUlleJerl:'l, obüslerin, de- Halk, her gün geciken bayat ga#" 
n!zde kapıldıkları yerin karşılığı o- telert çölde kalmı' bir 8USUZ gibi bel<• 
tarak tabu sahilleri su basac:ak... Uyor. Bu da demektir ki, halk !1ld' 

* 
yolarda öfrendJgi havıdi...,le kannıı· 
yor, ayrıca Ttlrk muharMrtnln f1krı-

lımitten hareket etınişt:k. İkinci ne ihtiyaç duyuyor. Hat ·boyundatı 
kilometre civarında idi, Bğ°açlık bir yUkselerek, hızla giden tren tektt" 
yerın ilerisinde yağmur sularının bi~ lf'klerinin gtırtlltUsüne karnı;ıan .-aa· 
rikintisinden hasıl olmuş bataklık su. vadJs, have.dls, havadis> diyen çocllk 
ların içinde küçük çocuklar banyo seslerini her yol(uluğ'umuzda duytı.· 
yapıyorlardr. Bu çamurlu .ııularda haz rız. rsu A.dt>ta bir nevi gazete dilen· 
ile çırpınaral<, n-.eıı gürtUtüier y&• cıııtı halindedir. 
parak !>ize ellerini oallıyorla.rdı. Şimdi Anadolu ınaanlanıırn bu d•'" 

'Berı. baka kalmı,tım. Yanımda be- dine blr çare bulmanın zama.nı ıel• 
nimle dıfUıyı seyreden Ya•lı blr b&- mı, ve ge<;miftır. Yeni kurul&n b...,, 
yan vardı: l"l'kilAtmdan bun& acele bir lıal çs· 

- Çocukluk ne güzel •ey, diye mı· resi ieteırtz. Anadolud& tevzi iflni y1Y 
rıldandı ve bana bak.tr. tuna koymak ve hızlandırmak, mede-

- Ama, dedim. yaZTk günah değil nl ihtiyaçlarımızın en bqınd&dır. 
t ? Qunlar fena ~rlerde yıkanıyor. 

!ar. Buraları srtma mikrobunun yu· 
vası.. Göz göre göre at... atılmıı.k 

demek def!l mi bu? 
- Aldmnaılar Jel .. diye cevap ver· 

di. Onlar bataklık çocuklarıdırlar. A· 
nadolunun her yerinde temiz, berrak 

Milli Küme maçları zararla 
kapanıyor 

Bu aenek1 milli küme şampiyona· 

sr depl&•man maçl&rı za.ra.rla l<apa.n
mo.l<tadır . .Bugiine kadar olan zarar 
mıktarı 3500 kli&ur lirayı bulmuftur. 
Gerek mevS.imJn ilerlemesi ve lgerek
se şampiyonanın taayyün etmesi do
la.yMıle bundan sonra yapılacak An· 
kara, let&nbul kar~ılal}malarının •da 
~gal'l yl!ldi, sekiz yüz Jira zararla ka· 
panacağıııa göre, zarar miktarı 4000-
4500 lirayı bulacaktır. 

Geçen seney~ kadar mtisa bakala.rın 
zarar doğil, kiır etmeleri ve bu ııen~ 
zararla kapanma.sr, günden gUne tut .. 
bole ka11-ı ole.n ali.kanın ~ksılmekte 
olduğunu göı;termekle beraber bu za.. 
ra.ra. 9a.mpiyonanın on klU.be çıkarıl· 

masının da !ebep olduğu muhakkak
tır. 

Te.,kilAttan en ufak bir yardım 
&"örnıJyen klüplerimiz ~ıklarını ka· 
patmak için bu şampiyonayı bekler
ken kasalarından para ödemek mec· 
bnrtyetınde kalmaları da klüpler he· 
sabma acınacak bir haldir. 

* Kompartımanda. oturuyoı'!lul<. P•~ 
tabı! olaro.I< harpten ba.htıedlltyoı'!I• 

Afyonlu bir tüccar oı.,. bir zat bl' 
zım latıl<W harbi uterlennden, lıll" 
gUnl<U mllleUerin zaafiarında.n uzt)l• 
boylu anlattı, dul'du. '·B.z; de onu ts.tU 
tatlı dinliyorduk. Blr aı·a tren dtk )"'i>' 

maçlı, yüksek l<ayalıklardan, dllfltl' 
ara.ısından geçiyordu. O, bu dall&fL 
elini pencereden dı~ı çrkarar:J.li• 
gösterdi. 

- Bunlar, dedi. bizım t&nk d•f 
tcşkilMımızdır. Bızim 1Aıpral<larını 1•· 
da gözU olan dU~manın tenkları b•" 
ralara ~arpar, gerisin geri geldık1er• 
yere dönerek fırlayıp lgiderler-. Z.1. 
ten TUrl< lmanmı. TUrk •ecıyes!n~ 
TUrk ka'hranıanlığrnı ve Türkiye~ 
onlar da btzd n daha iyi blllyorl" 
anlıyorlar ya! .. 

Ben de yol ahbabtmı:::m iı:ıartıt etti· 
f• <tank dağ tcşkIIAtına bır gö< •1 

tım. Ne mtıkemnıel bir görtiş ve bıl 
' ıu.,tu. Ne Çin Reddi, ne Majlno. 

do Zigfrid bunıar derecesinde mus· 
tahke.m birer kale aayı1arrıaz. ~fl< ~ 
olsun tablate ... Yirminci unn J<6t 
ihtirasları için yurdumuzda mezarııı! 
hazırlamııf. 

Neriman utK!lıı:' 

V artıklı Bektaıi babaların• 
dan biri Oıkiidanla Pa~ Lima
nında mükellef ve müzeyyen 
bir yalıda oturur, nice fakir de
deler ve canlar da yanında sı
imu', huzur ve refah bulurlar
mlf• Yazları bahçedeki kame
riyede, lotları da yalının alt 
katındaki denize nazır divan
hanede her akıam ilem •ofra
lvı kurulur, nefesler okunur, 
mubiplere zevkler aunulurmuı. 

Bu aabah uyand1~ım zaman muhl· :;;;;;;;;~llll{J~:~~J~~~~~~~~~~~~~~~:~~~~~~~llll;;;;;;;;; ı,iirlerden birinin anlıyamadığnn bir 

tunde bir başkalık, yalnız benim se.. 1 A m1&l'a.ınr sorsam, 88.Jlki ona sonnu· 
zebılecugim bır dettffklık buldıın1. H K y E şum &ibl hemen atııır: 
Gö>:lcrtmı birkaç de!a açtım, l<apo.- - Aman Şerracığtm.. Sen de a.r-
dmı. hayır .. Aldanmıyordurn, dUne tık bizimle ciddt mevzulara mı dah· 
k&dar eoluk bulduğum renkler, ışık· yorıun?. Meğer neler biliyorsun da 
ıar bugiln daha koyulaşmıf, daha l'Ü haberim yokmu9. ıBunlarI nerelerde 

Patlıcan oturtması 

Kabuklarını üç dört yerİI'· 
den ıerit aibi soyduktan sonr•• 
patlıcanları boylarına göre İ~1 

veya üçe bölünüz. Her parç•Y1 

birer tarafından oyarak finc:a; 
tekli verdikten sonra, fınd 
bijyükliiğünde bir parça ood' 
kahlmıı tuzlu ıuda bırakın••· 
Bir tencereye kifi miktarda ol" 
ğan çenterek bir büyük yenıe~ 
katığı aade yağJ ile penbeletİ" 
ceye kadar kavurunuz. lçiıı' 
iki yüz gra.m yağlıca İnce kıyı111 

ile yüz gra.m kuzu yüreiıi kıf 
maaı, ikifer katık fıotık üz~~ 
ve kifi miktarda tuz ile ye~' 
bahar katıp bir katık ile karıl' 
tırıntz. Pat:ıcanları sade ya;d 
kızarttıktan sonra oyuk yerle 
rini kıyma ile doldurup bi 
domates parçaaı ile ka{'_a 
nız ve bir tepıiye diziniz. U._ 
)erine biraz domatesli et aıt' 
dökerek ya fınna veriniz, yal• 
orta alette üstü kapalı olr-1' 
pif!riniz. 

Bir kJt .lqamı. Liıpa lapa 
kar yajıyor, Baba Efendi de 
.......,,. kürküne aarınmlf çifte 
çini sobalı divanhanenin deni
ze yakın pencereai önünde 
cı.m çekerek denİ3i aeyrediyor
IDllf. O eonacla yalının önünden 
çala kürek akınhyı geçmeye 
ilİftfUl bir liz uf&iı, pence
r""e 1-lmııı, babanın hayatı
na ııimıın suyu alamı, kinaye 
yollu biri.aç oözden aonra ba
iırmlf: 

- Sanki ölmiyecek mioin 
be adam; bu ne debdebe? .. 

Baba da pencereyi açırtıf, 
fU cevabi laYUnnUf : 

- Ell>ette ölecetiın, ölece
tiın amma aenin ıribi çala kü· 
rek değil, debdebe ve demler 
İçinde!._ 

ı*"neşmuJ... bu, bf!nlm i~in c;ok mUh.bn !. On e;e· o k bu kadar kendinl beğenmiş adam gör okuyorsun"!. De-nizde mi? ıstSiklette 
Gtinee henUz doğın&nuştı. Mor dağ kız yaŞ'lmdan p.yrılıyorum . Bunun ge. n se iz yaş nu~im. Eserlert için aldığı tebrikler mi? IAğaç tepelerinde mi? Diye be· 

ta.:rın atkasında.n azameUl ·bır ulta. .. ı;t·n yaş gtinlerımden büsbütün ayrı gururunu bır kat dıı.ha arttrrıyor. nimle alaya ·b&.flar ve 'beni o kadar 6i 
nın klzd etekletı görilntirken onu1 bır hu.suslyetı var .. ·Bu günden iti· Bılmem ki .. Herkes onun ç.ılgın, Y&· nirlendh1r ki hemen onları bırakır, 

(her gtindc:ı daha hlıktm. daha m11h. haren bir Bayan olacatun ve kimse y ramaz genç kızlardan kahramanlar tavan ara.srndakl odama kaçıı.mn ve. 
1.c;<'m buldum. YatatJmın sıcak ku- bana ÇQ<;Uk dıyemiyecek. azan: intihap ettiği romanlarında ne ztvk onu, baııka zaman daha çok hayrete 
cayında.n 'bır türlü a~ılan11yordum. Evet on el<iz ya.şnru bir h'3e nıc· Nur TA H S 1 N buluyorlar!.. dlifünnek içın, taritı ve edebiyat .say. 
Henl vakıt çok erkendı, ba;:mı yas· zunu olarak bıtiriyorum. Şlmdiyc Annemle babam da ona nıeftun. falarmı hırala çeviririm. 'Bütün ga· 
tığımın göğsüne sokarak uyumak 1"- ' kadar lf'Çen Yali gllnlerlmi hep ken- durlar En uzak akrabamız olduğu y.,.I benimle uğr,..mak. Çok zaman 
tedim. Fa.kat her gün güneş: ~oğm~· ı di ya,ımdaki arked~larunla ·bir c:ay deUer varmış ya .. Anntm modernhği halde bize en çok gelen odur. ona darılmayı, hiç konuş.mamayı: tec 
dan açtlmıyan göı.!erim bugün güc: toplantısı yaparak kutıamıştnn. Hal pek sever. Fakat. hi~ :iı:Üppe değildir. Aramızda on iki yaş bir !ark var, rübe etti amma .. Yine dayana.ma· 
kapanıyordu. TUl pt-rdelerdcn ~ızan buki bu akşam ferefıme bir suare Daima en makul vekillerini, en kıy- 11ankl kırk yaşındaymış g!bi beni ço. dn'n.. 

1ık ışıklan aynada ve duvarlarda haz.ırlanıyor. hem de zengin büfesile, metli tara.narını kabul eder. Fakat cuk gbrUr. Ciddi hiç bir ,ey konuır Ben muzıp yaramaz ·bir ÇOCu.k.· 
renkli ekranlar yaratıyordu. Bu gil· cazile fa.hane bır auvare ... Anntm bu annemin bu emeıti 00,& gidecek ga- mayız. Babamın ye~enleri itinde mufwn ... Ne yapayım? Kabahat ben 
zel sabahla beraber gözlerimde a.c;ı- ge-ceye nedt'nBf" çok ehenlmiyet Vt:rı- liha. Beni o kadar yaramaz, o kadar doktor, muallm, mUhendis, tarihçi ... de mi? Beni annem babam öyle ye
tan se\.inCin gonlttmdeki snTını bul- yor. Pek iyi der ccde mtzun olu,u- çocuk görmeye pek Blı':'mı~tı ki.. He· Ne kıymetli genc:ler var!. Bu büyük tiştirdi. Onların pren.qıbl budur: Biı 
dwn: mun da bunda tesır' olacak. Heın bu l~ fll Necdet ağab"ye öyleı kızıyorum babRdan kalma kocaman köşk bir o- lise talebe$i çok süslenmez. Mektep 

ıBt~Un on ·krz yaşımı bitiri· suvarede yalnız benun arkada.şlanm ki ... Dün ona. artık U8lu olacağımı, tel kadar mü.salt olduğu için Yaztn müsa.merele-rinden başka topla.ntı1ara 
yorun1. degil, bütün akrabalarım, annemin, eski yaramazlıklardan, çocuk oyunla ekseriya bizde toplanırlar. Onlann gidemt>z, f'ğ'lencesi kitap. mu2ik, spor 

Kolwnu yastığa dayadım ve başı- babaının bütün dostları bulunacak. rından vazgeçeceğimı söyledim de du yanında oturn1aya, münak8.f8.larını dur. Ancak pek samimi dostların, 

Ö b daklarmt bUktü: · dinleme .. e bayılırmı. Fakat Necdet a.krabalarm meclislerinde uzun, uzÜn nn UstUne yatırarak dil,ıindUnı. Mü- yle zannediyorum ki a1ınem unu, ~ 
h1m şeylerı daıma bu ş.tkllde dUfil.· artık kızının bUyildllfUnU c;oc·ukluk· - N'afile .. Na.file .. Dedi. ne kadar atabey rahat vermez ki .. Sanki işi oturabilir. İşte ben 'böyle yetiştim. 
nUrüm. lsu, benim kıpırdamadan dur tan çıktıfını rtrafına anlAtmak içın btiyü~t-n sen :ıııne eski Şerrarl'Sin. ~UcU benimle utr8'T»ak!. Merak et· ı Ve kendin\ bundan pek de fikAyetçl 
duğum nadir zamanlardandır. Evet,ı yıı:pıyor. Hem Avrurıaf\a d·ı 'böyle A· Aman yarabbi! ... Bu kndar sinir, tığim bır tarıh vakasını veya eski değilim. (Devamı var) 

r 

c 



11.1.1ı1r=:-;_--;-----~---------------------------'!"'"--------Bh~ci nvhdu dev~ u~~~~~~~~~iV~A~T~A~N~~~~~~~~;;;;;:;~;:;:;=~=;~;~~~~=~~~~~~~~~~~~~~~-~~~s 
Sovyef 1 ar yeni ::.~=r~troı tuflyehanelerl - o 1 c:= • A' 

Sovyet - Jl'tnlanda hududunda ka· ~~::-:-;--:--:--~-~--~=~~==~:::~~:~~~~!!!!!!!!!!!!!!!~ / /llAULDl9 Dn•-' 
mevzilerde :=:=:, ..... Avustralyada isveçte askeri Afrika harbi - ~ 

kollarma .. :: :Uc= ~~~ kln:ır:..:e:::~tıt;~-:::ı.:~: h Almanya Refah vapuru 
.... su b...---._.. ""· Tanarelerbl rer- azırlıklar Libyada, Habeşistan facı· ası atır tank kayıpları kaydelmlftlr· Perşembe gUnU dllfman hava kUV• 1 1 ı işgal ma&raflarJDID BDkwıvePloeotl'deukedhodefl•· veUerl fazla faaliyet,.,...,,.....,..,,. 81' D ta,ıa elli• da mühim birşey yok ,_ 1 _, .,. 
rln bombardımanı, bUytlk hual' vtl· dir. Düşman avcı tayyareleri bombar ...... bl d Lise ve ortamektep albn olarak Barbarlık ifade eden bu 1.&.:ıı:. 
cude ısetJnnlftlr. Köıltena. llmanl da dıman tayyarelerimlze kartı hartf -AıJf r ra JO d 1 IUMIJ Ciddi hasara ufl'arnıftır. bir mukavemet tg&ttermltlerdlr. Dut· te-•·a•· talebeleri de talim Surigede nü~uz te iyesini istiyor se er, bizim üzerimizde ne gibi 

mamn tayya.,, ,.yıaı. 
11

, bizim tay. - u J ' bir tesir bırakmalı? Bundan do-Alman tehliii yare zaytatımıza alt rakkamlar tap- görecekler mzntakasz geniş/etildi Lauaanne, 2 7 (A.A.) - Gazette layı filin veya falan tarafa kin .lttıüı:it 
FWuerln um __ , 'ZI (A. !anmak...,.., Lond<a. 27 (A.A.) - Avua· de Lau.annenon V;d,y muhal•M. ~e nefre.t mi bağlamalıyız? tn. 

) Al rd
..... G••k tr.alya Haı'b•ve N••·rı, tayy•rele· L d 2 7 ( 1 ne .. F fınd l t k h 1 '-'9ml• . 1 "'- ~~~.ıı.ıo ..... ı ~ uman- Esir edilen Rumen ukerlerl, Al- ..., - Stokholrh, 27 (A.A.) - Par· on ra, A.A.) - ngiüz ıgore, ransa tara an A. ı am ıs eri mi beslemeliyiz! ll 

an ıe.ının e a•: man 'bafkumandanlıır..nın Romanya rınd yerlerini tayin eden genit bir lamento .tarafından '--Lul edı'len Orta~rk tmumi karargahtnın manyaya ödenmesi jcap eden j~. Hayır, hepsine birden ac~-'- Mh1P11..I 

Şa kta ha 

'-Atın Ok"'- .. n .. u, a-. e• ra yo teaisatı yapılacag-•nı bı'l..ı'r- ,..~ bı:.::.· gal fi k hi . . ı111&& r re... ...,. •-· _,. ukerlerine emnlyetl olmadı.ı.ı lçln IU bir •kanun mucibince lı·se ve orta· te ugt: masra annm ağıt para yeri· ssı tlstün çıkmalıdır. Emir al-
"et o dulan k--' Avrunaya • jmiftir. Yeni k-fedilen b .. aAl-•• L:L H ne ·'- 1 1 d r r nın mer - r- her Rumen alayına •O Alman aakerl- ....,.. .. "'" mektep talebeleri her sene vata· ı.uya ve abe,iatanda kayda ,.;ıımıen atın veri erek öden· tın a, vazife diye bu delilikleri ~Ucuma ,..mek ._ .....,._ ol· n1n Vttlldlitnl ..,.ıemı,ı"'"'. Alman ~ullamnak için miltohumo m.,..., n•~ müdafaan için bi, kaç bafto deie< bfr oey yoktuT. meli m ... J..o Fmwz • Alman cinayetleri yapanlar, iNaııl.,; _..U\liıuu 
ııuklarını lsb&t etm1'ttr· LllDberl' ve topçusu Rumen kuvvetıerlnln arka· ar yeti§tirecek bir mektep açıl· ta\un yapacaklardır. Üç yükaek Sur.iyede, Şamın timalinde ve iıbirliği hakkındaki planların tat- kemiren ezeli hırs hastalıklan-~ıa~ıstok mıntakalannda.Uerl~et ta· ınnda mevkl almaktadır. Rumen u- mıŞır. Bu tesisat yapılınca, deniz s.ın_ al talebesi son tafıail ~yları ıimali ~arbiainde, lngili.z ve hür .bik Mhuına konulmasında çıkan nın za llı il tl . lm.ıc:Wı"D 
,az sinln garbe dotru Yaaaye te kerlerl Almanların ve harbln aleyhin- ve •hava •kuvvetlerinin, pek uzun d .. Fran•~. kuvvetleri. nüfuz mınta- bozuklukların :baılan-aıcun t-LiJ va e en ve kurbanla-ı ı ._..,, 1--'" bl Al olan Avu t 1 h'll . '- ıçı~l edtüfeltle atı§ talimleri yapa· k d e ...,.. ndır 
•• unan vo pek ~ o -- ' • de olduktan için Almanlu bunlan • ,. ya .. ' onni aon· caa u "· kalann• .,.nı,JetmitJe•dfr. Mo,. etme to ı.. . lna~ hata ..,..keUD• .....,.. -ve bin· ...-ıa harp ettkmekı.dl,ltt. t•ol için dev, iye gezmel.,ine 16· kez ve aMil bölcelednde. yalnoz Muhabfr ezcümle tüyle de· Bu saniyede duyduğumuz de-~ '"'' ""' mUdat- u .. _.. •· Tayyanterlmlz Romanyanın Y., zum kalmoyacakto" mahalli faaliyet olmuıtu" m<lktedı., rin te.;•ttr,_ asıl hutalılı:la 981'• 

n ~ah:nutıerıae rutıamıflardır. Bu '8hrlndekl ukerl hedeflere hUcum et- İdari yenilikler Budap••l1ı.d İtgal masraflarının altın olarak pı~ma~a, ugraşmağa ait azmi. raıt~e, Sovyet ordU8U ve hava kuv- mltlerdlr. B\Al'&da bUytlk tahrıbat Camberra, 27 (A.A.) - Baı.1 "9'U e . ·ı· El . . tediye edilme-.i haıkkmdakj Al· mızi ~ır kat daha kuvvetlendir-etlerı ile çarpıtma. daha Dk hudut yapmıflardır. vekil Menzie federal kabine.Un b k • lngı iZ ÇiSi :man talebi, Alimanların fimdiye !11~lidir. TUrk milleti, insanlar ::.-rraa ~':"';.;~~:d•:e:!ı": "":""....:: ;;;,,,.,ı bududundokl ..... , .... hup kebine•i ve ikhoat kabine•i uyu bir ınfil1't ~ad.ar iler~ aürdükl-eri bir takım ıçın. nefret yerine sevgi, harp etl!ml:I ıtala~ımız mUhim ve k&U muvaffa- m\Rılm blr P1'l&r ırupu Prust neh- olarak ikiye aynlmuının nazırla- İsveç hükumetini ıdd.ıalar hilafına, altının Almanya yenne barış, taassup yerine te- .19ıdltti 
•votlu eld• .............. mu..r rlnl ........ dllfman tol>O'aklat'ma nn vazileluini kolaylaflnacai•n• na.zannda bfrinci .ı .. ecede ol>em. samüh yaratacalı: bir devrin an. akıvetıer pek yaklnda. blld1rllecek: baakm yapm!flardır. 'Bu ceaur asker- eöylemiftir. Bu sayede nazırlar Asker"ı makamlar ~ hsen takbih etti ~eti ih.~~ ~~r meta olmakta de- cUsü olmalı, karanlıktan, vah-ıı·. • ' ler 10 d11trnan ukerlnl ealr alarak eakia.i glbi eık sık seyahat et~ek m ettıgını ısbat eykmektedir. şetten, barbarlıktan bıkan, bi-

tlrm 

meob · t' d ık ki hk Londr .. "7 (A.A.) - Reuter ajan-s• l91er ve blr mttralyösle s tU- urıye ın e aımıyaca ar· ta ı"kat yapıyor .. L• zar olan bütün inaanlara .... _.._a .. o 

R
·--•-- •~_ .. ____ ,.....,. f k ,.... dJT Ha k b. · d ... · d sının dlplon .• lk muharriri yazıyor: la..nL.... f IMWLIAI _... .....---.• e e•inam etmlflerdlr. BUtUn plf· · rp a ınesı aua zıya e İ ilt l \ Y ınc a mu•"hı•m bı•r insanlığın nurlarını ae....-eg·e 

Moskova. ll'7 (.LA.l - """'1 bir tarlar .....,.. ıuuanna .....,.,,.,. Melboumeda bulunacak. iktosat ng e,... n """"'"" elçisi, hv"" ıt ı ·~ h'kanın kumandaDI olan - 4lr. bhineoi "" en iahtadeli bJ, ,,. Roma, 27 (A.A.) - Stefani Harielye Nwn w..._. davet olu· vazife Veni" vas a o malıdır. 
it ehri .-meıe tefebblla- kilde nerede hızın' et _..ı .... bı'lı'ree o· ajansının bildirdiğine göre Q.u· narak blr Alman tUn • ..,ınln Finlan- lVOr Akdeniz.de can veren vatan-

and ıbir n ..... 'Beyaz Rueyanın bam bölıelerinde e.o... dapeşteye bir kaç kilometrelik daya gitmealne mUsaade t. •tttni bil· Sıokıholm, 2 7 (A.A.) - ı daşlartn ve Şam.da tttrbesi Jlkı· 
en bir Alman motörUl blrlltlnl top Kmlordu Unlformuını (iymlt faal rada kalacaktır. Bu kabinelerin mesafede bulunan Magy Ten- dirmlttlr· 'Bu, ancak keyflye. mat· haber alan kaıynaklardan öirv.f- lan, ebedi qykusunda rahat.as 

teşi ile dafıtmıf, blrlltln yansını d1lıpman snaplarmın ıörUldUl'U tesblt her ik.isın.in de vazifeleri senit o· teny· de ıbü·"'"ı. bir infillk olmuı· buat tarafından n~redllmeden "·- ·ı ..ı ·- .. S R .ailen Salih d di · ~....n1..:-
1

-
abvetmlf, altı top"" .. - "'"lmlfth-. _,.,.., ... teO'dlti le- lacakh« Ancak heyad m ... ıeJ., ,_ ' n•--• go,., ovyet uayanm rııfü a Dl ~u·-

labrlp eylemlfllr· yakkuz .. _ du,manm bu hil-1 ;ıu kobine tuafondan müttmken tu,. lnfilı.k o kadu oiddetli ol· kaç ... ı •vvel elçiye babtt v..ıı..., aobok H .. iciye Komiaed Litvinol Ju ~.il.\ ,ııodetmenin en iyi yo. 
Tayya....,ı mıııt.zlm KaUak bir ba· tam vakUnde .. J ...... k bu d"- tetkik edil~ekti>. Bu •u<etle na· muti ... ki lludapeote'nin bütün "'" :!'lüm lili vazife v .. ilmek üze" - . .. a•- ta .,,. ..., mahallelerinden i•itilmi• ve aar· İn""'llz el"isi Mallet, tsveç hUkQ-

1"~~Y dav t ed'l · •:r • yJl• ....... 
a muharebesinde ,.ç .,.....an yya- man srupları imha veya esir edllmlf- diren birle•ecdderdir. ,.... •• ..,. •· " a e 

1 

mıtw • .l'U..Dll'U'-
,. .. ntı niasediımittir. metının lbu karannı ,ahaen takblh ır - ~ R t ...... eııt dUşUrmtı.tur. tlr. Beyaz Ru.ya araalalnde casusluk Diğer bir idari yen.ilik de §U• etm'• ve mezkQr kararın İn""'llz hU· Tan ~ S.dabad kurmd• eu ar mauırr .. ..., 

........ _ , ........ -.. Al __ ._ __ .... 
6 

d Felaketin eebebini öğrenmek "i 

6

' h 2 1 Tayyareci, m~ ... wı-·....,. · ~·-..•muhtelif noktalara 4 ilA. ur: k~etlnce her halde fiddeUe tenklt a ran, "l • (A.A.) - ran 

U 
'blr uat mUcadel k' .. Wk için a.skeri ımaka;mlar tahkikat Ş hi -.L R .u. an tayyaresi e e oy parqtltçü kıtaıarı tndırmlştlr. Bütün partilerin • azalarından edllecej'lnl söyleml,tlr. & nt.-aı ıza ~'-" Pehlevi Sa- Al s tonı, ve Oç ,..... olnUf ~ ..;;a· Bu -totııor yakalanat'ak ukerl •T,U.ekkep yedi P"'la.mento ko· yapmaktad,.lu. Atmantann yakında lav.,.ın Al· •-;"•d yazhk ka•- aitmitti" m an • ovy 

en ta,.,......ı ile --mu ak m&kamlan. teaıhn odilml'1""11'· Bun· mioyonu teoekkül etmifW.. Bun· Romon1• biikametUPn yeni bir manya il• mutabok olduttunu ve Hlt· ,...,.. Harbi,.e N._ Poriae 
uttur. lann her blrlnde verici bir radyoma· 1 d b' h l•rln yenl n•·ft-ına gtrm-·lnl lste· sitti h b. de vaz·ıye ar an Jrİ arp maaratlarile, di- karan '" U>CW" _. v~L 2 ar ın 

Halk ellndan pdlli k&dar lutala· klneaı .....ın" P.,..UtçWe" ""'" d&· mesi mubtemeld1'. ..,y. 7 (A.A.) - H.,ı.;... rınuza mtıuJıeret etmekte ve vatan ha •lddetıl Uclblrler alınmıflır. Uk· ğerj içtimai emniyetle, üçüncüsü Bükrcı, 2 7 (A.A.) - Stefa· Nazırı Generel Huntziger bu sa· ıtıUdafıl aıfatile vaslfealnl tamamUe ranyada bir yere hava yoluyla kıtalar temettülerle, dördüncüsü gelirler ni: hah Parise hardtet etmi!tir • 
..,,,. bUJunmakteıbr· lr.dlnnek için y ... an "" -- ve inoan kuvveıl.,inin oefob.,Ji- Cene••I An<oneaco a .. .,.ı.,.a Amiral Muaelierd""-·~ Lonclraya • --v---

...... k
'ame esnasında o civarda bUlunan 'bir kı- iile, betincisi rad')'o nqriyatile, » vuuu Hür Fransa d•'"'"'N' 

-.a1a zıl süvari cilztltamı dn ..... an yere l- a tın<:ısı resim ve ver.gilerle ve Londra, 27 (A.A.) - Hür Londra, 27 (A.A.) - HUr Fran-
M

--L- ı ve vukovina .için yeni ıbir zirai 

ner inmez hUcum ederek bUtUn .....,,pu ye ıncia.i arp Nnay.i.i ile me•gul . d k ) l il d Franaız; ~uvvetleri umumi karar· sız deniz kuvvetleri bUytlk bir faali-ıirmiJecek 
...,.... d ' h plln hazızlamıttır. ~u plan aaye· 

.,. - 1 ı~.- B ,... •ın e öy Ü ere e erin en alın· 
Londra, 27 (A.A·> - Gece yarısın- lmha etm••ur. Kulel mıntakuında o acaa:uı-. ~ korniayonun heT 1 aahının tebliii: yet sartetmektedlr. Bunlardan ik181· 

•·- "' b' · lh k mı§ o an. arazi iade edilecektir. l · """ sonra Jrloakovada lflklann sön- bir Sovyet al&'" dn ...... an kuvvetleri mne Ü \unet eritanından bir Hür F ranaız deniz kuvvet eri ne meneup mUrettebat. bUyUk hiz-
,.....,.. 

1 1
,..,. "' ...,... - Beaarabya ve BWtovıİ.na hudut. M ll tı rd b ı d '"""'"meelne karar verim,...... Tlyat- tarafından aanım••tır. Fakat kuman zat riyaset edecektir. kumandanı Amiral uae 'er, son me e e u un ukları lçln b&ı,ku· 

"T larında münhaaıran Rumenlerden d ....... .,.ı.ıan a6ndtlnDO •aotlDde U.. dan ·-mahl'an• "'' hankeUe d., ı..,ekat eanuonda temayllz eden man an taO'afmdan nı,anla taltlt e· 
Panacaktır. man çemberlnl yanmf ve gerek tn· mürekkep -zirai mıntakalar ihdıH Rub.ia ve Minerva denizaltrlannı dilml~lr. 

Resmen vuifedal' olanlar hariç oı- aanca serek malsemece zayiat ver· Bulgarisfanda edilecek ve bu sayede ,arkta ırki teftit etukten sonra Londraya av. 
'lrlak Usere JUndUS biç kimle lılosko- meden bUtUn alayı kurtarmaga mu· bir ileri mitıia vücude getirilmit det etmi§tir. Suriyede 
•aya glrmeğe ınesun deflldlr. vattak otmuftur. olacaktır. 

SOYief tan•alid" 1 Sov;v.t mıneuna karşı harp etmek Yahudilerin si11ası·- General Antonesco bundan 
.... __ ..w-a lıkanı ı.ternlyen Ltakov adındakl 'btr Al· O:# maada Motdavya köy mıntakala-

_,,::-;:;'(A:A:ı - ....... .. man eri ...... tat'afnntsa ...... ,..,. yattan bahsetme.eri, nnda ikam el eden y obudllerln 
lana d . Llskov Alman ukerlerlne hltap ede- derhal uzaklattırılmalarına da 

So~:;·tan9"1eri dUn cstle U&erl rek HlUer rejlmlni devirmelerini ta· g ;ce/eri Sokakta karar vermiıtir. 
ltoroemezo. Bud&Pette hattında dot lep etmlftlr. ao:aşmalaTl yasak 
tu sererler yapan trenl mitralyöz a- ı ====-============-: 
te., altına almlflardır· Yolculardan 
bır klşı ölmU.. Uç klfl y&ralanJJ11'
lır. 

F. Hindistam ve 
Avustralya işbiriiği 

Saat 13 te Sovyet ıanaretertıcu. 
... fehrinl bOmbU'dlJDan etmlflerdir. loınbalar btr kaç eve tubet etmlftlr. ıı!ydney, 27 (A.A.) - Felemenk 
llvn ahalld n bet kl9' oımu,. bir gak dUıt.anı erklnı barblye reisl ve 
Citnseler ~· Avuatr&lyaya selen Felemenk heye-

Saat 11 80 da ıbtr lovyet hava ft· tinin tefi Blnbafı Hunter Poortere, 
loeu ~ya tekrar lltknım etmek la beyanatta bulunarak Felemenk Hln· 
leınıt lM de ııacar t&JYU'9 deft .,.._ &atanı, Malaya veya Avustralya ta· 
ltryaıan aovyet tananltrinl bom- amıaa utradılt takdirde bu Uç mem 
ıı.. hanıulelerlni atmat& vakit bırak· leketln blrttllrlne yardım edeceflnl ve 
"acsan KacU topnJdU'IDI terket- mU.terek emniyeUerl lçln lf 'blrlltl 

'uye lcb&r etmlflerdlr· y&p&calmı .O,lemlftlr. 

Saat 11,115 ta Od 1GY19t taY}'U'tlt 
'1ıcıapeıftey. ya11ıe,.,,.ır. tltemlt lae 
te tanare dett bataıJal&rllUn mu
.. belell Jcarfllmda ıert dDDmiJe mec 
"1r olmutlardn'. 

Leainpad'a Jaava alam 
Londra, 27 (A.A.) - Vltl aJansı 

""'•iden hareket eden Alman tayya
erlnin tekrar Leninırada ve Kron.s 

deni• u.itJn• ıaarrus eWlclerlnl 
llOlll'ln••kteclir. • 
1lu aaN,ha kadar eovyet tayyarele-
on d&'dtlnctl def• olaralC Jl'tnlan· 

A'llo UJn&nD1& taarrus etmif-

Sofya, 27 (A.A.) - Dahili· 
ye Nezareti, n~rettiii ıbir kararla 
Yahudilerin siyasiyaltan babeel· 
meler&ni ve uat 21 den sonra so· 
kaklarda .do)&flllal&rını menet· 
miştir. Re•men teyit edilmiyen 
haberleri yayanlar da aiır ceza· 
lara çarpılaC;!klardır. 

Bu tkarar hilafında hareket 
edenler kamplara gönderilecek· 
tir. Y ahuclilerin radyo makineleri 
mu.adere olunmu~. telefon cihaz· 
lan keailmiftir. 

ltalyan mülteciler Sofyaya vardı 
Sofya, 27 (A.A.) - Stefanl ajan· 

sından: 

Sudyeden selen 110 İtalyan tebaa· 
u bu sabah Sofyaya gelm1'tlr. 

İtalyanlar Belgrada dofl'u yollan· 
na devam etmltlerdlr. 

Macaristan 
Rusyaya harp 

ilan c.tti 
(Bafl 1 ...... , * 

kerrer iıücumlar neticeainde, Ma· 
caristan kendiaini Sovyetler Bir· 
liğile harp halinde telak.ki etmek· 
tecür. .. 

Heleinki, 2 7 (A.A.) - Fin· 
l.ncliya, Sovyetler Birli.ğile harp 
halinde bulunduğunu resmen ilin 
etmiftir. 

ICafa'ya yapılan bava hücumunda 
20 kiti öldü, 18 kiti ,.aralandı 
Budaıpette, 2 7 (A.A.) - Ka· 

f&0 ya yapılan Sovyet hava hücu· 
mu neticesinde 20 kiti ölmüt ve 
18 .i ailT olmak üzere 4 1 kiti ya
ralanmı9tır. Atılan 2 5 ıbomba, 
fevkalide Nahim hasar vukua ge· 
tirmiftir. 

Almanya 
sulh istiyor 

( ..... liMlıle):::ll 

zı tekllflerl, lngllterenln Ankara 
BUytlk Elçlsl Knatchbull • Hugeıı
ıen'e blldlrmi9tlr. Saracoğlu, bu tek· 
llflert, HlUerln Sovyetler Blrliflne 
hücumunu takip eden pazarteı1i gtl· 
nü ln(illz bUytlk elçlslnl kabul ettıtl 
uman kendi8lne vermiştir. GörUt· 
menin yalnıs bir kaç dakika 11UrmU9 
olması, lngllia cevabının tereddUde 
hlç blr eureUe mahal bırakmıyacak 
mahiyette olduğunu göetermekteclir. 

Anadolu Ajuasmm notu: 
Ba telCraflD ,.e ayni mhada l· 

... olanaa 'llllıbeılerln ~ 19. 
~ etmedlll ,.e uydarma o&dup. 

"9111 mald8lerdea Amdolu Ajan· 

..... blldll...,,..· 
Berlin, 27 (A.A.) - Yarı resmi 

bir kaynaktan 'blldlrlliyor: 
Almanyanın Ankara bUyUk eiçlsl 

von Papen'in, İngiliz bUyUk elçlslnc, 
sözde bir sulh teklifi yapmıt oldufu· 
na dalr yllb&ftcı memleketlere yayılan 
h&berl@rin haklkate tamamlle muha· 
lif bulunduğu bugiln Hariciye Neza· 
retlnde yabancı matbuat mUmeullle· 
rlne blldlrllmiştir. 

Kwda&la ....... karartma 
tecriiheleri Amerika Zencileri 

R• telalili 
.... J.fotkova, 27 (A.A.) - &ovyet la· 
~buat of1ll taratmdan dUn aJrfam 
"'1-edUen Kuıdordu tebllli: 

Ottava, 27 (A.A.) - Ottav&da 1• 

tıklan karartma tecrUbelerl muvaf
fakıyetle netlcelenml,tlr. Tecrübeler, 
bir geyrek ııaat •Urmuttur. kıtaıannm tMa,UO Kln8k börs-ln

.. büyuJc dtı.man tank ctldtamları 
~ kanlı m~ ~- Bikrette 4 tehlike İfar8Iİ v..U.ti 

· Muharebeler de.am etmektedir· 'BUkr l.ııck istlk tinde tanklarla bll- ef, 27 (A.A.) - Gece Bilk· 
tGaı l1ln ya,=•kalllr ~ I• refle ' alAnn lfaretl verıımı.,ttr. 

~e cert)'an etmlftlr· 
Cdrnou laUkameUnde )ata1armUS Paria raci~• fiklyeti 

t nehrlnl -ek lltlven d1"-a- T __.._ 27 ın ..... - -1 ...,... ._ ..... ., (A.A.) - Alman kon-
e0eff4detıt htıcumıannı muvattakl· troın altında bulunan Parla radyoeu, 

8. R00tevelt'in Amerika 
zencilerinin harp aanayiinde 
~ memnuiyetini kaldır· 
dalı bildirilmektedir. 

Şimali Amerika lnailiz müa
temlekelerine zenci ......uı 
itbaJi 16 DCI wrda batlentlf 
ve eair ithalini meneden 1794 
lwauaaa kadar clevun etmit
tir. 

ton P,i biiyUk merkedere •· 
kın etmete bafladdar. Nev· 
york tehrinin Harlem aemtin
de çok miktarda toplanan sen, 
cilerin NeYJOl'k bükimeti da
hilinde aa)'lal 1920cle 198,483 
iken, 1930 da 412,814 e Jlk· 
.. lmiflir. 
Lember9, Libau, Minık, 

Ri9a 

yllda Rip'mn 22 kilometre 
cenaba prbiaincle bir liman• 
dU". Nüfusu 17,238 dir. İbn· 
cab: Hubultat, ketentohumu, 
keten, keneYİr, kereste, ç••· 
dar ve deridir. 

Mimk - Sovyetler Birli
jincle 8eJu RuaJUID ...-ile
Delir. Batlac:a mamulAb yinUi 
.......... ppka, cl.-i .. ,.. 
ticareti, keten, keneYir, baida1 
ve kereateclir. Nlfmu 1927 •· 
)'llDlDa sön 153,500 dir. 

(a.,tı 1 ~ ır>U 

]ar yapslmıflK'. 
Rayak'ta, m.itr.alyöz ateıtile yer 

de 4 tayyare tabr.ip edihnit ve 
diğer bir çok tayyare huara ui · 
raulmıftır. 

Dey.rezzor' da, üç Potez avcı 
t&'Y)'aresi yerde tahTip olunm\lf 
ve tayyare meyıdanındaki binala· 
ra bombalar atılını§ltır. 

Homsda, Avustralyalı bir tay. 
yare filoeu dört cMorane> av 
tayyareai tahrip etmiş ve diğer 
bir çok tayyareyi de huara ui· 
ratnılıflır . .Bu tayyare f.iloeu, pet· 
rol ve cepane depolarını berhavl 
etmiştir. 

* Londra, 27 (A.A.) - Loa· 
dranın salahiyetli mahfillerinde 
bugün bildirildiğine söre, Suri· 
yedeki İngiliz kuvwetleri çok mül 
tahkem olan 1'üdmür me~ 
tedrıc:en muıhaaara ediyorlar. 

Hür Franeız "kuvvetleri ŞMnm 
bir kaç ltilometre !imalj ıarkisin· 
de olan Maaralba'yı i§gal etm.it-' 
!erdir. 
Şam - Beyrut yolu boyunca 

.ilerlemekte olan lneiiz kuvvetle· 
ri Şamdan 17 kilometre kadar 
meaafede F ranaaz topçu ateıile 
durdurulmaıkteıd•r. 

Meııc.,-um· da İngiliz sivari 
devriyeleri V.iıehy deTriyelerile 
temu etmittir. 120 ÇeıCez İngi
lizlere teslim olmu§ıtur. 

Vic:ia1 Jan.etlmi mlıWaa,a 
deftlll ecliJor 

Vicfty, 27 (A.A.) - 27 ha· 
ziran tarihli Franeız rumf tebliği: 

Franeız lutalan 20 aiin üen 
çetin muherebelerd.en eonra kah· 
ram•n<:a mukaıvemederine de· 
vam etmekte ve her tanıfta dii9· 
mllft k.u.wtlecini durdurmakta· 
dır. 

Mercayum mıntakae1nda bu 
sabah kuvvetli bir lngiliıı taarruzu 
tardecHlmiftir. 

S.,daya hlcam '-tladı 

Açık tetekkür a..::;t:m1'lerdlr. her akfun V1'lde aaat ona dotru A· 
a bGlpelnde Jutalal'JJIUS• merlb Mflr1 Amiral Leahy'nln ika· 

dut lloyundald meftllerlnl illa blr metPJU önUnde lnıwz radyosunun 
alt,e mub&fua etmektedlrl•. Bu· verd1ti haberleri ecn41bl1erden mtlrek· 

4lnıanlarla Rumenlerin yaptıtı kep ıjJruplann "toplanıp dlnlem•lne 
umıar pUaldlrtWmUflilr. Bkulenl· mtıııaade edlldltlnden flk&yet etmek-

4 blr Uert banketine tetebbtla eden tedlr. 

Şimali AmerikQa ithal ecli
ı. uncil..U. .lueriai Garbi 
Alrica içWindeD ya .. edil
mit ve yahut da kabile nİl1erİ 
tarafmclan .. tacirlerine ... 

Son tebJiilerde bu dört ilİln 
pçi7ordu. 

Lemberı ( Lwow) - Po
lonyanuı Galiçya e1aletinin 
merkeziydi. 1784 de kurulmut 
bir üniveniteai vardll'. Bathca 
mamulib maki-, hatla ve 
mumdur. 1914 - ıs de Rus
larla Aı.Dan • A~a kuv
vetleri aruanda biyiik çarpıt· 
malara .. hne oı.nu,tur. Nüfu
au 316,177 dir. 

Risa - Leton,.da RİI• 
körfesinin cenup acuncla ve 
dahili kanallarla Dnieper ve 
Volaa nebirlerile iltiaak peJCla 
eden Garbi Dvina üstünde bir 
liman ve Letoayuun merkni
dir. Sanayü kijıt, kereate ha
muru, .. ııüloz, kibrit, pamuk v• keten .,,ac1ır. Rip, ıısa 

KudU., 27 (A.A.) - Şanım flma
llnde ilerlemekte olan müttefik kıta
lar Şama 2' kilcıllletre kadar bir me
aafede Şam • Htllllu.a )'Olluıun btru 
pr'bında bulunan "'-ydnaya·,.. hO· 
cum etmektedirler. Hımıwı, eevkUl· 
cey., bakımından ehemmıyeü oiaa bir 
merkudlt. lıltıttetilder tarafından ya
pılan ileri :hareketin HumUBU istllbd&t't 22 Haziran puar rtlnU Pu;k 
ettiği qiklrtf\r. • de kızımız Kl.bıi.fah Kalk&vu. 

\..-_ıman kuvveUert Prut nebrlnln prp Radyoya göre, bu dlnleytcllerln btı-

~· ~ fava lcuwetlerlmlll ıaÜıcretıe pet· yOk blr kJIDU Yahudidlü. Diterlerl 
~~mtakumdald Ploe9tl teJU1ni ve Viflde ikamet eden &!50 kadar Jtu, 
~ls U8ertD&leld Klltence Uma- altmıf kadar lngillz ve ytl& kadar A· 

lıudmllD etmJtldlr. PlOl9tl ~-

h1nuflll'. Birlefik Amsikada 
1•ran HDCilerin aa)'lal 1790 
ela 757,208 iken 1860 da 
4,431,830 ., 1930 da da 
ı 1,891,143 e :ril)qelmiftir. 
Bunlar enelce pamuk ,.tit
tirilea batbca cenap büldimet· 
ı.incle topl•nnntlar.ta, fakat 
Umumi Harpten aonra cenup
tan fimale ve Nevyork, v..-. Libau ( Liepaja) - Leton-

de Bnmen tacirl.-i tarafmclan 
depo tebri olarak ......... 

Sahll kıamıı\da topçu dOelloeu de- oğlumuz Hasan Kumanuı ntırala 
vam etmektedir. Buradaki kara kuv- renlerlne huaurlarlle teref veren 
veUerinln vutyetlnde delifUlük 3'0k· yın mlaaflrleriml&e ve p11emıl,Jei•~ 
tur. telgı:atla aaadetlnlme iftlrak eden 

Jılen:eayun bö1s99lnde ndltteftk tUn ah~ t.lenen 
kuvvetler, CUdeydenin & ldlorutre '1- ederim. 
mallııde itpl edilen Aniye de dabll 'hMlla Ioftsna 

olmak Uzere meVSllerlnl tak~e et· -- -
mekle mefllllMrler. 
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Bursa köylüleri arasında: VATAN'IN 
~SUMER BANK 

Bursada yanık alınlı 
köylünün koza bayraını 

Vali bir nutuk söyledi 
ve büyük merasim yapıldı 

lerile alakadar iki t~ekıkü\ vücu
de gel1miş bulunmaktadn-. Bun· 
lardan biri.si k.oza. tarım koopera· 
tifidir ki müstahs:l lehine azami 
gayret sarJetmektedir. İkinci.si de 
yukarıda zikıret:t.iğimiz. ·oza ta· 
cirlerinin kurduğu bir ~rkettir. 

Yanık alınlı, saf bakı lı Bursa nü. insan asıl böyle şeylerden 
köyliuen, yetı~tırdikleri ilk koza· haz duyar. 
lan saııtlerce mesafeye varan - Fakat sen çalıınroışsm, hak 
yerlerden Bursa.ya getirerek bir etmissin bunu. 
(koza bayramı) yaptılar. Koza ~Çalışmayan adama bir şey 
kooperat fı ve Tiçaret Odası Ö· verir mi Allah'} 
nündekı meydanı, Koza hanını - Bu kozayı nasıl yetLc;tirdin? 
dolduran bu temiz yiıreklı Türk - Üç ~utu tohum a9111~tım. 
köyliılerınin bir araya gelmele- Sonra, hani bir soğuklar olduy· 
rınden, gür sesleıile :konu<ımala· du ya, işte o zııman dutlar yan· 
rından doğan hafıf bır uğultu dı, böcekl':r oaz ~alsın ölecekti, 
meydanı do duruyordu. Bu ses· ıyarısmı ihtıyar bır ı-adına ver· 
kri daha yakından duynuık ar- d.ım. alanım da ık.endi dutl~~
zusunu yenemeden on. rın ara- la besle.meye çalıştım. ~ d ' 
sına karuıtım. seslerıne kulak ve- Allah devasını tez gönd"' ıb, utk-

.,, l ık"" k"" .. ık zrl-••• ça uca 
rerek sakın bakış arını seyrettım. arın ·o unu ~rd: O d . aprıik f-"" ı. n nn son· 

l te 'bir ,ihtiyar, saçları önün· yenı Y ,J;l • Allah ba,.ırnızdan 
_,_ k · ·· ra at\;ır....- . " 

de'kı ıkoza kadar UiK, yanı yuzun· le .~ efmesın • devlet aldı; öküz-
de derm çizgiler var, parlak göz- .~rfe de oğullarım çifte giderler· 
lcrini tatlı bır bakış '5iislüyor~J1t.~ di. Dutluktan yaprakları sırtım
tarafta bir kaç kadın ~,i sırala- da :getırirdw. Snhah lbir sefer, 
ayırdıkları yere k~frchısus, gizli öğleden sonra da bir sefer ....... 
mışlar. Ken<!ie' rna ik köylij !kız- par.dım... Köyün göründü.;:.-- sır-
_;\..· (b" •• li f l c.J. Çin otu· ~l l t:.:. &ll.Jc:ınalı ell~rinin c&1ıeği ta dge nce ned es enrn"""'n köylüler 
ar. ""fe .temaşa edıyorlar. rur um, ora an irr 

r·9 d derlerdi ki: Eznj.->dayı, ıbak, oluk 
u stra a eksperler hc::rkesın l k k ...,r .üzerınden sırsık· 

mahsulüm.i, alıskanlığın verdiği 1° u t;~ a ..... ~n bırak bö~le git-
b" k 1 l kl tk"k d d"• · am OWP•-:ı- ' ' ır . o ay ı a tc ı · e ıp ıgerıne me ı.ro jş... Ama ben bırakma· 
geçıy'.?rlardı. Şehir bandosu™:'n ri .. ?; ç.o - ükür Allah, işte, hakkı
çaldıgı o~~n ~avaları bıtm~ {ıı çok çoık verdi. Beni şimd,i o 
Bursa valisı Refik !Kora itan k':r: 1 sırtta karşrlarlar· bu onlara misal 
lünun ba)i ramına ~c:lm s Val! olur. ' · 
nut:kunun brr ~ermd~ Umumı _ Niye köyl\iler aana .-.bırak> 
Harpten evvd r.Ko tenın 7,5 d". l d -. 

.1 ık"l L.ı • d". ı)iorar ır 
~ı yon ·.ı o o~~wg.unu, şun 1 .ıs.e - Sen .ihtiyarm1ııım da ... 
gıttıkçe ıler'lendıg.ı halde ancak _ .Kaç yaşındasın? 
3 milyon kiloya varıldığını söy- El]j 'b 

-ı ' eş. 
lec:liği zaman, kabil olmalıydı da, _ Hay et hiç beli" değil 0 

hepsınln yüzündeki (ona .doğru k d d" r ·' .ı.· All.ı. h b : 
gid

. I) ·r d . . a ar ınçsm :ı>ı... a agış· 
ıyoruz ı a esın1 .taşıyan sert ks 

bak~~lannı görmcli,Y-di. Nutku :: E.. •• Öyle olmasaydı biı dü-
r~:~ 'o~ ve heyecanla al- zine onmum olur muydu? 

11!u:1'Vr T • - Bir düzine ımi dedin! Yani 
]im heyeti Y cnisdıirin Ufuk 12 tane? 

köyünclen Emin Kaq>uzun koza· - Ya .•• Sofı:aya bir oturduk 
sını oir.incı o rak a tın etmişti. mu yirmi Jta ık birden. Ama da
Emin Karpuz "Vali ve diğer bü- ha şimdiye kadar bir defa bile 
y.ukkr.in "Vnnına g tirildi, ayrı ay- kavga etmedik; insana yemekler 
rı het>ıü onu tebrik ettiler. Onun şeker -gibi .geliyor böyle olunca .•• 
ağzındnn ancnk ( ğol 1) kelime· Anam zor yemek yetiştiriyor. 
si ~ordu; nem de ıbütün sc- - Annen mi}._ dedim. Ve 
vıoç, ileyecan ve ibütün ikan-şık gayriihtiyari: c Ya baban h diye 
~ula.rını yüklenm · olarak... sordllm. 
Meramıncn 800.ra birbiri içi- --- Rahmetli daha gençken, 70 

ne S!Okular k yere yatınlmı§ boş yaşında, öldü, Bir gün camiden 
koza bifelerinın üzerine oturduk, ~mıştı. •• 
jçinlicki sevinci .g.ızkmiyen bu «.Cıtliba Zaro Ağa kada.r ya-
mes' ut :;ift~.ıye sordum: şamağa niyetlisiniz, hepin.iz, ma· 

- Emin Ağa, bak, ıbugün, şalla'h I~ diyesim ıgclmi ti d<l, o, 
k.il06U 15 liradan 8() kılo koza bahasını anlatmış, tor!Jıılarına 
sattın. ihcdıyekr aldın, sonra. 
b'ütün lbu -ördüğun kal balık se
nın çal manı alkış1adı, tabii çok 

~mnun oldun, değil mi~ 

e dıyoraun n, oğul 1 Se-

gcçm.işti: 
- Hele b.ir tan.esini görmeli

s.İn, dtyordu, keyümüzcle mektep 
yok (llDa çatır çatır okumayı öğ
renmiş. O ıda herkesinkj gibj ça· 
ırıkları ayağına geçirir, k_atar inek 
lerj önüne ..• Ak§amlan köye gel
di mi, clolatır durur, illa !bir ga· 
~te .bulur, bize ·okur. Be çocuk, 
derim, mektep görmedin, medre. 
se görmedin, nereden öğrendin 
bunları? 

Bursada Hava Kw-umuna 
tebernılar 

Bursa (Hususi) - Geç.en se· 
nenin 9 ayı iç.inde Hava Kuru
mwıa Bursada 6 7 31 O üra teber 
rudaı bulunulmuştur. Mat:ttay4tj 
ziran OJ1talanna kad'ar da " 
lira teberru edil~tir.k lan 

Bu1"5ada ilkbahar 4" OJU 

Bursa (Husu.-6' -. ~ugün, i~ 
bahar at ya,.,.....dr~ 1llc1 şehrım:ı.
zin Atıc 1;;- mevkundc yapılınış· 
tır. A~~ar mcyıdanUll ve tribü
.ni; s.oiduran binleırce kişi önün.de 
..ıoxt koşu yapılmı~r. Bunlaroan 
birincisi Bu?$8da yetişlirıııen ÜÇ 
yaşında, lıiç ıkoşu .:.azanmamış 
yerli ve yarım kan İngiliz erik.ek 
ve dişi taylar,a .ahsis ccliLmişti. 
lkramiyes.i 225 lira, m<CSafesi bin 
metre olan bu koşuyu Karacabey 
li Mehmet Bahad.ağın Birsen ad· 
h tayı kazandı. 

Dön ve daha yukarı yaştaki 
atiarın 1 70 lira ik:ratrniyeli ve 
1800 metr:e ıuzunluğundaki 'ko~u
yu Ha!:an Mutlunun Aneze adın· 
daki kır atı kazandı. 

Dört ve daha yukarı yaştaki 
saikan AT&p at ve kışrak.lannın 
Handikap 1-.o!}usunda 2000 met
reyi Mu!ılafa Tuııgutun Sevim 
ad1ı k zıl kısrağı birinci olarak bi
tir.eli ve 170 lira mıüka.fat kazan
dı, Dört ve daha vu'karı y~ki 
yerli yarım kan İngiliz at ve kıa
raklanna tahsis edileın 2400 met 
relik v.e 255 lira ıkramiyeli sonun 
cu koşu günün en güzeL ve heye· 
canlı 'kıo_şµatı oklu v.e M. Kemal 
Paşalı Çelebinin 9 y.a ndaki Olga 
adlı duru ah birinciliği Talat At· 
canın 5 ~aşındaki 'kır au Ceaur 
da 'bir boyun fa'rik.ile jkindliği ka· 
zandılar. 
Bursa tütünlerinin hepsi .atıldı 

Bursa (Hususi) - Bursa mm 
takasının yetiştirmiş olduğu 5 ,5 
milyon kilıoluk tütün, kamilen sa· 
~1lmış tbulunmakrtadır. Rekoltenin 
yükıse~ otuıtunn rağmen fiyatlar
da köylü .. levhine h~ç bir hadise 
olmamış, bilakis bütün sa1t!a lar 
mü ta'hs 1 lehinde olrnuŞtur. 

Bu muvaffakiyet iç.inde büyjik 
bir faaliyet hissesine ısahip olan 
lnhisarl:ar baş m'üdüriimüz t 1 r 
takdirname :.le .a1 tif edilmiştir. 

11 IJLllACA 
vinmek ne demek .•• Beni k.olum
dan tuttular, valinin önüne ıgö· 
turdül~r. lbep or dakıler lbenı teb 
rilc ettiler, o ikaı bal1k a3mıladı ... 
Ne dıyı0rsun se.n ... Ömriımün 60· 

nuna !katlar unutmam ben bu gü-

GONON 
[.eoRsAsı_I 

Ve zeki gözlerini <lafla parlak tw 

gösteren bır !hareketle, bulun bir 5 
sıhhat ve temiz yüreklilikle gülü
yor. 

- Pe'k.i, Oedim, şımdi bu pa· 
ra .ile .ilk defa ne yapmak n.iye-
tindefiln? ' 

- Hava ikurumuna gidq, bir ,. 

Çok Meraklı 
İki Yeni Tefrikası 

Eyüplü Hatit 
Eyüplü HaHt, senelerdenberi herl<esin alakasını ~efbetmiş 

biT adamdır. Bu adamın kim olduğunu, neler yaptıgını ~.ıa
mak için herkeste yenilmemiş bir merak vardır. B';'nun _ıçın
dir ki Halid'in her macerası merakla ok1.1nur, aleyhındekı her 
dava merakla takip edilir. 

Eyüplü Halid'in iki ruhu 
Halit'de iki ruh, ya"' bir vücuda y«leşmiş ve birleşmiş 

iki Halit vardır: 

Macc;ra Meraklısı Halit 
fyllik Meraklısı Halit 

ırırinci Hali't, insanların zaafını bir av sahası haline 
k,ınıuştur. 

İkinci Halit, Yaptıklarının bırbasının ruhunu tazip ettiği
ne inanmış ve h~rkese elinden i;elen iyiliği yapmıştır. 

İkinci Halit, birine! Ha:id'in münekkidi 
Şimdi, bu münekkit, macera meraklısı Halid'in bütün 

yaptıklarını anlatıyor ve halkın merakını tatmin ediyor. 
Hiçbir mbıta romanı muharriri her tarafından hakiki 

hayat fışkıran bu ınacera romanının yüzde birj.ni bile tahay
yül etmemiştir. 

Birkaç güne kadar neşre başlıyoruz . 

Malakalı Kadın 
Vatan, filmi büyük rağbet kazanan bu romanı pazar gU

nü neşre başlayacaktır. 

Bu romanı Rezzan A. E. YALMAN 
tercüme etmiştir. 

Dr. IS. da w 
TARANTO 

DAHILl 114.8TAJ,mı.aa 

~"TEBAl31Sl 
TUııel Şahdefirmenl Sok. No. ~ 

Tel. ~9208 

2 den 5 e kadar 

---·DOKTOR ÇIPRUT 
Clldl7e n Ztllırevl7e Mütebu

"'" Be7oğla Yerli ~ ı• . 
zan ~r:ıcla Poeta L~ 
l:ı>,eıelnde Me;rıneneı apart:naııı 

Tel: üMS ---i; 
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1 
TOPTAN SEBZE 1 
FİYATLARI 

2'7.6.9U Cmua gün11 
İt>tanbul Belediyesi .Merkez H9Jin

do sabahları öğlene kadar toptan sa
tılan yaş meyva ve tıebzo fiya.U~: 

i Oria t~ 

Kurut KUl'll.f -------- -
Bam ye 
Sakızkabağr 

Fasulye çalı 
Fasulye Ayşekadın 
Fasulye y~il 
Domates kır 

Bakla 

42,60 46 
3,50 4: 
8 12 

12 13 
s,r;o o 
ıı 13 
6,50 7 

10 ı2 

• 1,75 2 
ıs 20 
23 25 
23 25 
lll,50 11 

KCÇCKPAZAR 
Halk Part:sinin bu 
akşamki büyük 

müsameresi 
28.6.941 tarihinde CUmhurıyet 

llalk Part.lai KU Ukpnzar n hl· 

yesl tarafından tertip edilen va
pur eğlentisi bazı sebeplerden 
dolayı bu akşam saat 21 de bU
yUk sanatkArmuz Münir Nuret
tın ve halk sanatkAn Naşit öz. 
cnn ve arkadaşlarının iştirakile 

Cağaloğlunda Çifte Saraylar 
yazlık 'bahçesinde verilecek mU
sa mereye tahvil edilmiştir. 

VAT AN Gazetesi 
• lLAN FİYATLABI a--. 

1 > 

' > 
5 > 
6 > 

> 
> 
> 
> 

> 
> 
> 
> 

'JM 
MO 

360 .. 
100 
16 
M 

İstanbul Jldnci ln~ Memurluğun
dan. (90/66) 

l sterlin 
100 Dolar 

Kapan.:ş 

52025 

parça ... Elimizde hazır iyj bir fır-
sat varken ..•• !bir şeyler vereyim. Pancar 
Sonra ilave etti: N.e yapalım, her Soldan ğa.: 1 - Havaya gönder- Sarımsak 

l,50 1,75 
30 35 

Galatada Necatibcy caddesinde 
118/120 No. da Hofer Şirant Klay
ton Şiltle Vot Ziraat Makineleri Fab
rikası Macar Anonim Şirketi Türki
ye Merkez ŞubeSi aleyhine açılan da
\'a üzerine mezkör şirketin lflllsına 

mahkemece karar vcrtım~ ve iOllsı 
17.6.9'1 tarihinde açılarak tasfıyenın 
adi şekilde yapılmasma karar veril· 
miş olduğundan: 

1 - Müflis şirkette ~ı olan· 
larla istihkak iddiasında bulunanla.nn 
alacaklarını ve istihkaklarını Wl.ndan 
bir ay içinde lstanbul 1kinci tnaıı dai· 
resine gelerek kaydettirmeleri ve de· 
!illerini (senet ve defter hulAsa.la.rı ve 
saire) &Etl veya muısaddaık suretlerini 

]29,0950 
> .tsvıçre Fre. 
> Drahmi 
> Pcçeta 
> Yen 
> İsviçre I<Tc. 

1933 Türk borcu l 
1918 1.stikrazı dahlll 

29,95 

-.-
12,8450 
30,9150 
30,70 

ı., li. 

20 00 

21 50 

1933 ikrnmıydlı Erga.ni 19 75 

1934 Sivas - Erzurum 20 15 
Ana.do u Dcmlryolu Tam 44 75 
Demlryolu ?.filme il Senet 43 75 
T. C. Merkez Banktısı 126 25 
T. 1ş Banka& müessis hisse 130 00 
T. İŞ Ba.'nkaSl (Nam.o. muhar.) 11 10 
OSmanlı Ban:kası 26 50 
Ştrkcti Ht9}Tlye 26 00 

NUırnT 

Kalın beşi birlik , 
> 

24 8.)ia1' 
Mccl~ 

> (Hamıt} 

(Reşat) 

tm gramı 

Türk Altını (Re.şat) 

Türk Altını (Hamit) 
TUrk Altını kUçWc (Hamit) 
TUTk Altmı kUç"ilk (Azız) 

Oeman ı 'Bankası B ot..t 

103 00 
105 00 
109 00 

~ 08 
75 

24 75 
22 05 
22 75 
22 35 

2 55 

zaman Hıtecliğimiz gibi veremiyo• me, Bir deniz. 2 - Demir ~1, İttim. Patlıcan 
1_· 3 - Tersi: ince !boru, Sn.ha.. 4. - Sert Enginar 

ruz :&l... • 
Y c;nık yüzünün ktzar.dığtnı far- bir ses çıkarma. 5 - Bir çok ~lrle- PaUıcan ib&Ş 

keder ıgibi oldum. nmızin bUyUk mabedi. 6 - Baş is- PaUıcan orta 
_ Koza .için bu kadar emek lteleti. 7 - (Kasa) nrn dörUe üçil, Patlıcan ufak 

f 
Tersi: Arzuyu yerine getirme. 8 - Hıyar 

sar etmişsiq, mükafatını §imdi gö Yeme, Söz ite. 9 - *Bir nota., Tersi: Yeşil salata lo& adet 
rüyonıun. Bir <le Koza ~oopera- ale!Ade. 10 - Cefa, Tersi: Gam. 11- Taze soğan 
tifi vax, fU karşıda. Onun iç.in ne .. Yeni, Tersi: o.rkadaş. Maydanoz 
dü§iinüyorsun r Yukardan aşağıya: 1 - Tersi: Ytiz Dereotu 

Kuşağının araııından lbir zarf yüze, Arzu. 2 _ Tersi: haraç, Bir Havuç 
çıkardı, gülümscyerdk uzatt,ı.. renk. 3 - Miskin, Rcldtım. 4. - VU- Turp kırmw 
Bu, ~oope.ratife ortak•yazılanlara cudun bır kısmile. 6 - Dangalak. Soğan bUyük 
aitti. Onun yüzüne baktım, resmi- 6 - Kıymetli taş (cemi). 7 - Raci, 
müesseselere karşı rkat ikat sağ- Yanmış kbmUr. S - İnsan, BaAJn.· 
lamlaşan ibir itimadın .ifadeşini ya. 9 - Bir nota, Bir kadın ismi. 
taşıyan bakı...J.arını. etrafa kız.ıUık 10 - Kaba kumaş, Yaş. 11 - Ekmek 
veren kırmızı bayrakların beyaz Sesli iki 'hn.rf. 
lilY yUdızları Üzer.inde dolaştın- DÜ iKtl' BULMACA-SIN IALLt 
yorıd.u. :-.oldan Sağa: 1 - On.yamak. Nıım 

KALEOGLU 2 - 1lı\.m - çatana s - Şaki - Fail * 4 - Yaralanmak 5 - Sis • Mi 6 -
AlA.kasızca 7 - Namaz 8 - Cam • 

Bursada (< Koza Limitet» tirketi Ahır 9 - Ada - Acemi 10 - Mtki -
Buma (Hususi) - Şehrimizde Elem 11 - Si - 11 • La. 

buhınan kıoza tacirleri kendi ara- l:'uknrıdan A~ıya.: l - Diş - Şal
larında (Koza limited §i~eti) •HL gam 2 - Alay - Adil 3 ._Yakalan· 
lı bir teşekkül meydaf\1l get.irmlş- mak 4 - Amir • Ka - (a.k) - İs 5 -

lerclir. Bu şirket işi henüz tC§eb· Asam (Masa) 6 - Aç - Lisancı 7 -
büı sahasına geçmeden evvel ge- Kafasız 8 - Tan • Amel 9 - NMm 
ne bu sütunlarda haber verdiği,n - Cahil 10 - Anlamak • El 11 - Ma 
gıbi, bu su-retle, Bursa.da oza i~- - Ki - Aıııma. 

l\IEYVA 
Elma Osmn.npa.şa 
Armut Akçe 
Armut Mustabey 
Armut yabani 
Erik türbe 
Çilek ağaç 
Frenk üzümli 
Kiraz 
Vişne 

K:ıysı 

Şefta.l 

Li:non 
Karpuz yenidllnya 
K:ırpuz yenldUnya 
Karpuz yenidUnya 
Karpuz İzmir 
Karpuz İzmir 
Karpuz İzmir 

22 23 
·1 6 
ı:; 6 
3 4 
2 2,50 
1 2 

125 150 
1,50 2 

-,50 -,75 
-,76 1 
2,50 3 
1,25 1,50 
2 3 

10 11 
25 35 
15 22 
10 12 

8 10 
40 45 
25 

3 ' 12 15 
40 70 
20 30 

5 6 
40 50 
20 30 
10 15 
20 25 
14 16 
5 10 

tevdi tcmeleri. 
2 - Hıla.fına. !ıare:ket' cezayı me

suliyetl mtı.stelzim olmak ilzerc müf
lisin 'borçlularmm ayni müddet için
de kendilerini ve borçlarıru lblldirme
led. 

S - Müflisin maUannı her ne suret 
le olursa olsun ellerinde lbulunduran
larm o mallar üzerindeki hakları mah 
fuz Jtalmak Uzere ayni mlkldet için
de daire emrine tevdi etmeleri ve 
etmezlerse makul mnzereUerl olma
dıkça oezayi meıruliyete uğrayacakla
rı ve rfıçhan haklarından mahrum 
kalacakları. 

4 - 4 temmuz 941 cuma gUnU sa
at 11 de alacaklıların ilk U>planma
ya gelmeleı·i ve mUflisle mllştcrek 
borçlu olanların ve kefillerinin ve bor 
cunu tekettUl eden sair kinıselerln 
toplantıda bulunnıağa haklan oldu
ğu i!A.n olunur. (57U) 

Sahibi ve Neşriyat MUdUrU: 
AHMET EMİN l" ALMAN 

Bamldığı yer: VATAN MATBAASI 

UMUM MtiD'ORLtlÖtlNDEN: 

MEMUR ALINACAK 
İstanbul şubemizle Ankaradaki Umum mUdUrlllğllmilz ıçİI\ vergi 

ve pul işlerinde ihtısası olan iblrer memur alınacaktır. 
Tnlıplcrln tahsil ve hizmet vcs!knlnrile birlikte 10 temmuz 1941 

pel"1}embe akşamına kadar Ankarada Umum MUdUrlüğümUzc veya ls
tanbulda SUmer Bank İstanbul şubesine mUracaaUarı ..... 

Küçük tasarruf 1941 IKRAMJYELERl 
ı adet 2000 liralık = 2000. -

hesapları 1941 3 > 1000 > = 3000.-

2 > 750 > = 1500.-

iKRAMiYE PLANI 4 > 500 > = 2000.-

8 > 250 > = 2000.-

K.EŞlDELER: 4 Şubat, 2 lUBJ'"IS, 35 > 100 > = 3500.-
1 Ağustos, S lklnclteşrin 80 > 50 > = «)()().-

tarilıJerlnde yapılır. 800 > 20 > = 6000.-

Kuruluş tarihi: 18S8. - Sermayesi: 100.000.000 Tilrk lirası 
Şube ve njans adedi: 265. 

Zirai ve tıcart her nevi banka munmelcleri. 
Paı·a biriktirenlere 28,000 lir~ ilnamiye veriyor 

> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 

Ziraat Bankasında kum'banılı ve ihbru:mz tasarruf h~larındıı. 
en az 50 !ırası l'bultmanlarn. senede 4. defa çekilecek kur'a He a,ağı • 
da.ki plA.na göre ikramıye dağrtllacaktır. 

4 ad t l,000 liralık 4,000 11.ro. ıoo atlot 5-0 lit"alık ~eoo Ura 
4 » 600 » 2,000 » 
4 » 250 » l,000 :ı> 

120 » 40 4,800 » 

40 " 100 » 4,000 » ] 60 ,. 2-0 1> 8,!00 » 
DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bır sene içinde 50 liradan af&• 

ğı dtlşmlyenlcre iltramiye çıktığı takdırde % 20 fazl88Ile verilecektir. 
Kuralar \Senede 4 defa, 11 mıırt, 11 hnzirnn, ll cyını, 

ıı Binncikamında. çckUccektir, 

~·----~-------------------'' 

Gerçeklesen Rüya 
Yazaıı: Ahmet Eınin Y ALJJIAN 

Bu sıralarda pek tabii olarak hep günün meseleleril• 
meşgulüz. Fakat yarının düzeni ve inkişafı hakkında da 
arasıra olsun zihin yormak. kendimizi hazırlamak lazım ... 
Bu maksat için Ahmet Emin Yalman'ın (Oerçekleşen 
Rüya) adlı eserinde bot münakaşa malzemesi bulabıiirsi
niz. Bu kitap, hepimizin her günkü ıstıraplarma aoku
nuyor ve hakiki ihtiyaçların icaplarile ölü usuller ve kai
delerin yarattığı sun'i kağıt alemi arasındaki farl<ı iyice 
canlandırıyor. Dertlere teşhis koyuyor ve çarelermi gös~ 
teri yor. 

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

da da bulunur. 


