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Rodosun fethinde casuslar 

Yazan: İhsan BORAN 
-11 -

Kanunı Sultan SUlfyman devrinde• ylp içip yürUr, vlllyetten el çekti, 
Rodos Adası Yahya tarikatine men- imdi fırsat sizin ve hem bizimdir. 

Fiyatları 

Fiyat mürakabe 
kom:sJ.J·onu mezbaha 

satış fiyc.tL7arına 
yüzde on z .. m yaptı 

Kahve tevziine 1

250 bin 
d•• b l d Kilo yapak 

Un Q Ş Q n l Birliğin elinde 

up şövalyelerin h!ı.klmiyell altında Yürümek gerek.:. 
bJlunuyordu. Ada, kuvvcUi kaleleri· Bundan sonra hırlstlyanların Var· 
e Akdenizde hrlstlyanların lleri ka- na üzerine yürümesi başladı. lklnci 

ı akol noktası idi. Sultan Cem'in çl- Murat ordusunun tekrar başına geç
e l bu adada başlamıştı. Sultan SU- tl ve Varnada haç ordusunu perişan 

•l) man Rodos adasını zaptetmeyi ak-1 etti. Sultan Murat bu zaferini de ce· 
.ı n 1 oymuştu. Ancak münasip bir sur, mert, mllşfik \'e cömert Türk 
u man beldlyordu. hallunm itaati ve kuvvctlle kazandı. 

Nıhayet: memleketlerine ihanet e· Bu devirde, KudUsU ziyaretinden dö· 
ıkı casus, Sultan SU1eymanı bu nüşte TUrk ülkesinde seyahat etmiş 

ı'itl' çabuk davranmağa sevkettl. Bu olan cBertrandon> seyahatine dair 
ılti casustan blrlsl bir Yahudi doktor- yazdığı eserde Anadolu halkının ev· 
du öteki de şövalye tarikatı baş safını ş5yle anlatıyor. (3) 

tanç • .ırı Andrea idi. Bu ikinci daha. cTUrkler çevik adamlar. Sabahlan 
z yade Almaral adıle şohrct bul- erken kalkıyorlar. Kırlarda az bir şey 
~nuştu. ile kanaat ediyorlar. lyi pişmemiş ek. 

Bu ıkl kapı yoldaşı, Rodos adasın· mek, pastırma, yoğurt, bal, peynir, 
.ıu hUkQmet merkezinde erzakın az UzUm, mcyva, sebze yiyorlar. HattA 

• lduğunu ve kalenin birçok yerlerin· öğütWmUş bir avuç un, bir günde on. 

18 bin Çuvallık bir 
lskenderuna 

parti dün 
geldi Evvelce Fiyat murakabe komısyo

nu deri flyaUnnnı mezbaha satış fi· 
yatı olarak tesbit etmişti. Tcsblt et- Ev\eJcc Brezilyaya sipariş edilmiş 1 lunan stokların miktarı 8 aylık ihti· 
dilen bu fıyata g5ı c büyUk baş de· 1 ol n 30 bhJ çurnl kahveden 18 bin çu. yacı karşılıyabilccek miktardadır. 
rller için 85, salamura deriler için de 1 vallık bir ııartı dUn İskenderun li· Bundan başka lstanbulun tcn1muz 
lOO kuruştan fazla talip bulunamıya- manına gelmiştir. Bu l<ahveler der- nihayetine kadar olan sarfiyatı için 
cnktı. hal Ankarnyq sevkolunacaklar ve la· tahsis edilen kahvenin tevziatına dlln 

Komisyon dUnkU içtimada ev,·elce şe teşkı:lltmın emrine verilecekler- başlanmıştır. Halen elde mevcut kah 
mezbaha satış fiyatı olarak tesblt et- dır. ve perakendecilere fiş mukabilinde 
tiği bu fiyatlara toptan sauşlarda Tevzi işi iaşe tcşklllitının göstere· i p 

ceği esaslar tahtında yapılacaktır. tevzi cdilm ştır. erakcndecller 250 
yüzde on ilAvcsini kararlaştırılmıştır Mcmleketımlze evvelce de 30 bin c;u· şer gramlık çekilmiş ve mUhUrlenmlş 

Bundan böyle satışlar bu esaslar \'al kahve geldığınden halen elde bu-
1 
pakeOerle halka satış yapmaktadır. 

dahlllnde yapılacaktır. 

<ı 1 rahnedar bulunduğunu birkaç de !arın altısını sekizini doyurablllr. U· Fasulye piyasası durgun 
t. Sultan SU!cymana 'beyan etmişler yumakta da. zahmetleri yok. Yerde Balı konserveleri 
\C Rodosa hücum için mUnaslp zama. bile yatıyorlar. Atları gayet iyi. Bes· Vcklıletin fasulya fiyatlarını tesbit 
nı~ geldiğini arzetmlşlerdi. lenmelerl ucuz. Yolları uzun ve de· etmesi Uzer.ne evvelce yüksek fiyat-

bulunan yapaklar 
birlik aza.'arıntı 
tevzi edilecek 

Tıftlk ve yapağı birllğlnin cllndc 
250 bin kl!o kadar fazla yapağı kal· 
mıştı. Bunların fabrikalara. ve yahut 
tacirlere satılması haklunda bir kaç 
aydanberl yapılmakta olan mUtead· 
dit görüşmelerden sonra, nihayet ka· 
U karar ver!lmlştlr. Bu yapağılarn 
yalnız bir fabrika talip olmuş ve O· 

nun d:ı teklif ettiği fıyat, koordinas
yon heyctinln\n kararlaştırdığı had
den aşağı görUlmUştür. Bu itibarla 
mezltfır mnllann birlik arazını ı ara· 
sınde. tcvziine karar verllmı,ur. 

Bu akşama kadar birlik azaıann· 
dan imzalı blr mektup alınacak ve 
yapılacak tevziat neticesinde azalar 
yapağı bedellerinı ödiyerek malları n. 
lacaklardır. 

Bunun üzerine Türk casusları Ro- vamlı. Fakat atları zayıf tutuyorlar. larla mal toplamış olan bazı tuccar· B 1 1 1 b 
dos hakkında rnalamat almak üzere Ancak geceleyin yem vcrlyorlar.Harp lar müşkUl vaziyette kalmışlar ve i r mi yon i ra sermaye i i r Denizyolları kooperatifi 
balıkçı kıyafetine girerek Rodosa kıyafetlerine gelince, Rumlardan bazı Vekı\letln tesblt ettiği fiyatlar tacir· • 1 t•ı· 
çıktılar. Kaledeki erzak ve kuvvet ları mUelUmanhğı kabul ettikleri za. !erin mUbayaa fiyatından bile nokGrul A 1 m an grup u -, sta n bu 1 da b ,· r genı§ e 1 ıyor 
hakkında öğrenebildiklerini lstanbu- man yapılan merasimde bir 1k1 defa olduğundan tacirler ellerindeki malı Denlzyolları kooperatifinin daha zi· 
la ulaştırdılar. Bu tedbirden ne Ya- bulundum. Bu gibi hallerde TUrkler, piyasaya çıkaramamaktadırlar. Bu f b k k yade genişletilmesi mevzuu üzerinde 
hudi doktorun ve ne de Baş Kançlar parlak şenlikler yapıyorlar. En gU- sebeple fasulye piyasasında. bir dur· a r İ a a Ç m a İS t İ yor tetkikler llerlemlş, bazı esaslar şimdi 
Andreanm haberi yoktu. l<~akat Türk zel silAhlarıru kuşanıyorlar. Kalaba· gunluk göze çarpmaktadır. den tesblt edilmiştir. 
caauslann gönderdikleri haberler de !ıkla şehri aUa dolaşıyorlar. İşte böy İzmir tüccarlarından bir heyet, fa. MUnakal~t Vekı\letlnln Su mahsul· lstanbulda 20 bin ton torik çılonak· Öğrenildiğine göre, Deııizyollnrı ko. 
ayni idi. Kalede ve adada. fazl:ı erzak le bir halde TUrklerln tıpkı bizimki· sulyalann maliyet fiyatları nazarı leri ve avcılığı mUdUrlUğUne gelen tadır. Bunun pek az blr kısmı istihl!Lk operatıfinin yalnız Denlzyolları me· 
yoktu. Uzun bir muhasaraya dayana- ler gibi zırhlar giydiklerini gördUm. dikkate alınarak, bir detaya mahsus mn!Qmntıı. göre, bir Alman firması, olunmakta ve diğer bir kısmı da ya- ı murlannın ortak olduğu bir koop • 
mazdr. Fakat onlann zırhları daha sık, kol olmak 1lzerc yeni satış fiyatının tcs- lstanbulda bir balık konserve fabri· bancı müşteriler tarafından satın a- ratlf değil, 1 tanbulda bulunan bü· 

Bundan sonra Sultan Silleyman do- siperleri ayni. HulAsa, bizi JUl Sezar bit edilmesini iStemek üzere Ankara- kası açmak ıçin teşebbüse glrlşmlş- lınaro.k sevkedılmektedlr. tun Mlinaka!At Veka.Jetl memurları· 

Sen bili sin, 
ey okuyucu! 

M uharebenin ilk haftasında 
iki tarafın zayiatını bildi· 

ren Alman ve Sovyet tebliğleri· 
niokuduk: 

Sovyetlerin tayyare zayiatı: 
Alman tebliğine göre: 4700 
Sovyet tebliğine göre: 850 

* Sovyetlcrin tank zayiatı: 
Alman tebliğine göre: 2233 
Sovyet tebligine göre: 900 

* Sovyetlerin insan zayiatı: 
Alman tebliğine göre: 40.000 

esir. 
Sovyet tebliğine göre: 15.000 

esir ve kayıp. 

* Almanların tayyare zayiatı: 
Sovyet tcbligine göre: 1500 
Alman tebliğine göre: 150 

* Almanlarln tank ZBIİah: 
Sovyet tebli ine göre: 2500 
Alman teb!iğ'ne göre: 

* Almanların insan zayiatı: 
Sovyet tebligine göre 30.000 

esir. 
Alman tebliğine göre: 

* Ey sayın okuyucu! 
Hangisin... İstersen ona inan 

ve istersen hiçbirine inanma ••• 
KÖR KADI nanma fie Rodos adasını fethe çıktı. zamanında tasvir eden resimlere ben- ya gıtmiştir. tır. BahsetUğlmlz firmanın kuracağı nın ortak olacağı bir kooperatif ha· 

Ve adaş ddetU blr muhasaradan son- ziyorlar. Bugünlerde 1stanbuldan da bir hryetin I<~irma bunun için 1stanbuld:ı l!ıZlm balık konserve fıı.bıikaaı senede 1000· Jlne getirilmesi ıçln çalışılmalttadır. l!!!!"""'-!!!!!!""'_""!!!" __ ~~~~!!!'!!!!!!!'!"IJ 
rıı zaptedlldı. ::Muhasara esnasında ık! Padişahlarının emirlerine ıtaaUcri Ankaraya gideceğı ve bu mesele hak- gelen tetkikleri yapmış ve bu işe bir 1200 ton arasında torik işllyecek ve Nitekim şimdiden Limanlaı· Umum Sıhhiye ve Münakalat Vekil-
tnrafm casusları yanşa koyulmuşlar- p[lyansızdır. Hnyatı pahasına olsa, kında vekAletle temasa gereceği öğ- 1 milyon ura tahsıs etmeğc karar ver· yılda 50 bin kutu koııserve yapacak· MUdl\rlUğü ve Liman riyaseti memur J • 1 b 

k " ı d k tır takı erı stan ula geld"ı dır. Fakat tarih bu casuslarm gör· kimse onun emirlerinden dışarı çı • renllmlştır. ınlştlr. tır. Konserven.n tenekesini firma ken- arın an oopera ın or arı var· 
dUklerl işler hakkında pek az malO· mıya cesaret edemez. Zaten bUtUn Diğer taraftan Fiyat murakabe ko tstanbulda, muayyen mevsimlerde dlsl getirecektir. Fabrika ikinclteşrln dır. Drnlzyolları kooperatıfine ortak ::MUnakallt Veldll Cevdet Kcrlm 
mat vermiştır. 7 - Eylülde casusluk yaptıkları işler, onları Fransadan ce- misyonu lstanbula gelen fasulyelerin balık akını esnasında ısog·azlçl ve de balık ısatın almağa başlayacak ve olmak için 5 lira vermelt kafidir. Bıl· lncedayı ile Sıhhiye Vekili Doktor 
eden bir kaçak ordugt.hıı. geUrilmış sim topraklara sahıp kılan vA.sl !U· hangi mmtakalardan geldiğini ve İs- Marmarayıı. muazzam balık sürüle· faaliyetini hazirana kadar devam et- hassa Devlet Demlr~olları memur· HulCı 1 Al tat dUn sabahkı ekspre le 
ve istintak edildikten sonra boynu tuhat, hep bu dalm1 itaatleri sayesin· tanbula gellnclye kadar ne gibi nak· rınin hücumu karşısında balıkçıların tir<'rek senede 200 gün çalışacaktır. farı ortak oldukları takdirde koope· Ankaradan şehrimıze gelmişlerdir. 
vurulmuştur. Rodos halkından bazı dedir. Türklerin aleyhinde bulunmak, llye masrafları yapılması !Azım gel· ağlarına düşen balıkların mühim bir Fabrikanın sebze ve et konservesi ı- ı ratifın ne kadar genlşlıyeceği göz Ö· MUnakal~t Vcl{Ui Cevdet Keum 
gemiciler, casusluk ve Rodostan ba· dlğinl de tesblt etmiştir. Fasulyeler kısmını tekrar denize döltmclcrl, bu çln de teşkılAt yaparak ölU mevsim· nünde tutulmaktadır. lncedayı bugün şehrunlzde yapılacak 
zı mllhim kimseleri gız11ce Anadolu onların kıymetlerini dU.,Urmek iste- hakkında kaU fiyat bu ha!ta içinde 1 fikri llham etmiştir. lcrde bu maddeler Uzcrlnde çalışaca- Bu husus temin edıldıği takdirde, deniz bayramı şenlıklerınde buluna· 
tanıtma geçirmek suç!le yakayı ele mem. Bllil:is şunu 1tlraf ederlm ki, tesbit edilecektir. Öğrendlğlmıze göre, senede yalnız ğI anlaşılmaktadır. Denizyclları kooperatifi Haydarpaşa- cak ve saat 14 te Devl t lırnanları 1 .• 
vermişler; bunlar birer birer yakala· hayat ~lerlnde onları pek serbest ve da bir şube açacaktır. !etme umum müdür!Uğü tarafınd~ 

n~IB~yi~~ft~~~~~~~.~~~~~ ~--------~------------------~----, ~ m~rw~~~-~ ~~n de suçları tahakkuk ettiğinden ceza zum olduğu zamanlarda tgıı.yetıe ıyi r t HABERLERİ Bir kahve muhtekiri yakalan- hastahanenın küşat rcsmını )apacak. 

olarak kadırga direklerlne uılınış· davranırlar. Türkler yorguluğa ve ADLİYE ve POL s ;J dı ve adliyeye verildi tır. 
lardır. !O· ı Teşrinde Tahtalı kale· zarunetli hayata katlanırlar, fakat '--•------------------~----------
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sinden gönderllen iki casus, düşman şen ve coşkun adamlardır. Dillerinden 
içine girmeğe muvaffak olmuşlar, hiç türkU düşmez,. Onun için TUrk· 

düşmanın yakında bir donanmanın lerle yaşamak tstıyenler, öyle kederli, 
gelmesine intizar ettiğini öğrenmiş· hulyalı insanlar olmamalı. Daima gü

ler ve vaktinde haber vermişlerdir. ler yUzlU olmalıdır. Bundan başka te

Abdülhak Ham·d:n k zı Em·ne Hamide ile 
Haliç fenerinde Salih isminde bir 

hamal yüklendiği çuvalla caddeden 
geçerken zabıta! belediye memurla· 
rının nazan dikkatini celbetmlştır. 

Memurlar Sallhe çuvalda ne oldu· 
ğunu sordukları zaman hamal şa;a· 
ıamış ve sonra her şeyi itiraf ederek 
çiy kahve olduğUnu \'e İneboludan 
160 kuruşa alarak lstanbula satmıya 
getirdlğinl s5ylem1ştir. 

(1) mlz yürekli ve merhametli adamlar• 
Rodos mubıısarasındaki muharebe. dır. Çoh defalar gördUm. Biz yemek 

kansı Lüsyen arasm1a bir dava 
ler çok kanlı olmuştur. Hammer, Ro· yerken, yanlarından bir fakir kimse, AbdUlhak Hô.midiıı kızı Emine H(ı. Halide Kartal romorkörü 
dos muhasarasında bizzat hazır 'bu- geçse, onu derhal bizimle beraber ye- mide Uc karıeı Lüsyen Tarhan ara- "J 

l '"·endi K ~- 1 sında, Hı\mltle LUsyenln akdetmiş Ol· neden batmış , unan mwı s on .... nos un (Ro- meğe çağırıyorlar. Biz ise bunu asla 
dos muharebesi) namındaki eserin- dukları bir senedın iptali ve Emine Bundan bir mUddet evvel Hıı.llçtc 

yapmayız!:r> Hamldcnln mahfuz hissesinin taktbl Kasımpaşa önünde iskeleye bağlı o· 
den naklen şu hlklyeyi anlatır: 'Bu sözlerde hiç mUbaltığa yoktur. için açılan ve Uç sencdenberi devam lan Kartal romorkörUnUn bir sabah 
(%) Akar su kadar sade ve doğrudur. Fa- etmekte olan davaya dUn de UçUncU yerinde olmadığı görUlmUş ve yapı· 

<Rodos muharebe!ınde Rodos ktı.· kat ikinci Murat zamanındaki TUrk asliye hukuk mahkemesinde devam 1 lan arıı.ştırma sonunda romorkörün su 
dınlarının da şecaati görUlmüştUr. halkının o şenliği ve coşkunluğu, a· olundu. . 1 alarak battığ'ı anlaşılmıştı. Bu ara· 
İnglllz bUrcUnUn müda!ıuı.sındıı. bU· sırlarca suren fena idare ve sefalet DUnkü Celsede Emine Hamldcnın da romorkörUn içerisinde bulunan iki 
yWderden birisi maktul dil er. 'Bu· lçınde eriyip gitmişUr. Şen ve coşkun vekili, Hamltle LUsyen Tarhan ara· tuyfıı. Ue mtsafırlel'l bulunan bir ş:t· 
nun adı meçhul kalan Rum Mlşuka· TUrk, kederli ve hulyalı olmuştur., sındakl senedin muvazaalı olduğUnu, hıs boğulup gitmtşlerdl. 

sı dlğerlerinın arasında hem deliliğe Bükreşte bulunduğum sırada Macar çUnkü Hı\mldln vermlş olduğu senede 1 Yapılan tahkikat esnasında romor· 
ve hem do bUyUk!Uğe vo vahşete a~141emil1ten Türkiyeyi ziyaret etmiş mukabil herhangi· bir bedel almadı· körün çarkçısı Mehmcdln Kllistin 
dellilet edecek bır harekeUe imtiyaz d5nUşte bana intıbalarınr anlatıyor· ! hk j \ alfını kapamadığı ve romorkörUn 
kazanmıştır. Bu mft.şuka sevgilisinin du. Blr aralık bana şu suali eordu: ğını ilcrı sUrdUkt~n sonra, ~a ld e· batmasile liç klşlnın ö!UmUnc ebe· 
ölUmUnU görünce, iki çocuğunu ku- - Dostum, dedi, o canım ve gü- I meden eğer ~enedıni mt ukvdıızl ada ı ou ~- 1 biyel verdiği llel'i sUrU!erek Mehmet 
eakl al l bl h i ti d Un vt ıj'u kabul edılmedlğ ıı r c m e • 

ar, ın arma rer aç şare zellm Boğaz an girerken m ze inin tenkisini IS· birinci ağır ceza mahkemesine veril· 
yaptıktan sonra hançerini çocukları bir sUkQtla karşılaştık. Ne var, Tür· kıUnln mahfuz hlsses miştl. 
nın göğU3lerine saplar. Böyle öldUr· klyede bir Afet ml, bir felA.ket mi var? tedl. 
mckle de kanmaz. Hemen bütün insanlar kederli, hul· Mahkeme bu talebi, ve karar ver· 

dşte, dUşman artık siz ne sağ ve yalı. Şen ve neşeli adama ender rast- mek Uzere dosyayı tetkik için mu· 
ne de ölU iken nazik vtıcuUarınızı ladım. hakemeyl talik etmiştir. 
ktrletemlyecektir> diye bağırır ve Şarklle uyumağa, şarkile uyanma-

Dün, birinci ağır cezada Mehmc· 
din muhakemcsıne başlandı. İddiana· 
me \'e verllm!t olan raporlar okun-

ölmüş çocuklarının cesetlerini ateşin ğa ve nihayet şarkile çalışmağa alış- SORUNUZ 
içine fırlatır. Bundan sonra kadın, m1' olan Macar dostum, Boğazın sU· '\ 
ö!U ~ıkınm kn.nlı mantosuna bUrU· kQneUnl munzevi, lnsa.nlan kedeı 11 ve 
nUr, eline bir kılıç alarak kavganın hulyalı bulmaz da ne yapar? Altı n· so·· YLI. YELI.M 
en kızgın taro!ına koşar ve orada sır boyunca her on senesinin dokuz ,,,,_, _________ _ 

kahramanlar gibi döğUşerek can ve- senesini harp ve feldket Afetleri ara- I 
rır. sında ve btr senesini yeni mahrumı- Kızım bir dç likanlıyı seviyor, 

İşte Tfirkler Rodosu böyle doğU· yellere hazırlık içinde geçiren Türk 1 

bunları 

fen mtıdafllere rağmen az zamand:ı. mllleU gWmiye o şenliğini ve coşkun. ev:endireyim mi? 
fethettiler. luğunu devama vakit bulabilir mı? 1 
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Kocakaya kalesinin fethinde 

Tayfunın marifeti 
Avrupad& Papa, TUrkler1 ezmek 

endişeslle meşgul olduğu sırada, lkın. 

ci Murat Edlrnede idi. Yıllardanbcrl 
sUren kavgalardan usanmıştı. Salta.
nattan çekilmek, yerine oğullarından 
Mehmedi geçirmek istedi. Halil Paşa 
ile gorüştU. 

- Oğlumu tahta geçı.rip padişah 

&'Örmek istiyorum, dedi, ben hayli 
seferler yaptım. Oğlumun padışahlı· 
ğını hayatımda göreyim, bakalun na. 
sıl idare edecek ? 

Bu karar üzerine Şehzade Mehme· 
dl, ::Manisadan geUrlp tahta geçirdi. 
Fakat iklncl Muradın feragati TUrk· 
lerln daimi dU~anlarmı ayaklandır· 
d?. 

Karaman oğlu derhal EngUrUse el· 
çl gönderdi: 

e durursunuz? Bu Osman oğlu 
t'lell oldu. Tahtını bir otlana verdi, 
kcııdl ,aıgıcı avratlart b.ıh1, , rde ye 

'Biz ancak şimdi gUlUyoruz, daha 
doğrusu şen ve coşkun olmak istlyo· 
ruz. Fakat ıetlrap ve sefaletle o ka· 
dar çok yuğurulmufUZ ki, fen ve coı; ı 
kun olmak lstediğlmız demlerde bi· 
le ruhlanmızı melAnkoltye kaptırıyo- , 
nız . .tçrmtzde hı\ld gWmeyt ayıplıyan
lar vardil'. Halbuki 61çülU olmak şar· 
tile gülmek en iyi satlık allmetidlr. 

Ne yazacaktım, nerelere daldık. Fa 
kat arada. bu glbl şeylerin kOnuşulma-
8?, yanık ruhlarımızın Uzerlnde zem· 
zem tesiri yapar. 

casus Tayfurun marifeUne gele· 
llm: Kocakaya kalesinin fethi ikinci 
:Murat saltanatının beşinci hikayesi· 
dir. (4) 

(Arkası var) 

(1) Ruzname! SUfeynıaıü • Rodos 
seferL 

(2) Hrunmer oııt s Sayfa. 68 
(S) Denlzaşm eynbat - IBcrtnuı· 

don, yf 527. 
( f) Il~t Bllili,ıt - ldrk Beynzıt kli· 

tilphaneet. 

1 - Ala.şehirde Bayan M. :F. ş. 
ı;oruyor: Evkmme satma r.rlşmt.5, 
Q1 bfr terbiye lle )tıtişm , on altı 
ynşmda bir kızını ,.nr. Altı ayllıın 
l>erl tanıdığım ' e kıznnı 6-0n dere· 
ccde eevdlğlne lıuınd.ığım bir lkom· 
u ı;ocqğu isUyor. Kız.ımm da bu 

dclllmnlıys karşı btr se,·rfsl oldu· 
ğwıu zannediyor , .e lklstnl baş göz 
ctınt'}1 tasarlıyonun. 1\Illn ip mi 

acaba'? 
Cevap - Bu delikanlının kızını· 

zı çok sevdiğine inanışınızı tuhaf 
bulduk. Gerçi, inanmak başka hu· 
suslard:ı insanlar için bir teselli
dir. Fakat, herhangi bir tecrübe 
ve tahkike ml\stenit olmıyan kuru 
bir itimada ve kızınızın da bu de· 
llkanlıya karşı bir sevgisi olduğu 
zannmo. kapılarak bu i'e girişme· 
nlz pek muvafık olmasa. gerektir. 
Bl:r.ce, damat olacak gencin her 
halini incelemek ve bilhassa bu 
hususta kızınızın da fikir ve te· 

mayUIUnU i&tımzaç eylemek ve son 
kararı biraz da zamanın göstere
ceği neticelere göre vermek elbet· 
tc daha doğru bir hareket olur. 

* 2 - Ercfllde Buy Malunut Çak 
mıığa cevap: 

ı - Askeı1 Tıp FakUltcsıne gir
mek için lise mezunu ve Türk ol· 
mak, bedenen sağlam olduğunuz 

:tatı1 teşkilıı.tlı bir hastahane rapo· 
ru ile sabit bulunmak, Liseden rne 
zun olduktan sonra tahsll fasılası 
bulunmamak, kanunt yaş haddinin 
dışında olmamak lı\zımdır. MUrn· 
caat şekli de bulunduğunuz mahal 
lin askerlık şubesine bir d lekçe 
vermekten ibarettir. 

2 - Şeker fabnkolarının kendi 
hesaplarına YUksek Ticaret mek
tebinde talebe okutması hakkında 
henüz aldkada"rıarca verilmiş bir 
karar yoktur. 

du. Bu raporlara karşılık eııarak, SUS'• 

lu Mehmet, kendisinin haddi zatında 
hizmet romorkörU çarkçısı olduğunu, 
takat iki gUn için Kartal romorkörU· 
ne vazife ile verildiğini, o gece saat 
10 da romorkörU KasJmp~a rıhtı. 

mına bağladıktan, Kılistin valfını ka
padıktan sonra. tayfalarla ve kaptan 
ile çıkıp gittiğini ve eğer valfı açık 
bırakmış bulunsaydı, romorkörUn, 
tayfaların döndUğU saat olan ıı e ka. 
dar batmıı.sı !Azım geldiğini ve ro
morkörUn bir cıvatanın kasden kı· 

Vaziyet, derhal Fiyat ,murakabe 
bUrosuna blldlrllmlş, komisyon lnebo. 
hıdan bu şekilde kahve gcle.mlycceği 
kanaatine vararak, 6alıhın ihttkdr su 
çu l!e müddeiumumiliğe verilmesini 
kararlaştırmış ve Salih dUn akşam, 
MUddelumumlUğe teslim edilmiştir. 

Nişanlısının ba§kasile evlen
diğini haber alınca ..• 

rılnuş olmasından battığını s5ylcd1. Bundan bir mUddet evvel Haliç fe· 
Mahkeme, şahit olarak mıntaka fen nerlndc Bahrlyell Uysal Hüseyin a· 

heyeti azasından Şefık Cıvayı din· dında bir adam, bir gün nişanlısı bu· 
ledl. Şef k Civa da romork!kün yal· lunan E!manın Hasan adında birisine 
nız k111stin valfının açık kalmaslle varacağını duymuş ve o gUn çıkıp o· 
batmıyacağınr, buna bir cn•.atanın nun evine gitmiştir. HUseyin, Esma· 
her hangi bir tesirle kırılmış olması-, nın kapısını çaldığı zaman kapıyı 

nın sebep olduğunu söyledi. kızın anası açmış ve HUscyinl tes-
:M:ahkeme, diğer hususları tetkik kin etmek ve kızına kaçıp gitmesi i· 

ve şahit celbetmek Uzere muhakeme. çın vakit kazandırmak Uzerc konuş
nin talikine ve suçlu Merunedln tah· mağa başlamıştır. !Bu esnada Esma, 
llycslne karar \'erdi. arka kapıdan komfU}arı Mustafa Na· 

On yaşında bir socuğun 
tramvay altında ayak par

makları kesildi. 
OskUdarda, Selmanağa mahallesin

de, HCıkimlyctl milliye caddeslnde 71 
numarada. oturan 10 yaşında :Nuri 
TUrkkan, Kı!lklıdan tl'sltUdara gel· 
mckte olan vatman Ahmedin idare· 
sindeki 25 numaralı tramvayın ro
morkuna asılı bir halde giderken, on 
sahanlıktan atlamak istemiştir. Nuri 
kUçUk olup atlamasını da bilmediğin· 
den birdenbire tramvayın altına gir· 
miş ve çocuğun sağ ayağının bUtUn 
pnrmakları kesilmiştir. Yaralı çocuk 
Haydarpaşa NUmune hastahanesine 
kaldırılmıştır. 

Hdd!se hakkında tahkikata başlan· 
mıştır. 

Muvazenesini kaybederek 
denize dü§mÜ§ 

Evvelki gtln, Kocamustapaşada o
turan Bıılgarya muhacirlerinden Hil· 
mi, Samatyada gezinmek Uzere do
nlz keparına çıkmıştır. Hilmi dola· 
şırken muvazenesini kaybederek de
nize dUşmüş ve etraftan yetı,enler, 
tarafından, kurtarılmıştır. Hilmi, faz. 
la su yuttuğundan tedavi edilmek u. 
zere Cerrahpn11a bnııtahaneslne kaldı· 
rılmıştır. 

zlfin evine gitmiş ve Nazif te Hüse· 
ylnl önlemek Uzere ayni kapıdan Es· 
manın evine gelmiştir. 

Bu esnada da kızın yenl nişanlısı 
Hasan pUrhlddet elinde bıçal<la bah· 
çenln ortasında göı1inmUştür. Bunun 
Uzcrlne Hasan hiddetlenmiş ve Nazif 
ise HUseylnl Clnlemek için tutmuştur. 
BüsbUtUn kızan HUseyin, bıçağını ev. 
vclA. Nazlfin ensesine, tıonra. eırtına 

ve muhtelif yerlerine saplıyarak ya
ralamıştır. :Nazif fazla kan kaybetti· 
ğlnden ve yaralarının ağırlığından bir 
kaç dakika sonra ölmüştUr. 

DUn, ikinci ağır cezada Hilseyinin 
muhakemesi nihayet bulmuştur. HU· 
seyinin suçu sabit görUldUğUnden ha
reketine uyan Türk ceza kanununun 
HS inci maddesine tevfikan 18 sene 
hapsine karar verllmlştır. Ancak hl'l· 
dlsede Basanın elinde bıçakla bah· 
çede gözUkmesl ibir tahrik ve hafif
letme sebebi sayıldığından bu ceza 
12 seneye lndlrllmlş ve HUseylnln Na· 
zlfin kızı ılc karısına 500 er Ura taz· 
minnt verrneslle mÜebbedcn amme 
hizmetlerinden menedllmesinc karar 
verflmlştir. 

-<>-
Arkadaşını bıc;akladı 

Kasımpaşada oturan Muzaffer, ay. 
ni evde beraber oturdukları Necatı 

ile kavga etmişlerdir. Kavga esnasın· 
da Necati, Muzafferi bıçakla omu· 
zundnn yaralamıştır. Yaralı hastaha· 
neye kaldırılmış, ııuçlu yaknlanmı,tır. 

Kadın yüzünden kavga 
etmişler 

Çubukhıda Cemal Çavuşun cvınde 
oturan amele Rlz ıı İ maıl lle arka
daşı Osman Hasbal b r kadın mese
lesi yUzUndcn şiddeUı bir kavgaya tu
tuşmuşlardır. K "grı. c nasında Os· 
man eline geç,rd ği bir sanda yayı ıs. 
mailin kaf ına ındlrmlş ve arkadaşı. 
nı ağırca yaralamıştır. Yaralı hnsta
haneyc kaldırılmış, suçlu yakalanmış 
tır. 

BİR KAYIP 
Rıza Turmen öldü 
cazibe ve Mahmut Ttirmen'ln biri· 

clk oğulları Zerrin Ttlrmen'in eşi, Sa
biha ve İbrahim Lokmacının damat· 
ıarı, Takas Lımtte~ memurlarındar. 

Rıza Turmen 
geçirdiği bir tramvay kazası yUzUn· 
den henüz 27 yaşında. iken, 1:5 gUnlUk 
yavnısunu yetim, ana, baba ve re
fikasmı bikes bırakıp, akraba. ve 
ev1ddasm1, dilhun ederek aramızdan 
ebediyen nynlmıştır. 

Cenazesi bugün fl temmuz salı) 
saat 13 te Şışlı Osrnanbey Anan· 
yan apartmanından kaldırılarak, zın. 
cirUkuyuda Asr1 mezarlığa defned le
cektır. 

Kendıslnl &e\ enlen bu elim son va. 
zlfeye davet eyleriz. 

- BiZDE L SORUYORLAR 
Yine hRlk tramvaylarından, 

Kısıklı • Oıküdar hattındaki ih· 
mal ve intizamsızlıktan şikayet 
edeceğiz ve her gün çekilmek
te olan azaba bir aün için iıti· 
rak eden B. Yusuf Kemali de 
§ahit göstereceğiz. Yapılan mü· 
teaddid müracaat ve ricalara 
rağmen sabahları Kısıklıdan 
kalkan ekserisi romorksuz ra
balar, her tevakkuf mahallin· 
de alınan yolcularla tıklım tlk· 
hm yine dolduruluyor, fazln 
olarak da yolcu beraberlerinde· 
ki çuval, teneke, çanta ve se
pet gibi eıya da kabul olunu· 
yor. Velev ki kısa bir zaman 
için olsa da halkın çektiği aza
ba göz yumuluyor. 

Sizden soruyoruz: 
- Arabalara alınacak yolcu 

miktarları için muayyen hadler 
kaldırıldı, bunu biliyoruz. Fa. 
kat, insaf ve insanlara hürmet 
te mi kalkh acaba? •• 
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• lktısadi bahisler arp Vaziyeti 
GençliOin ener)isinden istifade 

y,.;u.ıtı 

(lllD BOIWf 
<a.ı~) x 

u .. .- Halbuki SoV)'et ....... 
y_.ti, mahuebelerin ımrak 
naktumı letkil eden Mimk 'böl· 
ırainde bili devam etmeldeclir0 

Fiyat kontrolu meselesini halletmek 
için üniversite gençliğini seferber 

etmek pek ala mümkündür 
Almanlann mma tebliiini Sov. 

Yellerin mutedil tebliiile brtdaf. 
YaZıtın: Arıla• l•I•• 

tırdık Ye buna söre IOll vuİ7eb 19 39 harbi, 1 eyi ilde iki yaıı· 
bariaacla ıöeterdik. Netice pur: na basacak .• demek k..i iki yıldan· 

1 - Baladı ....,Jeketı.iae ta• beri Aıvrupa. Afrika, Akdeniz ve 
-- _ .... _ ... •--- il'--.-1.-.! Li-
-·- wa ~ ~ Atlantik ateı içinde çalkanıyor. 
NY ..,. Rima ~edenle lmlmM Bu ateı zaman zaman alevleni
tar&De Dcme"-s'a bclar a.le- yor, ah eöner aibi aörünüyor, 
Wftk 11"-- - 'Uft...- WM it..,_ L~L d l -:l..: 
--u rı.uTI1U ... • - ~ indi.fa eden yanar aı· ar .-. 
lanm =--· ı 1 -,.... ~· 4 ır- • llrnumcla COfUYOr. Şimdi de Ukrayna ova· ci eana.fı .ihbar etmeye kıymamak 

.2 -:-~ LA...W.. l:Nr lannı yakıp kaoYUruyor. Cihan ta· tadır. Bu müaamaha, millet ka· 
Mimk "'"t:J:. Aı...... ~ ti- rihirWn fimcliye kadar kaydetme· rakteri bakımmdan takdir edilse 
)'U'IUJa • • diği bu muazzam mücadelenin bile, busünkö haller içinde amme 
ınenl..ı ..W So.,. hudadma d!flllda kalmaia mu-vaffak olan menfaatlerini dütünen, düıünme
ftl'IDlllar ve buradaki So~et Ol'- le ··-L • ,_, n bah•i.var ül ie mecbur olan cemiyet kanun-

vetlendirmek içi11 her gün yeni 
tedbirler alıyor. Fakat Ticaret 
Vekilimiz Mümtaz Ökmen°in, 
Büyük Millet Meclisindeki beya
natı 11raaında eöylemiı olciuiu ıi 
bi. halkımız fazla civanmerttir. 
Bile bile aldandıiı halde herhan-

cl - • t ---L- tm' ı_.1:.. yer r, ıu. ..... eu a.ı e wv- • 
--~ nca • ___. •-'I•-....• k 1 dir larınca affedilemez. Nitekim muh. 

Ealci badat boyuna lrad• çekilen e F~a; buna raimen 'bu büyük tekirler yakalandıkları ve ceza 
bu So~et ~ctuam. ~ l&V&fll\ tesirinden hiç kimee kur· gördükleri zaman, halk da sevin· 
u~achjma dair ortada ~ hiç tulamamıftır ve kurtulamaz. Çün- mekte ve memııun olmak.tadır. 
bar ....... )'oids. -~ bir ~ kü ou harp, bir at..at, bir bam ihtikarı takip eden tqkilabn, 
o~,da. Almua ~ tam.ı.i madde harbi halinde bqlamıthr, muhtekirlerin ancak yüzde birini 
Mimk'~ çoktan Pwl• •• ~ öylece devam ediyor. Memleke· yakahyabildiii iddia edilirae, bu 
çok ..., ahmt ol~ ~ timiz, AV&f mmtakalartAa yakın iddia kolayca tekzip edilemez. O 
tekmil ~et cepb•~ _. meeafede bulunduiuna sör• bo- hakle ibtikan hiç olmazsa yarı 
laarebele•cle alcl•klen _.. mikhn iufmanın iku.edi teairlerin,i duy· yarıya önliyec:ek ve fiyat kon-
40 bin ..._ r-i iki 1!!'•wdir. mw tabiidir. Halimida l.panya. trollerini yüzde doksan yapabile· 
So.,etler ~ C!a n ~ laviçre P>i bu harp dlflDCia kal· cek ıbir tefkili.ta ihtiyaç var de
lııalank 15 bin _. '99'clilderiai mıı bir çok yerler~ niebetle iyi mektir. HükUmet, böyle muaz· 
.a,ıllJwlw, fa Mlcle Almaa ~· olma•m laük6metimizin Udliı 
mMI .... ~ ıh .. '!9 tedbirlere borçluyuz: zam bir tef)Ullt kurmak için mad. 
So-- onlulan ....a ım .. · di fedmrlıia razı ol .. ve kalaba. . ·~- Milli korunma kanunu, dıı lı· 

1 DE iZCi GOZOYLE 

Rus-Alman harbinde 

Bara deniz .. 
tır. caret t~itleri. Koordinasyon hk ıbir kontrolör kafilesini faali· 

3 7'"' Lok - ~i ~··111~ kararları, iç ticaret tedbirleri, ti.. ~te eeçine bile bunların sayıları Rus • Alman har<bincle Kara· mi aurette istifade edecektir. 
da Kıyef'e dojru ilerilemek illi- caret ve petrol ofisleri. iate ve yine mahdut olacaiından az ••· yazan: Rua donanmaaının Karadenız· 

..:.___,__. de So manda piyasada tanmmaları ım· deniz doğrudan doiruya Rue fj. de hakimiyeti, Rus aeferberliimin 
yen Alman -.W...--i .,_ fiyat mürakabe te,kilih bunlar kin daıhilindedir. Bunlar mağ.ıza. !osunun hakimiyeti altındadır. HUsamellİR OLSEL aüratle ikmaline medar olacaktır. 
mukavemeti karflllDCla pek aP arumd.Otr. 1 -:.J:___ •· fi · Romanyanm dört deetroyer ve K d · d 
iler!•-~-....1ir,• ....._.. So--t- Bu yaz·..l- bu tedbu· ]erden btrj ara ~ ona aore yat ~le· f Bununla beraber ara enız e, 

- "'T-- ıu« · L tr ki k 1 b:'' iU. denizaltı a..miainden ibaret i· 1 b·ıı. h lerm. ,,. ... ,eti llenia .-.z.ı- " .n-....:-...J . ..J __ rm- '- ve d-La verim· nır ve &on o en açı a aur. -.... ..- Bu. a'"'; zamanda R .. • donan· deniz tayyare eri ve ımaua a· 
... - -nuue av aa. an F':ı. losuna iltihak edecek Bulgar tor· ı ·- ... fil 1 l d · fil 

kaYYetlidir. li hale velmeainin bir yolunu arat- ı.:ı .. ar.imize söre böyle bir te§· pitolarının ve Köatence veya Var· maaının tahrio etmek kudret ve vdaa m. -~~"rebi eelereonlızacakohaur. Aartm•':~ 
4 _ r~- ........... L---..1- tı..--ı-, ortaya·, Fi-• miirakabe- &.i.ıat kurmak mümkündür, mas· d · k-ı.:ı:.. .1 ··ı..··ıebfü bir meae· una 

-..... .---. _,,_ ·-- ~- L--d ı. la d B .ı.;ı" nada montaj eclilrni§ Alman enı. auuqetj ı e o"iu r ta:~are filolar• R .. • de .. :. 61--·· ... .__ __ . R- ._ _ ___.___ L:.: .!.....1- __.. .... en !.......:L...1e _... ranM:O ır ve &O y ır. u te~ıat, ---'- ,.. __ b R d ID&9ma .•• .. - - - .. 
~ - ~ - ....... ~ l9UIMI l'ı. nd zaltı gemilerinden huıl olac;;&& o- ledir. ~ a ua onan ..... daım' a taa-·• etmek .imkinla-
Jik hiıçM- netice ..-......... diye bir meaele koymak iatiyonıı;: genç iA. aruı an seçilecek un· lan bir deniz kuvvetinin Karade· menaup torpito ve denizaltı tı• ·- .. -
~ ~ '==='=-- L!I_ Lu-" Ötedenberı· tec-'!L_ ed:ı-: •• :r surlarla vüıı:ude vetirilebilir. la- k 1 . . d 1 tt yapa n arıyarak Ru•yaza bu filonun 
_,..,,.~ ~- -.-. - -- ruvc ~ nizdek..i Rus donanmasına artı mi ermıın evam ı aure e • kudretinden *ifade ettirmemek 
Din~ nebriain prbinde rani ki harbin doiurduiu vaziyetler· tan:bukla. on binden fazla üni- bir kuvvet unsuru olamıyacaiı caldan aramalar neticeeinde, Al· 
8-araitn ~ .-.. d~n jatifade etmek ve barp zen· Yeraiteli. yük.ek tahsil 'M üe aon tabildir. Bugün bu denizden Al- man denizaltı gemilerinin, zaman huauunda azami kuvvetini ar• 
Vemet edi,'or. g:iai ohnak için daima ve her yer· ıınıf talebesi vardır. Bunlar iç.in, manyanın iatifadeaj imkanları ta· ile oln bile, tahripkar .hareketle· fedecektir, 

5 _ En fimaWe F"mlfı,: ıfiıa de bir muhtekirler zıümreti türe· araaıra çarf\Ya çıkmak ve alıtveri§ mamile ortadan kalıkmıt ve Kö•· rine nihayet vermcğe imkan ba· Ruıryanın Karadeniz filoau Ka. 
ceplMtiacle AJmaa Ye Fin latalan mittir. Böyle buhranla zamular• yapwor 1ıibi sörünerek. memle· tence ile lıtanbul arasındaki yol sıl olacak mıdır} radeıüz hakimiyetini elde tuta· 
taarra ~............. da, .iktıaat kanunları iflas eder. ketin iktıeac!iyatmı yıkmaia ve Alman deniz nakliyatı .için kapan. Alman denizaltılannuı Kara• mazaa bittabi bütün nakliyatını ka 
lana ela So.r,ıet ~ .._: Arz ve talep kaideleri kıymetle- çıkmaza sokanaia çallf&n muhte· mıt olarak kabul edilebilir. denizde bugün için fazla bir .mik· ra yoluna inbiaar ettirmek mecbu. 
n6a P•WF1lenlir. 8-larm he. rini kaybederler. CizU .toklar ~rleri yakal&fnak hem bulunmaz Almanların Karadenizde nak· tarda olduğu tla kabul edilemez. riyeti karpaında kalacaktır. Bu da 
clefi, p.. il D &ı •• almak, yapmak, ileride mevcuc:lü bitece- b.ir zeft, heıa de milli oir vazi- liye gemileri de yoktur. Roman- Rua donanmasına 'leline~. bu Rua demiryollannın kifayetaizliii 
........_ ~ knmek ii uıbmin olunan malları takla- fedir. yanın mevcut nakliye gemileri jae donanma Ruayanm denizden o· yüzünden çok mütkilitı mucip 
•e Lenincracl ~ o.u.,.. mak. eklen ele ıeçirerek zincirle· Bu cençlere gerek lktıaat fakül. bitaraf limanlara iltica etmek lan her türlü nakliyatını himaye olacak ve çok fazla za.man aam· 
Nk 8-a bot f .. lr M ..... Wır ,.ık:ilde ~ aatarak, ~e ve •rek.e Yüksek Tica· mecburjyetinde kalmıthr. Bu ci· edebilecek bir kudretteclir. nı da içar> ettil'ecektir. Bu takdir· 
lanam ... -.. tllı ıMıı•W. siili:Nil:A ~ fJpdan 7Ubelt.. retmektebmdrn•dr')etleı1d iltftle AlüftblJ••• • tl..w.de Diitnau Ahillerine. lüium aör ela~ d r: dea ~ 

Ah n tea ı hn ili .. lıiek -8ni \aet ıi'rt·ı~ 8alla 1:ıı., delik bir bn asaıak, fiyat yeghe faaliyette bulunacak olan düiü zaman bubnlar yapacak ~~lerı k~tler Ue Raa ~
tık mm ' • ıt ' •'~I :: ,... ...... Wldin bunların clatma. lloldl'ôlit :.. -~ .a.temiDi den.iZ v~ deaiAlb cemiJeri Ye IA!'et diifmaa lutaab eahi1 mm hiliaia muhtelif noktalanna ve b.il 
yolunll laı.._ lllııMr m •rbea rebbet kaideleridir. 11re--. .... ra da prof..ar, do- olilıciıktır takamclan ilerlem.P ~ hula Betam ciftnna ~ bare-
tinde inlriPf elli. 8'a tlMa ilk 3 •· ltbalat ve ihracatın muntazam çent ve a&İltan}arc:l'a miir•"ep Fakat Karadenian cenup aa- Rua orclmunun bu cenahını, ta· ketleri )'apmaia ~ 

Paralılar ve 
parasızlar harbi 

Yuuı SA·IP 

S iJul ...... tlJle ..... ı 
eclebilirisı 

Bir .... enelld .._.... .... 
birile cltipnaa. ,... Wr ....... ' 
YeJki clUtmanlv WrlNrile dOll 
o ........... 

Banma lıılrle ob•=•• mil
leta.ia Wla a..ti m.ı,.t .. te.. 
........ .;. ... kamı- "" 
IMıpncla olan WlJiik clevhllcıia 
>'IPlll1liu imi olank!Mv. 

Dia:raJ'.I fitadiki ............. 
da ıtieterecejimia iki -- .,.. 
rabiliris: ._...._.. ...... ... 
dotru:Ja ,. .... ta ............ 1 
.,. lqiltere ...... olalar. 1 

2 - Alman,. Ye clotnrdn 1 
dojru:ra •e:ra hlcliabn ica1'a J 
Alman,. tafmda olanlar. i 

Birinci inama clallil olaal• 
........ : lnaOt-e, Mir Fr-. 
~ Holı..cla, Belçib, Po
loa:ra, Cekotlo'ftlkn, ..... _ 

hars, Ymaaıllan, Y~ 1 
ve aiba:ret So~ 8irliiL 
(Birletik ,......... ...... •· 
dila, lnk•• ......... ... ...................... .......... ) 

ikinci -- ... olmb-ı 
Almanya, • ...,., Finlla ılip, 
Mac:ariltan, RG111DJa, ( ...... 
a.,..,., V"ICla:r Frwuı, JltpDl&e ,.. ...................... 
.. Jg..,.. Elllaalainlirll.) 

Orta •• ~ AA.• n 
clalta fasla ..... ,...... .. 
t .............. ......... 
na cllt&llı .... ta-..W '-P 
harici~........,·-- ......... 
....... EfpniMm ....... ... 
rici ........ el~ ..... .... 
:redWai Wr laa,at ........ ... 
cHell .......... ,.. ..... ... 
laatl itlemit olmaJıL 

ikinci-.. ........ .... 
Japon,_ ...... - tllrt .. 
...... 'beri ............. Çia 
.,..._ siulalade tatmak -. 
ed•. 

AJınaa,.. ............. ,. 
mlltt.ıilder .. )'mi .......... ... 
1aW1ir :ni? ŞlpWWir. Fakat la. ..,.... ...... ......, ..... ,. 
ri ................ CllPIP AIMl'i-......................... 
_. p nıdtıma'dir. .............. ,.....,..... 
iki ... olmuttm: 8iriDci -
............... ts'tMIJi .... 
1en11r ............. ... ........ ,.,.... .......... . 
............. a.rlai ..,,_ ..... zılanmada A'mm'?illlrie P· bir MYir ı.kip edemeıcliii zaman· J1U.plara bailı:rarak. tebr.ia için- hillerlDID bu lıarpte bitaraflığını bit tayyarelerin yardımı ile, ehem beklemek 14n=d=. 

pacaldanm tahmin c lar4a rekabet aero..n.& olmadı· ele auızın ve umumi murakabe· ıl&iı etmit olan bit devlete ait bu· miyetl= bir turette, himaye ede· Buaün i;in 1au1:Nn ~e 
lerin Liba•. Vilna iınclan ikbtadt müaaaebetler.in ler yaparn zabıta ve fiyat kon- lunmaaa ve ııejU mıntakalannm cektir. fazla faaliyet 117aadtncaimı ta· Hnp 1ıqı...,,.,,. •• w 
nehri llo)ımcla tok sakı düz-. ~zlerin eller.iade ka· trolü tgkjlltile .it birliii yapma- mabducliyeti. denizaltı gemileri· Rua • Almaa harbi. bu itibarl aaıvvur etmek 7@ht olar. Bunun• lir? Biar:iım k+a• ·ww • .... 

...... 
ruu, hatti bu aphe lu.,_ Jwıor. lannı tPıs etmek ifteo bile de· nin mıuo ıntiddet avlanmadan fa· Karadenizde Rusya WU- tecelli la beraber Alaıan Erüalbarbi;)'e. cet, ... - - llı••liı. 
v_. bbal ec:lerek lııllrekMta ia...lı J>il.r bir çok memleketlerde iU<lir. aliyette bulunme11na bir m&nia edecek ve Rua nakliyah Rua do· ti Karadeniacle halllıi kabul etme. ------------
•e IMralMrlik ...,. ~ Ji. !!.!!!•'ek komtUmuz Balcan. Allaa T.,_ tetkil eder. nanmuının h6kimiyetinclen aza• y:e mübrem 9'!>ePler ve faideli ne • 

~~~ ~~la~~~~~===============================~~~~~e~~~~~an~ q.. _. ao.,_ caphıli ... ~e .ı!'.. ele edild.iiini ve ol- """' hareketlere airilıınekte tereddüt et tarafm fazla taz:ra ır.u.-acla 
rinde ...,.._ ............... du!ça ~~et elde olan. ' G mi)'eQekt;r. TBrki;Je kara mlarma sirerek d .. 

addet .-kniai laJİll etmek il· dqunu Jflt9oruz., Bizde ve hele 1 a ete 1 e • k ke n Karadenmle Rm donanmaea• laalet edec:eii daima FZ öoiDcle 
........... ba Wsim fikrimim sö- l.tanbul Pazarlannda iltiklr ,... z r 1 o u r nıa faik hir kllW'Yet olarak çal..- tutalmabclır. 
,. FlnlWip k1rfai ile Piaell llnmın fazla .._ 7&pman •e mamıa raim• AJmaalar 1* bafP. Her .iki muhaıi!M kartı ela ._... 
a...+ .. lan uwmlald .-it ...... pervumca -baı l~ bu pi· te defalarla .,Werclikleri --Jı ktme.WO çok d~atU WtUal· ta1m-..... Ve AJman • F°• ti- Y.~• çal~ ana ~lif dii- ve teteıbbü. kudretine bat wn· ilk mubı .. ıa edeceiine töre -... 
ft"nl.i Lıab ... İltilaııliDd• ıunce Ye akıdede ..._lerdeo Orperen ceset ikisinden biri fezla cBizi daha ne cörülmemit ve c:aklar ve Raa denis lıikimıreti- mu ~-firar ecl.en ...... 
c:iclch ,.. WiJ1k truralua ...... ~ü~~ep olmaaa~~an iLlııı:i seleli· , jfitilmemit aaribeler .kal'flllD(la.

1
.> nin verebileceii n.ticeleri .körlet· rip ~ Tibkire bra ...... 

cbiı - ba .U. WiJill ..,. 11 idc:lia olunabilır. Y~nap Hamdi Varoilu'nun Wellı"den Abidin Oaver, - temiz ve Yalıut ta: mek Çn elleriaclen seleni 7ap•· nna air4iii anele clevletl~ ...... .._ =.......... ,;.. ...._ mahkemeye .evkedilen Dnlltıtekir naklettiii bir hikayeden: doiru yazan muharrirlerimizden ıcı8izi prülmemit Ye ititUme- caklardır. kunda melllktr httuafhk kaiıılele-
ol.c:ak ~ Wr mikl- U.tıeainden bunu anlamak 8fitt Gir clGli iirpena cwıcle bakı· biridir. Öyle olduğu halde o da mat· daha ne garibeler karf181D• Türkiye tahilJeriain 1ııitanı,f ol- rinin deıl.al tatbikine tcwuUl .. 
det .;: malaafm •ıcılı:tir. a. teY. deii}c:lir, ~eml~eti ~~ ,......_» hazan da}gınhia kapılabiliyor. , mw ve Karadenizia Obanuala· cleceiini tabii tıellıkki etmek )f,. 
itibarla W. ~ _....._ benımeeyen k.imtelerm ihtikarı Şu Wellain hayali çok zengin cıDostların dövüttükleri barp> el. ... > L d ra nazaran pek küçük ı.a1ua ...... zımclır. 
Da..cl ...... asi ... ?s:ıeleiai bu derece ileri ıötü~eler.i ve ~r- •• ensindir. Bu zensinlik ve en· baılıklı yaZJıından: Şekiller.inde YU'1a& oiru aı balumuıdan her .iki tanııfu\. da T&rkiye Cimha~ ._., 
•• 8-lbls ..wu.riai ....... ..,_ ~tlardan Oa k,.dar .ın•fmca ~ .Wik. cGörünmi)'en adam> ro· clki wae clüa ••w, imi olur. Türk.iye kara eulannclu. ~aml kara eulanm ba!rle *• Jılere 
ketı ıhrmi Jaic doira ...... ,... tifad~ye kalkış_n . an beld~emu. ~e kencliaini göaterir. Ölmüı daha • ~ Ye ......... Yazının en tonuna tetadüf iatifadeye tıetıbhi. echceii tah1- maru i.;akmımak Jlla 1ISmıi • 
Halt& Alman taarraalen Mimk'e Hük6met .ihtik&rla mucadele ve ce.et Mlhıe selnüt l:>ir adamın mit ae pribeler ........._ a... eden bu dalsınbk aeri. ~· Sclir ( ı O) mil olcl~ ilan edilen lu ~ ..... ""' oaa .... 
... iııııkitMa ....... --. etmek ve ~at ~ont~olüne bak- Ü!l"" ... i .öyllyen Wella demek kaaılau tuaYVar baJwun.:ıt rir.in yazısını bir an enel Mt.ir .. Türkzy; bra m1anna nmraıı teclalııir i.ttibU .,.-. olcl ....... a 
8aJi1k _......_ ...... ...,_ mak mabadile bir mucadele ıne· ~iade dt aYJ1i bueuaiyeti Burada ene> leıden biri fazla mek iatemeaine atfedilehilir. her .iti tare&n da ba -ı.. ,.U. h9'k" tlDiD ....... ,.... nL:iı 
cıttl!sla ...... iJt& l'' de kanizmw kurmUflur. Banu kav• muhaf-. edi:Yor. geliyor: W.. G. Sna olarak ~ edecıii ve he- IR 1- 11111!11Dt-
1H ım ••5111eluiai dlıP 1J 
... p .............. .... _ .. , ........ -...... 
.... d· ......... ... 
liai ....... Ah nhra ~ 
.......... alı; ......... 
• h'ıfn'ıtır. 

A'r nlaım W ...... +niJ.. 
lir1 ... ....... ·--· elepçiımsk, ......._ __ 

mak Ye omapta da lanre ws
malmr. Tabii kati....._ h• a-
dan .......... • miih9 21 ... 
uhilleri•eMotkoftdJr.8-a.-. 
...... So..,et ormıar- ... 
....... "ordu~ Dlıiiia 
.... Diıl7epr ---- ... •• 
ı.r- balunduia ma*h+ ... 
'-amktr. ~ ,mi~ 
L--•-•- ~ • • L2-1- .... ..._...... ··- .. _.,_ ,.... .............. dıklanm b. 
laal ecWailiri&. s...,....... . ~JDMi ... 
...:U.. L!. .... • ıı:oL.-:.. ,_ ... JMb ... cleiiJclir. ~-
isi ... _,.. ınah-lfi olu ıetit-
:ı... ........_ ,,. bilbuıa ha ar: 
\!_~eki ... a mabemeJi 
.... -..... .... IHrp 1111 ...... 
_,. lftk Ye İdaresi İçin p 
;:;; Wr nnulıdir. Zira So..-ret 
dir l~_o War ınlik•u11w delil
. • ._ aariatn telifi --
~ Pflluıt -· ......:..:._,_ ... - 3 •• , ____ ..... 

.., •911ıılir. 

• 

OdNy bir an ayakta 16-lerllli bplJa dik· 
mif olarak durdu. Sonra peDOln1i açarak: 

- Çok duman ftl', dedi. 
Geldi, Kad&m Turplnln ,..... oturdu. 
Kadın IOrdu: 
- Bu efanetiJI ~ m111W1W1? 
- Bayır. 

- l'lıbt o *' 1ev17ot'. ı11 bir~ ... 
ZIJW. 

- Beraber IMIUt Olama1JL 
- Tawucuaum. ilsin annenls olacak :vq-

taımı. ~ ~ lyt 

dtlflntlntlS. Boca1ık fenfll '* ...ı.ktir -
laL. J'üat Jrt,rlı dlllldlr· ı.tildıd Jqktar. 
Bir bdaa tein en IJl ...ı• ., bdmbtr w 
anMltkUr. Bu pnç adamın lfl sece Detir? 

- Aakel1 doktordur. 

- A... Hiç de fena delil tıa a"'1dl a
maularda iJi bir if ..ıatbl SQdır. 8cıma et 
doat aalılbi olunwuaL Dlfu'larda Mkedlk 
hayati ellencelldtr. Davetler, myatetJw Oo 

tur. Çocuk1annm da dotunca kılıbalık bir 
aile baline plirıriniz. 

OdreJ'in bakıfı karflllDda birdenbire au.e
tu. Genç kız doatunun elini tuttu ve te-. 
ııt1ın ederek: 

_ Sevgili llladam Turpin, dedi, itle bil· 
tün bunlar için onunla evlenmek iltemıyo

rum ya. .• 
Jıledam Turpln göslerinl bayreUe açarak 

IUlbJ. OdreY devam etti: 
_ Herbert benim her ııevditim şeyin ak· 

lbıclen hoflaDIJOI'· Hayatı o kadar dar bir 

Yazan: Francia de Croiııet 
~ tcbıde l&111w kl.. Sonra dlnya ~ 
ide ve nlamJarına o ktdar dOfk1ln ki .• Tun 
mfnhil• orta haU1 '* tnsms. Ben de orta 
llell1 ~ J1iO hofhnmam 

ll8dam Tmptn ~ km dlnHJl!du. 
OdreJ' deYamJ&: 
- 'Ben de akli stbl ne çok iyi, ne p f .. 

na olan f8y1erden hiç boflamnam. 
Balbak1 Benert ile hayat ne iyi, ne fe

na olacak orta bir fekllde geçip gidecek, Ço
cuklar dotunca uker doktorun a)'lılı da 
yetifm•. Aile içinde zaruret çekmektenee 
J'lnlS bafıma fukara OJmalı tercih ederim. 
luuı hayatta yapyalnız o11Jl'I& m...,.kka* 
vulyetinl çekebilir. Aldırmaz fakat iki v.,. 
dalla tul& oluna çekilmez. Bayır, lıaJll; 

b.ıo o iGlmi 4e sıkıyor. Y~ bu IS• 
kmtdı bayata terc1b ederim. Acelem nedir! 
Beklerim. 

lladam Turpln bu lllslere ,,lru kmlımf-
tı: 

- OUzel, dedi. l'akat neyı be1deninia? 

1'EF'RllCA. No. 3 

Çeviren: Rezzan A. E. YALMAN 
- BDın-. Ta btp ya Jaiv ... Bia lıtAacla

llJım. BWJOnanua ki blil• ~ °" 
l1D'Ui. 11-.ıı '- ba dlmdls llQatm ti .. 
-- bdar ~ lıuan ela lıarallm .... 
valaıuyor, ~ etnıek, stlMI dl1ad&r& 
slbnek. tam mAnAalla ,....... -...
IWlpımtı ne JıllJa)anm ,,..., 

..... Turpln km. M.Jnt1e 1Ua bldL 
Oclny, Truıon ~ farlf etmlf 

olılala iMMM11 ne bd8r 111om1laflra .idi! 
Km bir lipra yaktı, lmt1IJQ ela lladam 

Tarpine mıattı. 

- T8'*kQr aıhrim, ya'ft'llJL 8m ..... 
ıcmem. fakat 1Mktepte 81s de lgmHIDIM b't 
olur. 

-~onda---
- T.ıms onıta ~ Umumi """* de 

~~--lılr·-clatılpratctl--~ .. 
- Amaa ,.rablll. ba lıealflnlel' ne Jra. 

dar dıir flldrlL.. 

- Yabam cıa1lr dllil. taJt1lelsta ..ı.. 
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Rastgele notlar : 

J\'lehmetçiğin eşsiz 
bir menkıbesi 

Trende radyo hasreti - Masal merakhsı 
yoldaş - Maribeli öpen üniversiteli fedai -

Korkunç bir bahıs 
Yazan: Neriman B•..,et ] 

Bu tren seyahatinde akpm olmak 'siyerek bafını !ranaızca masal ktta
Uzere idi. Yemek vagonuna geçtlm. bına eğdi. 

Yanımda Afyona inecek üç yolcu o- * 
turuyordu. Şundan bundan konuşur- Genç talebeler artık kendi arala-
ken zaman zaman mevzu tükeniyor, nnda hOfJ beş etmlye başlamışlardı 
dışarya oraya buraya bakarak bir G<Skçekısığı, Sabuncupınarı çoktan 
mUddet susuyoruz. Jçimlzden biri: geçmiştik. Bir hlklye anlattılar ki 

- Her yolcu treninde muhakkak kompartımanı k~hkahadan çatlaya~ 
radyo bulunmalı. dedi. Uzun bir yol- cak sandım. Masal okuyan bile için 
culukla geçen boş vakitler hiç ol· için kendınl tutamıyordu. 
mazsa. oldukça lstıfadell ve sıkıntısız HlkAye şu idi: 
olur. Şimdi şu dakikada çocuk saati· Meşhur Komedı Fransez artistle· 
nı radyofonik tenısılleri b le dinliye- rlnden Marı 'Bel'in lstanbula son gc 
bıleceğım. lifinde Unlveraıteye yaptığı zl~ aret· 

Hepimiz, onun kadar bu yoklutu te gençlere kend.kılnl öpmelerını t k· 
ku\ vetıe hissetmiştik. Ne yaparsın lif etmişti. 
ki, bu anda bu trende bir radyo te- Bu merasimde bulunmamı tım. F _ 
!satı \Ucude getirmen n imkanı yok. kat anlattıklarına goıc hiç kımse a k

tu Fakst bızlm için yeni biı· konu,. trı in bu arzu unu yerine gctırm Y<' 
ma mevzuu bulunmuştu. cesaret edememişti. Çocuklaı·ın me-

Radyonun sosyal hayatımızda yap- deni ceaareUerı mı yoktu, ne dı. Her 
tığı tesirleri birer birer takdirle sa- kesin ümldinı kestiği bir sırada genç 
yarak daha bir çok dıleklerde bulunu. kalabalık arasından tıplı bır talebe ı
~orduk. Hukuk tahsllıni bıtırip as- lerıye atılıyor, gıdıp Marı Bel" opll
kerlıfln yapan ve memleketine lzlnlı yor. HıkAyc buraya kadar hlr şey 
donen yol arkada.şı genç, memleket değıl, bunu o vakit gazeteler de y z
ışlennl bUyUk çapta ka vramıf çok mı!ltt. 

1 
uyanık, olgun blr vatandaştı. 1 Mesele Marı Bel'! open talebenin 

'Bu memlekette 40 bin köy var. l ayni zamanda. bu meı usımdcn be 
lıyordu. Her birine birer radyo ve- gtın evvel de teşrihhanede bır bah ı; 

rı.ı c. Tilrk köyltlBUne en bUyUk yar- llzerlne bir kadavranın bacak adelc
dım yapılmış olur Bılemezsinız Tilrk sınden bUyUcek bır p rça yemesldır! 
köylüsü dUnya ile, hadiselerle. rnem- HlkAyeyi yarı uykulu bir halde din 
leket ile ne kadar alakalıdır. Afyon Jlyebil yordum. Bır tUrlQ kendıml top 
kiSylennde köylWer şehre radyo sa- !ayıp ta çocuğun Mari .Bel'i de bır 

aUerlnde birer aUı adam gönderir, bahı.s üzerine mi öptuğtlnU sorama· 
havadlBlerı, ona dinleterek öğrenirler. drm. 
Radyosuz köylerimtzl bir seslendtre- Şimdı dUşilnUyorum da içimden: 
ıril8ett!- «Zavallı Marl 'Bel, diyorum. lstanbula 

* ~ aoara kompartimanın 
bUtUn aaJdnleri bir tek grup haline 
gelml,fUk. Dört UniventteJi aakerl tıp 
t&lebesile ben Ye tifman bir zat bir 
'lrad& bulunuyorduk. 

§itman zat, Antakyaya ptiyor
mu.f. Orada bir vazife alm1'. haya
tından memnun, rahat ytizlil bir a
dıun4r. Gozleıinde yamfak, sakin bir 
bak~. elınde bır kttap vardı. 'Bize 
bakmadrj'ı zaman kitapla mefllll o
•uyordu. 

Guc;lerden biri sordu: 
Ne okuyoreunuz? 

- Maeal •.• 
Galiba franem!ıL.. 

- Bftt.. 

~""" kahn1'iJk. 
Bu yqta masal okuyan Dmıa JttJft 

hayret etmezdı. Yüzü Nal Pinkerton, 
'!'anan, On bet ıttnde devriAlem, Fa.· 
ka Bumu: Zihni, Pire Necmi hikAye
lerinl okuyan çocuklar kadar sat w 
heyecanlı idi. 

Bl:si Bllzerek: 
Ama, dedi, '8fln&yın bana .. Ben 

tranaıacayı bu ~kilde elde ett.tnı. KO 
çllk Uıcen d6rt eene trerlerde okudum. 
Yalnız bununla da lil8aD ~llmes. 
Kendi kendime çalışarak franBDC&ya 
claba tazıa h&kinı oımap pynt et
tim. 

ilk gelişinde uğruna varmı yoğunu 

vermek i.ştlyenler çoktu. Bu defa ise 
seni öpmek için yüzlerce talebe ara
sından bir tedai çıkmasını beklemek 
lizım geldi. Hayat bu ... 

* Bunu da bir TUrk erinden dinle· 
dim: Vakanın hariku!ldellğl karşı

sında prurdan ırtlf!Um kabardı: 
Geçen senelerde Afyon ukeri mın

takalarmdan birinde TOrk erlerinden 
bit" Mehmetçik nöbet bekllyormuf. 
Btrdenlrire o civarda bir sivilin dolq
tıtmı tarkeıtmif. Yanına yaJdaflP ne 
anııblnıı eonn~. 
Adamın elinde bır fotoğraf maki· 

nesi bulunuyorm1J41. lllehmetçiğe ı,_, 

lira usa.tarak r.un almuma müsa
ade ebnMlnl ..Syı.mı.. l8u vuiyet 
k&rfmlnda .Mehmet. yabancıya iyi 
muamele .cterek onu bir Ukeri bi
naya çekınif, cparayı ban& bura.da 
ven dem14 .. 

.Adam elini cebine götUrUrken sllA
hınm namluııunu onun üzerine dojTu 
çevirir, ayni zamanda da elin.deki dU
cHıtO öttUrmlye b&flar. Bir kaç sanl· 
ye sonra yeti.fenlere bu bal 11bl ecne
bi casusunu teelim eder. 

Ertesi gUnU bu terefli, yüksek ruh· 
lu Mehmet.Qlji taltif ebnek f1zere ku
mandanlık çatmyor. Ona bir miktar 
p&ra ikraml)'981le beraber terhta e
dildıttnı. .fimdlden k6yilne cSönecet1-
nı &ay1Uyoı1ar. 

Atletizm grup birincilikleri munasebetile : 

SANiN dit macunu '"'"Mrr•"clır! ÇClnktll 

llzel Tiz 

için ilk 
Güzel 

şart 

Diş 

Mesul kimselerin müsabakalarda bulunmaması ıızeı nı, 
Istanbul bölgesi mekanizmasının İçinıilk vetden 

es11s ı şar a 
işlemediğine kifi bir delildir SANİ N 

Spor rnasa b::ışznda değil, şahada gapzlzr. Bu işleri saha da 
yapacak idarecilere ihtiyaç var 

DİŞ MACUNU KULLANMAKT ADI 

Mi.Juoblan % 100 öldürilr, dl!Jlttl frr\lamn litaoedltl ,..... 
lere kadar nüfuz eclereiı: tmıtder, parlatır. dit eUertlll 

berJler ve butaJanmaJwma ~ olur. 

Sabah, Oğ'e 
gUnda 3 

va Akşam her 
defa dişlerinizi 

yemekten son 
fırçalayımz. 

Eczanelerle bli~1ik ltri,)-at malazlarmda bulaaur. 

Türk Hava Kurumu Genel Merkez 

Başkanlığından : 
1 - Genel merkez lhti~ı için nUmunelenne uygun ya.ptırd 

2000 b1"'0nz, 1000 gthnüş madalya ~paılı zu! wıullle elaılltmeye 'k 
muştur . .MUhamrnen bedeli 52.50, muvM&at teminatı 393 lira 75 
ruştuı. 

Resim Balkan §ampi~ o nasında yüksek atlama m üaabakasım ıöıteriyor 

2 - Eks tme 11 teımmu.,; 941 cum1l gUnll eaat 15 de Türk 
Kurumu geınel merkez 'bınasmd& J'a,pılaoaktır. ~a.m.esi m .. keZ 
lsta.nbu\ şu'besirld& paruız vertUr. Nthnunı!ler gö9ter:ilir. 

Bundan bir kaç gün evvel yaz
dığım bır yazıda, son senelerde 
~ır parça canlanmağa başlıyan 
atletizmın, idares.ız ellerde tekrar 
ölüme doğru aürüldendiğini kay
det~. bu temiz sporun da me· 
zarının kazılmaması için Beden 
terbiyesi İstanbul bölgesi memur. 
!arından memleket sporu namına 
ricada bulunmuotum. 

Esefle görüyoruz ki, atlet.izm 
hakikaten öliıme doğru sıirükıen
mektedir. idaresizlik, organizas· 
yon bozukluğu, ifin çoluk çocuk 
elme bırakılması bu spora kar§I 
canlanmaga ba11lıyan alakayı kı· 
racak ve atletızmi aöndureccktir. 

Cumartesi gunü Fener stadında 
yapıl~n atletizm grup birincilik· 
!erine bazı sebeplerle gıdeme~. 
tim. bir çok kimseler.ı dinledim. 
Orıgıanizaıyon bozuıkluğundan 
bahsettiler. 

Dün Stad mecmuasında eski 
kooucu Ömer Bee~min bu müsa· 
9akalar f-ıakkında bir yezııını o· 
kudum. Beeim de müsabakaların 
fena idaresınden, programın gÜ· 
liınç bir ı1ekılde tertıbinden, dun· 
yanın h !tbir yerinde yapıımıyan 
hataları bırer birer ıayıyor ve teş
kilatın laubaliİiğinden bahıedi
yordu. 

Y.inc öıırendiiiınize söre, mü-
1abakların .himayesini üzer.ine al
mıı bulunan bölge dırektörü F e
ridun Dirimtek.in, müsabakaların 
nazımı bat -hakem, hakemler IU"4· 

şında irtibatı temin edecek bir ıa
ha komileri yokmuş ve bu müea
bakalar bir başıbozukluk içinde 

bulunan bölge direktörü progra- ı bakaların idaresini üzerine alan 
ma ismini yazdırdığı halde müsa-

1 

birisinin, baş hakemin. bir sahil 
bakalarda neden bulunmamıo· komiserinın bulunmaması letan
tır~ Demek oluyor ki, lıtanbul bul bölgeai direktörıüğiı mekaniz. 
bölgesinde i§ler başından bozuk muının iflemedi.ğine, veya .iflcti
gitmektcdir. 9 halde bu i,lcr.i clü. lemediğine kafi bir delildir. 
zeltmek için ite baıtan ~aşlamak Spor masa başında değil, aaha 
lazım gelmektedir. da yapılır. O halde bu iolerj ıaha. 

Masa başında oturarak aaia da yapacak, yaptıracak idarecile· 
sol!l emirler vermek, bakkallara, re ihtiyaç vardır. Bir teıkili.t yap. 
berberlere ceza kararları çıkar- tığı programı tathlk edemedikten 

3 - tsteldilerln JaLnunun 2 ve B Qnoll maddelerinde J9Z11ı :v 

ve temmaUarını havl WJu1Une göre h~ mühQrlO w k 

Z&Tflarını sa.at 14 de kadar teslim etmeleri. Poetada, MJ3c1ı'bul.ımak 

ctlonelerin dtkkate aJınml'l'&cafı ~lAn <Wnur. (151~) 

iplik 
Yedikule 

Fabrikası T. A. Şirketi 
mak iş deiildir. Bunlar apor iıle· ve zi.f ııöaterdikten sonra bu ,l§le- Fabrika Teslimi lp!Jt Sallf Fiyatlan: 
rini yürütmek jçin ki.fi ııelmcz. rin yürüyeceğine inanmak çocuk· ı Vater No. 12 Paketi 577,5 kurut 
Onun ic;.Uıdu ki bu .itleri yürüt- ça bir hareket olur. » ıt 20 • 682,5 • 
mek .için bilerek ça.htmak l&amı- Sır butanın kurtulmaaa .iıçüı • • M • 7-.,a » 
dır. ne yapmak lazımsa yapmalı; o Tire 20/2 

Elde nızami bır &aha varken nun ~lümün\i beklememeliwr. ;.ıı•••••••••"•••••,.••7•S•2,5ıiıl•••••••llllf 
müsabakaların nizamsız ve halk· Maalesef biz bugün hastanın kur. 
tan uzak bir sahada yapılması, tulması çarelerıni aramıyor, öl· 
resmi müeabakalarda elle işaret meıinı bekliyoruz. 
verılmeaı, bir fampiyonada müea. Kemal Onan 

(l_e_o .~ _s_A_) 
28 ~.ztır ... N 941 T. C. Merkez Bankaar 126 l50 

1 Sterlın 
Kapıuı:ş T. İş Bankası müessis hl9se 130 oo 

13~:~ T. İ.f Bankası (Nama mUhar.) ıı 10 
100 Dolar 

> :t.vıçre Frc 
> Drahmi 
> Peçet& 
> 

Kron 
Yen 

........ 'l'MırtW 

1933 Türk bol'CU l 
ı &ıs İstikrazı dahlU 

a0,202S Ollmaıılr Bankaar 26 ııo 
-.- Şirketi H&yrlye 26 oo 

12,9575 NUKUT 
31•1375 Türk Altını (R t) 31 ()()l5() efa 

' Tilrk Altmr (Hamlt) 

TUrk Altmı kOçUk (Hamit) 
Türk Altını kUçUk (Azla) 
Osmanlı Bankası 41Banknotc 
Kalın beşi birlik 

24 75 

22 95 

22 75 

22 80 

BULMACA 
Soldaa ııata: 1 - Haflflıkle ve bir· 

denblre ııçram&k. 2 - Dünyayı kufa-- / 
tan ıaz tab&kuı, Eza. 3 - Pay~ 

ma, Sahip, A.y&k. t - Vatan ve 
memleketine veya akra.ba ve taallQ
katma ulqma, Alem. 5 - Habeıf ko
mutanı, Sıfat edatı, Oymall ella. 6-
Su, i&tifham edatı. 7 - Elekten ge- ' 
çirme. Bir vllAyeUıniz. 8 - •Bir hay· 
vanm eti. 9 - Çıplak, Bir renk. 'Bir 
nota. 10 - Ağırlığı artan. 11 - Gı

rift. Yama. Bir nota. 
Yukardan aşatıya: 1 - Duyp, 

Yapılar. 2 - Hatm:la kalmt.t şeyler. 
3 - Maaaj yap! Elif fibl. 4 - Ra- • tpllk • Az& t5 - Ra • Maaal 
bip; latlfham edatı. Dahil. 5 - Kira 6 _An. Nal!.n 7 _Nal • Ot. 
ile tutulan yük hayvanı. 6 - Elim: 8 - lfdt. lzan 9 - Akik. 1ea ı 
Göz rengi. 7 - Çalışmalar, Blr bay- Et - Al - Af 11 - Kalkan • O 
van, Bir edat. 8 - Baır.ıama. Te- J'ıdmnılaıl ~: ı _ 
menni. 9 - Tersi bir renk, Musiki • Ek 2 _ Çalpara _ Ata 3 _ 

yazısı. 10 - Hisse, Çofkun su. 11 - Ilık 4 - Talim • Sirk 5 - !( 

On altı sene müddet HataJdakl 
vUitemde bütün muameleleri G.ı a
yede !ranaız.ca olarak yapabildmı. 

Ştmcli ne yapayım, bot bOıf Y&kit se
çlrecettme tranaı:ıca maaal okuyo
rum. Buıtın 47 Y8'1ndayım. buctınc 
kadar bot yere bir saniyemi b&rca
mıf defılım. 

ilonra bir daha bızıe 'bakıp sfilöm-

- l'akat, pqam, diyor, ben Jle 
auç etttm ki. 'bent ukerltltten uzak 
edtyonunuı. Daha bu yıl ıuıJuırlik et. 
mıye bqladım. Yalvanrun alze, beni 
yine oldulmn yare koyun ... Ben kö
)'thne gitmek letemlyonım. Sırası ge
Jlnee tenlikli •r.ıtte hep beraber d~ 
nerU. 

cereyan elrnif -1tmif. 1933 1kramıyelı 'JDr«ıuıl 

ı.., K 

30 10 
21 ~ 
19 80 
20 20 
46 00 
43 73 

> > (Hamit) 

2 60 
106 00 
1oa oo 
110 00 

Kufatma, Tanıdık. e _ .Aka • Balk • .An 'T .:_ 
Dt)NKt)' BUUUCANIN 8ALLt • tı 8 - Aya. IA.bla 9 - Kıta• 
Soldan Sap: 1 - ÇaUamak J - za 10 - Koza. Na - .An 11 -

~ize runsat ağalar 
l•llnti .... ...... IHri, 

lair lat mev.-..... Yaktiai hot-
ça ..... için bir..,. ...... 
ca.t.ilm ..... ··-· .... 
hl .... Clinlerea "'' ... , ... ce'-i de sislice clı 5ıi ...,, •••••• dört..,. __ 
............. Yal ıwlaWr 
....... ka,la llllİJS ...... . ............. _ .... . 
~llirlWa zi, • .....,. 
.. aitaawli teklif ...... o.ıe· ..... _ ...... ....., ........... ..,., ...... 
ilca ... dller. 

0 ...... kö)' ... ........... 
... Wri oclap .... .,....... 

Kumandanm Sfblen yq&rıYW •e 
tabii Melnnet te yine yerinde kalıYor. 

f.'V'Vela şunu kaydetmek Jazun. 
dır ki. vazifesi bu itleri tedvir 
etmek olan ve teşkilatın memuru 

1934 Sıvas - Erzurum 
Anadolu Demteyolu Tahvıtı 
Demleyolu xum.-ıı Senet 

ı. > (Reşat) 

24 ayar altın gramı 
Mecidiye 

8 10 
76 Şaka • Kayık 3 - Alıl • Anuon ' - • Naft. 

(Dialıdi aiWaedan devam) halde yine dayanamıyonım. KOçUk 1 
- Ö)tle mi? Kımln1e dedim. 1 A paketi elime alıyor kltrtlarmı yrrtı-
- Ne bileyim, halkasını göstermı- H K y E yorum. İçinden çıkan kllçUk kutuyu 

10r ki.. açıyorum. Yine bir kAj'ıt k11m•i açı. 
Necdet .,.bey benim tafkm hali· yorum. Bir daha, bir daha Jıep lrA-

me gWtlJOl'dtt. ğıt.. Fakat bu lnce yumufak kACJU&-
- Tebrik ed9riın dedim. Bana göe- rrn içinden katı bir f9Y pe.nnaklan· 

termea ınlldnll:! - Ne zaman nlo&nJ&ndmıa? o k • zUme ilk Uifen Necdetin hedıyesi ol· ma dokunuyor. O kadar kıatmı ki ... 
Hayır ..,.are, decU. Elbette ta· - Onu senelerdenberı seviyordum, n se f % g QŞ du. Nedense ona karşı çok hırçın, Necdet ağabeyi şimdi kaı'IJIDlda gör· 

nıf&C&)uıınız. Fakat fimdi yalnız ben Şerrare... Nihayet beni reddetınlyece çok Juzıınun. paketi u, yatatrn u.. tem hepsini bqına atacatmı. Niha-
bllmeltytm. fine onun da biraz olıun beni sevdi· tüne tırlattnn. Kim bilir yine beni yet son kAğıdı da açtım. Birden ne 

- Neden fimdi ~us? A'lne kani oldum ve halkasını gönder- Yazan: üzmek igln ne muaipllk yapm14tır, olduğumu bilmiyorum. tçinct.n ince 
- llJleneın tenlclt edıecelcetn. ho. dbn. dedim .•. !Simdi SJra ile ötekileri açı- prnl, pml bir yüzük, bir nı.u hal-

fUll& lltmlJecek de ondan... - Bizi reddedebUecetw biç dU- Nur TA H S 1 N yorum. Klmi8lnden bir t&f bebek. ki- kası gıktr • .UumdaJci bUkUbnOf kf.· 
atrden eamm adulck: filnmedtnlz mı? IBu ne emniyet böy· misinden kllçUk bir kan. kedi, Jc11rk tıtta: 

- &ayJeeeydinlS IM i)'l olur4u. Ş11n le!... ten blr maymun. blrtalnde de bir yr. ctenve. ıönlümOn ..-ini tamaın 
dl o kadar merak edeellfm kt. • .Aht leli blraı heyecanlı: Necdet atabeY beni yerime bırakln im kAtrttan ıonra çıkan bir bebek lanwU rica ecllJOftUft.:t ~ 
sar ıu.-m. ııllin tctn Mler eöyt.- - 06n1Um reddedllmtyocettndtrı e. ~m bl:d:~..:a"'!:::~. bilMt- enıziii .. Hep çocuk oyunca.klan, bun· Mzlerlmdelcl lilten perde kalktı. 
llP~!. Zaten en çok bmıd&n min. Şerrue... · ' lan da intihap eden hep ata'--er Bu Jdlçttk halka bana •ktamdanberi 

.-..... Oasband x..ı- ""'le ...;1,,...1 - Necdet Bey kime nif&nla.nmıfT '"'J' • t.urlıaıor.mus _ .. mi! VJ.., nefill, VJ •- ~ Hepetne ayni hırçın ve müstehzi ablalar. Onlara ~yle kızıyorum kl söylenen ııöısıertn bQtUn mf.nbnıı -:ı· 
- 'Osabne IJenwe, ... Tuumak- byor ki ... Bılmem neden nifanllalle abı eriyorum sanki bunlarla bana cNe kaclar bO· lattı. Demek bu nişanlı berımJtim .... 

ta pek ~··· bu kadar alAkadar oluyorum. lstiyo- cev_ N: biı.,tm; Öyle saklJ)'Or ki.. yU8en yine çocukluktan kurtulamaz. !lirden 'kendinden bu kadar emin o-
J)Qdaklumu bUktlm. Omus1armu ram ki bana her feyi anlatam. Ona Kim bllir ne bulunmu .. Ne barikulA· euu Diyorlar. lan bu halkayı seri göndermek, OllUll 

lllldlm: tekrar soruyorum: gururunu kırmak ln.dtm . 
- Artık o feN{e ktm bilir ne za.. - Nl,,anlmız g\lzel mi? de .-,dtr!- Yabancı pakeUerde kUçUk, :sarit Fakat bilmem naat oldu? !otmde 

N bil * hatıralara tesadUf ediyorum • 
maıı natı olacllld didim. - e eyim, Şerrare? Onu çok mttphem hl.iller belirdi. KalMmhl bu 

~rn hd•ima eillir, Wr Me nıla 
• "I' ............. Ba ·--
~ ............. ....... 
~~YalWa •·· wa ._ ___ ............. ..... .... --at:.. imi ...... 
... Htlda ""' ' .. ·••not ........ . o.r, ,.,.,ı.rı~--.,. .a.li-.......... .. 

Klollk eu ,..ı bir t.eıllOya. ba9la- 18\'CUliln için berkeeten ,Uzel bulu- DaveUUer eabaha k&rfı birer birel' Nihayet hepsi bittı. jak&klarunda anla.şılmıyan muammuım dO.Unflr. 
,_: yonun. datıldllar. a,tmdl odamda Of9ek bu· blr atn. gönlümde bir tlsgünlUk var. ken, nereden geldtltftl 1tl1emedlfim 

- LltfeD kQgWc Bayan dedi. - Ya arkadaf)arınız bayanlar bu ketleri içindeyim. Qok sevinçli ol· dt. Yatmata hurrlanırken terkedll- gayri iradi bir Jnınet halkayı puo. 
Oa1IDla çlftJa1n anama 'katıldık. ·mesut haber karşısında ne dediler? mam llzımken içimde tuhaf bir hU- mekten sanki mllteeulrmlt gibi du- maj'ıma geçirdi. Gözlerimin &llbule 

ilen bu t&Jll01U o kadar gok ııevtyo. - HenU. tanımıyorlar. zUn var. Sanki nedtn mot ... trlm ! ran Necdetln hediyealnl gördUm. Bn Ntıedetln arif ınnmaı b&fl, koyu 
l'Um ki.. Necdet: aaabeJ ook lyt ~ - ı,tmdl kim bilir ne kadar merak ~Umtyorum. Jıl&Mmm tıatUnde top- bUyt1k muzlpllA'l onun yapacatma lca 1ı:e1tana rengi ga.lerl canlandı, Mbe-
Uıdrlmn ...,.,_. 8'IJd "1 kadar ederler öyle ya.. Necdet Tanerin ni- lannıt.t hediyelere bakıyorum. !hın· ntdlm. Paketin kOçWrlutUne bakılır- bini bllemedltim bir ana De ballralı 
tok ~. Oama .,.. tu. ....-.. Bu, onlarca ihmal edilecek 1ar hep NYCll1 aile doeUarınm bana 11& ya bir hacı yatınu yahut Jdlo(lk pe.rmatunı du4ak1anma ,e&lrdDJn. 
p ~ JlllP'tllea wuıwam: bir dedikodu dettldlr. bıraktıkları .,.onUn hatıraları. rns. bir Arap bebek. Banlen dOflhıdqibn - TA_,, 



NİŞANLANANI.AR: 

Ankara, 30 {Tele fonla) 
Kütahya mebusu Ali Süha Delil· 

başının kızı Türkan Delilbaşı ile 
Şurayi Devlet aza mülizimi Hak
kı Fa vran ni!;lanlanmışlardır. 

Açık teşekkür 
Kenber ailesinin reisi sevgili baba

nuz Mustafa Arif Kenber'in ebediye
te kavuşmasından mütevellit büyük 
teessUrümUzü telefon, telgraf ve mek 
tupla paylaşan ve cenazede buluna
raııt çelenkler göndermek suretile de 
merhuma son eaygıyı, ailemize de 
sevgilerini izhar eyliyen kadirşinas 

kıymetıı doeUanmıza samimi teşek
kürlerimizin ibllğma muhterem (Va
tan) ın delAletinl rica ederiz. 

Kenber tMMtan ve damatlan 

Osküdarda deniz bayramı 
ln /941 Salı gitnU akşamı deniz 

bayramı şerefine Şemsipaşada bır 
spor gecesi yaıpdacelttır. EvvelA. de
nizden yibıerek bir :meşaleli yanş İn· 

hisar deposu önünde başlıyarak Ana· 
dolu k!Up binası önünde bekltyen ta
kım arkadaşlarına meşalt9ri teslim 
ederek Uç kilometrelik bir sahıl bo
yu yarıtı olacaktır. Bundan maada 
Kol ·Bafkanı HalCk Hekimoğlu tara
fından günün mahiyeti Beden terbi· 
yesl, oyun, jimnastik ve spor hakkın
da görüşmeler yapılacaktır. Ayrıca 

'3oks Eskrim alev çemberinden geç
me hareketleri yapılarak günUn ge
cesi kutlanacaktır. Davetiyelerin Hal 
ke\'indeki spor kolu başkanlığından 

alınması rica olunur. 

Y ardımaevenler cemiyeti adına 
konferans 

Beyoğlu Halkevinden: 

1 - 2 temmuz 941 çarşamba gü
nü saat 17,30 da halkevimizin Tepe· 
başındaki merkez binasında. Yardım 
Sevenler Cemiyeti İstanbul merkez 
heyeti adına 'Bayan Nezihe Muhiddin 
tarafından «.Türk kadınının vazifele
ri~ mevzuunda bir konferans verile· 
cektir. 

2 - Herkes gelebilir. 

a M. M:disi dün toplandı 
-..---- ~ ı IDelde) */*/ devletin bir lQtfu olarak telakki et

bal lllç <Jtmazaa >ıorumıı. mecli9i rei· ıneliyiz. Maddenin aynen kabulUnU 
•ine bir para ~ ve btl Ht'etle rica eylerim. 
meauı bir ad8lll 'balumRaeı Jt.zlmdır. Meclis, Adliye Veküirrin bey8llatmı 
KISylUden, 1'orama. maarafı diye top- tasvip et.m1' ve layihanın Hk mUzake
Janacak ıı-a J5 • 20 :mtcyoonu bula- resini bitirmiştir. 
cak1!Jr. Bu paramn nıahanlne sarf'e- Meclis, çarşamba gjnü ııeet 15 te 
di!ebilmesl için meeul adamlar ikame toplanacaktır. 

sine ihtiyaç vwdır. Aksi takdirde bu Ankara, 30 (A.A.) - BUyük Mil· 
kanun çıkın181!1, ÇÜftkil akam~ mah elt Meclisi bugUn Şenuıettin Günal
killndur. tayın bafkanlığında toplanarak İsviç. 
EnıcOmMl namına 8flB alan Faik reye gönderilen fındıklar bedellerinin 

Ahmet, kanunun ~ek menfaat mali borçlarm ödenmesine. tahsisi ı. 
esaırma iılt!naden kaleme aıiınchğını, çtn Tlh-kiye ile İsviçre arasında no. 
koruma mec!hrl aza. ve l'eisterine pa- talarla Tflrkiye • Almanya arasında 
r-a "Yennetıiu doğru ol.nn~tu söy. rnilbe.delelere miitedair hususi anlaş
ledi. mıya bağlı protokolde tayin edilmiş 

Bu izahattan SOlll'& reiS, müzake-- müddetin iki ay ve Türkiye • Fransa 
tenin kafi olduğuna bı1dirmiş ise de arasındaki kontenjan ve tediye an
P'eridun Fikri, UMli hakkında konu- la.şmaları ile merbutları hükUmleri
l}&Cağmı ileri süret'ek reisin kendisi- nin 30 haairan 1941 tarihine kadar 
ne söz ~ d&tıin 1'iamne.- uzat?lmasma ait protokollerin tasdik
tneye uygun ohnadltmı anlatnmı ve !eri hakkındaki kanun 16.yihalarmın 
Abdurrahman Nachrin sözleriwi te- ikinci müzakeresini yapmıştır. 
Yit eder beyanatta bulunmu,,tur. Meclis yine bugünkü toplantsmda 

Tekrar kürsüye gelen Ahmet Faı'lt sermayesinin tamamı devlet tarafın· 
tz.ıhat 'J'eriltcaı takrir sahiplerinden elan verilmek auretile kurulan iktısa
tıeadarı oturdukları yerdıelı eöst1nl1 dl t•kkWlerin tqkilatı ile idare ve 
bmniye b..,ıaa....,ıaı- ve 0 da, cıNera murakabeleri hakkındaki kanuna ek 
IJU fekilde hitapta bulunmuştur: kanun layihuı ile fenerler hasılatx-

- Bfiyt}k Jılmet Mectisinde şama- run yarısının hazineye l:idenmeaine ait 
a ile hak kem llmaz. lıilın.t fikirle JAYAfı.yı ikinci müzakerelerini yaWl--
azanı:hr. raJc lsaba! 8'lt11'1iıfUı'· 

Reis takriri n,re JtOJMBŞ, karllma a..ı- _...,... amam Mılııl•lfiiG 
tnecUel lwlıdeı:~ para verilmesi hak- Ankara. 30 (Telefonla) -
kmdakl fikir bir hayti rey toplamış 14 7 numarala kanunla memur.i.ye
olmasına .ratrnen meclis ekseriy~ti, tının unvanı umum müdürlüğe 
bu takriri reddetmtttir. ve ücreti maaşa kalbedilmit olan 

Maddelerin mUzakerest bittikten Beden terbiyeai genel direktörü 
sonra, ~k ı~e kanunun, tayini e- cemil Taner"in 30 haziran tari
ea.nıı ile reye konulll\88ını lııteıniftlr. hinden .itibaren c.Beden ter.biyesi 
'h.e,ıertn tasnifinden sonra reis. Mec- u.mum müdürü» unvanile ve 1 2 5 
lise neticeyi fU ,,ekfide bildirmıştir:. lira maa,la bu vazifede istihdamı 

- Kanuna 2o.t mebus rey verdı. ten•ib edilmiştir. 
!!unlardan üçü kanunu reddetmişler, Midi V-'-~le . L--Lukuk 
tiç1l mUstenkif kalmışlar ve 198 i de ye eaa tı ...,... 
kabul buyurmuşlardır. Yalnız mec- miif8virliii 
liste ekseriyetin hasıl olabilmesi için Ankara, 30 (Telefonla) -
215 mebusun reye iştiraki lAzımdır. Münhal bulunan Maliye Vekaleti 
Binaenaleyh ekseriyet mevcut ohııa-
dıtmdan kanun tekrar önUmtızdeki bat hukuk müpvirliğine, ayni Ve. 
ceJlede reye arzedilecektlr. kalet 'hukuk müşavirlerinden Ca-

'Bundan sonra ceza evleri umum fer terfian tayin edilmqtir. 
l'rıtıdttrltıtünttn vazife ve tefkilltı hak lzmir Enternasyonal Fuarında 
ku~aki kanuna bazı maddeler ili.vesi Marif paviyonu 
ha.Jckmdakl JA.ylhanın müzakeresine 
CeçUmtş, bir mebu• ıslahhanelerde Ankara, 30 (Telefonla) -
haataıanan çocuklara para verilmesi- Bu yıl 20 ağustosta aç!lacak İz
ni dotru bulmacbğmı söylemiş, k11r- mir Enternasyonal Fuarındaki 
&Uye Adliye Vekili Huan Menemen- Maarif paviyonunda Terbiye ena. 
Cıotlu gelerek ezcUmle demittlr ki: titüsü reaim ve iş şubeıi iştira-

- Ielah evlerinde galıftınlrnakta kile orta okullarla kız enstitüleri 
olanlar on betinden qa.fı yqtaki ço. ve öğretmen okullarımızın resim 
cuklardır. Hasta olanlarına, çalı~- ve yazı dersleri faaliyetine ait ta· 
anndan a~acak bir paranın veril- !ebe resimlerile el yazılarının teş

e&i yerinde bir harekettir. Bunu, hiri kararlaştırılmıştır. 

o~niz bayramı 

I & d"d"i<~n ı ~> t< ıx am u u u e <lll'eie 'oa)'l'ak 
ekil.i§ini selamlıyacaklardır, 

Zafer lbide.ine çelenkler ko-
uki uktan ve nutuklar söylendik. 

ten sonra geçit resmi yapılaca~ 
ve alay Ayaspaıa yoliylc BC§i.k-
taıa gidc;,cektir. . 

Beıiktaıtaki meruim de yine 
lıtiklal martile ba9lıyacık ve her. 
keı büyük Türk denizciai Barıba. 
roı'un hatırasına hürmeten. bir 
dakika ıuıacaktır. 

Bundan sonra büyük Türkün 
rnezarına çelenkler konacak ve 
alay daiılac.aktır. 

Deniacleı 

Modada her türlü den.iz müıa
baltaI.rı yapılacak ve ıe<:e bütü!ı 
f canıt ve hususi dairelerle vapur· 
b~r donanacaktır. Gece denizde 

ır fener alayı yapı.la.caktır. 
--o- -

y 91li Abaan Elçili Sofyaya plcli 
sı!o~~· 80 (A.A.) - Stefani ajan• 

~Grıl ··~ l'a. g ,_~an elQill Beckerle Sofya-
euniŞtf?', 

Paderevski öldü 
(Ba~ı ı incide) -

Paderevski'nin ölümü ıher ta· 
ra.fta büyük bir teessüfle karıılan
mııtır. O, yalnız meşhur bir piya
niıt olmcikla kalmamış, ıhür Po
lonyanın vücude gelmesinde bü
yük bir rol oynamııtı. 

. Paderevek.iı, geçen Umumi Har. 
b~n ıo~u~a. ~urulan Polonya 
cumhur1vebnin ilk cümhurreie.i .idi. 

Nevyorlc, 30 (A.A.) - Pa
derevekl bir haftalık hutalıktan 
•onra ölm.(Jıtür. 

. Kız kardeıi Antonina Wilkova
k.i, yaveri Sylvian Statackaz ve 
doktoru Paderevık· ··1.. · k ı o unCJye a-
dar yanıbl.flndan ~rılmamııI.r
dır. 

lsveç kara sulanna 
mayın döküldü 

Stokholm, 30 (A.A.) - Stefanl: 
taveç bitaraflığının muhatuaamı 

kolaylqtırmak için 1aveg kara ıuıan 
na Aland adalarından ~ derece 8 u.
niye arzı timallye kadar uzanan bir 
mmtaka dahilinde mayin döküldUğtl· 
bahriye kııma.ndanhğt tarafından 

bildirilmektedir. 

Q _ Telgraf.; . Telefon· ve Ajans Ha beri eri 
~ . ; ' 

.-BAŞ
/•ABALIDBll DIV &Ilı 

Ruslar 
diyor ki: 

<Batı ı .bleWe) ,_, 

yanı11. Sovyetıer biı liğine harp nıı.u 
mUnasebetlle Hitlerin söylediği nutuk 
ta bliyük çapta bir ve muhtelif çap
larda da. 99 yalan vardır. Bu yalan· 
lar Göbels'in fabrikasında imal edil· 
mlştir. Sovyet Halk Komiserler mec
lisi reis muavini ve Hariciye komiseri 
Molotof 22 hazıranda r~dyoda söyle· 
dlğl nutukta Hitlerin beyanatını ya
lanlamış ve Hitlere söylediği sözler
le hileli klı.ğıtıarla oyun oynıyan bir 
kumarhane ile siyaseti tefrik edeme
diğini yüzüne vurmuştur. Hitıerle 

R!bbentrop'un ortaya attıkları bütün 
iftiraları yalanlamak mümkün de
ğildir. Maamat'ih bu yalanlar hava
yı ifsat ettiği için bu hurafeleri ara 
sıra cerhetmek umumi sıhhat bakı
mından iyi olacaktır. Size bu yalan
lardan üç misal getireceğim: 

1 - Hltler beyanatında. Sovyet pi
lotlarının Alman topraklarını benim
sediğini göstermek için Alman hudu
duna tecavüz ettiklerini söylemiştir. 
Fakat hadisenin hakiki mahiyeti ta· 
mamile başkadır. 1 kanunusani 1941 
den ayni senenin 21 haziranına kadar 
Alman tayyare~ri 324 defa Sovyet 
devleti huduUarına tecavüz etmişler
dir. Halbuki ayni müddet zarfında 
Sovyet tayyareleri geçici arızalar yü
zünden ancak sekiz defa Alman hu· 
dudu üzerinde uçmuşlardır. Alman 
tayya.relerlnin bu tecavl1zleri üzerine 
kanunusanide verilen notadan sonra. 
mart 1941 de bir diğer nota vermek 
icap etmı,, fakat bu tecavl1zler teker
rür ettiği cihetle 21 niean 1941 de 
Almanyanın Moskovadaki bUyük el
çisine yeniden bir nota verilmek JU. 

zumu huıl olmuştur. Bu son notada. 
27 martla 18 nisan arasında Alman 
pilotlannın 80 defa Sovyet hududu
nu tecavüz ettikleri kaydedilmiştir. 
Almanyanın Moskovadaki büyük el
çisine SoVJ(et Hariciye Komiserliği ta. 
rafından tevdi edilen 21 haziran ta
rihli notada 19 nisanla 19 haziran a
rasında Alman tayyarelerinin 180 de. 
fa Sovyet hududunu tecavl1z etmı~ 

olmalarından fikAyet edilmiştir. Bir 
çok. defale.r Alman tayyareleri Sovyet 
toprakları üzerinde 100 ilA. 150 kilo
metre derinlifJne kadar ilerlemişler

dir. Tabii bu, pilotun yolunu taŞır

ması veya. bir -trızayı izahtan ziya
de bu uçuşların keşif maksadile ya. 
pıldıklarını gösterir. Görülüyor ki, B. 
Hitler hakikati tahı·if etmiştir. 

2 - JUbbentrop•un 22 baııiiranda ver 
dili notada mart 1941 de SovyeUer 
tarafından 'l'Orklyeye verilen garan
tinin Almanyaya karşı basmane bir 
hareket olduğu bildirllml9tlr. Bu dek
larasyonun metnl neşredllsniştir. Bu 
deklAraayon acaba ne için Almanlara 
karşı hasmane bir hareket teşkil et
mektedir. B. Ribbentrop'un beyanatın 
da ne kadar az aklıselim ve ne kadar 
çok hile oldug"unu anlamak gl1ç de· 
ğildir. Sovyetler birliği, Türkiye ile 
tecavüze maruz kaldığı takdirde Sov
yetler birliğinin bitaraf kalacağını 

bildirmiştir. Şimdi Almanyanın Sov
yetler birliğine harp ilan etmesi Uze
rlıJle bir çok memleketler ve bu me
yan\i& Türkiye, İran ve Afganistan 
bitaraflıklarını ilan etmişlerdir. A
merika da bitaraftır. Bu izahata na
zaran bitaratlığmr llAn e<U!n mem
leketlerin hepsi Almanyaya karşı has 
mane bır vaa;iyet almış demektir. 

3 - Uçllncü nokta Boğazlar mese
lesidir. Hltlerin musikiye ne derece 
vukufu olduğunu bilmiyorum. Fakat 
Hitler bu meseleden b&Mederken son 
derece tiz bir sea çıkarmı9tır. Hitler, 
Molotof, Berllni ziyaret ettifi &Irada 
Boğazların Sovyetıer birllfıne veril
mesi hakkında kendisi ile anlqıldr
gını söylemiştir. Sovyet hükQmeti bu 
beyanatın hakikate hiç bir suretle 
uygun olmadıfını beyan etmiş bu
luflllaktadır. Hitlerin Boğazlar hak
kındaki beyanatı, Sovyet siyasetinin 
esas prenalplerini anlamıyan ve al· 
danmata MU.ait kimseler için uydu
rulmuş iftiralardan biridir. Göbbels'in 
pis mutfağında sıralamış olduğu Jf. 
tiraları, Göbbels ne kadar nur ilA.hı 
Apollon'a benzerse onlar da hakikate 
ancak o kadar benzemektedir. ısu al
çakça iftiradan maksat, Türkiyeyi, 
Sovyetler birliğine karşı tahrik et
mek ve Türk milletinin hlııaiyabnda 
naho' bir tesir yapmak ve her ne pa-

ingiliz 
Kabinesinde bazı 
değişiklikler oldu 

Lord Biverbruk yeni 
bir vazifeye tayin 

edildi 
Londı·a, 30 (A.A.) - Başvekil bir 

beyanname ile kabinedeki yeni deği
şiklikleri bildirmiştir. 

Tayyare inşaat nazırı Lord Blver· 
bruk yeni bir vazifeye tayin edilmiş· 
tir. Tayyare inşaatına nezaret ettiği 
gUndenberi büyUk hizmetler görmüş 
olan Lord, harp kabinesinin vazi!ele· 
rine iştirake devam edecektir. Tica
ret nazırı Ollver denizaşırı bir mem
lekette pek mühim bir yeni vazife al· 
mıştır. 

S r Andre Dunkan ticaret nazırlı
ğına getirilmiştir. Bu değişiklikler, 

hük<ımetin sil~ imallndeki dikkatini 
arttırmak arzusuna hamledilmektedlr. 

Londra, 30 (A.A.) - Başvekll.let 

tarafından pazar akşamı neşredilen 

bir tebliğle biklirilen kabine tadilatı 

hakkında mütalaa yUrliten Reuter'in 
parlA.mento muhabiri şöyle demekte
diı': 

Lord Biverbruk'un levazım neza
retine tayini ı,1erine verdiği ehemmi· 
yeti göstermektedir. Lord Biverbruk 
tayyare imala.tr nazırlığına İngiltere
de o zamana kadar görülmemiş dere
cede tayyare imal ettirmlye muvaf· 
fak olmuştur. Şimdi reni vazifesinde 
de her türlü harp malzemesi imalA· 
tına yeni bir hız vereceğ"i tahmin e• 
dilebilir. 

hasına olursa olsun Almanyaya ta
raftar kazanmaktır. 

G.Frankoı 
lngiltere aleyhindeki 
nümayişlere taraftar 
olmadığını söyledi 

lngiliz E!çiligini 
taşlıganlar ceza 

görecek 
Londra, 30 (A.A.) - Reuter'in 

diploma.tik muhabiri bildiriyor: 
Salahiyettar Londra mahfillerinde 

öğrenildiğine göre lngilterenin Mad· 
rit büyiik elçisi Sir Samuel Hoare, cu 
martesi gUnU General Franko ile u
zun bir g6rüşme yapmıştır. Bu gö
rüşmede İspanya Hariciye Nazın B. 
Serrano Suner de hazır bulunmuştur. 
Bir çok meseleler ve bu aıı'da lng!llz 
büyük elçiliği civarında vukua gelen 
son kargaşalıklar görUfUJmoı,tttr. Ge 
neral Franko, bu kargaşalıklar hak
kında fikrini açık.ça bildirmiş ve İs
panyol hUkCmetinin bu harekıı.tı ka
tiyen tasvip etmed!A"ini söylemiştir. 

HükQmet bu hareketlerin mesullerini 
cezalandırmak ve bunların tekerrürü
ne mani olmak için lüzumlu bütün 
tedbirleri alacaktır. 

Suriyede: 
Müttefik kuvv~tler 
yeni b:r taarruza 

lıazırlanıgor 
Londra, 30 (A.A.) - «.B.B.C.:> 
Suriyede vı,i askerleri tarafından 

sahile yerleftlrllmiş olan toplar, mü-
Nutku müteakıp Lozovski yabancı temadlyen baraj ateşi a~malarına. rağ 

gazeteciler taı'aiından sorulan bazı 
men müttefik askerler, Beyrut isti-suallere cevap vermiştir. 

Yabancı gazetecilerden biri 
sormuştur: 

şunu kametinde iki kilometre ilerlemişler
dir. Müttefikler, ileıi hareketlerini 

Almanyanın harbe hazırlandığı bü. 
tün dünyaca malftm iken Tass ajansı 
ne için Almanyanın Sovyetıer birliği. 
le aralarında mevcut pakta riayet et
mekte olduğu hakkında son zaman
larda bir tebliğ neşretmiştir? 

Lozovski şu cevabı vermiştir: 
Son hAdiseler Sovyet hükQmetinin 

takip ettiği siyaseti aydınlatmakta
dır. Sovyetler birliği iki memleket a
rasındaki paktı korume.k ve tahak. 
kuk etUJ'n)ek için elinden geleni yap
mı9t.ır. Tu'm tebU#i Almanyayı pak. 
ta riayet edip etmeditlni aöylemefe 
mecbur etmek lo1n ne..-edilmiftir. Tıuı 
tarafından verilen bu tebUfln ne Al· 
manyada. ne de Almanyaya tAbi o
lan memleketlerde neşredilmediği ma 
lCmdur. Sovyet hUkQmetınin bu ha
reketi, Almarıyanın hakiki vaziyeti
nin öğrenilmesine yardım etmjŞtir. 

Alman hükQmeU halnane hareketle· 
rile hukuku düveli kendi arzularına 
göre istismar ederek hazırlıklarını 

yaptıktan sonra anı bir surette hü· 
cum etmek için ademi tecavl1z pakt
ları yapıldığını isba.t etmiştir. 
Yabancı gazetecilerin, askert hare

kat hakkında daha ziyade malQmat 
verilmesini rica etmeleri üzerine Lo
zovski demiştir ki: 

hrzlaştırmak için son günlerde 
zaptetmlş oldukları yerleri tahkım et
meği bekliyorlar. Avustralya tayyare

leri 6 Vişi tayyaresi dUşUrmUşlerdir. 
Şimdi Vişi l<:uvvetlerUıin Suriyede ka

fi miktarda. tayyareleri yoktur. 

• 
Kahire, 30 (A.A.) - Son hafta i-

çinde Suriyedeki Vi!fi ordusu 50 tay
yare kaybetml•tir. 

Şiddetli topgu atefiıı• rağmen sa
hildeki kuvvetlerimiz •Beyruta doğru 
iki kilometre daha ilerlemişlerdir. 

Humus yolu üzerinde~ kuvvetle· 
rimlz, ifpl ettikleri yerde durmak
ta ve yeni bir taarruza hazırlanmak
tadır. 

Vişi hükiimt:ti 
Sovgetlerle diploma

tik münas~betlerini 
kesti 

Vichy, 30 (A.A.) - Resmi 

bir kaynaktan bildirildiğine göre, 

Fransız hükUıneti, Sovyetler Bir

liği ile diplomatik münasebetler:

ni kesmiştir. 

Almanyanm dünyayı harp haberle. 
rlne boğduğunu söylüyorsunuz. Fakat 
siz de çok iyi biliyorsunuz ki, bu ha· 
herler b~tan başa Yalandır. Bize ge
lince biz haber icat etmek l.stemiyo- --------------
ruz. Ancak doğruluğu tevsik edilen Alman a1·ansına 
haberleri verlyoı·uz. Haberlerimiz bu · 
s~bepten bazan gecikiyor. 

Bundan sonra gazeteciler Almanya.. g ö r e 
nın SovyeUer birliği neZdindeki bü-
yük elçilik memurlarile, Bovyetıer ( .... 1 IDclde) = 
birliğinin Almanyadakl btlytlk elçilik 

imhası muhakkaktır. 
memurlarının ne olacaklarını sormuş. 
!ardır. Bertin, 30 (A.A.) - Alman ordu-

Kendilerine şu cevap verilmiştir: !arı başkumandanlıtının fevkalade 
Büyük elçilik memurlarının mUba- tebliği: 

delesi için müzakereler cereyan et- Galiçyada. llerliyen kıtalarımız Lem 
mektedir. Alman hukukunu Moekova. berg'i işgal etmişlerdir. Cephenin or
da himaye etmefi üzerine alan Bulgar tasında Sovyet ordularının muhasa
elçlliği ile Sovyet menfaatlerini Al- raar sıkıftınlmıştır. Şimal cenah, 
manyada temsil eden İsveç elçiliği bu dllfmanı durmadan takip etmektedir. 
mesele ile meşguldür. Sahilde Jieban şehri ifl'al edilmiştir. 

Sovyet istihbarat bürosu tarafın- Minık İfl•I olundu mu? 
dan askeri harekat hakkında netredi. Nevyork, 30 (A.A.) - Collumbia 
lecek tebliğlerin gazetecilere d&fıtıl- Broadcasting'ln verdiği bir habere gö 
ma.ııı ve müstakbel mesat tarzı hak- re, Alman radyosu, Mlnsk'ln Alman
kmda fikir teatisi ya.plldıktan sonra lar tarafından zapteQlldiğini blldir· 
toplantıya nihayet verilmi4tir. mı11tır. 

PADEREWSKI 
Pad.,.w.ki'nin öld&IU bil· 

dirilmektedir. 
lpu Jan Paderewald, Po· 

lon1ah methur bir pl1anist, 
beatekir ve devlet aclaaudr. 
Padereweki, Polon,..nm Kuri· 
lovka kuabaamcla ve 18 ikin· 
tetrin 1860 ela doimUftur. Vu• 
fOV• komervatuannda tahail 
ederek 1979 da piyan°" Qren
mittir. Tahıiline Berlinde ve 

Viyanacla devam ebaiftia'. Vİ· 
yanacla hocuı A\'llllarJalı pi· 
yanitt ı...chetisky idi. Pade
rewlki'nia komer piyaniatliji 
mealeif 1887 de ba,Jar. Pa· 
clerewald, Liat'clen1*; en aJ. 
lafl•naa en parlak Wr piyanist 
olmQfhv. 

raderewıki 1891 ele Ameri
kaya ıitmit ve o tarihtenheri 
de Amerikayı ziyaretleri teker-

rür etmittir. ı 900 mayı1111da 
Nevyork'ta. Amerika bestekar· 
lanna Jardım olmak üzere, Pa. 
d .. wtki cemiyetini Jcunnqftur. 

Padttewıki, Ummni harpte 
Polon1anm iatiklilini temin için 
büyük faaliJet ..nebnit ve 
mlatakil Polonyanm ilk hape
kill olarak V ena1 muahecluini 
bnuh1anlar arumcla halun
muflur. 

Rus cephssinde 
inkişaf ihtimalleri 

Sovyet 
tebliği 

(BlflJ 1 ci.dMf) "'** (.Bafı 1 i'Dride) -
Vilno - Dvinak la:ametinde, liğlerinde Rusların tayyare ve 

Şole. Kec:lani, Ponejef ve Kovno tank zayiatı hakkında verilen 
mmtakalarında yapılan muhare· maIUmat doğru ise Sovyet or
beleri müteakip :yeni mevzilerine dusunun muntazam bir ordu 
çekilen kıtala;ımızı cenahlardan halinde gösterebileeeği muka
ve arkadan vurmak maksadiıe vemct pek sürekli olamaz. Eğer 
seyyar düşman cüzütamlarınuı Ruslar günde bin veya iki bin 
yaptığı teşebbüsler akamete uğ- tayyare zayi ediyorlarsa ve bu
ramıştır. Kıtalarımızın şiddetı. na ka'.'rşı hava ve zemin vasıta. 
mukabil hücumları bu •eyyar düş larile ancak 30, 40 Alman tay. 
man kıtalarına insanca ve bılhas- yaresi düşürebiliyorlarsa Rus 
sa malzemece büyük zay.iat ver· hava kuvvetini bir döğüş unsu
dirmiştir. ru değil, i.izerlerine flit sıkıla-

Minsk istikametinde kıtaları- rak yere serdirilen bir sürü si
mızla tayyareler.imiz bir gedik 
açmağa muvaffak olan motörliı nek farzetmek lazım gelecek. 
düşman kuvvetlerini durdurmuş- tir· Bunun bir tek manası var
lardır. Kıtalarımız tarafından, üs. dır ki 0 da otuz bin, kırk bin di
lerinden ve piyade kuvvetlerin- ye yüksek rakamlarla ifade edi· 
den irtibatı kesilmi~ bulunan ha- len Rus hava varlığının· vasıf 
va kuvvetlerimizin fasılasız ateıı ve manevra kabiliyeti bakımm
altında son derece müşkül biı dan kuru gürültüden ibaret ol
mevkide bulunmaktadırlar. Hu· duğudur. 
duttan bir geri çekilme hareketi Ortadaki her emare her hal
yapan piyade setir kıtalarımız de §Unu gösteriyor ki Rus cep. 
kanlı muharebeler vererek düş· besindeki yıldırım harbi ilk 
!Ilanın piyade ve motörlü kolları- hamlede Almanların lehine ne
m Lida Volkovisk hattında tev· ticeler verecek ve Almanlar a
kif etmişlerdır. razi kazanacaklardır. Bununla 

Moskova, 30 (A.A.) - Sov- beraber Fransada gördüğümüz 
yet tebliğinin devamı: 

Lutsk istikametinde, motörliı manzaranın aynen tekrar edile-
kıtalar kütleleri arasında mühim ceğine ihtimal vermek yanlış 
muharebeler devam etmekted~r. olur. Siyasi uzviyeti ve arazi 
Bu istikamette düımanın tank şartları Fransaya benzeseydi 
cüzütamları aksamının harekete Rusya, umumi bir çöküntü i!e 
geçmiş olmaıına rağmen, Novog. yıkılabilir ve silahlarını teslim 
rad • Volinsk • Şepetovka istika ederek uzlaşma imk~nlan arar· 
metin~ doğru yarmak bahsindek dı. Fakat Sovyetler memleke
bütün teşebbüsler yalnız geri püs. tinde iddialı bir ideoloji hüküm 
kürtülmckle kalmamış. fakat, sürüyor. Almanya yarım ted
tank cüzü tamlarımızın ve hav" birlerle iktifa edemez ve Bolşe
kuvvetlerim;zin arka arkaya bir vikliğe mahdut arazide bile ol
seri darbelerıle, dü§man tank ciı sa yaşamak imkanı veremez. 
zütamlarının ve motörlü piyade- Diğer taraftan qa • komünizm 
sinin büyük bır. kısmı imh<ı ed' · 

partisi de intihar kararı ver
miştir. Hava kuvvet er;miz, di.:ş 
man hava kuvvetıerine kar!jı mu· mekte kendini serbest görmez. 
vaffakıy~li hava muhareoe er ~u i.tib~rla ~u~yadak! hadisele
vermiş, yarma hareketi yapmış nn ınkışaf ıhtımallerı hakkın. 
olan düşmanın tank cüzütam arı- 1 da bir örnek ve bir ölçü aramak 
nı ve motöriü piyades~ni durma· lazım gelirse Fransadan zi;vade 
dan bombardıman etmiş ve şıd- Çine göz çevirmek münasip o
detli darbeıerle, biıhassa LutsK lur . 
ietıkcımetinde kıtalarımıza müza- Japonlar, hazırlıklı bir kuv-
harette buıunmuştur. vctle Çine hücum ettikleri za-

Bugün bu ıkinci emperyalist man kolayca arazi kazanmışlar, 
harp içinde 1wlay zaferlere alış Çinlilerden yüz binlerle esir al
mıı ol!n Hitler ve generaherı, mı~lar, sahıle ve mühim mevki
yedi günlük harpte, 2000 den 
fazla Sovyet tankı, 600 top ıgti- lere hakim olmuı,lardı. Fakat 
nam e~tikJerini veya imha eyıe- buna rağmen mesafe ve miktar 
diklerini, 40 binden fazla kızılor- neticede üstün çıktı. İşgal edil
du aekeri e•ir ettiklerini ve aynj miyen sahalarda toplanan da
müddet içinde ceman 150 tay· ğınık Çin kuvvetleri, cephenin 
yare kaybeylediklerini, radyo ile uzamasından ve ya'Yılmasından 
bild.irmışlerdır. Kendilerinin tank, istifade ettiler, yıpratma harbi
top ve eı.ır kayıpları hakkında Al- ni senelerdenberi devam ettir
nıan radyosu sak.it kalmaktadır. diler. Hazırladıkları kuvvetlerle 
Bu açık ve tafrafüru, yalanlar, vakit vakit geniş c~phenin şu 
tekzip etmemize bıie değmez. veya bu tarafına hücum ederek 
Hakıkatte, vaziyet tamamile baş- gerilere sarktılar. JapoQlar ara
kadır. Almanıar, Sovyet hudu- zi kazanmakla beraber işgal et
dunda 1 70 fırkadan ziyade tah- tikleri yerlerin şoseler ve şimen
ş.idat yapmışlardır. Bu fırkaların diferler haricinde kalan her kö
asgari ü~te biri tank fırkaları ve şesi bir çete harbi sahası haline 
ı:n~törlü fırkalardır. Sovyet kıta- konuldu. 
!arının hudutlara getirilmemiı ol- Almanların Rus cephesinde 
masından istifade ederek Alman- bir kaç hafta içinde parlak za
lar, harp ilan etmeden hırs~lar f~rler kazanacaklarına şüphe e
gibi sokulmuşlardır. Hudut muha. dılemez, fakat bunun Rus işinin 
f!zlarımızın piştar cüzütamları, toptan tasfiyesi şekani alacağı-

na ve Almanların rahat rahat 
çarpıımalara, ancak harbin hirin- Rus membalanndan istifade e-
ci "Silnü sonunda ve ikinci günün- derek taze kuvvetlerle kıştan ev t. iftirlk imkanı bulabilm:şler- vel garba dönebileceklerine i

nanmak güçtür. Çin ejderi gibj 
Rus ejderini de kucaklamak i
çin kol yetişmez. 

Nizami kıtalarımız .ise düşman
la temasa, ancak harbin üçün· 
cü Ve bazı mahallerde dör
düncü günü geçebilmişlerdir. İş· 
te sırf bunun içindir ki Almanlar, 
Bielistok·u, Grodno'yu, Breafı, 
Vilno'yu ve Kaunası inale mu
vaffak olmuılardır. Alınanlar, 
kendilerine hedef olarak b.ir kaç 
gün .içinde kıtalarımızın yayılma
sına mani olmayı ve yıldırım gibi 
bir darbe ile bir hafta sonunda 
Kiev ve Smolenski'yi. iıgale •et
meği ele almışlardır. Fakat, hır
rekltın seyrinden de gıörüldüğü 
gibi Almanlar hedeflerine varma. 
ia muvaffak olamamıılardır. Kı· 
talarımız yayılabilmiş ve bu yıl
dırım darbeıi akamete ujramıı
tır. 1 veya 8. günlük tiddetll çar
pıtmalar neticesinde. Almanlar 
asgari 2,500 tank, takriben 1.500 
tayyare ka.ybetmiıler ve 30.000 
den fazla eair vermitlerdir. 

Ayni müddet zarfında bi.z.i.m 
kayıpl-annuz ıudur: 850 tayyare. 
2900 kadar tank, 15.000 kadar 
kayıp ve esir ·asker. 

Harbin ilk sekiz gününün plan. 
çoau. aıaiıdak.i neticelerin iaüh
racını mümkün kılmaktadır: 

Alman kumandanlığırun tah-.. 
min ettiği bir yıldırım zaferi aka
mete uğraml§tır. Alman cephele· 
rinin iş birliği akamete uğranuı
ur. Alman ordusunun taarruz hı
zı aarsılmııtır. Sovyet kıtaları ise, 
gecikmit yayılmalanna raimen 
bttap düıüren acı darbeler indi
•erek Sovvet toprak! ·r m: ı ,. 

Ahmet Emin YALMAN 

* (~i "epı"-' ... l'lllı 11erlevballl 
(Moıdı;ovaıun IOD tl!kzlbl) oıacak iken 
sehven (MOllko\'.llDGI 80ll tedbirleri) 
diye dlzUnıllJtir, Wr dileriz.) 

faaya devam eylemektedir. 
Şark cephesinde 53 tayyare 
diitiirüldu, ıs tuk tahrip edildi 

Moskova, 30 (A.A.) - Bu· 
gün öğle üzeri neıred.ilen Sovyet 
tebliği: 

Gec:.e lut•l•r murman.k, Mineli 
Lutak bölgelerinde şiddetli SU• 

rette muharebeye devam etmiş 
lerdir. Bugijn düşman Karuu Be-:-. 
.ıahını geçmeye tqebbüt etm.iş 
ve bir 50k defa goçmiftır. Fakat 
kıtalarımızın ateşi ve mukabil hu. 
cuınları düımana ağır zayiat ver· 
direrek ilk mevziine etardetmiftir. 

Alman piyade taburlan ile de· 
fa kıtalarımızın bulunduğu mev
zie !tücum et,miş ve muharebe 
meydanında 300 ölü bırakmıı· 
tu. Ayni sün V.ibortı böı.re.inde 
diitman h.ir karaya ihraç tetebbü. 
sünde bulur.muştur. Kıtalarımızm 
kati hareketi ile dütmanın ihraç 
müfrezesi sahilde imha edilmiştir 

Dünkü muharebelerde hava 
kuvvetlerim..ız 5 3 dütman layya
reıi düşürmü~ür. Blzin1 kayıpla
rımız 2 1 tavvered r l 5 Alm 
tanhı tanrip edılrni tır. G~e 
l ' • 
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VATAN'ın T emmnz Takvimi 
Salı 

Deniz Bayramı 

••• 

Atatürkün fstanbula gelişi ı 
1933 

Gllneş: 5.32 Akşam: 20.45 
Öğle: 13.17 Yatsı: 22.48 
İkindi 17.18 İmsak: 3.12 

Vatu'da mp ~m,"tleriui emtı1dt. 
~· ıı..n Boran yaunakıadır. 

GUnef: 
Öğle: 

İkindi: 

5.36 Akşam: 

13.19 Yatsı: 

17.19 İmsak: 

20.43 
22.44 

3.19 

Napol~ Sent - Den adaema 
gönderildi 1811S 

Gllneş: 

Öğle: 

İkindl: 

S.41 Akşam: 

13.20 Yatsı: 

17.19 İmsak: 

.... 

20.40 
22.37 

3.28 

17AMllle Okunacak Adliye röportajla-
1'1111 Vatan'da bulabWnlnlz. 

Güneş: 

Öğle: 

İkindi: 

5,47 Akşam: 
13.20 Yatsı: 

11.1s tmııA.k: 

20.ırn 1 
22.30 

3,37 l 

Çarşamba Perşemhe 

tş :Bankaı>ı Kadiköy şubeslnln 

a,rıJ~ı 1988 

••• 
N apoJyomm İl!lkenckl") ey f 

zaptı 1708 

Gllneş: 5.33 Akşam: 20.45 
Öğle: 13.l 7 Yatsı: 22.47 
İkindi 17.18 İmsak: 3.13 

Çark Dönümü fırtınası 

• •• 
Eeld B.tıriye l\lüsteşan HUsamettin 
1l1eellııa dentr.cllfk yazılan \"atan'da 

~ktadır. 

GUneş: 

Öğle: 

İkindi: 

5.37 Akşam: 

13.19 Yatsı: 

17.19 İmsak: 

20.43 
22.43 

3.20 

Vatan'm ..,or havadJrılednl Ye yazı
lannı takip edJnlz. 

Güneş: 

Öğle: 
İkindi: 

5.42 Akşam: 

13.20 Yatsı: 

17 .19 İmsak: 

20.39 
22.36 

3.29 

Enuıum ık.oogreııinln arW,ı 1919 

••• 
MqruUyetın UAnı 1908 

(Milli bayram) 

••• 
Hataym kunuıu,tı 1989 

••• 
GUneş bugün esed bll?'cüne girer 

ouneş: 

Öğle: 
İkindi: 

5.49 Akşam: 

13.20 Yatsı: 

17.18 İmsak: 

20.34 
22.29 

3.39 

Sam Rüzgarlarının evveli 

••• 
Eyiiphi Halft'.tn hatıralannı \'atan 

bugün n~re başladı 

GUneş: 5.33 Akşam: 20.45 
Öğle: 13.18 Yatsı: 22.47 
İkindi 17.18 İmsak: 3.14 

\'atan'da her gün hAdl9effıırde geçaı 
isimler hakkında anslklopedlk malQ· 

mat vardır. 

GUneş: 5.37 .Akşam: 20.42 
Öğle: 13.19 Yatsı: 22.42 
İkindi: 17.19 İmsak: 3.21 

FIRTINA 

••• 
Romanya - Yugoıılavya ittifak 

muahedesi 1921 

GUneş: 

Öğle: 
İkindi: 

5.43 Akşam: 

13.20 Yatsı: 

17.19 İmsak: 

Loıan zaferi 
1923 

• •• 

20.89 
22.35 

3.31 

\'atan'ın M. H. Zal tarafmdan yazdan 
SiyMi İcmalJ alz.J hAdJaeler bakkmda 

glinU gUnUne tenlir eder. 

GUneş: 

Öğle: 
İkindi: 

5.ım Akşam: 

13.20 Yatsı: 

17.17 İmsak: 

Regaip Kandili 

20.33 
22.28 

3.41 

Tarlhlade Caıa...,., Vatan'm Vatan m ctbd iJılkA.yekırt net- ••• 
IJu merllklı t.efrlkMım okuyunuz. nıtmektedlr. 

Gtlne': 
ôlle: 
!ktnctl· 

5.53 Akf&l'R: 20.28 
13.20 Yatar 22.21 
17.J.6 .tmaak: 3.49 

GUnef: 
Öfle; 
İkindi: 

5.154 Akşam: 

13 20 Yatsı: 

17.11 1-Jt· 

20,28 GUneş: 

22.19 Öğl•: 

3.51 İkitıdı: 

5.55 Akşam: 

13,20 Yal!ı: 
17,16 Iınsak: 

20.27 
22.17 

3.52 

Cuma 

Birleşik Amerilcanın istiklali 
1776 
••• 

Cumartesi 

Buğday kanunu 1932 
'°'"'* 

Boksör Kamera dünya 
şampiyonu 1983 

Pazar 

Meşhm Franınz romane•ı Guy 
de Maupaeeant'm ölümll 1898 

• •• 
Vatan'ın tefrikası: Malakalı Kadın Rusya Çarlle Alman bnparatonın'.111 

~ok meraklı bir romandır. mWA.katı 1912 

GUneş: 5.34 Akşam: 20.44 GUneş: 5.34 Akşam: 20.44 GUneş: 5.35 Ak.-m: 2t'.l.44 
Öğle: 13.18 Yatsı: 22.46 Öğle: 13.18 Yatsı: 22.46 Öğle: 13.19 Yatsı: 22.45 
İkindi 17.18 İmsak: 3.16 İkindi 17.18 lmsak: 3.16 İkindi 17.18 İmsak: 3.17 

Türk Dili T efkik Kurumunun 
Bevarih rüzgarlarının sonu Kuruluşu 1932 

*** 

lstanbulda büyük zelzele 
1894 

Gün~: 5.38 Akşam: 20.42 
Öğle: 13.19 Yatsı: 22.41 
İkindi: 17.19 İmsak: 3.23 

Vatan'da haftada iki gün iMma 
yaı.ılan ~rkmaktadır. 

GUneş: 

Öğle: 

İkindi: 

5.43 Akşam: 

13.20 Yatsı: 

17.18 lmsak: 

20.38 
22.34 

3.32 

Haftada iki gön Vatan'da kadınlığa 
alt yazılar neşredllmektedlr. 

Güneş: 

Öğle: 

İkindi: 

5.50 Akşam: 
13.20 Yatsı: 

17.17 İmsak: 

20.32 
22.27 

3.43 

*** 
Londra konferammda Alman mü
rahhMı TUrldyenln sanayileşme
sinin Avnıpa içln tehlike olduğu 
iddiasını rtaya atmıştı 1988 

Amerika ()tiımhllJTfJlıd H.udlıng'ln 

büyük devletleri umumi tıeıtd t.eıl

llhatı görüşmek üzere V.,.anstoa· 
da toplanmap daveU 18%1 

Güneş: 5.39 Akşam: 

13.19 Yatsı: 

17.19 İmsak: 

20.41 Gdneş: 5.39 Ak~am: 

13.19 Yatsı: 

17.19 İmsak: 

20.41 
22.39 

3.25 
Öğle: 22.40 Öğle: 

İkindi: 3 24 İkindi: 
. 1 

Yatan•ı okumakla her gün bir yemek 
te öğrencbfllrslntz. 

GUneş: 

Öğle: 

İkindi: 

5.44 Akşam: 

13.20 Yatsı: 

17.18 İmsak: 

RECEP 

••• 

20.37 
22.33 
3.34 

Buhnat'aya meraklı iseniz her gün 
Vatan'daklnl hallehnekle ~leninh. 

GUneş: 

Öğle: 

İkindi: 

5,50 Akşam: 
13.20 Yatsı: 

17.17 İmsak: 

20.32 
22.25 

3.44 

Nusret Köymen'ln içtimai yazdan 

Vatao'da net~ 

GUneş: 

Öğ'le: 
İkindi: 

5.42 Akşam: 

13.20 Yatsı: 

17.18 İmıılk: 

20.37 
22,32 

3,35 

Piyasaya att en ent.eresan yazı ve 
bal'adlsler Vatan'dadır. 

Gllneş: 

öğle: 

İkindi: 

5.51 Akşam: 

13.20 Yatsı: 

17.17 İmsak: 

20.31 
22.U 
U6 

Pazarıesi 

••• 

Cemal Banlakcmı ~mleket yazı 
mu Va.tan'da oluıywun. 

GUneş: 

Öğle: 
tklncıi: 

:>.S6 Akşam: 20. 
13.19 Yatsı: 22 
17.19 lmsak: 

Rumi Temmuı 

"'** 

FnMIZlamı Milli Bayramı 

GUne~: 

Öğle: 
İkindi: 

1789 

5.40 Akşam: 

13.19 Yatsı: 

17.19 lmsak~ 

Sıcaklann artması 

GUneıp: 

Öğle: 

lkirıQi: 

*** 

5,46 Akşam: 
13.20 Yatsı: 

17.18 İmeak: 

Yaprak aıısı sonu 

Güneş: 

Öfle: 
İkindi: 

• •• 

... 
5.1~2 Akşam: 

13.20 Yatsı: 

17.16 İmsak 

3. 

1 T emmuz Denizcilik bayramımızdır. Bu münatebetle büyük Türk denisciai Barbaros'• tüabesind e de meruim yapılacaktır. R~ 
ıimlerimiz bu türbede geçen ten elerde yapdan meruimdea iki İP1 tibad ll'. 
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