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B. Hitler ve B. Mussolini daha evvelki Brenner 

SiYASi SABAH GAZtTESl 

r 
Türkiye 
veTimes 

lngiliz gazetesi 
bizim için diyor ki: 

Türkjyenin son 
hareketini tenkit 

bize düşmez 
Türkiy&Mn biwaf
hğuu mOO&fazaya 
azmettiğine katiyen 

şüphe yokt-ur 

Gözümüz heP 
açık kalmalı 

Brenner'de ne 
konuşacaklar ? 

1 
Montrö zat eri 

Tiirkiye, Suriye 
işinde de ta·mamile 
dürüst davrandı 

Londra, 20 (A.A.) - Timcs gaze
tesi, TUrkıyeye tahsis ettiği baı;ımaka
lesinde diyor ki: Qıli 

kt, rn içtrı en büyük tehli-
~ '-tdan, soldan uzatıla
~ Yemlere kapıJmak ve 
~tn etrafındaki faali

Sovyet membaları
na göre balyaya 
Korsika ve Savoie' -

e akienmakıtır. yi işgal müsaadesi 
verilecek 

Şark cephesi de 
görüşülecek 

': Ahmeıt Emin Y~LMAN 
"ır Va.kitler 'Dır sihirbaz 
~ \'armış. Cinleri harekete 
ıı.:'"Cek tılsımı da, bunları 

dUrduracak sihirli keli- Londra, 20 (A.A.) - Reutcr: 
~ biliyormuş. İlk tılsımı . Mos~ova radyosu, dü.n akşam. 

e bütün cinleri ayak-ı kı neşnyatın.d~, ~e.rkezı. Avrupa 
k ·· 1 F k t memleketlerının bırınde ıyı haber 
~ guç ~O ma~ış. .a. a. alan bir menbaa atfen Hitler jJe 

Urmaga gelınce sıhırh 1 B. Mussolininin önümüzdeki hır 
u~ut~uş. Boş da du- kaç gün iç.inde Brenner" de bulu
ıçın 1lk tılsımı kulla- şacaklarmı bildirmiştir. Ayni ha· 

'-"'"'•'"' gün yeni cin sürille·ı bere gorc B. Hıtler'le B. Musac>
eı....:._-... ete getırnuş, dünyıa llai araad• ~ mula•tlt 
L~"1Uıa yerine dönmüş. mel. ~escle~er ~rasında §ark cep· 
,:"ilin içinde ya§adığımız hcsının vazıyet1 ve bazı mınta~a
)\, t8ki Slhirbazm yarattığı )arda Alman kı~a~arı~ın yerı~e 

alemine pek benziyor. ltal~an. k~vvetlermın ıkamc edıl-
bir h t • l · hb t mesı, lngıltereye karsı harp ve as a a emın sı a c, F . . b 1 d v 

b . t tah .. 1.. ransanın vazıyetı u un ugu 
, asıre e ammu u . d'l k d" 

Mukavele 1936 
senesi Temmuz 
ayının 21 inci salı 

gec s ::nzalanmışh 
O gece saat 12 de bü
tün millet ayakta... Va· 
purlar düdük çalıyor, 
sokaklarda aİkışlar yük-

seliyor, Halk zaferi kut
luyordu ..• 

f!!tlklıU ısın~-ından onra J,o
zanda elde ettlğlmlz u.afer, Mon· 
trödekl 7.&ferle tamamlandı. ' 
~ 1'.14?ne cnel dün g~:e tıaat 

;} lmıi dortten sonra artık l ur
durnuzuıı kapılanııın 1'i8hlbi "e 

cTUrklyenın bltaı·aflığını muhafa· 
zaya azmetmiş olduğuna kaUyen şüp 
he yoktur. Beyrut.t.an lskendcruna ka
çan Vışl harp gemılerinın Tilrk ma· 
kamları tarafından sıUUıtan tecridi 
ve mürettebatının enterne edilmesi, 
Türklyenin bitaraflığını muhafazaya 
azmetmiş olduğu hususunda kalmıf 

olab lecek her türlU ,,upheyl izaleye 
kAfidır. Bundan evvel de Türkiye yo
lu ile General Dentz'e transit suretile 
takviyeler gönderılmeaine Türkiye, 
müsaade ctmeği katlyc.'l reddeyle· 
mlşti. 

(De,·arm: ~. 15, Sü. 2 de) XX 

B. Stalin 
~ oını·11~ .~=-a.~tmtllt .. ~ıniaetti· o pee, lıM8ll mMle& ...... -

bayram yapıyor, düctükler çalı- njne tayin edildi 
)or, da"ullar çalıyor, bıtlklAI :::r 
marşları SÖ.}lenlyor, 80kaklarda Moskova, 20 (A.A.) - Sovyetıer 
fener alayları dolaşıyordu. Mil· Birliği YUksck Riyaset Divanı, Halk 
ıet, büyük günlı kutlularken bb.c Komiserler Heyeti Reisı Josef Vısar· 
bu ızaferi kazandıran büliiklerl yoııoviç Stalini MUdafaa Halk Komi-

Yıl: 1 - Sayr: 327 
Bugün 3 üncü say/ amıdaz 

• 

v 
« V » ordu.unun remzi 

B. Churchill 
işgal altındaki 
memleketlere bir 
mesaj neşretti 

"V,, ordusunun 
seferberliği başl:ıdı 

Tirk kimyagerlerinin 
büyük muvaff akıyeti 

Dingil yağını kömür katranından 
çıkarmaya muvaffak oldular 

Bu, memlekete senede 300 bin 
lira kazandıracak bir buluştur 

Öğrendiğimize göre Türk kim· ı rıca tasfiyehanelere .ihtiy~ç. bu· 
Londra, 20 (A.A.) - Düşman if· yagerlerj hepjmizin göğsünü Hti- lunduğundan her petrol ıstihsal 

gali altında bulunan memleketlere harla kabartacak yeni bir buluş eden memleket bu .>ağı çıkarama· 
gönderdlğı bir mesajda Çorçil ezcüm. yapmışiardır. Bu:uşun mahiye." maktadır. Bu yağın bu tün vasıf· 
le demiştir ki: 1 ıudur: Şimendiferierde birinci larını haiz diğer bir yağın kömüı 

c\':. işareti nazı ıstlbdadını lıt:klı· derecede bir ih~yaç addedilen ve katranından ıstihraç edildıği fen 
yen Akıbetin bir remzidir. 1 iki tekerleği b;rbırine rapteden aleminde malum ise de bunun 

lngillz radyosunun dün geceki ncş- dıngıi'in yürümesi içın madeni bir ' form ölü meçhul bulunmakta jdj. 
rlyat.ında cV> ordusunun teşk:llrln yağ ist:mal olunrr: ak tadır. 1 M~"nnunıyetle öğrendiğimize 
müşevviki olan cEsrarengiz Sp kcu A;akadarlarca dingil yağı adile göre. Devlet Demiryolları malze. 
Albay Brlton demiştir ki: 1 tesmiye olunan bu yağ petrolden me dairesi kimyagerleri, Karabük 

Bu akşam Çörçll'ın 20 temmuz ı· istihsal o iunur ve bize şimdiye fabrikasındaki kimyagerlerle teş· 
çln yazdığı bir mesajla stüdyoya geı- kadar Amer.k.adan ve Romanya· riki mesai ederek günlerce çalı§· 
nim. Gece yarısı geçti. ı:;imdl temı~•ı. dan gejirdı. Her petrol jsuhsal mı§lar ve yorucu tecrübelerderı 
zun ylrmlsiııdeyiz. İngiliz Ba~vckll. 1 nıınta.c.asında bu yağı istihsal et· sonra maden kömüründen bu ya 

(De\·amı: ısa. 5, ıstı . .ı te) «$» mek ka'bil ıse de bunun jçin ay- (De\'amı: :sa. 5, ıstı. 7 de) *-* 

minnet ,.e ı;;ükranla anıyordu. serliğine tayin etmışllr. 
orownuz. beş srne cnrl hu· Garp mmtakaları Başkumandanı Lord Halifaksın nutkunda bahis mevzuu ettiii Alman deniz albları, üslerinden birinde 

gün saat 11 de merasimle ~'.anak· Mareşal Tımoc;:enko'da Müdafaa Halk ___ __.... _____ .,...... __ 

l'. il k . ba . . . b ~ tahmın e ı me te ır. 
er esın sırctinı ag- H'tl · · Mussolini'y Korsika 

' lllhb · · bo k k d" 1 er ın ~ llıQ. atını zma • ... en 1 adas.ile Fransad.. Savoie vilaye· 

kaleye gimılştl. Komıser mUlwlnlığmc tayın olunmuş- 1 Lord Ha lif aks l ·------------ı 
tur. -

0
'---- Sovyetlere göre Almanlara göre 

1 an uçuruma slirukle- tini işgal etmek hususunda müsa· 
~ll. elinden geleni yapar de vereceği de zannediÜyor. 
~\ a ~apacaktır. 

lmrall mahkUmlan arasmda 
tnıllcti bugüne kadar 
tın tesirinden uzak 

lı v~ sıhhatli, dinç, sakin, 

lngilizler Ameri~a işcilerine 
Merkezde şiddetli H··ı ·ı·.., · t Harekat plan 

mucibince devam 
et:r..ektedir 

~r seyirci sıfatile dün
~ lerini takip etmiştir. 

• etrafı ateşle çevrilen 
~rafi mevkiimizde bir 

iki Alman şehrinin n ercı ıge mnaye 
n:uh:ıre~eler ·ı .... · · d tt. 

Adliye Vekili Hasan Menemenci 

oğlu ceza evleri hakkında bir 

muharririmize beyanatta bulundu 

üçte birini tahrip v 3rı ecegmı va e ı 
ettiler olmaktadır 

• 11 et için cidden bir muci
ı:. rnucizeyi bir taraftan 

~.önünün basiretine, u
"'VCUIJüne, tecrübesine, bil
t._~v~ ve idare kudretine, 

-aı;;:rtan milletin anlayışı
' i luğuna. şef ve hlıku
'~e ettiği milli siyase

. n inanıp ve bunu belt: tam bir ahenk içinde 
--~ durınasma borçluyuz. 

t bugüne kadar devam 
t..~~Vaffakiyete bakarak 
~elerin bizi unuttuğu. 
~l ve ihtiyata ihtiyacı-

!)~ ~adığına inandığımız 
O~;~!Şimiz bitiktir. Tehli

: Sa. 5, Sü. 7 de) /*/ 

Ceza evleri umum müdürü de 
ayrıca izahat verdi 

Adliye Vekili Hasan Menemenci, 
İmralı yeni ceza evine gitmiş, dün 
lstanbula dönmüştür. Vekil, 1mralı a
dasında tetkikat.ta bulunmuş ve ada· 
nın gerek ruhi, zirai, iktısadi ve ge· 
rekse cezai bakımdan inkişafı için ııı.. 

zım gelen d.rektiflerl vermiş ve ye
m kararlar alınmıştır. 

Vcldlin bu seyahatine, ecza ve tcv
kıf evleri umum mUdUiil Baha Arı
kan, Adliye VekAleti kalemi mahsus 
mUdUrtl Şakır Aksu, Ankara Polıs 
Enstitüsü profesörlerinden Dr. M. Pa. 
yol, İstanbul CUmhuriyet müddeıu
mumlliğı baş muavini Sabri Kösc-

(De\·amı: Sa. 2, Sü. S te) 

---
Ab!n'e 7000 

yangın llombuı 
atıldı 

Son 36 günde 66 
Alman vapuru 

batırddı 
Londra, 20 (A.A.) - Hava Neza

reti istihbarat servisi tarafından bil· 
dirildiğine göre, Aiks • la - Chapel
lc'ln ve Monstcr'in ilçte bıri tahrip 
edilmiş buluıunaktarır. 

Achcn'e 10 ve 11 temmuz gecele· 
(Deumı: sa. 5, 8ü. 5 te) -X 

At Yarışlarında bir talihli 1200 lira kazandı 

t.ı... 'bul Y1ne dolgun bir spor prt&U netlC'esl, lklll lbahııln bir liraya ,,eldlde şansına oynayarak 1200 Ura- Dünkü spor hareketlerinin tafalll· 
~k Vellefendlde yapllan atı' 1%00 ll,ra \'enntı8i oldu. Yan,larda 1 yı kazanan B . .Abdullah ile J'&l'llJlani ı tmı dördüncü ll&)'famı&da 'Mılacak11· 

lle)'ecaaıı seçerek •lir- bllmlyerek cözü kapalı denec.'ek blr r alt iki .remıl yukarda \ erlyorm. Diz. 

Baltıkta yeniden 12 
Alman vapuru 

batın!dı 

Romanın ltiralıaa 
gire -'iflliY iÇ 
g.iiadlr raaı1ır 
Moskova, 20 (A.A) - Bu 

sabahki tebliğ: 
19 temmuz ge<:esi Polotsk • 

Nevel, Smolensk ve Novograd • 
Volinsk .istikametlerinde şiddetti 
muharebeler olmu§lur. 

Cephenin diğer kıııımlarında 
mühim bir değiıiklik olmamııtır. 

Hava kuvvetlerimiz geceleyin 
düıman tank ve zırhlı cüzütamla· 
rının tahribine devam etmi§lerdir. 

Katiyetle elde edilen tafailata 
(De\'a1111: Sa. 5, Sil. S te) /-/ 

Amerika ordusu 
Sonbahar manevra

larını tarihte 
görillmemiş şekilde 

yapacak 
Vavington, 20 (AA) - O. 

N. B: Harbiye nezaretinin bild:ı· 
djiine ,göre Amerikan o_rduıu ta· 
rihte ilk defa olarak sonbahar 
büyük manevralarını günlük plin. 

San Franıiaco, 20 (A.A.) -
İngiltc.renin Amerikadaki biiyük 
elçis.i Lord Halifakı, Richeaond. 
da Jngiltere hesabına geınj inta 
etmekte olan Todd California in· 
şaat teza:ahlarında çalışan i§Çilere 
h;taben bir nutuk söyıiyerek de· 

1 

miştir ki: 
Yardımınızla, milletimizin zafe. 

ri kazanacağını ve Hitlerciliğe ni· 
hayet vereceğıni size vadediyo
rum. İngiltere için en hayati en
düstr.i deniz inıaatıdır. Onümüı:· 
deki altı ay içinde Hitler şimdiye 
kadar görmediği bombardıman
lar idrak edecektir. Hıtler' e yaptı. 
ğı bombardımanları fazlaaile .iade 
edeceği._ 

Lord Halifa~ı bılahare vapur 
makineıj imal eden Hall.cott fab· 
r.ikaaında çalışan bir çok İ§Çinin 
karşısında da bir nutuk söyliye 
rek demiştir ki: 

Hitler İngiltereyi mağlup et
mek te,ebbüsünd~ tayyarenin ye· 
rine denizaltıyı ikame etmiştir. 
Bu itibarla İngiltere jçin, yap~!~·· 
nız it en ehemmiyetlia.idir. 

Bir çok tren, tank, 
kamyon tahrip 

edildi 

ş1m1111e allar ••WJ•t zarıatı 
1,500,000 

Berlin, 20 (AA.) - Alman 
savaş tayyareleri dün gece Oagoe 
adasının civarında Sovyctl.:rin 
hafif deniz kuvvetlerine hiic••m 
ederek bir düşman muhribinı yak. 
mışlar ve diğer iki muhribj de cid· 
di hasııra uğratmışlardır. 

Kola yarım adasının şimali §&r. 

kisinde dört bin tonluk bir tic.ıret 
gemiai batırılmııtır. 

Berlin. 20 (AA) - Sovyet 
cephesinin şimal kısmında binleı. 

(Devamı: Sa. 5, su. 2 de) ++ 

HARP VAZiYETİ 

Almanların en çok yaklaşhğı 
hedef Kieftir; büyük 

muharebeler beklenebilir 
Yazan: Da•• BIBAN 

lar tanzim edilmekai.zln yapacak Balbk denizinde Sovyet donan·ı aahillerinde bir çıkarmaya mey
ve her iki taraf kuvvetlerinin ku· ınaaı vuifeaine muvaffakıyeUe dan vermemektir. ikinci bir cle
mandanları manevra harekatının devam ediyor. Bu vazife, Balbk Diz muharebesi ohnut, Sowıetlw 
inkifafına nazaran tertibat ala- dmiainde Almanların ikmal itle- bir Alman kafileaini yakabyank 
caklardar. rine mlni olmak ve finlladiya (DeQau: Sa. 6, 8L 1419) X 
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Eyüplü Halidin 
Maceralan· 

Anlatan.: Eyüplü Halid - 17 -

ipek fışırtısı 
Bu fışırtı, uzun boylu, mütenasip 
endamlı bir yosmadan geliyordu 

Verdiğim kararda ıebat ettim. I büyük bir buhran içinde geçir· 
Evvela eter koklamadan vazgeç elim. Sabah olunca bütün parala· 
tim. Anaforculuğu tamamile ter· rımı koynuma yerleıtircilm. Sa· 
kettim.Bir vapur acentesine katlp mimi emeller, temiz €ayelerle kur 
olarak girdim ve nihayet bir gün duğum bu yuvayı da teptim ve 
gay.:me erdi':?. Karııamda. gec~- 1 terkettim, ~':~en. ç~k!ıiımın do
ledıgim konaga Mel:tmet Sait adı. kuzuncu gunu Hıdıvıye kumpan· 
le damat olarak girdim. Kayın 1 yasının bir vapuru ile İskenderiye· 
pederim defteri hakanide mü· )'.e çıkmış Cinana caddesinde Kö· 
meyyiz idi. Kendi halinde, bütün milrcü sokağında, Mahmure adlı 
manisile tertemiz ve kibar bir bir Süryani kadının panaiyonuna 
adamcağızdı. Beni bir evlat gibi yerle§miştim. 
bağrırıe bastı. Karım bana hakiki Buraya neye gelm~tim, l.isal\l · 
aile hayatının, saadetin.in doyu!- nı ve adetlerini bilmediğim bu fCI 
maıı zevklerini tattırdı. Bu temiz hirdc ne yapacak ve naeıl yatıya· 
hayatı tam dokuz ay yaıadım. caktım) .. Bunlıuı ne dütünmUı 

Onuncu ay, beni umulmıyan ve ne ek karar vermİ§tİm. Benli
bir felaket ve bu felaketi unuttu· ğimc hiç sahip değildim ki. Yine 
ran bir eaadet ile karplaıtırdı. aeraerile.,ıııımif, bütün iyi hielerim 
Mukadderat, babam kadar seveli. körelmifti. Tam mana.ile çılgın 
ğim ve saydığım kaynatamı almış bir hayat geçirmeğe, gece gün· 
içimize mini mini bir bebek kat· düz jçmeğe yine ba§lamııtım. İı· 
mııtı. Baba olmak bahtiyarlıiına tanbulu, ailemi, yetim bıraktığım 
da kavu§muft\IRl, Ne yaztk k.i. ciğer paremi tamamile unutmuf, 
bu saadet ve bahtiyarlık demlerı esk.iei g_ibi yine kuduruk bir mah· 
daha fazla aürmed.i. Mukaddera· Iuk olmuftum. Kendime yine ken 
tın bir gün yine fettanlığı tuttu. di ayarımda bir yoldaı arıyor, 
Çok sevdiğim kazımı anllzın e· bar ve bahçelerc!e, gazino ve 
!imden aldı. Mini mini yavrucu· kahvelerde i.deta mekik dokuyor 
iumla beni yalnız bıra.ktı ve ay· dum. Aradığımı bulamıyor, 11kı· 
larca aece &ündüz aalattı. Konu lıyor ve aittikçe kuduruyordum. 
komıunun ıuarları üzer.İne yuva· 
mızı bozmamak, yavruyu boynu Bir gün, pan.&yonumun bulun· 

•serı a~ f.J~BERiERJ 
Erenkly 1 

· O dun işi büyük bir 
Sanatoryo.mu 

Mücadele cemiyeti 
geni bir pavyon ilô.
vasine karar verdi 
Verem mücadele cemiyetinin 

Erenköy ıanatoryomuna illve o· 
}arak yaptırmayı düşündüğü pa
viyonun pllnla~ hazırlanmı§lır. 
36 yataklı olacak olan bu pavi· 
yon fimdiye kadar yapılan bütün 
pavjyonlardan daha modern bir 
tarJ:da inıa edilecek ve ıhutaların 
istirahatlerini temin iç.in her türlü 
konforu haiz bulunacaktır. 

Paviyonun in,aatına 1 S güne 
kadar baılanacaiından Verem 
Miicadele Cemiyeti ,imdiden ha
zırlıklara batlam•ır. 

Osküdarda v erem d ispa nser i 

Verem Mücadele CemiyUetinin, 
Ütküdarda açacaiı yeni diıpan
ser .için Üakü4arda alınması lazım 
ıelen ananın ıahiplerile olan mii· 
zakere ilerlemiftir. Yakında arta 
ıatın alınarak derhal inıaata baı· 
!anacak ve Üsküdarda da yeni bir 
cliapanser açılacaktır. 

-o-

Floryadan lstanbula 
Tren ve Otobüs 

Florya plljına olan fazla ratbet 
dolay~Ue halkın geç vakitlere kadar 
kal&bUmelerlni temin saye11le ıaat 
9 c1a.n sonra gell .. tren ve otobU. ıe

ferlert lllve1i için tefebbU.lerde bu
lunulacaktır. 

mesele halini aldı 
O duncular fiyatları 

tehditten bile 
arfhrmak için komisyonu 
çekinme mekte d i r 

Fiyat mürakabe bürosu odun-ı teferruatına kadar incelerken bu 1 Kuruçeımede yü-zlerce, binlerce 
cuların ısteklerini yerine getirmiş sefer odun i§.inde çok çabuk dav- çeki odun aatan bir depo sahibi 
ve odun fiyatlarını bir hayu art· ı ranmıt ve tam halkın kıtlık odun I kazanç hu11Hunda na11l bir tutu· 
tırmıştır. Komisyonun bu kararı ve kömürünü tedarik edebileceii labilid 
almaıına ııebep odun nakliye bir zamanda odun fiyatlarını fa· I Bundan başka komilyon Ana
masraflarının artmasıdır. hiı denebilecek bir ıurette yük· dolu ve Rumeli rneıesi diye b:r 

Bazı muhtekir oduncular son seltmiıtir. tefrtk yapmaktan çekinmit ve mü· 
günlerde eski narhtan odun sata· Odunun bu fahit yükıeltiHıini tehaHıs dediii kimıelerin .iddia· 
mıyacaklarını IÖyleyerek aatııtan sade fazla fiyat ödeyen halktan sınca lstırancadan Alemdaıiına 
imtina etmişler ve fiyatlar arttı- değil, az kara rıza ~öıteren ka· ııeçen dai ailaileeinin ayni kalite
rılmayınca odun mıntakıdarından 12aatkar odunculardan öireniyo· 1 de odun yetittireceıiini ıöylemiı· 
odun gelmiyeceğini bildirmişler ruz. tir. 
dir. Bunlar diyorlar ki, oduna ko- Bir daiın rüqlr gören tarafı 

Halbuki iş hiç te. oduncuların nan narh bugün için çok fazladır., ile aörmiyen tarafı ara11ndaki 
iddia ettikleri ~bi değildir. O- Komisyon bazı açık aöz odun I aiaçlar ar .. ında dailar kadar 
duncular fiyatları arttırmak için I muhtekirlerinin iddialarını haklı fark vardır. Nerede kalır kl 'kıta 
her çareye baş vurmuşlar ve hat· görerek oduna fazla fiyat koy· değiştiren aiaç\ar arasında fark 
ta satıttan İmtina ederek kom is· muştur. olmasın~ 
yonu bile tehdidden çekinmemiş. Bundan başka komisyonun na· BuiÜn Buriarya kömürü diye 
lerdir. zarı itibare alması )bım gelen bir yaktığımız kömür, komisyonun 

Odun fiyatına yapılan yüz kü- cihet de odunun bir çekiye kadarı iddiasınca kalitesinden değil, ora. 
sur kuruşluk zam bulıÜn piyasada olan kısmının perakende ıayılma. da kömürü iıliyenlerin ka.biliye· 
hiç te normal olarak kabul edile· ması ve .bir çe~i bi~e alan. h~lkın tindenmiş. Fakat biz onun Rumeli 
bilecek bir zam değildir. toptan fıyat lıstesınden ıstıfade . d .

1 
. ld'w• d b" 

Odun ihraç merkezlerinde fi. etmesi lazımdır. meıeaın en ı en ee ıeın e ıran 
yat a-eçen seneki fiyatlara nazaran -Ba;an 50 çeki alan kimıelere olsun bile tereddüt etmiyoruz. 
yüksek de.ğildir. ~ir çeki odun raslıyoruz. Bunlar perakende fi. Komiıyon bütün bu jddiaları 
ayni fiyata satın alınabilmektedir. yat üzerinden mi malın bedelini tekrar dinledikten sonra herhalde 
Nakliye ücretlerinin çeki ba§ına ödeyeceklerdir. 
160 kuruş artmasına ortada hiç Komisyonun bütün hunları he· 
bir sebep y0ktur. . saba katma11 llıım deiil midir'? 

Komiııyon bugüne kadar aldığı Mahalle aralarında çamaıırlık 

odun fiyatlarını yeniden tesbit 

edec~k ve halkın fahit fiyatla o· 

dun alarak aldanmaaına meydan 

müteaddit kararlarda işi bütün 5 k.ilo odun satan bir o~uncu .ile vermiyecekt.ir. bükük bırakmamak .için, baldr duğu sokaktaki Par.iaya.n Pasta. 
um~ ~k~~ m~b~e~de ~ne~ndeo~ruyMd~.Va~İmi __________ _____ ___________________________________________ _ 

kaldım ve böylece yepyeni bir geçirmek için elime seçen bir le- 1 
hayata daha daldım. tanbul gazeteaini evlıip çeviriyor, mralıda mahkuA mla a as ·uda 8 

yeni ailem de, tıpkı kardeti beni alikalanchrıp oyalıyacak bir r r 1 
ıılb.i çok &Uzel ve iyi huy]ıı bir ev havadis bulmak iç.İn öte8'ne be· • 
kadtnıydı. y alnaz, çok veweseli riaine aöz gezdiılyordul'!l. Tam o 
ve o derecede de luekançtı. lıte C9nada, sai tarafımcla.n bir ipek 
bu. Juakançlıiadır ki, bcııi ikinci fıtırt•ı itittim, ardından da bayıl. 

ttcı bir lavanta kokueu hi.ettirn. 
bir felakete w~di. Mediha a· Hemen batımı .-evirdim. Ne aör-
dmı lafty&n ve hili da yapyan Y 

bu kadın, beni çok fazla sevjyor, sem iyi'? Uzun bor_~· mü~enaıip 

_Adliye Vekili, lmralı 
bir muharririmize 

evleri hakkında ceza 
beyan affa bulundu bu ae~ yüzünden hariçteki va· endam.lı, .k~mra.1 ~z~U ~&r 310 1· 

.:...- 1'e ı;,ıerWle ~ı.ll'idtın--'tillka ma. y u~ ~ ,. z~ dö~ü~ ~~ &AA. ... te ıı- ı bl vı rı t tı rı ore 

.... d :T w• 1 --:r d Bu ,_fazl ala· ka var ya yok. Nazlı mı nazlı. ol- '.t. - ,. - ,. • ...... yı •• yare g ıu•Ş o an r mu· ı lerıne ve e e n vaı ye e ne g 
ar o uyor u. a • ,__ G 1 b' "rii bay, vilaıdar ı«Uddelumum11l luet harrirlmlze bu ceza. evleri hakkında bu Usteler eaas tutularak mahkQm, 

Bir yaralama 
Y enikapıda Çakır Mehmedin 

sıazinosunda çalıtan lbrahim oğlu 
Süleyman aeç vakit evine döner· 

ken karıııına çıkan ve Süleyman• 

la ayni yerde çalı9an arkadatı 

Hilmi, Şevket "=e Memduh, Ke· 
malpaşa caddesinde Süleymanı 

önlemitlercür. Bu aırada araların· 
da münakaşa çıktığından ü~ kışı 
birlik olup Süleym_anı dövmüıler 

Hangi hakla? 
peynirciler zam isti 

mıf. Bu, batının' .:.S 
nam ilteme» hiki.yeaİ ....:.wıı 

Tuhaf bir adetim ardırs 
ma bir hikaye sıeldi mi 
dan rahat edemem. 

Moiz ve ıerikinin b~ 
muru bir ,Un patronu 
huzuruna çıktı. 

- Ne var doıtum 1 
-Şey ... 
- Şey ne 7 .. Konut 

Haıta mııın? 
- Hayır, evet, yani. .. 

Ufak bir zam •.• 
- Ufak bir ne? •• 

mı ıen7 
- Hayat pahah, 

yorum. J 
- Beni İyi dinle J •• Seti ır 

adamsın ... Yirmi senedir 
da çalıııyoraun, ar 
ihtilaf çakmadı, isterim ~ 
çıkma11n 1 Zam istemek ır.: 
kadar çahttıiını hiç 
mı? •• He1aplamadın. 
beraber heaaphyalım ı 

Bir senede 365 gÜn •" 
mi? •. Günde sekiz saa!

11 
sun; eder: 122 gUn. 30" 
çıkarsak seri kalır: 243. 
Günde sekiz saat de me 
Bu da eder: 122 gün. 
243 rlen, kaldı mı 121 7 

Pazarları calıııyor 
Hayır! Senede kaç paz.ı 
52. Bunu da 121 den 
kaldı mı 69. Cumartesi 
de yarım gün kapalıyt&. ~ 
de bunun için çıkarırsak 
kalmaz mı? 

Daha bitmedi! Her I'.. 
saat yemeğe çıkarıan. 
16 aün de böyle ıider. 
kalır 27 gün! 

Şimdi meauniyetleri !! 
lım. Her yaz on dört ,-, 
vermez miyim aana? '1 
Bunu da çıkarırsak kalıt 
üç ırün l Ha, unutuyordulll1 

ban bayramı, Şeker 
Milli bflyramlar, Ham 
saire, mutlak on iki gün 
le gider, kala kala, kala 
ırüncük kalır. Bu bir gUıt 
batıdır, kapalıyız. Eh 
Afkolaun. bir .de utalUll'ıo:.111 
kilmadan Dm istiyonUI' 

KÖR nil.ayet bir ııün onun zihnine be· ı~n mu 0
'l'""' ur~ u ır yu : Ak.çal, 'OıkUdar aorıu hlklml Salm şu izahatı vermlttir: yeni ceza evine nakledilir. 

nım mu.imı öirenmek arzusunu yuıl~ yan•mdan aeç ı, ta~ .olum Köyman, Adliye doktorları Enver Ka c- Cezayı infaz sistemi kanuni Nakledilen mahkQm, yukarda ıöy-
soktu. Benden yok yere ıüphe e· dalt.i bot masaya ~rlefb, ran ve Hikmet Tümer, ceaa evi dok· şekilde nedir? Ceza kanununun ıs Un ledlğlmlz gibi blrlncı ve ikinci devre· 
den, ,geçmJ4 hayatımı öğrenmek •. He~e~: sandalyamın üzer~de toru lbrahlm Zati, ı.tanbul cıaa hA· cU maddesi der ki: )'1 eııki ceza evinde geçırmit tel&kki 
ıle bana büıbütün sahip olmak ar vucudumu kaydırarak sola dön- kimi CıW TUrksıldl, mUddelumumt cYenl ceza evi yapıldıkça sistem edilerek, UçUncU devreden ite b-.ıatı. 
zusuna dUttın bu kadıncaiız da düm, hasre.tll bakıılarımı:. k~dın- muavinlerinden Orhan OUney, Orhan tatbik edilir.> Bu sistem şunları icap lır ve ceu mUddetl evveli. 3 gtın dört 
besbelli ıbir buhrana kapıldı ve caiızın hafıf kumral tu.yc~kler Tlğrak, Turgut Oktay, Fethi Seıaı, ettirmektedir: gUne ve blllhare ı gUn ı gUn nlıbe· 

!e başını taıla yarmışlardır. ==========~':'" 
Suçlular kaçmıı ise de yapılan 

takibat neticesinğe yakalanmıı· 

lardır. Yarala Süleyman Cerrah· 

paşa hastahanesine kalclırılmııtır. 

ortaya atıldı. Nihay~ bir gijn e•· pmldayan boynunda aezdırwkten Hicabi Dinç. AH Kemal Kamal, Ce· ı - MahkCımların bir mUddet ge· ttnde tenzllAta uğrar. 
ki ve ~ren.ç hayatımı, yüz karala. sonra gerdanlığının i9z ka~aı· ı vat öab&y ve guetecilır l9tlrak ol· ce höcrede kalmaları. Devlete karşı ltlenmlf suçların 
rımı en ince teferruatı1.1a varınca· tıran pırlantaları arasında gom- mı,1erdir. 2 - Geceleri höcrede kalmaları, mahkQmları ile zimmet, lhtll&ı gibi Havuza düıen çocuk 
ya kadar öğrcnmeğe muvaffak dUm. 9 .. anda ~ahlanıvere~ .hır· Adliye Vekili lmrah ceaa evinde i· gtindüzlerl müşterek mesaide çalış· suçlardan mahkQm olanlar, ı, .. uı Vefada, Molla Şemsettin camil 
oldu. Bır akpm yine o mende- sım, butun kızı ık cep.?ele~~~ al· ki &'ece kalmış ve adanın her tara· malan. U!ttine müeNea ce&& evlerine alın· sokak 9 numarada oturan Hasan 
bur kıskançlığının verdiği cüret· mı§, kadının ,ahane guzellıgı ka- tını a-ezmlştır. Hasan Menemenclye, 3 - MahkQm serbest kalır ve höc· mazlar. oilu bet yaıında lbrahim Arta! 
le ve büyÜk bjr nefretle benim na dar gerdanlığının şaşaası da yü- adada ce:1a evleri umuml mUtettişl rede yatması mevzuu bahtı değildir. İş --aııı ll&erlne olan ceu evlerindeki 

w · · h J ·ı.:_, · d t 1 k b - ... Şehzadeba•ı camiinin bahçeeinde sıl bır adam olduiumu yüzüme reaunı op at;nıf, ı~nın e a e·ı cemil ile tmrah ceza ıvl mUdUrü su. 4 - Serbesttir, anca u devrede sfltellı .. 
vurdu. Tıpkı 0 zamanın köstebek şi rubumu cayır cayır yakmıştı. at A.dil izahat vermişler ve bu kıy· muayyen müddeti doldurduktan ıon· oynarken dikkat etmemit ve mu· 

. . - l . .. . ı· d ı k h kk İş esıuıı üzerine mUeNM ceza ev· b d k h ışçilcıunc desteklik yapan anafor nanacak m111nz bHmem sözu- metli müessesenin 1Jerleme1i ıçln IU· ra meşruten tah ıyo e 1 me a 1• va~enesını kay e ere avuza 
s b" k . ı. il k .. O .. k .. . "-- .. 1 fldl 1 d m kazanır lerlndekl sistem şudur: d cu ır onuser -"Urum" e arıım. mer gun a şam uzerı ou guze zum olan ihtiyaçları b rm şler ır. · D 1 t b 1 Ut d vll ser düımüştür. Çocuiun üıtUiünü 
da durdu ve: ve ne.f.ie kadınla yalnız tanıtmı• Adliye Vekili adadan ayrılmadan ön· 3 üncU ve 4 Uncu devrelerde mah· < eve u ev ere m e a . • 

·· · · · ,.. kQ t i!Atl Uddet geçir ı tA maye vermıştlr. Bu sermaye ıle de· görenler yetiıerek yavruyu sudan 
- Bogunden sonra. Dıye ba· deiıl de, anlaımııtık bıle. T et•· ce ceza evinin defterine: clmralıya m enz 1 m m ye • bi t 1 t pılmı" rıkarmı•lar ve tedavı' edı'lme'-

b'd' B ı tt klarım sistemi h mlrbaş r eşya ve es sa ya .,· " ,.. .. 
ğırdı. Bmirn yüzü karalı hir esi· düfteki garipÜğe bakınız k~ bu iki ıene evvel ıeldlm, daha çok te· ı ır. u an a ı ~ e• t Buraya relen mahk(tm kablllye· üzere Haseki hastahaneaine kal· 
rimain. Haddin varsa başka ka- zavallı d.a aık kurbanı bir lzmirli klmUI etmiş buldum> yumı,lardır. yeti umumlye9ldlr. ~ne~~ höcrelı ha· t'.r. gö ·e muayyen işlerde çalıştırıla-
dınlarl~ d~, kalk bakayım. He· kızmıt. lzmirde iken Mısırlı oldu·I Adliye Vekill, 1mralıya kendlllle 1 pishaneler memleket~ z e Üapıı;a· ı r~n: ke~dıslne müesaeaece b r yevmi· d ırmışlardır. 
men zaptiye nezaretine ko,ar, iunu eöyliyen bir aençle sovitmit. beraber giden ve tetkikatı esnasında mı' ve yapılmasın; 

1 
~! ~~ A~· ye verilir Bu yevmiyeden ı~e elblae •••••••••••••• 

sen.in ne mal .olduğunu ortaya ko· yuvaeından kaçarak sevdiğile ls-ı hazır bulunan bir muh&rririmlze İm· lar şimdilik mevcu : ma ıoı ç nl ~ ve en kU~Uk zanırl ihtiyacına' kadar miktarda yevmiye vermeleri ıuım· 
yarım. kender.i;eye gelmiş. Ne yazık k.i, ralı seyahati hakkında Istanbula in· günkü iş esa.aına mUedsscs ceza kev e 1 sarfedllen masraflar rıkarıldıktan son d 

K b ~'k d b k d !''- 1 d d w f ı. 1 w 1 1 t! kurulmuştur. Bu y z en ceza anu· .. ır. 
anmın, cr.ı i c ana arşı e .1.11.an ı an um uau ve aaer ıgı meden evvel şunları söy em ş r: t b. n dd k 1 ra vekAlet'"e tayın edllml9 olan nil· BugUn i"in buralft""'a bUtUn mah· " · G · .. ı· ı. ı ı h ... t u nuna. muvakka ır ıa e onu • ,. ., ..... besledi&! fazla aevgiainin taıkın· goremenut. enç, bır gun ıaen· <- mralı ceza evi en... ecr • bet dairesinde bir miktar da müte-

ca bir eseri olan bu hareketi, is- deriyeden ııvışıp ltalyaya geçmif. be devresini ·tamamlamamıştır. Buna muştur. dııvll sermayeyi tezyit bakımından 
kQmları çalıştırmıya imkAn yoktur. 
Yukarda söylediğim &'lbl iki seneyi 
mütecaviz mahkQm adedi, sekiz bin 
ile sekiz bin iki yüz aruında. oyna· 
maktadır. Bu,un iş esasına dayana· 
rak kurulan ceza evlerinde çalı9tır· 

dıfımız mahkQ.mların adedi Uç bini 
bulmaktadır. Binaenaleyh, bu sistem 
dahilinde ça11'tırılacak bet bin mah· 
kQm da.ha mevcuttur. Bunları da ça· 
lıştırmak imkanı hasıl oldufu gün, 
iki seneyi mütecaviz mahkürniyetle 
mahkQ.m olan hsr mahkQ.m otomatik 

tismarcı destekler.in köstebeklerr Bu zavallı kıcaöız da tıpkı benim' rağmen te1lı l9Jeri hemen hemen ik· lş ese.sına mUesses ceza evlerl han alındıktan ıonra. 
" gllerldır? diye sorulan bir suale Bıı· mUessesece hlııae 

ne karşı gösterdikleri tahakküm &ibi·seuer1leflllİ!· mal edılmlştır. Ziraat vcsaıtl ve bin kalan kısım mahkQmun hesabı caı·I· 
bl al bl ha Arıkan: kadar acı geldi ha.na. O geceyi (Arkua Yar) kişiyi banndırabllecek n ar ve r _ Bu evler ,unlardır: sine g•çer ve mahkQnfiyetlnin hita• 

çok atölyeler vUcude getirilmiştir. 1 mında bu para kendisine verilir. 

S ORUNUZ-----..... 
r----SÖYLİYELİM 

Emzik meselesi 
Jneıokle BaJan M. H. A. sora-

;tor: 

iCç ay eYwıl ilk 900uğıamU dün
yaya pUrcUm. 'l'-.mı ~Uk 'e 
btlaye ltlbartle r.ayd oldutum ~in, 
dolctor çocutuınu emainnek&ea 
beni menetti. Ç-ocuğuma ne sütü 
ve naetl vereyim, ısnUk Ue ~ 
sıhhi bir tars4a n8lid temısltye
YÜDt Jfı L(en büdbir ml8inlıı: Tıı> 

OEV AP - Çocuğunuza keçi ve
ya inek sUlU vereceksınlz. Bu SÜ· 

tün müteaddit hayvanları bulunan 
bir sUtcUden almmaaına ve sütün 
mUteaddlt hayvanlardan sağılarak 
karıştırılmıf olmasına bilhassa ve 
ehemmiyetle itina edeceksiniz. A· 
iman bu sUtU insan sUtUne benzet· 
mek Jt.zımdır. lnek veya keçi sU· 
tUndekl fazla albUmln ve tuz mlk· 
tarını sütU sulandırmak IUJ'etlle a
zaltacak vıı.şeker miktarını şeker 
katmakla. arttıracaksınız. Bunu da 
,u suretle yapacakaınız. Elll gram 
pirinci yarım litre ıu !içinde 40 
da.kik& kaynattıktan aorıra sUzUp 

suyunu alacak ve bu suya 30 çam 
şekerle bir miktar tua kalıp tek· 
rar blı·az daha kaynatacaksınız vı 
bu sırada tenceredeki pirinç ıuyu· 
nu yanm litreye ıbllğ edecek ka· 
dar su llA ve edeceksiniz. Bu suret
le elde ettiğiniz mayii kendi mlk· 
tarında süt ile karıştırarak çocu
ğa vereceksiniz. Çocuğa günde sık· 
letlnln onda blrinden fazla gıda ve 
ya yarım litreden tazıa sut verml· 
yecekstnız. 

Emzik ile şişenin temlzlenmesl
ne gelince, şişenin içine bir miktar 
tuzlu sıcak su koyacak ve ,ışe fır
çası ile fırçaladıktan sonra, tek· 
rar ıııcak su ile çalkayacaksınız. 

Emzlfın d• iç ve dı, kısımlarını 

yine tuzlu sıcak su ile temlzliye
cek ve Uzert ince bir beııe örtUıu 
cam kavanozda muhafaza edecek· 
siniz. SUtUn hazırlanmasını ve 
sUte katılacak şeker, tuz, yulaf, pi· 
rlnç suyu veya un miktarlarının, 

çocuğu roreıı bir doktorun taytn 
etmeaı, çocuğun btllenmeıl bakı· 

mından daha taydalJdır. 

MahkQ.mların hallerinde bUyllk bir 1 - Zonıuldak yen ceza evi, 700 • 
700 mahkQm, ~ - Karabük yeni ce· Bu evlerde uygunsuz harekette 

sa!Ah göze çarpmaktadır. Adada ça· ıa evi, 300 • 400 mahküm, 3 - İs· bulunan mahkQm inzibatı bı.r mua
lıfma. nl&am ve intizam yegAne ıs· h mele olarak yine ceza evinin idare 
lah vasıtasıdır. Adanın sakin muhiti parla. yeni ceza evi, 150 - 200 ma • 

.... k ra matbaa yeni ceza heyetinın kararı ve VekAlcUn tasdi· içinde ailelerinden ve itlyaUanndan k .. m. 4 - An 11 

evi, 900 _ ıooo mnhkürn, 5 - 1mrall ki ile eski ceza evine 'önderllir. Böy 
uzak, yalnız başlarına çalışırlarken, 1 900 1000 6 le bir yollama vılki olduğu takdırde 
mahkumların hissettikleri acı neda· adası yeni ceza. ev • - • -

Ankara ın,aat yenı ceza evi 200 - mahkQ.muıı kau.nmış oldufu mUd-
met te kendilerini sala.ha sevkeden ı ' tk'k t 
en mUessir tmll1erden biridir. 1250 mahkflmdur. detıer hakkında ha.kim te ı a ya-

Bundan başka bir de aon zamanda parak bu müddetin iskat edilmesine 
GUnler, .ıunta:.ıam pro&'l'amlara tA- tesis edilen nafıa inşaat ceza evi var- hükmeder. MahkQmun eski ceza evi· 

bl olarak çok verimli çalışmalarla . cudu 600 mahkQm ne iade edlldııı.t tarihe kadar birik· . 1 1 d 
1 
dır kı, bunun mev o• 

l'eçmektedır. Bır ıene ı; n e adayı, 1 ktı B mahkQmlann dl&erlerl mit paraları da mUtedavll Hrmaye· 
. t k tö ıu o aca r. u ,, 

elıktrılde tenvir ~ me ve. mo r g1bl alı tırılmasına ba,ıanmak Uze· ye irat kaydolunur. 
bir un değirmeni vücude getırmek ve ç ' U Bu husus, 1, eauı u.erlne kurulan 
600 k . 'l'k b" daha in• t redir, demlt r. 

olarak 1" esaaı üzerine kurulan ceza 
evlne geçecek ve kanunen mua)'yen 
olan müddeti doldurduktan sonra 
eşruten tahliye oluna<:aktır. 

Adliye Veklletlnln tahakkuk ettir· 
mık istedij1 en mUhlm I'~ blAdw. ...... ....,....,. 

1"1 ı ır pavyon . .,a e • Bundan ıonra eözüne devam eden ceza evlerinin inzibat tedbirlerini tef-
k ,,,.. dahllindedır Kadın mahkQmlardan ç&lıfma ka-mı pro • • amımız · ce•a evleri umum mUdUrU Baha A· kil etmektedir. 

d 1"00 .. billyetl olarak iki ıeneden !azla mah· Bu ıuretle ceza evi mevcu u u e rıkan IZahatına .xy1ece devam etmlt· tmralı, tııpM"ta, Ankara matbaa in-
1 bulu "" kQm olanların adedi bütln Türkiye· çıkarılacaktır. mralıda, n ceza tir·. •aat ceza evlerinin ıdareal bu 9ek1l· 

., de 8:1 i mUtecavlıı bulunmamaktadır. evleri arasında mU"terek bir sana· Bu evler kanunun muvakkat mad· dedir. 
1 Bu kadınlar toplattırılarak Ka)'Ql'I 

toryom ın,uı da Vek& etin tuavvur de11le, yukarda baheettlğhalz yeni Zonguldak, KarabUk, nafıa ın,.at 
!arı arasındadır. önümüzdeki seneye 1 a k dar kurul be• tabrlkamna sönderllmif ve 1fe 

ceza evleri yapı ıncay a • ceza evleri aısteml ylne bu eaaa d&· ba9lattırılm1fCır. 
kadar yukarda bulunan binalarla a· mu' mUedeaelerdlr. hlllnde kurulmuf olmakla beraber bl· 
şatıdakllerl biribirine b&f lıyn yol, Bu ceu evlerine prebllmek l~ln raz farklıdır. Kadınlar lçln de fekll a711en Ka· 
kı,, yaz atır velaltin seçmfflne sallh rabUk ve Zonguldakl ceaa evler1nin 
bir hale getırllmlş olacaktır. !Azan plen şartlar Bu evlerde, flrkeller mahkürnun i· aynldlt. 

Bu defa adayı, iki sene evvel gör· Bu ceza evlerine girebilmek için, a,e, ibate, llbaa ve &&ruı1 ihtiyaçları· tş eauı Uzerlne kurulan ceza evle-
dUğUmden çok daha iyi buldum. MU· mahkQm iki seneden fazla bir ceza. nı temin ederek verdikleri amele yev- rinde lnılb&t itleri kolay halledilmek. 
esHsenln mUdtlrUnde vesalr memur- ya çarptırılmı' olmalı ve bu cezanın mıyea!nden bu muratları tenzil ede- tedlr. Yukarda da ııöyledllin\ mUey
larda vazifelerine karşı gl5rdUğüm da altıda birini hüanU hal! ile geçir· rek bakiye kalanı ceza evlerinin ınu· ylde kar9ııında hlO bir vaka ııuhur 
baJlılık ve Se\'glyt burada memnu- dlfl ceza evleri komlıyonları taratın- hasebeılne tevdi etmektedirler. Evle- etmemekte ve mahkQmlar ekip b-.ı 
niyetle tebarUz ettirmek isterim.> dan tubit edllmlt bulunmalıdır. Bu rin muhaaebesı, mUe11eae hi11e1inl olmak suretlle, kendi kendilerini mu-

lmralt adasını ziyaret esnasında şekilde tanzim edilen fl,ler Adliye kestikten aonra kalan parayı mahkQ· hatua etınektedirler. Bunu iyice 1· 
ceza ve tevkif evleri umum mUdUrü Vıklletlnde toplandıktan ıonra, kar- mun hesabı carlılne ıeçlrlrler. ll&h etmek için tmralıda • Jandarma.
Baha Arıkan, iş eııaıına istinat eden tonlarda tasnif edlllr. lş esasırıa mü· Şırketıerln mahkQm ameleye ken· nın mevcut oldutunu ve bunların 
yeni ceza evlerlnln bazı rautecllerln esıes olan ceza evlerinin kadroları dl amelelerlne verdikleri yevmiyenin mahkQmlarla hiç bir temasta bulun
yud!tJ gtbl olmadıtını blldlrmlf ve noksan oldukça. mahkQmlar kabiliyet- dörtte UçUnUn dununa dllfmlyecek madıklarııu aöylemek Widir. 

Karacabey, 20 (A.A.) -
tahribatına rağmen Karacaııd 
takuındaki kıt mahsuJUnd•ll 
ça iyi randıman elde edllrrıif 
kısım harmanların sonu taJll 1JI 
lınmıttır. Yaz mahaulU de 
!evkalAde borekcU1 olacaktır• 
tahsil bilhassa fiyatlardan 
dur. 

-o--

Fırıncı Boya 
Son zamanlarda bazı s 

fırınları ekmeğe de hile 1 
ba§ladıklarından beledi}'.~:..I 
bu a.ıbi cüretkarların pe,., 
ıniif, Silivkapıda yapılan 
sonundıı burada Boyo adı 
fırıncının ekmekleri acı kıl 
ıle imal ettiği tesbit edilJ1l 
fırıncının ekmekleri müs& 
lunarak hakkında ceza 1' 
tir. 

Boyo ayrıca hıfzıssıhh' 
nuna muhalif hareketinde" 
yı Adliyeye verilecektir. 

Diğer taraftan haber 6 

za ıgöre bazı fırıncıların 
vezni tam olıun diye e~ 
ç.ii bıraktıkları öğrenilrnlf 
aibi hilekarların takibıPll 
mııur. 

Dün, tatilden iatifad" 
temiz bava almak için 
çocukla beraber Küçiilı 
bcaya aittim. Tenbalıi_. 
ederek, menbaın b 
yerden bir hayli uzak 
jaçbldua çekildim. · ·-_1ı_ .. , 
rimi aerclim, bir .. 1anc-. 
rak _ldlçiilderi ne _ ,_ .... .-.. 

Yemek buırlaiı ile 
Yemek baaırlıtı ile 
O esnada elinde mini , 
babacan ba11111a dikilcli
uzahrken hakimane bir 

- Yarım lira v --_A 

Emrinı verdi. !tir~ 
dinlemedi, bütün o ci .. ~~ 
di kahveaine ait oldll~ 
ledi, hatta, bizi orada 
yacaiı tehdidini bile ,. 
tan çekinmedi. Y araııt 
teaile beraber eline , jl_ 
p ilskUllenmeai iht~li .Mil 
belin baıundan de~, 

Şimdi 10ruyorum ~ 
- Dai batında • 

para acaba haraç mı, 
va verıili mi? .. 

... 
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SiY ASi iCMAL 

Tatlı dille 
ödenen borç 

Barbarosa bir heykel ı azım 1 Gazeteleri okurken 
Barbaros yalnız Türk deniz tarihinin değil, dünya 
deniz ta r ihinin de en şerefli sahifesini açtırmışhr 

TASARRUF BONOLARI 
'X ozan: M. H. ZAL a u harbin iptidaıı.ndan 

T.a.rruf bonoları hakkında 
gazeteterde verilen malUrnatt o· 
kudum. 

letme&İni bilmeyenler için en iy.i faizini de peşin al~or, yani ·hono 
bir tutum ve gelir v.asttastdıır. bedelini fa.Ri tcnı..lt ederek ödii· 

k beri Genemi Franko 
~ııın akıllıca bir yol tutmuıtur. 
11 dahili harbin ispanyada 
lıi~ tdar derin yaralar açtı~m 
Pln ı.r zaman unutmaml§ ve b· 
ı,lllY~yı Yeni maceralara sürük
Pltı e ten çekinmiıtir. Yeni İs· v, r·; varlıgını Alman yanın 
<ıld talyanın yardunma borçlu 
~ ıçın onların hatırına 
ııeraı Ka mecburdur. Fakat Ge
iıt rranko, bu borcu, harbe 
v,~ek, Alman askerine geçit 
ı. kıek, hatta üçüzlü pakta im
lal 0Y~ak suretinde ödemek 
ler'~~ını,, vakit vakit tatlı söı:· 
letı '<>ylerrıek, dostluk nümayiş· 
•lı Yapınak, Oemokrasi tarafına 
lerp ih tutmak suretile ödemeği j 
ue c etıniıtir. Bu hususta fazla 
J\ tı ~ittiği zaman İngiltere ve 

1 le~rikanın yüzüne biraz gü
l:>~ IÖnülleri hoı edilmiş ve 
itli! • tehlikesinin önüne geç· 
~e _ çalışılmııtır. 

T:ra~itusu aranırsa General 
'1ııa ~· Alınan • Rus anlaıma
p hır türlü ısınamamııtı. is-

t 
11

Yol dahıli harbi esnasında 
1\ • 

tay ııYade Sovyet gönüllülerine, 
l Yarelerine ve her memleket
ıı ·~akıp gelen ..komünistlere kar. 
r.ı y <>ıuşlugünü bir türlü unuta· 

or, Rusya ile olan yeni dost. 
.. u affedemiyordu. 

d.~ manya, Rusyaya hücum e· 
-..ce t.; k 1 lil4Jl eneral Fran onun A • 

ll'ı"ıı de.vasına bağlılığı arttı, AL 
ll..ııı·· cephesine bir miktar gö· u .... d 
t,><Jl. -..on ermek suretile mem· 
ıı .. .:ı'Yetini ifade ettiği gibi, İs-
' ıı~:~.rnilli bayramı vesilesile 
c. lh ~ı. nutukta da mihver 
h ili eıının emellerini ne kadar 
lııt, llıaediiini ortaya koymuı· 

Bu kıvmetli denizciye bir büst deği~ N ;~lson abidesini küçük 

[ 
\ 

bırakacak ka:laı yük:;ek biı abide dlkclim 

Yazan: Bf!samattiD ÜL&EL J 
.,. 

.. 

ülkesinin büyüklüğü ile düııyayı 
titreten bir imparatorluğun Akde. 
nızden duyduğu endişeleri bakış· 
lan ıle belirten büyük padişahına 
karşı gurur duymak değil muhab· 
bet ve mütavaat göstermek şerefı 
:> aınız onun temiz kalan ncsı.inde 
bu.unabılır. 

ôarbarosun Sultan Süleymana 
hır köıe kadar temiz bir itaatle 
bağıanmasından sonrli Akdeniz 
hır osmanıı denizi halini almış, 
Ven edik deniz hakimiyeti tarihe 
karışmış ve imparatorluk da bu 
denızdek' endişesınden kurtuımu~ 

tur. 
Onun ve yetiştirdiği kahraman 

hırın devirlerinde Akdenizde yal· 
nız başına seyreden tek bir Os-1 
manlı teknesine yabancı bir do· 

• nanma rastladığı zaman yabancı 
. ! donanma kumandanı bütün filo
~ yu durdurarak yanında birçok 

hed • .yeler ile Osmanlı gem.isine 
kadar ge:mek ve bu hediyeleri o
nun uıp.anına takd;m etmek ya-
bancııar için, bir vazife, bir adet, 
uir ş~ikran eseri addedilirdi. 

Muhteltf devin.erde denizlere 
bakım olan haııtd devietin donan 
nıasına böyie bır ihtiram cseıııi 
gostcri .. r İşlir. Biimiyoruz. 1 

Fransa seferıni yapan Barbaro. 
aonanmasında~i kudret ve ini. 
zaına hayran kalan Fransız de· 
nızc.ı.ğınin Barbaıosun nezaret 
ve taıımıerile ne kadar yenile~ti- ı 
ğıni Fransız tarılııeri ıftihar ile 
kaydeder. 

b ·~ 

Harbarosun deniz harpçiliğin 
deki kudretıni, yaptığı her muha 
rebenın nasıl yüksek bir eser o. 
duğunu UJ:un uzun .tetkike biıe İÜ 
zum yoktur. 

Fena tara fi.arımdan bff.i olar&k 
itir~f edeyim ki ben hayatunda 
tasarruf etmee.ini beceremedim 
ve bu.nım da cezalarını acı acı 
çektim. 

Bu, tasarrufa kıymet vermedi· 
ğimden veya müsrif olduğumdan 
değil, insanı üzmiyecek ve sıkmı· 
yacak tasarruf şekilleri bilmedi
ğimden böyle oldu. 

Arasıra biriktirebildiğim beş 
on kuruşu da daima, bir kar te· 
mini ümidıle, biımediğİOJ i!!İerde 
batırdım. 

Maliye Vekaletinin çıkardığı 
Tasarruf bonolarının şartiarını o
kuyun<:.a, derhal kabul ettim ki 
bu bonolar, benim gibi tasarruf 
etmesini ve edebiürse parasını iş· 

TASAR RUS:-

Şartlar o kadar uy&un ıki en 
müşkü~escntlere bile ağız açtır
ın~: 

Bir kere kupürkr beş liralık
tan başlayarak bin lir.alığa kadar 
yükseliyor. B.ir arsa alacağım 
ama param yetişmiyor, şu işi tu
tacağım ama sermayem az .geli· 
yor gibi düşünceler yok. Beş lira 
mı, on lira mı, elli lira mı fazla 
paran var, al o kadarlık bono 
yan gel! 

ikincisi, acaba paramı filan işe 
bağlasam kazanır mıyım, kaza· 
nırsam ne kazanırım, kayıp mı 
ederim, kaybedersem nekadar 
param gider gibi şeyler düşün
meye iüzum yok. Bonoların va· 
delerine göre yüzde 4, 5, 6 sağ
lam faiz. Hem o kadar sağlam kı 

yM.&U-n, 

Üçüncüsü, benim en aeıvmeck 
ğim bir ~eyi, yani pu~ı bıitiıa
meyen bir müddet bir ~e bei· 
lamağı kökünden kaldın10f: Bo· 
nolar üç aylık, critı a~ ~ bir 
senelik vadeli olduğu aibi istedi
gın za-man Borsada eetabilİyor 
veya fa.iz.inden yitzde yarım İs· 
konto ile herhaJ'!Ci bir qankada 
kırduabil.iyoreun. 

Dördüncüsü ve en miilUmi d e 
hem para bir.iktiriyor, hem faiz 
alıyor, hem ek milH mücl.Eaamız 
ihtiyaçlarıRın karşılanma9tD& yar· 

dım odiyor&lln. 
Ne olurdu, böyle bfr kola,lığı 

yaşım yırmi iken de bulaqckml 
Sad.n G. S.vcı 

1 
• 

BDNOLARINDAN ALiNiZ 

ltth~ için İspanya, yalnız Büyük Türk denizcisi Barba roı'un Beıiktaıtaki türbe:ıi 
~r-al~z söylemek ıuretiJe eski Dün gazetelerde Valinin Barj den aileler araıoında (Barbaros) 
~ ..-.rsn aklndan kalkab&lir, baros türbe!Wne gittiğini ve orada ismini söylemek kifayet etmekte 
ı...a.. harbin ajlrlık merkezi konacak (büst) ile mefgul oldu· idi. 
p~-. leçrniftir. f1p11nyM11D ve ğwflu memnuniyetle oklKlum. Fa. Bütün cihanın Cezayir dayıları 
~ . pi' . nc:ak in kat.... diye isim verdiği bir ocağı yük-
~ ıı uıuı a · Barb.ar~ yalnız Türk den.iz ta· selten (Barbaros) un yaptığı 
~İ)e ~ e ~ .~ ~ rihirıin değil, dünya deniz tari.hi- harpler ile etrafa deh~etler, kor
t._, ı. .. Ylneti olabilir. Flliuıt e- nin de en şerelli sayfalarını ken- ]fular saçan, Türk sembolünü Ak· 

(Preveze) muharebesini tet

k~ ediniz. Bugün Jngilterenin bü 
yük kurtarıcısı diye kabul edilen 
Trafalkar kahramanı Nelsonun 

Trafalkar muharebesine bakınu: • ...~.ııtan müsaadesi nisbetinde 5, 25. 100, 500 ve 1000 liralık tasarruf ~an 
alınız. ayni stratejiyi görürsünüz. 

~elson İngiltereye yalnız bir 

''llQ1le bir t...._ ..... se- d.isinc açtwmıf bir denizcidir. dcruz kurt arı ıclc:ündc Clc Clünya deniz kıtrhi "kazandırm1fhr. 
tı ~)'& her bMde bol9a· Yalnız kendi çalı§ması ile bir yok· tarihine sokan .. bu .. büyük .adam~ baros ise Ti~rk camiasına böyle I 
.. ltij. ~ bafka ..._. luktan şerct, ııan dolu tarihler karşı _ esefle soyluyoruz kı • Os yüzlerce denız harbi kazandırmıı 
~ vu . yaratan bu kıymetli denizciye bir manlı saltana.tı yalnı§ bir çekeme· ve büyük büyük ülkeler fülVe et· 
1.... :-". ber ~ da..t edi- büst değil, Londranın Trafalkar mezlik düşüncesile hareket etmiş., w ff k I t ı '"'ttıır _ı k ~ mege muva a o muş ur. 
~ meydanmde semalara ka;ı~r Y~ : ur. G 1 · k B 'k 
llııııı... ~ sdm.i.ş elan cNels1>n> abi.desmı Tek başına ve yalnız kardeşle · ön ümüz ıster i eşı taşını 

1- ·· "'k ı... k k k d "k k sakin sahilinde Akdenizin dalga· A _ awuçu • CHia aca a ar yu se rirWı yardırnile ve deni.ı: gibi gü· 
~kertik ilanları ve değer veren bir abidenıln dikli. zel bir tabiat unsurunun derslerile !arından fırtınaların alıp getirdiği! 

......_ meai lazımdlr. ninniler ı"le sessizce uyu'1_an bu 
............._ yetişerek Cezayir ve Tunus gibj J_ 

l)~ıı.. Barbaros yalnız bir denizci de· yüksek kudretli Türk denizcisinin 
ı. u,lt~ ""'· ŞubeıJiodeo: gwil, luw-yetı• zekuı, azimli iradetııi, büyük kıtalar üzer.inde kurduğu 
" " '""lll' .\ak 

1 
>,ı saltanatı doğd~ğu bir memleketin dünya tarihine kendisinin diktiği 

lıı• e ~ erik fUbeSindc kayıt- yttmaz kararı ile bü·~:ı. memle- b d 1 · nd b ~:'1'Y \r rece üzerinden harp malWü ,..._ hakanı olan Kanuni Süleymanın zafer a i e erıni a ırır ir tak-
"'l ınaı' eraı ile '6hit yetimJeıirıe ketleri zaptcde.n ve btr devlet ayakları önüne sererken: dir ve şükran nişanesi ve yurddaş 
lt'tı 1 Yılı beyiye ikramiyesinin kıwan KJ.c:~M.t bir mcvcu<Üyet.~r. - Yüksek Türk hakanı, yur-1 sev-gisini göateren büyük bir hey-
sııa 22 • T.emmuz • 941 salı Akden.ız.ın şarkından, Turk dund.an çıkan bir Türkün yurduna k ı· b I 
'1Jı ve n ltıbaren aşağıda ynıtı ta- y1Kdwndan doğan bu yıklız, yavaşl ve onun padişahına kıymetsiz bir eAı k~ u~s~n. b" O I d .. 
~~1etlde askerlik şube61nde yavaş bir ıgüncş halinde Akde- 1 armağanı diyerek koca ülkelen enızın . lr sman 1 enızı 
~·il Ol lır. İZdiham ve karışıklığı niz semaaını kaplıyarak garbına 1 tak<i.lm eden, buna karşı yalnız olm881nı temın eden (Preveze) 
''llıiıı ,l:llaına.k ıUzere istihkak sahip- kadar bi;tiin bu ~eniz,i kendisi i- Türk hühümdarının uzattığı w 1 deniz zaferinin her sene yadedil
~ lta~ndıe m\lracaat etmeleri ve çin korkusuz bir göl .haline koyan öpmek şerefüe iktifa eden büyük 

1 diği yer, onun heykelini ta§ıya: 
t t \',..,~ 1lzertne çıkanlmll} dört Barbaros l\ılkkın9akı şarkıları bu. bir fedakarı ve feragati dünya ta. k h {Preve7~) ~yda · 

ıı.... ....._ ~ •• b"k Akd . . l k ca sa a .,... ••"- nı ıs-
'""'<lil111 otog'rafı Wcmmiye tevzi guo .ı _enızın su arı ve ı- rıh.inde kim gösterebilir. . . 1 k 1· bul .. 
~ 11\i resrnr l .. . d d k k b'ld" mını a ara stan un en guzel 

li~ fııa h senet ve raporlarını yı arı uzerm e uyma a 1 ır. Osmanlı saltan.atı Osmanlı de· - . 
~ teu •. ~~Yet cüzdanlarım da biı'· . Zamam~ın en yükse~ J;>ir de· ?izciüğini Akdeniz ~ul.arında del· j bir . mevkii. halmde görülmek is· 

. ~ıt ;"~eri ll!n olunur. nız devleti olan Venediküler ta· una hırpalıyan Vened1kliler hak- tenılmez mı acaba~ 
'l/t &.s1 Saı etiınJ.erlne • 22 • Temmuz rihinde Barbaros daima bir azim kmda ıajj.tal~asını soran Türk baş· Onun ruhu emindir ki yurdda· 

Bir tasf.rruf bonosu almak, iyi bir faizle hem kendi menfaatinizi korumak, hem de 
Milli Müdafaanın artan ihtiyaçlarını kar31lamak için devlete ;para ikraz etmek demektir. 

• • 
Devleti• menfaati slziJı d v m5nlaatllllz Ye llAl'wzdlr 
Bono vadele ri kısa , faizleri peşind ir • 

3 ay vadeli bir bononun faizi % 4 
6 Ay vadeli bir bononun faizi '1 5 

12 Ay vadeli bir bononun faizi '/o 6 dır. 
Faizler bono kıymetinden tenzil edilmek surefile peşin ödenir. Yani bir sene vade"!iiOO 
liralık bir tasarruf bonosu için 94 lira verecek ve buna mukabil bir sene sonra 100 lira 
alacaksınız. Faiz peşin olduğu i~in faiz nisbeti hakikatte yüzde 6 değil biraz daha. yük 
sek ~~ 6,38 dir. 

• Bono vadesi geldlil zamaa 
Paranızı geri almak istemezseniz vadesi gelen bonoyu yeni bir bono ile değiştirir ve 
aradaki faizi bir defa daha peşin alabilirsiniz. 

• Vade dolmadan paraya ihtiyacınız olursa 
Herhangi bir bankaya müracaat ederek bono faizinden yüzde yanm fedakarlık yap
mak suretile bonoyu iskonto ettirir ve derhal paraya kalbedebilirsiaiz. O haWe; 

• Paramız 11a1 .. parHar • 
Bono faizleri her türlü resimden, vergiden muaftır. 
Satın alırken, başkasına devrederken, vadesinde bedelini tahsll ederken muamele ve 
merasim yoktur. Bonolar hamiline mahsustur. Hazine kefildir· 
Tasarruf bonolarını bütün bankalarla şube ve ajanslardan, Milli Piyango idaresinin 
resmi satış gişelerinden ve banka olmıyan yerlerde malsandiklarından alabilirsiniz. ~beb ~~ 24 • Temmuz • 941 per ve intibah misali olarak ya§amak . buğuna: fının sev-gisini bir büet taavir e-

b 'Ylar . ta idi. Çocuklarını ushındırma.k'. - Hakanım. İşaretin kafidir. demez. Onun tarihteki eserleri gi- • Parw1111 •• em• IEua•ı dewlet kaı ... dır. 
l!: a • 29 ·Temmuz· 941 Sa fena huylardan vazgegrmek, .İY1

1 
Akdeniz.in Ti:irk donanmasına da bi yüksek ve semalara kadar par-

~~ta • 31 yollara. aokm.ak . .iç.in ~vrupanın ima uysal bir göl olacağına emin lıyacak ve çıkacak ~i~ ~eykel an- • Tenbef para/arz bir tasarruf bonoslfe se.lerber ediniz. 
• Temmuz • 941 Per Akderuz sahillerı~ekı devletler ol. cak yurddaş sevgwnı, sevgili 1 j J 1 

ülke~nd~ bu ~lletleri tqkil r' D~aek sakanatının kudreti.yurt tak~rini i~de edehlli~ ·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

13,20 
17,18 
20,36 
22,31 

3,36 

9,10 
4,44 
8.-42 

12,00 
1,55 
7,00 

- Akşama gtlzel yemekler yaptırınız. Ye· 
nl evinimZde ilk gecemiz olacak, C>lur mu ca
nun? 

Odrey'de mesut görUnmeğe çalı.şıY-Ordu. 

Ellerini sımsıkı tutarak yUzUne doğru yak· 
la.şan yüzdeki hırs ve arzu dolu mAnAyı bir 
çok defalar Urkerek görmti~U. Fakat yine 
her zamanki gibi ürktU. 

- Göreceksiniz ki çok mesut olacağız. Ve 
burada rahat yaşıyacağız, Odrey! Bir de 
oğle yemeğini otelde yiyeceğimizi do unut
mayınız. 

Odadan çıktı. <J<ltty kendi kendine kalın· 
ca düşündü: 

- Bütün J:tlr ömür böyle mi geçecek? ... 

Odrey, ba., uşak unvanı verHen zayıf Çin· 
li ile evi gezmişti. Çamaşırları saymış, gU
mÜ.'7 takınılan teslim almıştı. Sıra mutbahı 

ziyarete gelmiş, alt kata. inmişlerdi. 
Ahçı da zayıf ve kltçUk kıtalı bir Çinli 

idi. Od'rey kendisine Uç defa aY!'li şeyleri 

tekrar ettikten sonra artık anlamış olduğu
nu zannetmiş, fakat ahçıdan ~ cevabı al
m~tI. 

- Ben bildiğim gibi yaparlfl'I, siz her hal· 
de yaptığımı beğenirsiniz. 

Odrey, artık meram anlatmaktan vazgeç
ti ve ene yaparsa yapsın> diyerek yukarı 
çıktr. 

Biraz sonra otele gitmek üzere hareket et
me6i lAzımdı. El arabası kapıda bekli.yordu. 
Bu arabayı çeken iki Çinlinin birisi pek genı;, 
Adeta çocuk denecek yaşta, diğeri ille adeta 

EDEBİ ROMAN: 

Yazan: Francis de Croisset 
ihtiyardı. İkisi de kadit gibi zayıf idı. Ara 
sıra soluyorlar ve yerlere tUl'.lirUyorlardr. 

Odrey bu arabaya bindiğine pişman oldu. 
Yol yokuş yukarı idi. Sallana .sallana g.den a
rabeda çok rahatsız oluyordu. Adamıar ar.:ı 

sıra ök&ürilyorlar ve tUktirUyorlardı 
- Bunlar mutJe.ka V"•emdir, diye dUşUndU. 
Fakat yolda ra.~tgeldlğ\ blıtUn arabacı 

Çinliler öksürüp tUkUrt:y.,ıdu. 

- Hepsi de verem değl: ya.. Bu hale a· 
lışmak l!zım, dedi. 

Yol şimdi d~iz l<enan idi. Karşıda uza
nan Udaigor ııahlJleri• e baktı. Ağaçlar bil· 
tün dağ yamaçla'°'nı kanl'\mıştı. Yerden yük
selen buhar, reıı;deri daha solgun gösteriyor
du. Gök ylizlJ, kızgın bir yangın varmış gi
bi kızıl voı sıcaktı. Şehre vardılar. O saat 
sokakların en kalabalık saati ıdi. Yollarda 
garip k".yafetll Malakıılı, Çinli. Jaııon birçok 
insan vardı. Arada bir Hintlilere ve Avrupa
lılarla Amerikalılara do. rastlanıyordu. Ba· 
Z&"• ne çok beyaz, ne de çok esmer olanları 
vardı. Bunlann melez olduğu belli idi. Be· 
yaz elbiseli İngiliz zabitleri ve neferleri de 
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Çeviren: Rezzan A. E. YALMAN 
ortalarda dolaşıyordu. Yolun uzunluğu Od· 
rey'i sıktı. Etrafına bakındı. Bankalar, si
nema la.r, parklar vardı. Büyük otellerin, ma
ğazaların önü kalabalıktı. Bir protestan kili· 
sesinin önünden de geçtiler. Büyük bir bina
nın önüne vardılar. Kapıda iki nöbetçi bek~ 
iiyordu. 

Çinli izah etti: 
- Burası valinin sara.yı ... 
Biraz sonra başka bir binayı göeetererek: 
- Ticaret odası ... 
Dedi. Odrey sinlrlenmişti. 
- Beni şehri gezmeğe gelm~ zannediyor 

galiba ... 
Haydi çabuk otele ... O~le .. Diye seslendi. 

Fakat Çinli her geçtikleri dikkate değer yıe
rin önllnde durarak anlatıyordu. 

- Hastahane ... Veya mektep .. 
Odrey ise bir dUzlye: 
- Otele otele... Diye haykırıyordu. 

Otelin bUyUk yemek salonu çok sıcaktı. 

Vantilatör i!Jlediğl halde nefes almak müm
kUn değildi. Her ırktan, her milletten ve 

cirulten adamlar aynl yemekleri yemekle mef 
guldilrler. Misis Jerrls, Odrey'e geçireceği ha· 
yat hakkında bazı tafsilat vermeğe koyuldu. 
Ziyaret edeceği yerleri tesblt ediyor ve: 

- Kart bırakmağa ıttzum yok. Herkesin 
ayrı ayrı mlsafır gUıri1 vardır. Her güıı birisi
ne gidersiniz. Tabii ValiAin karısı, ~ 
Brandmor'dan ba!Jlamak '3rt .... 

Edlt J errls, kocası ne kadar zayıfsa kendi
si o kadar şişman idi. Fakat onun da yü
zünde ayni san renk, gÖlllt'rinde orade.n kur
tulmanın verdiği sevinç okunuyordu. 

- Size bir liete vereoettm. Oracle. yapa
cağınız ziyaretlerin hangileri daha ehenmff. 
yetıldir, ka~erim. Mesela Doktor Mac • 
Lone'in kar•ı herkesle görilşmesiıı.! sewMZ. 

Fakat buna rağmen evine gidilince meınnını 
olur. General'in karısı çok m«aklı ve ufak 
şeylere ehemmiyet veren bk insandtr. Valinin 
ki ve kız kar<JCŞ'l de çok aksidiıier. Lady 
Llndstonu vapuroa gördftnk ya, karde~ Oll· 

dan beterdir. 
Herbert bu aöEleri duymamış, sadece Lady 

nin ismini i'1itmı11tı. Hemen söze karı~ı: 
- Lady J,lndston ile vaput'dıl beraberdik, 

aramız çok iyi... 
Doktor JeıTis yorgun sesile ta.fa kartı:· 

tı: 
_ Bak bu çok mWllmdir. Dedi. 
Yemek odası yavq yavaş boşalıyordu. Ya

kın masadan iki Çinli kız kalktı. Siyah el
biselerinin içinde heykel gibi muntazam kil· 
ı;llcük vUcutlan vardı. Odrcy allka duya
rak sordu: 

.(Arb. wr) 

'-RADYO 
LPR~RA~ı.J 

Bua -.......-
7,3'1 Progra.m ve saat a&-arı, 7,38 

Hafif parçalar (Pi.}, 7,45 Ajans ha· 

ber~rı. 8 Hafif parçaJa.r prop.,.... 

nın ~·aR1ı (Pi.), 8,3018,415 E11in 

saati. 

12,38 Prognm saat &J&rı, 12,a3 

F8611 şariuları, 12,45 Ajana haber· 
leri, 13 Faal şarJnlıan prOl'!'8ıllWtm 

devamı, 13,15/H Karlflk Pf'Ol't'am 
(Pi.) 

18 Progı·am ve saat ayarı, 18,08 

Dall6 müzip (Pl.) 18,38 Memleket 

postası. ıs.~ Trio • Haydn, 19 

CM-Ohmedln s~. 19,l:J ~ hava
ları, 19,30 Saat ayan ve Ajans ha· 
berıeri, 19,45 F~t heyeti, 20,15 Rad 
yo gazetesi, 20,45 Bir halk ttırkiiail 

öğrenlyoruz, 2'1 3t1"aa.t takvimi ve 

toprak mahsuMeri bor8a81, 21,10 Bo

lo şarkılar, 21,15 (HOfbef), 21,'5 
Senfonik müaik (Pi.) 22,3-0 Saat a

yan, Ajans haberlen, 22,'5 Dana 

milzlği (Pl.)tC,56/23 K11ım11 



~Türk , 1 

~ Tarihiride Casushıl' ~ 
Yavuzun MISW' seferinde ca$WsJal' 

VATAN 

Serbest Karsi.t 

Hakikat aranıyor! 

T•- ·~ :.: ~.: m•~:~u~~~~=- ·~·~· At ya I' ı ı 1 a p 1 Ya~n y~~ m~• ~ .. yu•lum- ~ ~~··· btt ınu~ı·"·' ~ 
~ ~ d~k Mı ır to~an- ctı: dan tNka.ıı Wf l«leicı ten kıt ve şiki· dilerl ka~llamak zorundadırlaJ'• ,. 

Yalan, yanlı~ masabaşı yazıların, 
dan bıkan bir gencin şikayetleri 

nın t.e&ırinden kurtuldu. Toman Bey - Sen! serbest bırakmak \"O hattA D •• k •• 1 h e :>:etleri~ tty~ar~ söaü içine bina, su, eJOl,. 
Gaza.lırun bu~ hıyanetım an- beylerim arasında bey gOımek isteı·· un u yarış ar eyecan 1 geçtı Gazetelerimizi muntazaman takip yaQ.ca.k ribı en eheınmiyetlı .,., 
11ı.makta. gecikme&.. ~akat ne de oisa dtm. La.km milnaııebctslz söztoııc cU- edenler eleği!, rasgele bır gün eline ına unsurlarının girdiğinı d(lfaıı" 
muharebe başl.tırnııjtı. Ordunun manc- ret ettin ve bana hürmet göstel'meğe alanlar bile, d~ ılk sayfada birçok, .sek el\ Nlısı :? • S senelik oıaa 11 

\iyabn zarar venr korkusılc haın mccbıır olouğunu unuttun. Sultanlar ee • e netı•celer verdı· boy boy ~~•klv, Pf&bc~l~ cnatltUlerin ne kadar mllşldlAtıa Jll 
Gazo.lıyı oldlli:tmckten çckındi. Artık ıneclısine hürmetsiz gıı'en hUrmetsiz ve surprız 1 kar.-~. O k~ t<l artl~ mot~ şı!aş,ıuakta. oldukla.rnlı anıarıs. , 
Toman Bey geri~ de çekllemczdı. çıkar. rumi ı~tt için dtı.Umlf bir ıtthh O• kadar ki m41uLfril'ln ba.tısettlği ~~ 
Tllrk ordusu dağı dolaştığından er- Kurt Bey sükunetle ccrop veııdi: totMbil bkllfl reel'\\l altında <Atman dik Köy EnsUtUaU en şon tef9"""_ 
tesı gün muharebeJ ınecOOr edilmiv - Senin b~rinden olmayı AH&h D .. A k d I ti · b" • .1. ki . de 1 b .,.ır taıl(dan hücum tder~tın) ~· I edenlerdendir. B:r lkı ene ıı:ın~ ~ 
bN' vazıy te b~. esirge n. un n ara a yapı an a etızm grup ınncı 1 enn atan U\ m ctırtln~ fıqmcyoruı: ~•rinde tay· şıırı(mıı.ı;ı \çap eden tılltUn b!A "" 

Reyda..a.i,ye mubalıcbesl aazaıının Yıwua celfti-tıa.ra i t ettJ. Der· tf f t k 108 f · ıd yarelerm ııral&ndlfı w mqqan rot• bir 11ır~a koyaTSak bına. sıra.~ 
hıyaneti sa.ycsm(}e )ı(I51f ordUSUllU'l'I hal etrafım sıtı'dtlar. Kurt~ ~am a e fZm a ımı puvan a şampıyon Ol U mmil\ altı~ <l"(illi MYa U.len U• gibi Mruri ihtıyaçlllr ön şata J" 

mağ!Ctbıyetilo neticctcn<h; Tonıaın Bey etti: Mevsımin ikinci hafta at yarı,- şuya 4 ııayun işUrak etmlş \'e ne- ,ıoo etı~: ' ÇUfa haıır vaıiyette) ia&hmı oku~n mektocttı·. ÇünkU bunları mU~ 
kaçtı. Türk ordusu sckH!: gün sonra. - Benim başım ne iş ne yar.ıya. farı dun Veliefendide yapıldı. ticede H. e:rayın Mimozasr kuvvetlı ı ._ ~it, Ankara M • ca t\lç bir p__yrt ta• ilik ~lmuyw ve de hav!lle ederek talebe}'\ hımeı\ 
Kahircye gırdi. cakt1r. Bir.çok ccsar.et cıba:bı seni Yarışlara her gün dünden daha ıakiplerlni gcı;erek bırinei olmuştur. 800 etfll: (Ülmilyaruı. 0.Mtelenmiı ~I yan• tı.rac;;Jımrn kaı;'Şılıyac~ .şeb~ofl 

Toma Be en :kumandan- ökll\rmck istediler. Toman Bey ise büyük bir alaka gösterildığj saha. Velı Kıvandık'ın Yetişi lkınci olmuş- .l - Rıza, 1 tantı\ll ~ p. 03S. hıtlan oldu&u ıtbi karş,tlama-Ca Q k • tlftlrme~ Uzere tarlalara koşt 
lanııdan Kurt Bey de kaçarok kur- Allahm muıwenctile ıktıfa emvor.. yı dolduran yedi sekiz bin ki!Ullk tur. 1500 Metre: dar al~tmif.... olursak, belki <le bir binanın i 
tul~tu. Türk ca bu adanını Ocl!M kıltomı sıyırdığı emmda halk kütlesınden anlaşılıyordu. t çun<.'iı koşu: ı - Rtza, tstanbıtl ,ı D. l9 s. ı 10 8aıan d~ ~na bUy1lk ç~pta. Qı\• g(irmel<; fır.sat.uıı bil' daha bı.llıUiı&f 
Kahııede bır ~·.do gızlendığim oobcr K'tlrt Bey Hay.ri Beye: l lalk arasında lstanbulun tanın- Dört ve daha yukarı yaı; ki StıC· :;eeo Metre: ıın teçrUbelel'Qen ~aaanılan eal&l\I· ca~lardır. flalbukl lçerşinde bal' 
vcıdılcr. Fakat ycrım 'bır tllrlU btt· - Sen hain, dedi, tw.nım Jrnnlı ba· mış sırrıaları ve kibar bıı kddın kan Anp at ve kısraklara mal\SUS o- l - Mustafa, nkara 16 o. ıs s. yellere t~tln-.den yaıılm-. bMmaka· ı lacagı eihe~ı@ b~ ilk defa halll 
lamadılaı-. Nihay.ct dostlarından Ebtt şımı al, zevcenin gogsUne koy . .AUah tabakası göze çarpmakta idi. lan bu koşı.ıy 7 hayvan lfUı-ak et· 5/ 10. leler<lf', koca k4Xa yanlttlara t"4'dU1' eden meşele<Ur. On\ln \çiııdir ıu ..., 
B-'·ır .-hlu Y 0 -a. n ımnd:ı. birisi af. h l ı ştfr ı ıo •IA ... f!divn .. ııı, Fırtına ı~rmi' ~am or~ 1 zedlik bao:langıçta ilk nll"" -11111"" 

""" u,;, <W•J ıyane ın n cezasını versın. T ertJp heyetı bilhassa na kıl mı • ~ .... n-: ~ ~ ~ .. r ._ 
fcdılmck şartile bulnnabıkccğiııl eı~ Kttrt Bey i tc boyle mertçe öldü. noktasından :geçen hafta hüyük M ııf ı ı o ımtre olan koşud:ı. ı - Sl\ha. l:mıir 18 . 9 10 nııu hat1rlatan bu ba4 m.~al4ltt't t.n ı IT\aktadır. Kaldı ki, Çilelerde ol 
lcdı. Yamı; Kurt Beye bu dostu \1U• Sıra aranmakta olan Ml6ır SUitanı bir sıkıntı çeken halkın bu mü kü· Rıfat Baysalın Bora isımll atı bırin· .Balkan bııyrak: lfiZf!I misal 10, Vll. llHl -.arlhU CUm gıhl. slııtematik bir !aalıyctle bır 
sıta.sHc btr hdrrt. v bir kıran goa- Toman Beye geldı: lünU nazarı ıtıbarc alarak bu haf- el v ıy ıı Kurtayın B<Wtuı·tu ııun. ı - ı tanbul 3 o ss s. 5 ıo huri~et raıeteılnde hıhftr ctmlttir Sf'.nc i~lndc enstttli ihtiyacını 
deıdı. H ;t: affedildiğine vo kuı·'an •r-0man Bey Nıl şarkmda cızeyf:'! ta gerek trenlere ilave seferleri ci. s it Ak onun Mıhrıeanı li"unciı G ·ne atma: Serlevnasından n kelim• ine ~Jdar lıyaeak ve aynı 21amanda civar 
da Ya.'ruzun ':adı ruı:kk da AN'ah ııttca etti. Maksadı Vestanıye Cezi- kovdurmak ve aereksc otobüsler olmuştur. l - Atıf. lım r 12 nı. 16. bir hata ~tnı te.ş~ll oden bu yaıt. lere ııUmune teşkil edecek se 
şahadctinc d<'la.kıt cdıyordu. resinde Yıwuraa. tekrar b(icum etmek· te~in edilmek ;uretile bu mah· Dördtineiı kQsu: Ql8k Atma: ınumn bılmedttl feY\ 1'e ~anştıtı yapma!\ mUml<Un olmaktadır. lW 

Kurt Bey bunlara. :tstmtıden ~n· tı. Io'ü:&t bu t&lıbııis Sırltan :yınc Ca· zur ,da tamamen ortadan kaldırıl· lkı yaşında \C ko,u kazı:ınmamış, 1 - Yıwnı, btanbu\ a6 m. ~ ıaman M Kadar r111Un~ olacafltu kikati Ofta.ya koyduk.tan 801\ff. 
d "'i evden çıktı, YavuzlHl huzur.una mm s-""ı ....... Emit' Ebu "LL..-.anın hı verli snfkan t"""il;.,. erkek ve diş! Cirit atma: ıoıtenrıe~i itibarile ibret verk.ldlr. kurulmw• (IAdlk, liasano"'(an) 

b "J• ~ ~ ... u • mı bulunuyordu. " • .,. ... T e. dl 
gcldı. Yavuz o zaman Yusuf kasrın- yaneUerme uğradı. Bunlar Yavuz .ta.- Dilnkı.i yanJar rok hevecanlı taylara mah lu. Ml".safesi 1000 l - Kemal, t&te.nbul 57 m. ~. Oençltr<len ve memleket mMele.· ı en.sUtUnUI\ U.Anlarma bakarak 
da, yam Salahaddin hisarında bi.riu- rafına geçtilet', rneseleyı habeı· vcı- geçtı. Bilhassa· .iki -vyarış sGrpriz!i ınetr rılan bu koşuya 5 (ll lştırak et- ~kıç atma: lerinl ta~ıp edenler<S~ M't~l(. ber de· ~s~tWe.r hakkrnd11. da ayn,! 11U1' 
nuyordu. Bir taht üzerine otar.muş dıler. I - miş ''e neUced Fıkr t AUının Gonk- 1 - Bakı, Ankara. 89 m. 2-l maıor muharrtrtn maıa \>afln"- ll4n vermek eğer koyu, bU' cehalet 
olduğu halde Kurt Bey1 blll etti. Bunun izcrkıe Yavuz Hayri Bey ge~erek son senel

1
erin en fazla gadini birinci, Fehmi Slmsaroğlutıun Yl\k!ek atlama: ıara bakarak, 4\1rdan burdan ifiterek 

1 

değ ise, mutlaka hüsnüniyetle 
Yavuz Kurt ~ şöyfo sordu; ve canım Seyfi kumandasında üze- mükafatını verdi. ki bahiste bir BUketl ikinci. Yunus Un'Un Saıon'u ı - Jerfi, Ankara ı :m. 80. flşir<liğl yaıılara inanmalan ı.tenme. edllemlyecek bir dUşUncenln neti 
_ Sen at kahramanısın. Şimdi ce- rine ır.u.vvet gönderdi. canım Seyfi tek talihli, yarışlarla alakası daha UçUncU gelmiştir. zun atlama: melld~. ÇUnki her teYin Mkllc1 M- d:r. ÇUnkU Çifteler, Arl!ive, " 

sa.relin n~? o kad8>t' hainlik etti ki Tomıın Beyi pek yeni olamkla beraber tesadü. ~ipçi ko'?u: 1 - Vakur, lçel 6 m. M beblnl, vaatyetıni anlamata çalı.-n vıı... Uzun zanıandanb~I ( 
Kuııt. Bey metin ınr sesle: '111Unferit Vlll1H}mağa dM'et etti. ca- fen ve piyango kabilinden tama- Uç yaşındaki yerli yarını kan in- Uo adım atlama: bir efkArı umumly~ belirmektedir, , sebze) hemen de bUtUn lytiynçl 

mm Seyfinin karşısına Toman Bey men şansa oynadığı bir biletle biı gilız erkek ve dışi taylara mahsus- l - Yavru, lstanbul 18 m. 80 Bu bir tehlike lfaretidir. Llaım ı•l·' kendileri cevap vermektedirler· 
- Cesaretıil'O bakidir., dedi. yerlııe Emltl :oev.ıet çıktı ve bir liraya mukabil 1200 lira aldı. tu. Mesafesi 1100 metre olan bu ko- Sırıkla atlama: dttl ehemm~etle k•"11ayara« hare· I l3ag"cılıtın akla gelmedlğı yeri 
--Onllln& ne ~bğmr-~ nw mızrak 'V\W'U!İW yeııe devırdi. Günün bir sürprizi, üçüncü ya· şuya 4 hayvan iştirak etml~tlr. Ne- ı - Muhittin İstanbul S m. 80 ket etmek kendi mentaatlerl kabl· Mmaların yeşlllendı~!nl, ancalt 

sun-? Bu küçük muharebeden .sonra, bu rı ta Rifat Baysal'ın Borasmın tıcede Prens Halimin Elhani birinci, Müsabakalar sonunda birtncllltl dır. 1 arılarıJ'\ın vızıldadığı yerlerde b' 
- Pek glizel lfüiyorum. Sltltan Eş sefer Gazalı Toman Beyin Uzcrtne favorj olarak djğer rakiplerini s. K. Osml:\nın Hevesiılkiııci selmış· kaıanıı.n İstanbul takımına bir kupa Enstitll\erlmia dedltl Mide bunla· 1 kovanların panldadıgutı, kuş flb 

ref Karıstı zamamnd& bir Bed:>eıi, si- yürüdü. Eskı Sultan eski baş kuman- vurarak birinciliğı alması oldu. tir. ve kaıan n atletleıe birer bayrak \'e.. nn içinden yalnıı köy •mıUtWerinl çUk ve ayni zamanda gayet aı: 
zln ycgA.ne ktıvvetin!z obua o topları danlle döğüş~ğe mecbur kalmıştı. Cünün dığ~r sürprizi de ikinci 1 rildl. İkinci ve UçtlneU gelen takım· \'e Yüluıek Zira.at. Enstıtllş\lnij tetkik nnırtlayan tavuklaro yertndc etli 
Mısır:ı. getirmiş, alınması için tektir- Gazalı, bir Arap kıyafetine girmişti. yarışta oldu. Hiç kimsen.in aklına An karada Atletizm ların atletlerj de birer madalya aldı· murta51 bol rodayaland.. llgoriJS 

,......,. · ha ı· t• d·~. M' eden muharrir. aeııha şöyle Ustllnkö· te bulunmuştu. Fakat m .. m zihniye- Gazalı atını ortaya sürerek Toınan ve ya ıne ge ırme ıgı :umoza !ar. vuklannm ıe:amete bafla<iıtııü 
tıle kabul edilmedı. o zaman o Bcrbe- Boyi baş başa doğllşmeğe davet etti. rakiplerini geride bırakarak bi- Müsabakaları o·· 1 .. 1 1'11 bakınca blle bu tabirin tc.;tnde. bunlara cı.. epst,UUetin şe~p 
rı C""""""'n g"---"'"t<r kı· '-- mc~ . . lcü un yapı an yuzme. yarıı arı m"\'0{falrı'vntle \'e hemen de -"·"ma- l ek h ... ,,-,-.r- v'""""" ....... 1 l.K4 "'"'·- BUtun mtıksat T.oman Bc>yi öldür- rmcı ıge · '> -. .. "' ".. -·- nu {!OY ers , mu arrlnn yaz ... 
k t b toplari eli . d'cn glcroc kti 0 .. b h . .. t k · 1 Ankara, ~O (A.A.) - Grup şam- İstanbul Su Sporları aJanlığı lurn- d 1 kaç U . l 'd~· ur 
·e u a. nız e r..> melttf. un a sı mu ere b 2~. e erı 1 piyonları Ankara, lı:el, İstanbul, h;. tından tertip edilen federa8yon yUz- ı an ça ışan m esşesenm ı ı ı· anlaşılan bıt&lslzliği biraz aza 
Demişti. Teessüf olunur ki dedtkleri F.ak&t. Toman Bey mert blı· adıuı1- belki son senelerin en uyuk ala· nılr ve Trabzon bö oleri tulumları me nıfısabaknllm dlln Moda yilı· nl gördüğü zaman kırdığı muhle~om naatindeyUı. 
doğru çıktı. Fakat fazla esef etmeğe dı . ...,._,.1• kunınndanınııı bu rlva. bü· kasını r~kh. Binlerce halk gerek Türk. ö1..,. d 1 t ... ..... - Bıı.slt bir ha"'ıkat"- kı btr ıı .ı:J<>A ""' ,, r arasında c · ıyE) b <t>eler arası at· mo havuzunda bUy(lk bir kalabalık pottan o ayı u anaca.. "''"ır r • " .....- ' 
değmez; kudret AYaba mansustur. rUnmüş haline şaşmadı. Derhal orta- kendilerine göre favori saydıkları lcUzın bırlncillklerı bugün 19 Mayıs önünde yapılmı~tır. Galatasaray, Bey Muharrir, kendilerinin hatalannı sulan k•Yl!aldarının ırnvveU ~ 

_ lyi ama, sizin blltün ku\7\'etinlz ya atıldı. Kısa bir "'-lı:u•madan son- ve gerekse ümitlerı olmamakla t " d bU l k b k ı b c..n-•t• d' rııa'betmde kararı• ve o"• o1ılt ., B lj:~yoınun ıı. ve ~ ı ır R a a- koz, Be.tiktaır ve Demlrııpor klUpl•· t.aahthe ceııareı ederken. hlr ,.......,. ~ • •\H 

kur'ana inanmakla hasıl oluyorsa, na ra Gazalıyı atından yuvarladı ve beraber bir tu rsa Z & para tı.Jı. Jık )iuzunında yapılmı~t..ir. Muntazam rinden 124 yUzUcUniln ı tırak ettiği lr. vatan ve ll\11\et l'llel\fl.\atl, rtl 
sıl oluyor da ben sıııe gaicbe çaldım mızrağım göğsüne dayadı. Gazalı hl- rım düşüncesılc ümttsiz atlar üze· \ ' O güzel cereynn eden bu mUsabak • I bu mu abakalar me\simln en heye·· d~lla bulllnup, sırasal Bilgiler Okulı.ı ıeltitr\eU lçln de,•let. bu kaide)'! 
ve •imdi sen benim eeinm bul•........,.,r- uanet etU11>ı· - .. tanına·. cPeygun1ber rinde ovnadılar. 1 d 1 ti ı I" k ı d son sınıf talebeainin bu, l\t" Köy l<na- rUzel ""'kilde mevkı'i tatbıt.e !(O) ,. -··-.,v ,, ı> -"\.ft - ur a a man ne ce eı· o ... u ça yı a · l anlı yarışlarından blrisl olmuş ve ' r- n 
sun. aşkına=> diye yalvardı. Toman Bey Dıinün en mühim hususiyetle- dolunabilir: fuzıa ytızUcU bulunıne:n yUıUnden ba titUlcrlni tetkik ettikten eonra hıın·· ve köy enstitüleri talebelt"rlne 
-Allahı şahit tutarım ki bize galebe mızrağ'ını keldırdı v:e Gazalıyı ser- rinden birisi de hoparlöri.ın ba- Teknik bakımdan bölscıenn puvan zı yarı lar da üç sen hallnde yapıl· ladıklan raporları Maarif V•M.ıetln- Hltbilmek fırsat.mı ''ermltlJr. 

eden sizin mcziyetiniz, maharetiniz best bıraktı. şında bulunan arkadaşlıırm atlar vaziyetleri şudıır: mnsı icap ctmiştır. d•n !itlyve~ IÖld•n ıeçlrm•l•rinl çı bır devlet sisteminin sıı{;I tll 
değlldır. Ktıdcr böyle istedi. Çünkü Bu muharebe sonunda da Toman üzednd~ yaptığı tahmini-er ve 'l - İstanbul 108 pu,·aıı. 2 - An· Bllhnssa u mvırlannda. on Uorde temin lçin bun<1M dana emnıye 

· } d' B · } 1 1 -~- blv!lye ederiz. her bidayeti olan şeyin nihayeti var- Bey bUyük bir muvaf!aklyet kazana- tavsıye erj ı ı. u tavaıye ere a · kara 6f puvan, S - lçcl 46 puvan, bulunan klUplenmtzden Galııt.asarav tc:dbk bulunamaı. 
d b • k k" } d 1 ., Qöreeslderdlr ki: 

dır. DevleUerın ömrü mahduttur. O madı. Kuvveti kUi değiUll. Nihayet anan ır ço ımse er yan ı ar 4 - İ%mil' a5 pun•n, :> - Tı·abzon 1 ıte Beykoz yUzUctlleri arasında •·ok 
d d 1 F k 1 1 " Bu mU~seeeler her f•ylerinl k~n-

hallfe~. ı.sı nun o gayretli mUdnfi· büt.Un lliulUerin mahvolduğunu göre- ur u ar. a at ya nız yarıs arın 8 puvan. sıkı çck.şmcler olmu~tur. Neticede: 
ıerl ncred<ı? DUnynnın en büyük dev rck Hasan Mersi namında bir .Arabın yaptığı sürprizlerle yalnız spiker Müsabakaların bu sabah tas!ıyc BUyUklcr arasındaki mUaabakalarda •«~!"'!!~'!"'!!!!!l!'!!!!!!!~llll!!!!!!!!!!!!!!!P-!!!!!!!! 
!etlen ne oldular? Sizin zamanınız da evine iltica ettı. Sultan Gori Hasan değil, bu işin en çok bileni geçi- ser lerl koşulmuş veya yapılmış ve 1 Galata.sarıAY 123 puvanla bırinci, Bey. 2,44.3, 2 - Mustafa, Galatasaray. 
geleoek, sizin kudretiniz de nöbetinde Meri ile kardeı,ılerlnl hapse atmıştı. ncnler bile aldandı. işUrak eden her bölgenin en iyl at· koz 74 puvanla ikinci, Beşiktq la 100 Sırt~tU: l - Fuat, Beykoz, 
zeval bulacaktır. Bununla beraber Toman Bey Sultan olduğu zaman Yukarıda da kaydettiğimiz ı;if. leUerı ö leden sonra ıcı·a edilecek O• puvanla UçUncU olmuştur. 1.21 D. 2 - Kemal, Galataqray. 
ben burada eenm estrin değilırn. HUr- kendilerini serbest bırakmıştı. Bu sc- te bahiste bir liraya 9 3 lira 2 5 lan nihai imUhiı.nııu· için ayrılnu~Lı. Kl\çUklcr arasındaki nıUöabakalar· 200 kurbatlama: l - Yuauf, Cia· 
riyete hıliLt ve kitap ile verdiğin sö- beple Arabın şükran beslediğ'lnl Umit kuruş, üçlü bahiste de bir liraya Bunlar arasında. nıUsabakalar, bazı- <l:ı Soykoı; 120 puvanla birinci, Gala- latuaray, 3,08 D. 2 - Hikmet, G&· 
zün kefalcUle emniyetteyim. Bunu ediyordu. J<'akat o da hlyanct gösleı·· 34 lira verildi. ları mllstesnu. olarak. oldukça çetin tasaray 50 puvunla ıkincl, Demirepor latuaray. 
bana hatırlatmasaydınız, bUyUktlik dı; takibine memur olan Hayrı Beye, Dünkü yarışların teknik neti· bir surette cereyan ctml~ ve sıcağa 13 puvanla UçUncU olmuştur. 400 SerbMt: l - tbrahim, Bı:y-
gO!termtş olurdunuz. Bize ihanet e· Gazalıya ve Yeniçeri ağası Ayas'a cclerini aşağıya veriyoruz: rağmen her aUet gallbıyeU kazanmak MUsabakalar netıces.nde derece a- koı, (),58.2 D, 2 - Sadullah, Gala-
de6 Hayrl Beydir. t te huzuıunda o- haber verdi. Yakalayıp Yavuzun hu· Birinci koşu: için bUtUıı mevcudıyetile uğratmıştır. lan kllip ve sporculara ııJanlık tara- tasarıy. 

nun yüzüne k~ söylOyonım: o ha· zuruna götUrdlller. Mesafesi 2000 metre olan bu koşu MUsabakalann t~knik nettceleı·i de fınOnn muhtelif mtlkıifıı.tlar verilmiş. TUrk bayrak yarışı: ı ~ Galata-
tndir, alçaktır, memleketine, milleti- Yavuz hakaret olsun diye de\·şlı·· satış koşusu idi. Yarışa 3 hayvan şunlardır: tir. ıaray <Kemal, TUiu!, Mustşfıu ~.U.3 
ne ihanet eden adamdan sıze de ha· mo bir Çerkez güruhuna Padl1J81'lı· kayıtlı idi. Nelıcede AbdUlkerlm Er- 100 metre: Yarışların telmlk neticeler! a,unlar. 2 - Beykoz ~hat. Mıuıa, tbrahin\' 
)Ir gelmez. Sizl cehenneme götüııne- ğın yakı.şmıyacağını soyledl. Tonıan turhanın Budak atı bınnct olmuştur. l - Cezml, lstubUJ. 11 S. 2/10, dır: Tramplan atlama: 1 - t<ema.ı, Ga-
mek için onun başmı kestırmeıılzi Bey, Hayri Bey He GıtZalıyı goetere· lkinel koşa: 200 metre: BUyUkler: ı.tasaray. 2,28,28, ı - ~emet, Bey-
ta.niye ederim.. rek: (Arkası var) Mcsa!esı 1800 metre oian bu ko- ı - Cezmi, İstanbul 28 S. Serbest 200: ı - Ved4t. ~ykoz, koz, 3 - Harltyun, Galataşaray, 

hrrgün 
Jltr ftkru 

. . . . . 
Bektaıi canlarından meczup 

meırep biri, bir kıı günü aokak
ta t .. düf ettiği yavrulu bir 
köpeğe acar, birkaç latı üıt Üs· 
le koyarak ona mini mini bir 
kulübe yapmak için bir virane 
de ujrqumıf. Geçenlerden bi
ri cana ne yaptıjmı sorar. O da 
ceM1etliklere kö§kl Cevabuıı ve. 
rir. Adamcağız güler, Cana bir 
beyaz mecidiye uzatarak, bu 
kötkü ben a"ldım der, mönlinU • 
hoı eder. 

T e,.düf bu ya, o adam erte. 
ai ı\inü hiç yoktu denilecek 
bir tarzda koca bir konak sahi
bi oluverir. Havadis her taraf
tan duyulur. Herkeade Belda
ıinin ıönlünil hot etmek ve ca
badan bir köık ele geçirmek 
arzusu hasıl olur. Bunların a· 
ruından en gözü açı~ Bektaıi· 
ye sokulur ve: 

- Dede Sultan. Der. Sen 
cennetliklere kö!k aabyormu
tu"· Bir tane de bize IUtf eyle 
hele.. 

Can iti anlar. Gülerek: 
- Ulan ham ervah. Duydu

ğun keramet bende değil, yav 
nllu köpekte. 

ı>--~ yoluna devam ed•. 

Meliha hıçkıra, hıçkıra yatağının bır ıinir ıaa.tı iç.rımdt idi. B&b&· I 
UstUne yUzUkoyun kapanmış ağlıyor- eıınm onu Yalancılılcl& itham eden 
du. Bu sabah annesi Vasfiye Hanını ıoıU, ıerUen ıinı.rl•rml bir llllda ıev HiKAYE onu odasına çağırmış, ~etti ve b&baolının boynuna ellerim 

-. 
1 

- Meliha deI"'i?tl· Bugün seııın I· doluyarak cleha a.rbeşt, daha lltekli, 
çin bir görUcU gelecek. Teyzen Şl\k· daha katılll, lcatıl& s.tlamat& bati~ 
rüye Hanımın akrabalarından blrlsı- dr. 
ne seni sağlık vermılJler. Suratını so-1 sun annecığım derdi ki; kız kısmını sev m ek Vasfiye Hanım slnlrlenmi~ti. Söy- - Baba~ım ne ol\H' bır <kta. be· 
murtup asma da Ben de adam gllıi el vnktmdc koca.ya vermiycn sonradan ıeneıck odadan ayrıldı. ni dinleyiniz bir evltt için kendi a-
yüzUne çık. Artık yavaş, yavaş yaşı· hekim, ha.kim kapısı aşındırır. Pek - Evltdını döğınlyen ba.~mı dö· na~nı ç~ek M ~ bir' lJleY· 
nı başını aldın. Kız kısmının kısmeti doğ"ru bir söz. Bak NiG"ı'.ır Hanım ar· g u•• n a h m f .? \"er. Sen yüz Yetinen bir JUn bu kız dil' ... 
devlet kuşuna benzer, kırk yılda bir mudun sapı UzliınUn çöpU var dedi ı:aııa boynuz da taktırrr.. Salatıaddm ~ kızınm aöcönü kee 
adamın başına konar. Marifet onu kızına gelen bUtlin kısmetleı i tepti Sa!Ahaddln Bey odasında yalnıı ti. 
konduğu zaman yakalıyabilmektc! şlmdı de hatuncağız hekim lioca sar- Yazan: kalınca koıtuta oturdu. O! kan•ının 
Meliha, halinden beklenmiyen Unııt sak kızını dolo..ştırıp duı uyoı·... A. şözlerlnc bUsbUtUn de kul~k um&• 
edllmiyen sert bir hareketle kapıya Vallahi Bey senin huysuzluğuna sert. Mahmut Attila Aykut mazlık etmiyordu. l'"'akat: o aırada 
doğru ilerledi. Ve kapıyı kapayıp çı- ligine de btr tUrlU akıl erdıremedim maazallah haklıSJn karıcıJını, doğru 
karken: insan bir kere olsıın, kız blll'aya gel şöy!Uyorsıın dese bil' daha VUfiye 

- Hayır anne ben görUcUyc çık· nedir senin bu koca lstememcı:llğin 1 dllfUndU \'tı sonra yine sakin blı· 11ea- ! Hanımın elinden kurtuımağa lmk&n 
mıyacağım. ŞUkıilye teyzem hayır diye sorar .. Gönül bu. otluğa da. ko· le: yoktu. ly!si mı bu iVi ocşşlıcc tı&lltt
ışıemek istiyor a kendi çarpık kızına nar, soztim meclisten dışarı boklu-! - A Uanın1 ne yırtınır durursun mek ltızınıdı. Yavaşça koltuktan doğ. 
sokak sol>ak dolaşıp kısmet arasın. ğa da .... Kim bilir belkı de soysuzun tabilltm ömlne seçilmez. Ben zorla rıMu. Mellhıının odıuıına gitti. Kapı· 
Ben kaaap çengelinde a ılıp kalını, birine gönlll vermıştiı· de bizı oyala· kızıma seni şu heı·if bctenmlş ona ya yıJdııştrğı zaman iljerde bir :ıes 
bir et parçası değilim.. Anladın mı yıp du.ruyor. A vallahi Bey gece uy- varacaksın diyemem... Kendin gibi (1uydu. Bu bir hıçlunk ı1ffi ıdi. Anah. 
anne:' Nafılc Uurlıne \&nnayın. Sizı kularımı kaybettim. El(llcm insana beni de kıznnla yUz göz etme. Anası tar deliğinden içeriye baktı. Meliha 
mahcup ederim, rHil olursunuz. ne demez? değil misin. İnandu mn"a caltş. yatatın Uıerine yUzUkoyun uZf.nmJt 

Sinirden titriyordu. Artık anne ile Bir kız bu kadar lnat ederse onu " -d kBoSppal~" a
1
dam bulduk da kBy yalıyordu. Kapıyı yavafK& açtı. Oda• 

de yüz göz olmuştu. Her gUn yeni hayra yoımazlnr. Var<lır bir pUrUıU .,or u · en uvY e yaparsan o kız bl· ı 
yeııı ahbapların ııağlık verdiği göl'U• elbet r.lcrler. Bı;n do olsam derim zc ne etse azdıı-.. A vallahi böyle ba- ya girdi. Kı&ryolaıun yanına kadar 
cUlerln huzuruna esir pazarındaki sa. a. .. ba da görmedim. Biz birbirimizi be- sokuldu. Meliha farkında değildi ve 

- Sus dedi. Hep$nl tıtııyorum. Tal 
ruz seııl dtnleınek lııtiyorwn. Be.rıa 
he!' ~yt oldufu gibi ~ytemen llJim. 
Melıha ilk defa. ~mdan bu f9kl!. 
de munia, mliffik bir QUfat, ~yor
du. Y~ı g~nin içi p&J1adı. ~ 
ıüne Wlı bir ~ ,.adi. 

- Babacığım. Benim iyi 14&1Pll bl.
blcıtlm bit' p...- maıı rtbi ~k 
istemiyorum çünkü .•.. N• ~ lııl.bl.r 
clfJm Deni atftdtfı, ~ 1'41bmıin 
sırrını söyleme cesaı·et,inj veıiıJ. Evet 
ç\iııkU HVlyorum... M'!ltfırtık, Plle
rek, duyar~. takdir edtrek &oYiYt>• 
rum. Ve mM\lt ola.c:NlmJ ümit ~ 
rek tıtvlyorum. SÖ)1e bMlçıfQn llCW• 

mek ıtın.n mı? ... 
tılık köleler rlbl ı;ıkıp: Salahaddin Bey haşin, asabi, s rt ğendlk gö~Uk de mi al~ık? Bak O· ı hAI~ hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Bal!haddin :&ey kıaını yurNÇa kol 

- Naaıı ctcndım b nl ,bcğcndinlıı huysuz bir adcıın olınn ına rağmen nllmllzdekı çilek mevshnınde tanı Yir 1 - Mçliha ! Diye sc11lendi. 
m· lk yıll k t. k 1 "' !arı arasıodan keltuJa blt'atm .. t>u-

ıni demek ağrına ııdiyor<tu.. yangına körükle gıden kansının ne 1 1 'ları oca 0 acaoız. Melıtıa yanıbıt,fmda 'bablaıııın 6etl· 
Melihnnın babası haşm bir adam- kadar far, far \'C no d rece konu kom .R~hmctll k ynan:ım beni ilk G'Ör· m duyunca. yaylanmır.ı gibi yatağın- dakları kıpn:da.dı. 

dJ. O, bUtUn bu vaknları bllrniyor· şu dedıkodusuııu kanan ımr bir kadın dıığıı gUn: ' ...- J:;\·et tabiatm önWıe ı:e~ılmez ... 
dan fırladı. 

muş gıbl allıkasız ve bıı;A.nc da,ranı- olduğunu yıllnr<'a tn.ıUbo edip öğren A ctoııtlar Rabbımo şUkUr evi • 
yordu. 1''akat; Vıu;flye Hanım Sala· dığı lçın karısının kopu~ Leııbıh Lane. dıma. tnın iıtcdığim gibi bir J<ız but. - Ay. Bey baba si~ mıydınııt "t 
hnddın Beyin yumupk zamanlarını lcıi ı;l~ı ağzının ıçındcn birbıı nrkıv dum diye s ~1ncinden hop oturup hop 0 kadar korktum ki... 
kolluynrak &iıll G'IZli iğne yapmak· aı dökUI n sozlcre chemmıy t Hr· ı krılkmıştı. SalQhaddın Bey b ını ıı ı ._,. Ne o llCll "'lıyor musun? 
t.tm halı kalmıyordu. ııııyoı· ııükünetle onu dinliyordu. O lıyaıuk: - Hayır. Yemektc>n 111.mra şöyle U• 

- Aman Bey sen de no kadar ka· da artık bu evlenme ve &örUcU hik • - Ali hını seversen sus ıırllk yır· zıııımıit.1111. 

yıt.sızsın. Ne olacak bu kızın hali yelerındcıı bıkmıi, uaaıımıttJ. Başını mi iki senedir bu hıklıyeyi dinlemek· ...... Yalan söyJUyQrsun Mclin.I 
YO.§ı ymfyi çoktan 'eçti. Rahmet ol· kaldırdı, kaşlarını çattı. 'Bu- Uihza lvn bıltlım 0cch. Mehlla ıilamak icln ıtbeP VD'lfl 

Haklısın kııım dift mırıkt&ndı. Ve 
yirmi aenedlr Hvmeckn ~ımılmuş 
blr yuvanın yüktlnli omı.ızıırmda tt.• 
şıyomlUŞ gibi sakin, ağır adırnıarla 

ıuıını mUJtakbel Umlt vı m11yt ha
yallle yalnıı bırakır•~ odldan i)'J'll• 
clJ •••••• 

11 Jsa l ._. AJ&W 

Belki d• amme menfaati ıçı~ .. 
klUe"°'e bulunduıunu iddia edfO"". 
lan muharrire: Tenkidin şa(leçC 
ıurları bulup meydana çı}<arlll,J 
madığıııı, doğruyu gUzell de 1 
menin, bu işleri başarmata ç,J 
ları teşvik etll\enln dtı bir rnerı 
amme meselesi old,uflımı. sonr• 
haşsa kendileri tçlıı hUsnUniye 
ltı~t edecek b!r jest olacağı C 

ıarurt bulundUfunu hatıı ıatnıs1' 
rıı. 

ıı;ıç: Ziraat Enştlttlşllı:ıdeld ,. 
bllmedlflmlz fçln, bu l\ll~st& 
lecek cevabı salAhiyettar 1'1 
bır~ıycmıı:. 

~yesaJ BUJiier l'fall 
Jl114 Atek«trk· 

Bir tavqu dıaiıla~k 
heflunala. Göitis etlerini 
malı ve bu ed«i )'INıllı _,,. 

dar içinde fmchk büyükl" 
de tCMia eritihnit aoiuk bir 
ela blNkmıale. Ç.brıp k~ 
.t•tu ....,. iace ince el' 
ve iN P•"len parma 

.. •••mele hamur haline 
c.,. kact.r ~rmah. 
bvnJan bhr bardak bdf 
ile a.vuk IMyu döğülıdlif 
1lapta ve at., üzerinde 
aaet kad .. tahta bir k_,.IS, 
eze eze kanfbnnah. Ve 

bir ocaı.ta iki kilo - 1141 
yüz gram pirinç ..---
P.ılan mahallebi koyea 
ltqlayınca, evveli IMr kill 

keri aonra da hamur '";,,ı 
getirilmiı olan ıöiüJ etJ•"."'. 
çine atmalı. M.Jııllebi P:,jl_ 
tılqmaja yWı tutf~ erı te 
yi aletten indirmeli ve etJ.,'! I 
dakib büyük bir le~ ... 
iüP tavuk söiaü kıv.n-' 
tirdikt• '°"'• talrık ... 
~. 
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liarp Vaziyeti Almanlara göre 

<Batı 1 inekle) ++ 
ce Sovyet askeri ve çok mik
tarda Rus subayları Alman safla
rına geçmi§\erdir. 

O 
i) BAŞ 

-------------------------------------------------------------~!' [MAKALIDiNDIV&Mj YAZAN: 

iuaa BORAN Leningrad BolivyahUkOmeti Sovyet Rusya IAiman-Sovyet Gözümüz hep 
çok kuvvetlidir Nazi tahrikMmı Almanya ile harp harbi tafsilatı açık kalmalı 

~erlin, fO (A.A.) - Tebliğ: 

1 
(na,z 1 incide) X 

"'~_, llakliye ıemiaile 1 petrol ıe· 
--ı. batırmıılardar. 

Beaarabyadan ilerliyen Alman
Rumen kıtaları düıman mukave
metini kır,;rak onu Dniester' in 
ıark l:'.akasında takibe devam et· 
miı,ılerdir. 
Smolenık mıntakasında hare· 

kat, plan muc.ıbince devam edi-

Müstahkem yer 30 
b;n mil murabbaıdır 

Aı!ınlindiya cephe.inde Fin -
~ kıtaları Lodoıa aölünün 
·-... aahiline kadar ilerilemeie 
~lffak olrnuılardır. Fakat bu 
la ~Yiı ehemmiyetaizdir. Zira yor. Stokholm. 20 (A.A.) - cNya 
ı:l ,lltikamet ıöl ile keailmiftir, Fin cephesinde yeni muvaffo.. Daglit Allehanda> mecmuası, Le. 
ta· lin tarkındaki arazide ve car- kıyetler elde edilmiştir. Şark cep. nın,grad müdafaası hakkında fU 
lıı~~i Kareli berzahında Sovyet hesinin müteaddid noktalarında malumatı vermektedir: 
-.rı kuvvetle yerletmitlerdir. muhasara edilmit bulunan Sovyet Leningrad istihkamları dünya· 

~Sı.tin hattına plince, büyük kıtalarının yaptıkları ümüsiz çı- nın e, kuvvetlilednden biridir . 
.. ı. deti,ildik yoktur. Şimdi kati kıı teıebbüsleri ak.im kalmıştır. Sehir etrafındaki müstahkem ara· 
...., • ._ b' Alnı k Düşman ağır ve kanlı zay.iat ver - 2 OO · " ,.. ıliyoruz ki an uv· zi .10.0 mı) murabbaıdır ve nü. 
aı~eti Mobilev • Vitebık ara- miştir. fuıu beş milyondur. Bu arazi Ner. 
-~<Q S 'l , . . Berlln, 20 (A.A.) - D. N. B.: h p I \' l'k . 
~)' ovyet mevzı enne gırmlf, Alman ıavat tayyareleri 18 tom- va ne d, _cipu! gö ü, e ı a1a 
t k Sovyet kıtaJarmı prka aüre- muzda Lcnin&'rad _ Moskova demir nehri, Valdan dağları, Led08• 
~ Sınotenak'e kadar ilerilemeğe yolu üzerinde muhtelif yerleri bom- gölü ve Finlandiya körfeLiyle mu
~ ·~ffak obnutlardır. Fakat bardıman ederek haaara eebeblyet hattır. Bundan başka istihkamlar 
;"QOlen,k bö1-eainc:le Alman ihri Stalin boyunca Pleskau'ya kadar tı.,..ı__, • verm~lerdir. Müteaddit tank ve kam 
~İnin So..-.-t mukabil ta· uzanmaktadır. 19 39 da imzalanan '"'-~• --· y ~ yon yakılmıştır. 

tı:i.~ile timdi cJurdurukluiunu sava., tayyareleri, dlln Smolcnsk'in Rus _ Estonya karşılıklı yardım 
~ ediyoruz; yalna Sovyet- farkında cUretkArano pike hücumları muahedesindenberi de bu istih-
1@1.ıı ~ ihtiyatlarını kullanclıit yaparak ıo trenıe, a tank tahrip et- kamlar E.stonya adalarına doğ· 
ğ)""de Alman kayna)danndan ml.flerdir. ru, Leningrad'dan 300 kilometre 
~ "! ~aberlere ina .. lmamalıd.ır. Lenlngrad - Vollnsk - Korostcn garbe kadar uzatılmıştır. 1940 ta. 
So rı ihtıyatlardan murad İDaan IS«! hattı bir ı:ok yerlerde kesilmlf bulun- rihli Rus - Fin sulh muahedcıiy!e 
lf...."!,~ kaynakları bu busuata çok maktadır. 17 tren yoldan çıkmış ve- Hangö ile diğer küçuk adalar bu 
ı._,_,llldir, Tank, zırhlı birlik ve ya yakılmıfbr. müdafaa sistemine ithal edilmiş· 
~e murad ediliyorsa bu da Berlln, 20 (A.A.) - D.N.B.: tir. 
So l&tadw. Bu .._talar d. Smolenık, bol~vlkler tarafından Son on senede yapılan milstah-
lııt °\'yet orduaunda henüz mevcut· tahrip edilen diğer şehlrlerln manza- kem mevkiin müdafaası için 
AL \'e boldur. Böyle olmasaydı, rasmı arzetmektedlr. Sovyet askerle-
~anların asıl hedefleri olan Le- rlnin kundakladıkları bir çok evler, 60,000 kişil!k bi:r gam.:lzon He 
dı;srad, Moskova ve Kief'e tim· hA.lA. yanmaktadır. Sokaklarda tesa- yardımcı bi~ ordu, üç bin tayyare 

0ı; kaclar varmaları mümkün dü! edilen yllzlerce ve yUzlerce ceset ve Baltık filosu tahsis edilmişti. 
~u. Bilakis Sovyet seferberli- şimdi defnedilmektedir. '!'bilar, tah· Finlandiya körfezi boyu~ca 
~ ancak yeni bittiğine ıöre, rip edilmiş, Sovyel tank ve toplaıile müsı.-ahkem araz.i 80 kilometre 
~ llt kuvvetler uıl fimden aon· doludur. derinligv indedir. Lu<>a koyunda 
._ ~belere İflİrak edecek Berıın, 20 (A.A.) - Ofl: • 
"tetir • Alman radyosunun bildirdiğine gö- geçenle~de yapılan bir harp limı:ı· 
ttt~~ ordusunun Kief'i ihata re, bitaraf mUşah!tler, şimdiye ka- nı vardır. Pleskau'nun yakınların. 
);'ltı_i hakkındaki haberi de ibti· dar Sovyet orduııunun verdiği zayiatın da iki bin tayyare .için bir hava 

._ '-- ı mak ı-__ ...1 Kief'' 1,500,000 kişiye baliğ olduğunu tah· t •. l, ~rıı a a•ıınıuır. lD ijsıü v_e diğer bfr çok istinat no1'· 
~"'Uld J't • böl- • d ~ mln etmektedirler. 
)tt e ı onur •eatn e ----o---- taları ı.·ardır. k: _trıukavemeti devam ederken 
"'de bir Alman ihatası tasav- U k kt Şimaldeki istihamlarla Finlan-
tİb..~k ıüçtür. Bu ihata ancak za tar a diya hudııdu boyunca Kardı ber. 
ı~-~.._. <:enjlhtan olabilirdi; cenup· Japon kabinesinin ilk içtimaı za.!_ıı da çok sağlamdır. 
~ ltuın.n - Alman kıtalanndan Tokyo, 20 (A.A.J - Domei ajan· Sol! habeı·lere göre Ruslar Feı_ 
Q!,le bir hareket beklenemez. aının bildirdiğine göre, kabinenin ilk ;Juı ıgölü etrafındaki araziyi ha.la 
.-• .._., hala Dnie.ter nehrini lçtıma.ında DahUlye Nazırı General ~ilerinde bulunduruyorlar, fakat 
~ reçememİflerdir • .Almanlar Hidekl Tojo ve Bahriye nazırı Ami- Almanlar Estonyanın ş:mali -: . -
);~d~n Kief'e doiru bir ihata· ral Oikava tarafından yapılan ilk tek biainde Leningrad' a doğru Po
L ttfebbü. ettiler. ~akat Sovyet· liften, üçUncU Konoye kabinesinin 1 lotsk' dan yol açmı§!ıırdır. 
"t trı ka 1ar bna harp kablnesl gibi çalı9arak aıkeı1 o----
ı-... il bil taarruz la A n- ve ıılyaaı harekatta blrllk temin et-ı 
~8oıaçef' den 36 kilometre s J • miye &'ayret edeceği anlu.şılmaktadır. ovy- t -r-
•~t -aürd_iiler. Bu itibarla Sov· \.:! g o re 
~"'tin Jitomir ve Kief nuntaka· Kabinenin ittifakla kabul ve lmpa- - -
ı_ ~ b ratorun lMVlp •ltlfl t.lcltner4' da• 
le.:. İr Alman ihatasına diiJme. ran hail hazır beynelmilel vaziyet kar (Ba~ı ı lnclde) /-/ 
,~'ili ıırn' dı'lı'k varı'd go""rmüyoruz. go"r ta a le ı· ız" 19 t u .. şısında takip edilen mllll siyasetin a- e, YY re r m · cmm .... 

11() orduları Leninırad'dan na haUarı kabine değl,lkllğlnln tesiri da cereyan eden hava muharebe· 
,, Moskovadan 350 ve Kief· altında kalmıyacaktır. !erinde 71 düsman tayyaresini 
~tıo kilometre uzaktadır; cö· Hariciye Nazırı amiral Toyoda ta· düşürmüşlerdir. 
d~ °" ki en yakın hedef Kief- rarından dün yapılan beyanatın ha- * 
" •• b=·un· ·•-----t: .... :ze ..ftre D "' ... - ..... •- sıl ettiği umumt lntıbaa göre yeni J<a. Moskova, 20 (A.A.) - ün 
Ilı~ orduıu önce Ukraynanın bine Amerika mUnaeebetlerlne ehem akıamki tebliğde deniliyor ki: 
t'1t t:ti olan bu Kief ıehrini İf· miyet vermektedir. Havalar nıüaait olmadıiı hal· 
t'tl>'~llJllcakhr. Bu sebeple Kief -o- de tayyarelerimi:.ı: düşmanın mo-
b..~~~de Alman taarruılannın Bulrar hqvekili törlü ve zırhlı kuvvellerile tayya· 
11ı~erde tekrar ıürekli olacaiı- 1 · · h 'b d t · 1 
~trıin ediyoruz. Zağreb, 20 (A.A.) - Roma- re erını ta n e evam e mi§ er-

b ... ri harekette AJman ord~ı. ya aiden Bulgar başvekili M. Fi- dir. 
~ 1-fe p f Keşif tayyarelerimiz Baltık de
~ !"ütk~latı çektifi ıüphe· !of ve hariciye nazırı M. opo rüz.inde kuvJ.:etli bir himnye altın· 
"~ z.?'~ mı~yonlarca .• Alman bu sabah Zaireb'derı geçmişler da seyreden pek çok nakliye ıe· 
.\ı.:.~ bütun yıyeceklennı yalnız dir Zaireb iatuyonunda Bulgar misinden mütesekkil bulunan bü· 
lt~Yadan beklemefe bu harp- · · h · • 
ı ~b k l .ı d bu be nazırları trenın areketıne kndar yük bir kafilenin yerini ke§fet· 
" iL ur a mı!"ar ır; se P- T 
f._-..,.i hareket ayni IÜfJtİ muha· Hırvat hariciye nazırı Dr. Lorko· mi§lerdir. ayyarelerimizle ıerı 

~ ...ıı 'l • ·· ·· 1 d' hücum botlarımızın ve torpidola:ı~•rniyecektir. Sovyetler çe· v.iç e ıorutmuş er ır. 
'il() • runızın yaptığı hücumlar netice· 

" L eti arazide Sovyet halkının k 
~- ~lair~ıtı•larını da ıöze alarak T k r· sinde ı ı na uye ııemisıle ı pet· 
.~ 1 u" r ı'ye ve 1 mes rol gemısi batırılmış ve 1 dü:ıman Ilı..~, vı tabliye yapıyorlar. A -
t~• bıraktıkları fey, onlann avcı tayyaresi düşürülmü~tür. Za. 
•~d h b d t 1 d' (n ... , ı incide) XX yjatımız bir tayyare ile bir hü· 
ıtllb e ar e ,en çe e er ır. .......,.. cumbotundan ibarettir. Hücum-

llııı.ı""lqa • Bir haftalık meydan Eeasen sallhiyetll mahfiller. .lııgıı- . 
.... ~ ' botunun mürettebatı kurlarılml'•· ' ebelerinin huliu~m, ne Al· terenin yakın şarktaki ınevzlleı·ine • 
""~ferine ve ne de Sovyet karşı bir taarruzda TUrk toprakla- tır. 
'~etine delaJet elma; harp rmdan l.ltlfade edilmesine mllsaade 1· 
~edecektir. çin Türkiyeyi ikna ve icbar hususun-

Kitnev yanıyor 

Londra, 20 (A.A.) - Roma 
radyosu bugün itiraf etmİ§tir ki, 
Besarebyada Kişnev şehri üç 
gündenberi yanmaktadır ve yan· 
gını söndür~ek içın Rumen as· 
kerlerinm sarfettikleri bütün gay· 
retler boııa çıkmıştır. 

~ da bir ecnebi devlet tar&fından yapı· 

" 
1 

Dakardan çakmıı 
«lt ti t'>t ll'lore, 20 (A.A.) - Bu-

~'rııı nıuvasalat eden Baltimore 
'lır:unun kaptanı, Robin Mooru 
~dl 11 denizaltının Dakar lima· 
'\rııll 11 çıktığını eöylemi,tir. Zira, 
'lld tıa ııöre, denizaltı uzun za. 
)'h111 '~beri denizde olM idi ve· 
~Obırı ~•:ül}den uzak lbulunıaydı, 
tıJ tle •Yı~ordaki .iaıe maddeler.i· 

aeçırmek iıterdi. 

\ılf~ ~enı dahiliye nuın 
l'tııı !) 20 (A.A.) - Resmi l'Uete, 
~ht1~Ulye Nazırı Puehen'ln 1&11.· 
'tt-e~ 1 tayın eden bir kararname 
~11 ittir. 

~ ct~narneye gHre Dahlllye Na· 
IJ"tııı dan doğl'Uya Ba9vekll mu
~ ı .\Jı.ııraı Darlan'a t&bl olacalc ve 

"ııı t-:ıel) Nezaretinin emirnameleri 
tltıil', arıan tarafından vize edile· 

lan her tUrlU teşebbUsUn de ayni red 
ve ayni mukavemete çarpacağ'mdan 
ula fUphe etmiyorlar. 

Sonra şunu söylemek lAzımdır ki, 
Suriye harbı esnasında TUrklyenin 
hattı hareketi tamamlle dUrUst ol· 
muştur. 

Şunu da lllve edelim ki, TUrklerin 
tn&11tereye muaaıt haberlerin neşri· 

ne Alman tazyiki altında belki de 
mUtaade etmiyeceklerlne dair geçen 
ay izhar olunan endifelerln yerıa ol· 
dutunu hldiıleler 1österml9tlr.> 

Tlmee ıaıeteal, TUrklyeyl Alman· 
ya ile bir anla.tına ara.ttırmakta hak· 
ıı kılan Hbeplerl aaydıktan sonra şöy 
le diyor: 

Moı;kova bombalanmadı 
Nevyork, 20 (A.A.) - Co· 

lombia Brodcasting System'in 
Moıkova muhabiri radyo vasıta· 
sile yaptığı neşrİyalta Moskovanın 
bo,!!)galandığır.ı yalanlamış ve 
Moskovada bir kaç dakika ıeıkla
rın söndürüldü~ünü, fakat hiçbir 
tayyare .görülmediğini söylemiı· 
tlr. 

(Başı 1 lndde) /*/ 
Önlemek Üzere b&Zl edeft memleketlerle ke her vakit bizi kolluyor, Be· 

tedbirler aldı, münasebetler Ajans muhabiri şinci kolun her nevi her saniye 
peşimizdedir. Gafil dakikamızı 

örfi idare ilan etti tesis edecek gördüğünü anlatıyor bulunca bizi kendi hedef ve 

La Paz, 20 (A.A.) - BoHv- :Moekov&, 20 (A.A.) - Hariciye 
ya hükumeti, Naziler tarafını:lan konriler muavini ve Sovyet istihbarat 
hazırlanan bir hü1'0met derbes\· dalreel iklncl relal Lozovskl, dün ak· 

· ke .. f· ·· · b::..:ı m...-Je fam yaptığ'ı beyanatta Sovyetler 
nın .,, ı uzerıne \Kun ~... • 

.. • . birliğinin Hltlere karşı yapılan umu· 
kette orfi idare illn ed.ildiiini bıl. mi mt1cadeleye ı,t1raıc eden ve ken· 
dirmift,İr. Almanyamn Bolivya dilerlle evvelce normal münasebetler 
elçisi B. Wendlere, memleketi idame edllmJş bulunan bUtUn mem· 
mümkün olduğu kadar çabuk ter- leketlerdo yeniden !lya.st mllnascbet-

k t .. · • _LJ•v I ler tesisine llazır bulunduğunu 8öylee me&ı ıçın resmı tco ıgat yapı • 1 ti m f r. 
mıştır. Lozovekl, Sovyetler birliği ile Çe· 

Hariciye nazırı B. Alberto Os- kOllovakya araııında diplomatik mU
tria dün ak§am Re~er muhabiri
ne beyanatta bulunarak kabinenin 
fevkalade t~plantısından ıonra B. 
Wendler'in hudut har.ic.i edilme· 

naııebetlerln yeniden tesis edllml~ ol· 
dutunu ve kendilerini tahakkUm al
tında ezen zalime kar91 yapılan bu 
mUcadeleye mUzaheret eden diğer 

memlekeUerln de yeniden tanınmasın 
sine karar verildiğini te~it etmiıı- dan imtina edllmlyeceğinl illl.ve et· 
tir. hi haber alan mafillerde söy- mı,Ur. 
lendiğine göre Alman elçiı.i B. --o-

HindiÇinide vaziyet ~1endler Nazi propa~andaaına 
ait vesaiki taı:ıımak ve Almanya
daki Bolivyalıların Bolivyadaki 
dostlarına yazdıkları mektupları 
getirmek için kur.iye çantasını kuL 
)anmakta idi. Bu ı1olivyalılar hü
kumet darbesini hazırlamakla 

mefgul idiler. 

B. Churchill 
(~1 1 IDclde) ••• 

Vınııton Çörçil'ın mesajını size oku-
yorum: 

Singapour, 20 (A.A.) - Hin· 
diç.ini uwumi valisi Amiral De· 
coux'nun Hanoi'ye hareketi Sin
gapour' da büyük bir al!ka uyan· 
dırmı~tır. Fakat Amiralin He.nol
ye avdetini, Japonyanın Hindiçi
rıiye hulCll etmek tasavvuru ile 
mün11.11ebetli. ıörmek için henü:.ı: 
vakit erkendir. Amiralin S.iyam'a 
lerkedilen Hindiç.ini toprakları
nın hududunu tayin edecek ve 
Hanoi' de beklenmekte olan Ja· 
pon komisyonu ile görüımek üze. 
re Hanoi'ye dönmüı olmuı da 
muhtemeldir . 

lngiliz~er 

Berl!n, 20 (A.A.) - Anadolu Ajan
sının hususı muhabiri bildiriyor: 

Cephenin flmal mmtakası şimdiye 
kadar en t'ıınl yer olmuştur. Burada 
geceli gllndUzlU tayyarelerle, topçu 
ile tanklarla ve piyadelerle harp e
dilmiştir. Sovyct kıtıılıı.rı toprağı n· 
dım adım mlldafaa etmişlerdir. Şlm· 
dl hat Lenlngrııdın pek ~akınında bu 
lunmakta ise de Alman cephesi geri· 
ılnde mUhlm Rus mUfrezelerl vardır 
ve bunları birer blrer temizlemek Ilı.· 
zımdır. 

BUtUn Bı:ıltık mıntakasında mal· 
zemc tahribatı azimdir. Estonyada 
muhasara edilmtş olan Rll! fırkaları· 
ının vaziyeti ümitsizdir. Alman ha· 
va kuvveUerl bu fırkaları mlltema· 
diyen vurmakta. Alman piyadesi de 
kıııkncı mUtemadiycn daraltmaktııdır 
lkl gllndcnberl Reva! yanmaktadır. 
Kilometrelerce ueaktan muazzam du
man s!ltunlnn gözükmektedir. Ruslar 
kUı:Uk vapurlarla .şehirden uzııklaf· 
mağa çalışıyorlar, fakat bu vapur
lardan bazısı Alman Stukaları tara·· 
fından bntırılmaktadır. 

Stalln ııattınıı Pelpus gö!Unlln ce· 
nubunda P!'lkov önUndo varılmakta· 

dır. Bıı istllıkO.mlar bizi hayrette bı· 
rakmıştır. Çllnkll tahmin etml9 ol· 
duğumuzclıın çok daha mllhim oldu· 
g"unu gördUk. 

Gayet ıışlkAr olarak Rusların Ma· 
jlno hattını taklit etUklerl görUIU· 
yor. Fakat fenni malzemeleri daha 
faklıdır. 1stıhkftmların adedi daha 
azdır. Sonra Stııtln hattında ıılııtcm 

birliği yoktur. Maamntlh Alman ali· 
kerlerinln müttefik ,ahadetlerl ile de 
sabit olduğu Uzerc Ruıılar kendi lıtlh· 
kll.mlarını Fransızlardan daha iyi mll· 

cV11 ~areti işgal altında bulunan 
mcmlketlerin yenilmez iradesinin biı 

tlmsaH ve ayni zamanda nazı t:ıtlb

dadını bekllyen Akıbetin bir remzi
dir. 

(~ı ı lndtle) -X dafna etmişlerdir. 
rinde de, daha evvelki gac.ııeı·1,;c oı- Şimdi Alman tankları geceli gUn-

MPdr.mltı Avrupa milletleri mlıs- dugu gıol, şıddetU ııUctımlar ,>apıı- dUzlll şimali ~nrkt lstlkıımetlnde !lcr
tevll ile h('rhangi bir iş btrl'~lı:den mışur. ısır yUk!ek lnfıl(lk bomoaıurı 

1 
!emektedir. Stnlın hııtlt geride kal· 

'mtlna ~diym'lar, nazi davasının mah- ile yedi bin yangın boıııuası bu şeh- ı mıştır. Lenlngrad tiıı!lndc şiddetli bir 
\'ohcağt ve: Avrupanın kurlulacatı rin Uım ine yağdırılmlfı.ır. Hemen ııc- muharebe olmnktadır. 
ınuhak!:nl:tır. men her bomoa hedcı!ne isabet ct-1 Gıırbn dtlnllyonız. yollarda fena gi. 

Bıı,vd:iJ 'n bu mesajını u•;uduktan mlftlr. Bi!~hare yapılan keşır uçuş- ~·inmiş, benizleri soluk, zayıf. yorgun 
sonra ctrarenglz spiker neşriyatına ları lle tesbit edılen hasarların ceien-, luktan bitmiş binlerce harp esiri gö
şu söz!cıle devam etmiş•lr: 'et verici> liır vüsatte oluuğU ıınıa- l'Uyonız. Bunların arasında . bir çok 

Size teJa·ıır söylU~·C\nım. muazzam \lılmıftrr. Hasarın en bUyü.K kııımı subay ds vardır. Fakat bunlar subay
cV> onl.umnun ıe!ub~lltll batlamış· şehrln-lllerkez.ınde. olmuştur. ~'ak t, Jık işaretlerini luı.ldırmıı,lardır. Tozlu 
tır. Şu anda, .A vrupanın her ta.rafın· tehrln herhan&'i bir kısmı hasaı'dan yollarda hep ayni 'azlyet: Harap 0 1· 
rl'ı. erkek vo kadınları zafer ve hUr- kurtulmuş dckudlr. Yangınlar bUyUk muş otomobiller, tanklar ve çllrUmUş 
rıyetln r2mzl olan cV> if!lretlntn ı•· tahribat yapmıı,ıtıı. cesetlerin boğucu kokusu ... 
!ip gcloc.:ği gtine kadar kPndllerlni j Şehrin meı·kezinde en çok haaara 
bıı harbin oevamına vakfetme&"! t&ah· ı uğrayan Uç mıntukada belcdıyeyc ve Avustralyada 
ııut odly'>:-ıar. Bir kaç d~k'ka sonra, hükO.mcle alt binalar, t!cnrctnnncler, 
Avrupa.om her tarafınd:\ duvarlarcıı&, antrepolar mağaıaıar ve ıvlcı· bulun- bir hadise 

prensiplerimize yabancı bir hale 
getirmek, mukadderatımıza o
lan hakimiyetimizi kırmak ve 
bizi arkalarına alıp sürüklemek 
için ellerinden geleni yapacak
lardır. 

Bize karııı yıldırma usulleri 
para etmemiştir. BugUn kulla
nılan vasıta, dayanılmaz derece
de iştiha uyandıncı yemler uza. 
tarak ağzımızı sulandırmak ve 
hırs ve arzuya kaptırarak gö
rüşUmUziln berraklığını karart
maktır· 

Toprak hırsı, bir milletin ma. 
ruz .Jrnlabileceği hastalıkların 
en tehlikelisidir. Bu hastalığı 
bizim kadar iyi tanıyan yoktur. 
Yabancı insanlar üzerinde gf.ı
ya saltanat sUrerken, hakikat
ta onlann bizi kemirmesine 
meydan bırakırken A vrupanm 
hasta adamı idik. Yabancı top
raklar, bize bir varlık kaynağı 
değil, bir meznr oluyordu. Böy
le hasta toprakları bUnyemlz
den errnhl nmeliyelerle ayır
dıkç ı. iyileştik, fena safraları 

attıkça yUkseldlk. AtatUrk ve 
İsmet 1nönU el ele vererek biz
deki toprak hırsı mikroplarını 
temizlediler ve bize yaratıcı bir 
yurt sevgisi aşıladılar. Bu gidi
şin gUzcl mnhsUllerini az za
manda aldık, dUnya sakin ve 
emin bir hale gelip dört elle işe 
sarılmak imkünı olunca daha da 
alacağız. Bugilnkü hudutlan
puz içinde kesif bir çalışma ile 
elde edilecek o kadar nimet 
vardır ki macera hcveslerile 
bunları itmek ve başkalarını 
yok eden fütuhat hastalıklarına 
yeniden dUşmek cidden gUnah 
olur. 

BugUn Ttirk milletini eşsiz 
bir tarihi vazife bekliyor. Bu 
vazife, kendi yUksek prensiple
rimize sadık kalarak ve dinç 
kafnmızı. berrak görUşl\mUzU 
muhafaza ederek insanlığı sul
ha ve emniyete kavuşturm:ığa 

1 uğraşmaktır. Cinleri durdura
cak tılsımı en iyi bilen biziz. 

1 Toprnk hıralle ve başka mil
letleri esir haline indirmek eme. 
lllc ortalığa. s1ldıran4ann siirU· 

kııpılard!l size de bir fır~al temin et· m&kLadıı. 

mektediı·. Muazzam orduı:uıı mene~· Munster'de de ayni derecede hasar 
Lu sıfatıı~. siz de cV> l~aretbl ya. olmuftur. Hunu Alman rady011unun 
zınız. Bu iııaretl gUndU.ı; de Yf&Zıııız. son gUnlerde ya.ptıtı ne4tlyattan da 

cV> ordusu disiplinli olmalıdır. MU· anlamak mUmkUndllr. Filhakika Al· 
nasip zaman rellnce bu ordu o kadar man radyoau mukur 'ehı·i clletbaht 
mUesıir surette harekete geçecektir belde> dıye tavılt' etml9Uı·. Munater'c 
ki, Almanlar hiç bir ı,ıey yapamıya~ yapılan son bef akın esnasında bir 
caklardır. Emirlere intizar ediniz. Bu çok mahalleler tama.mlle yanmıştır. 
gUn cV> ordusuna ıırmııı bulunuyo- Yanan mahallelerde bUyUk fabrika
ruz. !ar bulunduğU Clbl evler de vardı. 

Sydney, 20 (AA) _Cenubi süne biz de katdn{'ak 'e onların 
Yeni Calles demiryolları hizme· uıattıj:;rı yem:ı aldanacak olur
tindeki ı 0.000 jsciy· temsil eden sak Türk büyüklilğünü yepyeni 
50 amele ıendikası ~on günlerde bir sahada kurmak. düny:ınm 
Avustralyanın müttefiki olan Sov-

1
seviycsine yetiFo:nek v~ hatt~ O· 

yetler Birliği hakkında hasmane nu geçmek fırs'ltrnı körU koı'll
beyanatta bulunan İngiliz fevkn· ne çiğnemiş oluruz. Bu kadar 
lade komiserinin derhal geri çağ- müstesna bir fı--sni ise bir mil-

Almanlar da benim...nit 
Londra. 20 (A.A.) - BugUn Al• 

man işgali altında bulunan memle· 
ketlerde cV> (Victolre) yani cZa· 
fen kelimesinin ilk harfl • ışaretl i· 
çln 'iddetli bir mücadele başlıyacak· 
tır. Almanlar cV> lfaretıntn ne oldu
ğunu. lşgallleri altmdakl Franııada, 

Belçlkada, Holandada, Danimarkada, 
N'orveçte ve Balkanlarda iyice öfren
ml~lerdlr. 

Göbels'ln cV> l~retını kendi mak· 
eatlan için kullanmağa tetebbUs et· 
mest, bu mücadelenin arzettıtı genlt 
mahiyet J<arşmnda Almanların duy
dugu end1'enln dereceılnl ıöetermek 
tedlr. cV> ı,aretlnln aımancada U.• 

rer mAnasına gelen bir kelimenin ilk 
harfi olması için Almanlar hemen, 
hemen meçhul bir kelime ortaya at
mıtlardır. Kelime •udur: <Vlktorla> 
Alman uııatıerl bu kelimenin yaban
cı bir kelime olduğunu yazmaktadır
lar. Almanlar tarafından Saferin mu 
kabill olarak kullanılan kelime csı.,, 
dir. cV> ıı,aretinln geni9 bir mikyas· 
ta yayıldıtını Alman radyoeu bugUn 
itiraf etmı9, fakat bunun cViktorlat 
kellmealnln !lk harfini ifade ettiğini 
bildlnnlşUr. 

Yalnıı bir ıığlr bomba, 6000 metre 
murabbaında bir sahayı tııhrlp et
ml9tlr. Dlter ağır bir bomba da buna 
benzer bir teııır yaparak tiOOO metre· 
ilk bir ıahayı tahrip etml9Ur. l3ugUn 
,ehrln bu kısımları tamanıile yıkıl

mıt bulunmaktadır. 

Londra, 20 (A.A.) - Son 36 &'Un 
ıı:ınde 312 Alman tan·areıl dUşUrUI· 
mu~ ve cıman 300 bln tonill.toluk 66 
Alman vapuru batırılmıştır. 

Londra, 20 (A.A.} - Tebllğde de
nlllyor ki: 

Avcılarımız Fransız sah!ll açıkla

rında bir sarnıç gemisine topları ile 
ta.arruı etmltler ve gemiyi atqe ver· 
ml9lerdlr. 

Londra, 20 (A.A.) - tnglllz Ha· 
va Neıaretlnln teblltlnde deniliyor ki: 

DUn rece 1nglllz hava kuvvetleri· 
nin başlıca hedefini Hannover endUs 
trl mıntaka&ı teşkil etmiştir. 

1nrlllı hava kuvvetleri dUn hima
yeli kaflı. altında &'iden düşman ıe· 
mllerlne ikl muvaffakıyetli taıırruz 

yapmış ve dü,manın sahil scyrUsefaı. 
nine &fır zayiat verdirmiştir. Ceman 
48 bin tonllAtoluk Hklz ııml, çok 
huara urratılmı9 ve pek muhtemel 
olarak tahrip edllml9tır. 

rılmaıını iıtemi~lerdir. • lctln bUtUn talihinde bir tek de-
-o-- fa gelebilir. 

F ransada Gozümüzü ds.ima açık ~uta· 

Vlşi, 20 (A.A.) - D. N. B.: 
Kabine dlln öğleden sonra Mare9al 

Pctenln riyaseti altında toplanmıştır. 
Harbiye nazırının teklifi Uzerlne harp 
esirlerinin ana vatana dönmesi iı,ılerl

le meşgul olacak bir lrnmlscrllk lh· 
dasına karar verilmiştir. Ayni içti
mada çocuk dUşUrme vakalarına kar 
IJ1 alınacak tedbirler hakkında teklif 
edilen kanun IAylhası da kabul edil· 
mlştlı'. Bunlardan ba.şkn ha~ hazır 

vaziyete alt batı meseleler de gHrll· 
tUlmüştur. 

Amiral Darlan'la bir «Örüıme 
Vichy, 20 (A.A.) - D. N. B: 

Japonya büyük elçiai B. Kato 
dün akıam Amiral Darlan'la uzun 
müddet görüımüıtür. )yj malumat 
alan mahfillerin zannettiğine gö
re mülakatta Japon kabinesinde
ki deii§lkUk bahis mevzuu olabil· 
miıtir. Ayni mahfiller, bu müla· 
kata siyasi br ehemmiyet veri· 
meıi la~ım geldiğine iıaret et· 
mokte<iirler. 

--o---

Çinlilerle KomUnistler aratında 

hm, iştiha verici yemlerle basi
retimizi bağlamak istiyenlerin 
istiklalimize susamış oldukları
nı hiç bir zaman unutmıya

lım. 
Ahmet Emin YALMAN 

Suriyede Avustralya zayiatı 
Sydney 20 (A.A.) - Harbi· 

ye nazırı, Suriye seferinde Avus
tralyalı zayiatının 297 si ölü oı
mak üzere 1.682 ki§i olduğunu 
söylemiştir. Alınan te\graflar, 
mütarelı-e anına kadar nı.uharebe
l~r.in "Ok dddi olduğunu :göster· 
mekte .. r1:. 

Türk 
kimyagerleri 

(Başı l incide) *-* 
ğı istihsale muvaffak olmuşlardır. 
Yağın .istenilen miktarda yani on 
binlerce ton .istihsal tcdrübeleri 
de muvaffakıyetle bitm.iı; ı.•e der 
hal kullanılı1uığa başlanm11tır. 
Münakalat Vekilimiz Cevdet Ke. 
rim Jncedayı bu buluşla yakından 
alikalanmış ve kimyagerlerimizin 
meıaiaini ehemmiyetle takip et
mittr. 

~.rı 
l ~ 6

11 
tbahçelilerin kongresi 

'1( '"batı ltı lııtr!{ !:eliler dlln Kadıköyllnde-
l' ~!lııg ez lokallerlndo bundan evvel· 
11\l ~il renın devamı olan toplantıla· 
~l'ot Plılar. 

cRuayanın Türklyeye kartı vazi
yeti halckındakl 9Upheler Rua niyet· 
!erinin fllphell ıtsrUleblleceğl devre 
için varit idi. Fakat bunların ehem· 
mlyetslz oluşu ve şartların değişme· 
si, TUrklyenln kabahati olmaksızın 

TUrk - Rue mllnasebf!ller!nde son 
zamanlarda zan olan !Umadı yeniden 
teeıı edeblllr. 

tng!ltereye gelince, TUrklyenln son 
hareketlerini tenkit etmek ona dUş· 
mez. tnglllz halkı, umumiyeUe, Tllr
kiyenin huıuıt tartları hakkında ba
zı mlllAhualarda bulunmafa tnUtc• 
maylldlr. Fakat Tllrkler, kendi sc
clyelerlne yerleşmlı,ı olan itimat ile, 
bu mUll.ha.zaların çok kuvvetli ve 
vlcdanaız bir dU.mana kartı rirlşll
mlt hayat ve memat mUcadelesi için
de ortaya atıldıtını her halde anlı· 
Y,orlar~ 

BRENNER GEÇiD i 

Çunklng, 20 (A.A.) - MerkeZl hU· 
kQmete mensup kıtalıırla Çin komU· 
nıst kuwetıerl araııındıı. yen!den çar. 
pışmalar olmuı,ıtur. MalQm olduğu U· 

ıere bundan evvelki muharebeler ne· 
tlceslndc 4 Uncu Çin komlln!st ordu
su dağıtılmış ve bu suretle Yangçe 
nehrinin eenubundaki mıntakada teş
k11A.tlandırılmış bulunan komUnlst 
faaliyeti de sona ermişti. 

Çin başkumandanlığı tarafından bu 
gün bildirildiğine göre, komünist or
dusuna mensup kıtaat, şimal Çin e
yaletlerinden ŞenSi ve Şantung'da 

bulunan merkezi hllkQmet kuvvetle· 
rlne taarruz etmiştir. 

Bu buluş aayeainde her seno 
dışarıya vermekte olduğumuz 
300.000 lira memlekete kalacak
tır. Yağ, Karabük demir ve çel.k 
fabrikasından arta kalan ve hiçbir 
işe yaramıyarak atılan kömür .kat· 
ranından istihsnl edileceği için bu 
lüzumsuz madde derhal kıymet 
kazanmı§tır . .Bu buluş fabrikanın 
mııhsulatının maliyet fiyatına da 
milsbet tesirler .icra etmekten hali 
kalmıyacaktır. 

bı:'Yoneııık, amatörlUk davaaı· 
'tl'ae b llıeııeıe haline geldiği bugün· 

l'e ,,. u toplantıya büyUk blr ehem
~ erııınekte ldı. 

ı ~ cı \ı~un sUren bir toplanlıdan 
~.llrnışa a henUz bir neticeye varı· 
"llt ecııı~e kongre atuıtoaun üçUne 

«ülV~ 

Moskova radyoıuna atfen 
Londradan gelen bir habere 
&"Öre B. Hitler bugünlerde yine 
Brenner geçidinde B. Musaolini 
ile görüıecekmiı. , 

1939 eylulündenberi Führer 
ile Duce bu geçitte bir çok mü
lakatlarda bulundular ve her 
mülakatı harbin cereyanına mU· 
eaair mühim bir hadise takip 

etti. Bunun için .-çit tarihi bir 
ehemmiyet kaaandı. 

Brenner, Tirol alplaniun en 
alçak. ceçididir. 

Eskjden A vuaturyaya ve 
timdi AlmanyaJa ait olan İnna· 
bruck ve yine etkiden Botaıen 
adile Avusturyaya ve timdi 
Bolaano adile lta11aya ait bu
lunan ~irler ar-.mdaki bu 

~it 1772 de bir araba yolu 
idi, 1867 denberi buradan tren 
hattı seçmektedir. 

Almanya ve İtalya demiryol
lan burada birlepekte ve bu 
reçit orta Almanya • İtalya 
yolunu tetkil etmektedir. 

Gecit adını, tepesine yakın 
bir yerde ki.in Brenner köyün· 
de almaktadır. 

Mlfil askeri konseyi komUn!st km: 
vetlerl başkumandanına kıtalannı ev
velce tayin cdllmlş bulunan mevzile
re alması için telgraf çekildiğin!, fa
kat bu müracaate henüz cevap alın
madığını blldirmlştlr, 

~eceli gündüzlü mesa.iler.iLc 
memlekete bu mühim maddeyi 
kaze.ndırmıo olan değerli kimya· 
gerlerimizi hararetle ve candan 
tebrik eckriz. 
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Arifiye Köy Enstitüsü ve Eğitmen 
Kursu Satınalma Komisyonundan: RADIOLA AHiZELERi 

.............................................. ._ ... ,, 
1 
Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 

dişleri niçin temizlemek lazımdır? 
Olnsl Miktarı T. Fiyatı Tutarı 

Ekmek 170000 Kg. 12 Kr. 20.400.00 1500.00 

Yukarda yazılı 170000 kilogram ekmek 1.8.941 cuma gUnU saat 10 
da Adapazarı Belediye dalresınde kapnlı zarf usulıle eksiltmeye konu
lacağından talip olanların ilk teminaUarrm yatırdıklarına dair makbuz 
ve Ticaret odasına kayıtlı oldukları hakkındaki veslkalarile birlikte 
hazırlanan zartıarı yukarda yazılı gUn ve saatten bır saat evvel komis
yona vermeleri Uıtn olunur. 

NOT: İhale edılecek ekmeğe alt şartname Ariflye köy ensUtilsU 

müdllrlUğUndc her gUn için görülebilir. 

Dünga11.ın En Eski 
Radgo Markasının En 
Yeni ve Mütekamil 

Modelleridir. 
Türkiye Umumi Mümessili : 

HELiOS 
Müessesatı 
GALATA 

Çinili: unutmayınız ki : 

Bakımsızlıktan çürüyen dişle. 

rin difted, bad~mcik, .kızamık, 

cnfloenza, ve hatta zatürr1eye 

yol açtıkları, 11tihab yapan diş 

etlerile köklerinde mide bum· 
ması, apandisit, nevrasteni, sıt

ma ve romatizma yaptığı fen-

nen anlaşılmıştır. Temiz ağıL ve 

sağlam dişler umumi vücud sağ

lığının en birinci şartı olmuştur. 

Binaenaleyh dişlerinizi her gün 

kabil ol<luğu kadar fazla • laakal 

3 defa • (SANIN) diş macunile 

---------------------------------.--------~ h~al~arak ~h~~~i garanti 

, ...... 
~ 

KBçilk tasarrıı/ 
htJsapları 194:1 

iKRAMiYE Pi.ANI 
..,ma.r.&: • iııl*. 2 ..... 
ı~ı~ 

tal'lbleriDlle ~-

19+1 lKRAMtYELERt 
1 adet lOOO Ureiıık = 2000. -
3 > 1000 > = 3000.-
2 > ~ > = HOO.-
~ > 500 > = 2000.-
8 > -> = JOOO.-

35 > HO > = 3589.-
80 > IW) > = 4000.-. 

300 > ~ > = 8000.-

Fethiye Mal Müdürlüğünden : 

> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 

Fethiye kaza merkezine 50 kil<>metre mesafede bulunan Cöcek iske· 
lesinde mevcut 500 ton mat;nczit madeni 14/7 /041 tarihinden itibaren 

beher tonu bır lira muhammen bedel üzerinden 20 giln müddetle açık 

arttırmaya çıkanlmıştır. 

1haies 4 8/941 pazartesi g~nU saat 15 de MaUye dairesinde milte· 

şckkıl satış komıeyonu tarafından icra edileceği clheUe taliplerin % 7,5 

pey ak~i tutan otan 37,50 liralık temlnatıarilc birlikte mezkür günde 
komisyonda hazır buhmnınlan ilAn olunur. (5890) 

Adapazarmda ziraat işleri 
Tohum ıslah istasyonundan 
büyük f~ydalar görmektedir 

ı 

' 

....... ,. --.. 
Bayanı.n... MOJOE 

Ehven ı,artlarla en son model 
üzerine saç tuvaleti ve perma

nant. manikür yapılır. 

&••&•& 
Be.yan berberi Nnnet: ve Sedat 
Kadlköy Bahariye cad. No. 46/1 

. 
Dell1er---.. 

oar&KIDİS 
Citd ve Zihrevl miitehassısı 

yogiu Stltel'azl sokak No. 5 
apartmıan 2 ci kat Tel 43734 

Güzel ve sağlam di,leliniz 
olmak için 

SAGUJ[ MUZDAN BAŞLAR 
kitaomftı bir kere criftcyılmtz 

Yazan: Di' Hekimi: 

B. lf alllaa Diz 
ti ~ı Tepeb84ı 103 No. 
urat apactmruu ı inci kattan 

tedarik edebftirsiniz. 

YAT AH Gazetesi 
ILMi PİY A'l'LAIU .... 

..... ...... oı.ıı.at 'JH 
ı bMll ...,. ..-..& 6M 
z > > > 168 
1 • • • aeo 
' ıt > > Hl 
1 • > • 16 
• > • • .. 
,.. Hafız Cemal 

LOKMAN HEKiM 
Dahiliye Müieiaaawı 

Div~nyolu • 04 
Muayene saatleri: Pnar 

hariç hergiin 2,5. Tel: 2 3898 

BULMACA 

'l 
Adapazarı (Hususi) - Ada·ı ziraat mühendisleri tarafından f 

paz.:ı.rı ve civarı topral1ı zengin, idare edilmektedir. IBurada (pa-
3 

yağmuru bol ve ekırn bakımın· tatcs, mıS&r, buğday. &Usam, soya 
dan makinekşıniş bir ziraat mem. fasulye, yer fıstığı) ~.tbi muhtelif ıe 
leketidir. Vasati olarak yıllık nebatlar tecrübe e~lmek.tedir. Bu 111.._..;ı.._-"--'-....ı..
yağmur miktarı 800 milimetreye istasyonda tohumlar huausi bir 
ç.kar. Şehirde bilhassa yaz mev· itina .ile yetiştirilmekte ve köy~- SOklan sağa: 1 - Bahçe ve ~s
simk-r.inde suhunet çok yükselir müze mübadele veya mahsulü ki. tanlardakl bölUkleı·ın beheri, Bir vıl!
hazı g'inler 38 _ 40 sant.İgrada rakten sonra iade edilmek üzere yetimiz. 2 - Yüklenmek. 3 - Yama, 
çak.tığı gfüülür. ödünıÇ dağıtılmaktadır. Kahir, Uzak işareti. 4 - KUçUk kör· 

Ziraat Ç.iftçılerimize; tohum ıslah is· !ez, Coğrafya tabirlerinden, blr iln· 

terakkl. tasyonu adeta bir ziraat mektebi van. 5 - Habeş komutanı, Fenalık. Kazamız bölgesinde 
gibi bilgi öğıetmektedfr. Hatta 6 - Bir gıda maddesi, Yelken bezin· 

etmiş ve makineleşmiş bir ziraat köylüler bir müşkülata tesadüf den güneşlik. 7 - Donuk, Ağız. 8-
yapılrnaktadır. Akova denilen ederse derhal hu mütehassıslar- Temiz, 1''ena değil, Hayat cevher!. 
me~ur ovadaki bır çok çiftlikler. dan .iste.ı:::.i vakit izahat alabil- 9 - Bır renk, İlgi, Rabıt edatı. 10-
de modern usulde ziraat icra cdi- ~ ı ti B. d ı-~· mektodir. Çiftr.inin tohumlukları Kedersiz. 11 - Has e er, ır ev .. -.. lir. Buras.ı Türkiyede çok mühim ~ 
bir ziraat merkez.idir. Ziraat Ve- bura.da vabımcı maddelerden tef- merkez!. 
kaleli Adapazarına hususi bir rik edilmekte ve mahzurlu görü- Yukardan qağı;ra: ı - Bir ltay

ehemmiyet atfetmektedir. Buğ· len tohumlukkm hakkında ç.ift- van, Alışveriş vasıtası. 2 - Ürkmek. 
day saplarının bir buçuk metre çiye bunu '.kullanmaması müsait 3 - Bir nota, Çırak, Bir uzvumuz. 
büyüdüğünü. bir dekar yerin 350 

1
bir bli~~.lka .a1nlatılma~t~~fı~. Ylapı· 4 --\ Doğurtan, Ha.ile, Çok iyi. 5 -

ki h 1 450 k·ı an uyu ış ere arazı ~ ı <g.e me_ 
'lo ma su ve ı o mısır ver- dig~ inden her sene 3-0 hektar arazi Kaymakamlık, İnce kalbur. 6 - H.ay 

...ı:::.İni söylemek toprağın inbat adan bi ı 
""l!i isticar suretile ekilro.ektedir. kırma, Günler. 7 - Akrab r , kabiliyeti hakkında bir fıkir vere. 
bilir. Son 7 senodcnberi ekilen --o-- Giydtrme. 8 - Duacı, Amir, Raci. 

(B.intane buğdayı) bire kırk veya Kozanda şüpheli bir ölüm 9 - Bir :renk, Nokta, Sahip. 10 -
azam? olarak bire 60 vermekte· Sıkletini ölçmek. 11 - Şııka, Kavga. Kozan, (HusustJ - Kadirlinin Cıg 
dir. cak köyünde şüpheli bir l.i!Uın hAdlse-

Tohum ıslah İstasyonu si olmuştur. Öğrendiğime göre, tafsl-
Adapnzarına 6 kilometre me· ll'itı şudur: 

$afede on beş sene evvel tesis l{ozandan celbedilen doktora köyle
edilmiş olan tohum ıslah istasyo· rtne yakın ormanda bir kızılcık ağa
nu memleketin z.irai sahadaki du. cında kızılcık yerken ayni köyden Os 
rumu bakımından çok büyük rol man adındaki birisi Osman oğlu KA
oynamaktadır. Bu müessesenin mili ölUmUne sebep olacak şeklide dllv 
kurul~u Adapazarı kazasında dllğllnil söylemişlerse de yapılan o
canlı bir alaka uyandırmış ve kısa topsl neticesinde dayak eseri g6rUl
bir zamanda çiftçiye unutulmaz memiş, görülmediği gibi bazı hasta
iyilikleri dokunmuştur. Ziraat Ve· tıklar da teşhis edilmişse de ö!Ume 
kaleti tarafından ( 18000) liraya sebep olan Arazın tcşhlsl için e\Takın 
istimlak edilen 30 _ 35 hektar tıbbı adliye gönderileceği haber alın
uaz.is,i bulunan bu çiftlik Türk ınıştır. 

Sodan Sağa: l - Şifreli; Bar 3 -
Kasavet; HAk 4 - Az, Yara. 5 -
IA!Apaş (a) 6 - Alan; Nafıle 7 -
Şa (a.ş); Za (azı; tanem 8 - Misa.· 
fir; Eyi 9 - Amlk; Sa 10 - Neden 
11 - Semere; Aka 

Yukatıılan ~ğı.ya: l - ŞakalBJj· 

mak 2 - AlAim, 3 - F&Blla, Sine. 

4 - Anzak 5 - Esvap; Af; Re 6 -

Ezan; ls 7 - Şairane 8 - Fa 9 -

Hazine; Da. 10 - Azar- Leylek 11 -

Kalemi. 

Bl&YOGLt1NYN TANIHMIŞ KADIN BERBERİ ••• ,lıııı edebilirsiniz ve etmelisiniz. Bu 
A B M B T W U O ,;ı V suretle ımikrobları imha ederek l!!!~,.j~~!!!!!! 
A • • A a dişlerinizi korumuş olunıunuz. 

~aç '.Boya mütehas8ttıı 
M~imekl yağlı permanantı tetx:th e<tin-ız. 

IK.Mık~: Pazaryolu Direkli apt. altı 

---TiKİ MABSEL __ .. 

Dewıet Dealzyolları 

İ119tmesı iıanıarı 
21 TEMMUZDAN 

28 TEMMUZA Kadar 
Muhtetıf Hatlara KaJlcacak Vapurların İsimleri 

Kalkış Gün ve Saatleri ve Kalkacakları Rıhtımlar 
Karadenn hattma - Pazarteei 17 de (Tarı), Perşembe ıt de (Ka· 

radeniz), Galata rıhtımından. 
Barila batAlaa - Çarşamba 18 de (Çanakkale), Cumartesi 18 

de (Anatarta), Sirkeci rıhtımından. 
halt hatfDa - Salı ve perşembe 8 de !Seyyar). Tophane 

İmroz batı.na 

Ayvalık hattına 

rıhtımından. 

- Pazar, Pazartesi, Salı 9,50 de, Çarşamba., 
Per~embe, Cuma 16 da (Marakaz), Cumar
tesi 14 de (Sus). Tekmil Mudanya postalan 
Galata nhtrmının Karakol' cihetine ya.na· 
şır ve ayni mahalden kalkarlnr. 
Pazartesi, Çarşamba, Cuma. 8 de {Sus), 
Galata rıhtrmından. Ayrıca. Çarşamba ve 
Cumartesi 20 de (Konya). Tophane rıhtı

mından. 

- Salı ve Cuma 19 da (Mersin), Tophane nh· 
tımından. 

Pazar !l da (Seyyar). Tophane rıhtımından. 
- Çarşamba 12 de (Bursa), Cumartesi 12 de 

(Ülgen), Sirkeci rıhtımındnn. 
hmlr J. &ürat battnur. - Pazar 16 da (İzmir) . Galata rıhtımından. 
trnılr 2. ıffirat J>08taef - Perşembe 13 de {Tırhan). Galata rıhtımın· 

dan. 

NOT: Vapur ae1erleri hakkınd& her lUrlU malO.mal 

tek!on numaralı ynzılı Acentelerimizden öğrcnilebılir. 

Galata B&lj Aceotdiğl - Galata rıhtımı, Limanlar Umum 
MUdUrlUğU binası altında . . . . . 42362 

Galata Şube .ventellğl - Galata rıhtımı, Mıntaka Llnıan 
Reisliği binası altında • • • • • • • 40133 

~:tkecl Şube Ac.entellğl - Sirkeci, Yolcu Salonu • • • • • • • • 22740 
(6032) 

BITOiLU TIBIİ EVİ 
Birinci !Sınıf 

Bay ve Başan koıı1ılimlerl dtkillr 

HÜSEYiN YÜKSELEN 
İstanbul Suttanhamam (Kumaşçı Brod sırası) Münevver Han No. ı 

Parke kaldırım yaptırılacak 

DİŞ MACUNU 
Bütün tehlikelere karşı sıhhatinizi korur• 

Sabah, öğle ve aktam her yemekten sonra 3 defa 
ditlerinizi fırçalaymız. 

Eczahanelerde, büyük ıtrıyat mağazalarında bulunur. 

Devlet Demiryollan llinlan ] 

15 Ağustos 1941 tarihinden itibaren: 
ı - Banliyö yolcu tarlfelerı ile zahire tarifesi hariç olmak üzere. 

demlryolları esas tari!elerınin c:6 olan emsali, nakil UcreUerine m.ıinh&Bıf 
olmak ve tarife vahlUerl ile hasılı zarbından çıkacak santım kesirıerl 

.santtme ıblilğ edilmek şartıle c:6, 3,e çıkarılacaktır. 
2 - Anahat tarifelerinden D. D. 9, ıo, 11, H, 15, l-6, 17, 18, 19, 11>1. 

102, 109, 112, 
201, 202, 203, 204, 205, 206, 208, 211. 212, 213, 215, 217, 220, 1122, 2ıs. 

224, 225. 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234. 
cMaktu UcreUere aıt ııı Uncu krsma> 236, 237, 238, 239, 240, 2'11, 2d 

243, 244, 245, 246, 247, 250, 251, 252, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 
Mudanya - Bursa tarıfelerlnden: M. B. 1, 3, 4, 5, 
Samsun - Çarşanba tarifelerinden: S. S. l, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
Erzurum hudut tarifelerinde!}: 19, 20, 21. 

Numaralı hususi ve tenzillı tarifelere gore her ~esafe için tahakl<tılC 
ed.cek nakil Ucret.ı.rln• )'üzQe 5 um yapılacaktır. Faa1a tafailAt tgiJI 

istasyonlara. mtiracaa.t edılmcsi. (4280) 

* Muhammen bedeli (23100) yirmi Uç bln yUz lh'a olan (300) adet Jdl• 
çük Ustunç takımı 4.9.941 perşembe günü saat 15 de kapalı zarf usuıtl ilf 
Ankarada idare bınasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek lstiyenlerin < 1732.50) bin yedi yUz otuz iki lira eJ11 
kunışluk mu\'akkat teminat ıle kanunun tayin elliği veslkalan ve tel'" 
lıflerinı ayni gıin saat (14) e kadar komisyon reısllğ'ine '9enlleteri IA" 
zımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Hıtr 
darpaşada tesellüm ve sevk şefliğınden dağıtılacaktır. (6021) 

REKOR-SIHHAT-DOGAN 
ldrofil Pamuk Şirketleri : 

Bahçekapı Yeni Vakle Han altında 20 numaralı yazıhaneyi slparif 
yeri olarak açmtşlardır. 

Bundan böyle asgari 100 klloya kadar olan sıparışlerin işbu adrel' 
verilmesini. Bunun haricinde !abrliuılarca sipariş kabul edılemiyecefi 

muhterem ml1'terllerimlze blkliı·ir, ~ygılanmızı sunarız. 

..... ı'eiefon: 22926, Telgl'llf: Yeni Valde Han İdrofU ...... 

Siirtte Kurtalan yolu kontrol amif'liğinden _______________ _.. 

TIRIJ'8 ce-1111r11e11 ı - Şilrt • Kurtalan yolunun Siirt mebdeinden itibaren 600 metre· 
llk kısmın parke kaldırım inşaatı 8/8/ 941 taı·lh!ne mUsadlf Cuma gUnU 
saat 16 da Kurtalan yolu kontrol Amirliğinde mliteşekkil komisyon tara
fından ihalesi yapılmak üzere kapalı zarf usullle eksiltmeye konuim~uı·. 

2 - Keşif bedeli 20088 lira ve muvakkat teminatı 1606 lira 60 
kuruştur. 

3 _ Talip!erin teminat mektup veya makbuzlarını ve ihaleden en 
az 3 gUn evvel Siirt vllAyetıne mUracaa.t ederek bu iş için alacakları !en· 
nt ehliyet vesıkalarını hilmilen 2490 No. lu kanun hükümlerine tevfikan 
hazırhyacakları teklif mektupluını iha.le günü saat on bıre kadar kon· 
trol Amirliğine tevdi etmeleri. 

4 - Bu ı~ a.lt keşif ve şartnameyi her gUn Diyarbakır Nafıa mü
dUrlU~de ve Siirtte kontrol lmklitimie görebileceklerdir. (4169-5649) 

Gerçeklesen Rüya 
Yazan: Ahmet Emia YALMAN 

Bu 9traluda pek tabii olarak hep günün mesetelerile 
meşgulüz. Fakat yarının düzeni ve inkişafı hakkmda da 
arasıra olsun zihin yormak, kendimizi hazırlamak lazım ... 
Bu maksat için Ahmet Emin Yalman'ın (Gerçekleşen 

Rüya) adlı eserinde bol münakaşa malzemesi bulabilirsi
niz. Bu kitap, hepimizin her günkü ıstıraplarına doku
nuyor ve hakiki ihtiyaçların icaplarile ölü usuller ve kai
delerin yarattığı sun'i kağıt a.lemi arasındaki farkı iyice 
canlandırıyor. Dertlere teşhis koyuyor ve çarelerini gös
teriyor. 

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

da da bulunur. 

Ziraat Bankası 
Kurulut tarihi: 1888. - Sennayeai: 100.000.-000 Türk lira.la 

Şube ve aje.ns adedi: 28,5. 

Ziral ve ticari her nevi banka muamelel«t. 
Pur. biriktirenlere 28,000 Ura ikramiye veri1or 

Ziraat Bankasında. kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaptarllld' 
en az 50 lirası lbuluna.nlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile ..-1' 
dakl plAna göre ikramJye da.tJ1.ılacalc:tır. 

1 .det 1,000 lll'Bllk &,OIO lllS 190 Met ı5G 1in1* 5,tOO ... 
')'> 500 > 2,111> 
' > 2IO ıt 1,IM ,. 

120 > 

'° > 180 > ..... > 160 > 20 > 8,ZOO • 
DİKKAT: Heısaplanndaki paralar bir .sene içinde 00 liradan 9' 

tı dÖ91rliyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fa.zl&l!lile verııeceldi'' 
Kuralar senede 4 def&, 11 mart, ıı haziran, ıı eylal, 

11 BirlnclkAnunda çekilecektir. 

Sahibi ve Neşriyat MUdUrü: AHMET EMtN YA• v+w 
Buıkllgı Yer; VATAN KATBA.\81 


