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Al manya - Sovyet 
Rusya harbinin 

neticeleri hakkında 
bir faraziye --

.' Alman - Sovyet harbi bütün 
~ddetUe devam ediyor. İlk defadır 
kl insanca, modern ve makineli 
malzeme itibarile bu derece bü
!ük kuvvetler çarpışıyor. Bundan 
Clolayı taarruzun dehşeti kadar 
mukavemetin kudreti de dikkate 
iieğer mahiyettedir. Harbin ilk on 
gününde iki tarafın tank ve tay
yare kayıpları hayret vericidir. 
Bizzat Almanların, Sovyet ordu
sunun müdafaa kabiliyetlerini 
lakdir etmeleri, binlerce kilomet
relik cephe boyunca müthiş bir 
çelik ve kanat çarpışmasını andı
ran muharebelerin çok çetin, yo
rucu, yıpratıcı olduğunu gösterir. 

Denizciler bayramı dün 
büyük merasimle kutlandı 

• BU SABA.BEi 
·:O:· . -. ' • •. · •.. 

TELGBAPLAB 

Almanlar 
fasılasız hü

cum ediyorlar 

Sovyet 
mukabil 
taarruzu 

Ruslar, bu taarruzda 
büyük tanklarını 
kullanıyorlar 

Taksimde nutuklar söylendi, Beşiktaşta Barbarosun 
türbesi ziyaret edildi. Bayan Mevhibe lnönü yarışları 

alaka ile takip etti. Gece de denizde fener alayı yapıldı Almanlar 
Rlgayı aldılar 

Londra 2 (A.A.) - B. B. C.t 
Helsinkiden öğrenildiğine göre Sov
yetler Byalostok yakınında bir mu
k~ bil taarru.! yapmışlardır. Henüz 
r.etıc:e öğrenilmemiştir. Sovyctler 

Bu manzara karşısında, AI
~~nyamn. b.u müşkil harbi, asıl 
?şmanı Ingııtcre ile uğraşmaya 

nıçin tercih ettiği suali tekrar 
h~tıra geliyor. Çünkü, denildiği 
gıbi, Sovyet Rusya seferi İngilte-
re ' ye, hazırlığını tamamlamak 
Amerikanın yardımından istifa~ 
de etmek için kıymetli zamanlar 
kazandırıyor. Şarkta meşgul olan 

~~ınan tayyareleri İngiltereyi es-

Ruslar, Minsk'in §arkina muazzam tnnklanndan bir kısmını 

kil• l k h kullanıyorlar. 
çe ıyor ar, tan mu a- Londra ı (AA) _ B. B. C.ı 
rebelerİ devam ediyor Sov:·etieri:-ı Du"a boyunca ve Du

nabourg ile Riga arasında kuvvetli 

Londra 2 (A.A.) - B. B. C.: 
Almanlar, şimal cephesinin şarkın· 
da bazı muvaffakıyetler kazanmış· 
larsa da Sovyet askerleri kendileri
ni Almanların ihata etmesine mani 

" olan mukabil taarruzlarda bulun· 
maktan vazgeçmeksizin Minsk'ın 
şarkına intizamla çekiliyorlar. 

Almanlar, bu mıntnkada kazanç
lannı istismar için işitilmemiş gay
retler sarfetmekte. ve Sovyet kuv
vetlerini taşırmak. iç.in alaylannı 
lcitle halinde feda etmektedirler. 

topç•1 safları vnrdır. 
Bu suretle nehri geçmek istiyen 

Almanlara mani oluyorlar. Cclen 
haberlere göre Sovyct tayyareleri 
Alman tayyareleriylc muvaffakıyet
le m;icadel• etmektedir. 

Alman tebliği 30 haziranda Sov
yetlerin 300 tayyare gaybetiğinl 
ileri sürüyorsa da Sovyet tebliği o 
gün kendilerinin 108 ve Almanlann 
200 den fazla tayyare kaybettikle
rini beyan etmektedir 

Balıçkılar yarımadası civannda 
bir Sovyet muhribi mayne çarparak 
hasara uğramış ve tamir için ca ya
kın liman:ı gitmiştİT. 

~si gibi rahatsız edemiyor. Akde
n~~ ın~cadelcsi durduğu için in
gı ız fılosu Okyanustaki nakliye 
g~mtıerlni daha iyi koruyabiliyor. 
:Nıhayet, Sovyet harbinin sonun
da - işgal edilen sahalardan te
min olunacak maddi kazançlara 
:rağmen - Alman ordusu bilhas
sa tayyare bakımından hayli za
Ylflamış Çıkacak, bunn mukabil, 
daha rahat çalışan, kuvvetlerin1 
tasarruf etmeye vakit bulan İn
giltere havada kuvvetlerini epey
ce coğaıtacaktır. Almanya - İn
giltere harbi, neticede sadece ha
v~ hakimiyeti demek olduğuna 
gore, Almanyanın, İngiltereyi bir 
tarafa bırakarak binlerce tayya-

DünkU merasimden bir kaç enstantane 

Miınsk mıntakasının hemen yakı· 
nında tank muharebesi devam edt
yor. Şimdi umumt vaziyet askeri 
bakımdan değişmemiştir. Cephenin 
yukansından aşağısına kadar iki ta· 
raf kuvvetleri kitle halinde çarpışı· 
yorlar. Mücadelenin neticesini ev
velden söylemek imkansızdır. Şans· 
lar müsavidir. 

Komünizme karşı 
Fransız oönüllüleri 

resını ... ta . 

Almanlar 
Minsk'i 

geçtiler 
' 

Üç yerde çenber içine 
alınan Sovyet aslCerleri 

imlia edilmeğe baılandl 
h ye yyarecilerın1 Sovyet 

a_rbinde harcaması nasıl izah . Berlin 1 (A.A.) - Bugün askeri 
edılebillr? kaynaldardan D.N.B. ye bildirildi· 

sv~vyet harbi, İngnterenin ek- ğine göre, tark cephesinin merke-
ıınegıne yağ sürüyor mu? zinde Bialistok'un prkındalci büyük 

H k muhasara çenberi, ıimdiden üç kü-
er ~esin aklına gelen bu basit çük muhasara çenberine aynlmı§hr. 

mUhakeme tarzının Alman erkft.ru Bunun neticesinde, bu çenberler 
harbiyesince meçhuı kalmasına içindelı:i Sovyet teşekltülleri gittikçe 
imkft.n tasavvur edllemlyeceği dalıa yakından ııkışhnlmalcta ve im-
için, bu hareketin ask 1 ha edilmektedir. 
slyast bir pltln i~b er veya Berlia 1 (A.A.) - Alman ordu-
hükmetmek ri 1 olduğuna lan b&fluınandanlığınm tebliği: 

H zaru dir. Şark cephesinde Beresina nehrine 
arlçten müşahedenin mantıki vanlmışbr. 

neticesi, A'lmanyanın, bu yıl için Finlerin beyannameleri 
o~, İngiltereyi istiylfl. teşebbü- ~~okbolm 1 (A.A.) -Afton Bla-
s nden vazgeçmiş olmasıdır det ın Helsinki" delci muhabirinin 

İkinci müşahede So t R. verdiği bir h4bere göre Fin tayyare-
h b. , vye usya ·ı . d"" l-I .. . ar ıne Almanyan i cı en un angoe uzerınc beyanna• 
hemen h ın peş nden, meler atarak kan dökülmesinin önil-

emen b""t·· · .. SÜrükl . u un A V~pamn ne ~eçılme1c uzere oradaki Sovyet 
Finlfl. e~Illl§ olmasıdır. Italya, gamızonunun teslimini iıtemiılerdir 

ndıya, Romanya, Macaris- ~~ muk.av_emetin beyhude olduğunu 
tan, Slovakya Sovyetıerle tam ılave etmışlerdir. 
harp hAUndedirler i Stokholm 1 (A.A.) - lsveç 
harlp gibi 

1 
· spanya, mu- telgraf ajansına gelen haberlere gÖ· 

içindedir . ga eyan ve heyecan r~ Helsin1ci"nin 150 kilometre gar
n · Isveç, Alman orduları- bunda bulunan Sovyet Hangoe üsaü 
ın geçmesine müsaade ederek civarından bütün gün top ıealeri gel

Y~ı~dımcı vaziyetine girmiştir. miştir. Sovyet tayyarelerinin infilak 
Nıcny Fransası bile, uzaktan ve yan.gın bo~balnn ataralc üs civa
Sovyetıerle milnascb t"ni k ' rındakı harekatı setretmcğe çalıştık· 
~manya taraf t e ı eserek lan ~e Fin bataryalarının da 'bu te-

ını uttu. şebbuse mani olmak için hemen bü-
Bu devletlerden hepsi Sovyet- tün gün mukabele eyledikleri zan· 

ler aleyhine harbe girmiş olmak- nedilmektedir. 
la beraber hiç biri Almanyaya k""Afton B~adet gazeteeinin Helsin
fiilt ve müessir yardımda bul - ö ~t~n aldıgı malumat~ göre Finl~ 
na ak u g e en aonra Hangoe ve karoı hu· 
• c varlıklar değildir. Finlan- cuma başlamışlardır. 
C:Uya ve Romanyada Alman askeri <Devamı sahife % siitun 6 da) 

~arbediyor. İtalyanın yardımı sa-
Clece temsili mahiyettedir. Sovyet- Meclisin yaz tatili 
ler aleyhinde Avrupadaki bu bir- Ankara 1 (Telefonla) - Büyük 
liğin mAnası sırf siyasidir, istik- ~.ille~. ~~clisi önümüzdeki cuma 
~ale ait bir hazırlıktır. Bu da gunlcu .1~tımaında bir ay müddetle 
~lmanyanı R ' yaz tatılıne ba~laması muhtemeldir. 
*" n, USya harbinden tllllllllltllUltUlllllllllHt1u11111cı1111u111ııtUllll1tUdUIUHIP• 
.,onra b"'t·· y • u un bu devletıeıi topla- niyeti olabilir. Böyle bir teşebbü-
ı:.~a: ~lr Avrupa sulhu, ve buna sün verebileceği neticeleri ancak 
"'tus enıt bir Avrupa nizamı ilan o zaman görebiliriz Zira Alman-
" mek v b · • iln • e u suretle Avrupa ile Rus harbinin akıbeti büyük deği-
1:e!!~~reyl karşı karşıya koyarak şikllklcr yapacak mahiyettedir. 
-~~ b.k i.P.Jb.J .davet etmek Necmcddin Sadak 

(Yazısı ~ üncü sahiteml'Me] 

Milli Şef Fransız 
Nazırını kabul etti 

Ankara 1 (A.A.) - Fran· 
sız Devlet NazırLmn'dan Baron 
Bennoit Mechin bugün 15,30 da 
Ebedi Şef Atatürlt'ün muvakkat 
kabrini ziyaret ederek huzurun• 
da eğilmit n bir çelenk koy
muıtur. 

Ankara 1 "(A.A.) - Reisi
cümhur ismet in önü, F ranaa 
Devlet reiıi mareşal Petain'in 
dostane bir mektubunu kendile
rine tevdi etmeli üz~re memuri
yeti mahsusa ile ~nltaraya izam 
edilmit olan F ranıa Devlet Na
zırlarından Baron Bennoit Me· 
chin'i bugün aaat 16 da Çanka· 
yadaki lcötklerinde kabul bu
yurmuşlardır. 

Bu mülakatta Hatieiye Veki
li Şükrü Saraçoğlu ve Fransa 
mulahatgü:ıı:an M. Outrey hazır 
bulunmuşlardır. 

Türk-Alman 
dostluğu 

Frankfurter Zeitung 
gazetesinin bize dair 

makalesi 

B. Hitler 
sulh teklif 
ediyormuş 

Amerikan Bahriye Nazi. 
rinin mühim bir makalesi 

l'a~inıton 1 <AA.> - Bahriye Na
zıtt albay Knox, Look mecmuasında 
neşrettlğl bir makalede Hltıerin Ame
rikan mllletlnln hattı hareketinden 
endişe duymakta olduğunu ve Ameri
kanın paalf muharlplikten aktı! mu
hariplite geçeceğinden korktuğunu 
yav.makkdır. Albay Knox. mtıerin 
harbi kaMllacağından emin olmadığı 
~çin İnglltereye şercm bir sulh teklll 
etmek yolunu tutmuştur. Hltler bu 

1 
mıretle İngiliz ve Amerikan milletle
rini ayumağa çalıfmaktadır. Çünkü 

1 bu lkl mUiet birlikte hareket ettikleri 
takdirde Almanyayı teslim olmaRn 
mecbur edeceklerdir. B. Knoıc. karlle-

( Devamı aabife 7 sütan 6 da) 

.. :l.kka ~Ierı 

"Pop!,, 

Hristiyan memleketlerinde çaka
rak Türkiyeye dahi vaktile sirayet 
etmit bir adet vardı. Bir papaz1 
daha ilerde:ı görünce, çoluk çocuk, 
biribirinin sırtına vurur ve şakalatll'· 
lardı: 

Bcrlin 2 (A.A.) - Alman mntbuntı, p 
Türk • Alman muahedesinin tasdikl -V 

0
ahP:··1 N" • b" bö" ı b" 

münasebetlle Ulus, Cumhuriyet ve •. e r iP er~ « ıçın ~ ? Ye ır 
İkdam gazetelerinin b:ışmakalelerinl latifeye ıebebıyet verclmı. Esasen 
iktibas etmektedir. vehmedildiği gı"bi uğursuzluğunuz 

«Frankfurter Zeitung», Ankara mu- da yoktur!» diye kızarlardı. 
hablrlnln e:Altı ok. başlığı lle yazdığı Cümhul'İyf'l rejimi, dini libaslarla 
bir makalesini neşrediyor. k-"'- v• ak d k 

Muharrir, Cümhurtyct Halle partlsi- ıo a.ıı.:ta g~gı 1-'.as .. e .. ere on· 
nin vazifesini ve Türk siyasi hayatı- lan makul.t ırca ettı. ~~slwnanlann 
nın seyrl üzerindeki rolilnU anlayışlı hocaları kanona scunımıyetle uydu· 
bir tamla ifade etmekte ve dahlli si- Jarsa da. eber papa:ıı:lar, kendilerine 
rast hamlenin ve cümhurtyet !iklrle- adeta yeni bir üniforma icad etti· 
rlnin bariz vasıfl&nnı çizerek millet ler. Battan ataiı gömlek dahil hep 
11~ parti arasındaki münasebetleri tet- •İmliyab... ' ' 
~ik e>iemelctcdlr. G •. b" d d!'-'- t 

Mckalenin ikinci kısmında Türk • eoen ~ ır v~ur .~ ~ ı&&a 
dcvletlnin 1.ktlsadl teşebbüs unsuru ettik: Çolu•. çocuk, yane gulütcrek: 
olarak gördü~ü iş uzun uzadıya tahlll cPopf» ..• Bir daha: cPopb ••• 
oollmektedir. Makalede denlllyor ki: Hakikaten alemin açık renk giydi-

Yenl Türkiye devleti, Türkiyeyi lk- ği bu mevsimde kara kara ııralan
ts:ıdi ~akımdan reel!>!!. vnziyet~ mlJ, oturuyorlardı. Besbelliydiler. 
bulınu~tur. Ecnebi sermayesinin lktı- o·~ . 1 ra uymamışlardı 
saden yutmak gayretlerine karşı mü- ıger ın13!1 a •. ~ acak 

M~rkezde ve Romanyaya doğru 
cenupta Alman gayretleri Kızılor
dular tarafından bo§a çıkarılmıştır. 
Slovaklar, Macarlar, ve Rumenler, 
şimdiye kadar Almanlar kafi bir 
yardım gösterememiılerdir. 

Berlin tebliği, Karpatlarda ve 
Pript:t bataklıklarının öteııinde mu
vaffaluyetler kaz.andıklarını ve Leo
pol şehrine yaklaştıklarını beyan 
ediyor. 

Beı-lia 2 (Radyo) - Alman 
umumi kara~gahının fevkalade teb· 
liği: Alman kuvvetleri Riga"yı işgal 
etmişlerdir. 

[Akşam: Riga, Sovyetlerin geçen 
sene iıgal etmi§ olduklan Letonya
nın merkez! ve Şarki Baltık denizi
nin en büyük limanlarından biridir.) 

Japon vaziyeti 

değişiyor mu? 

Maçuoka'nın istifa 
edeceği rivayeti çıkb 

Fransız Baıvekaletinin 
neırettiği tebliğ 

Vlcby 2 CA.A.) - Bn.şve-kfilet umumi 
k6.Upllğl aşağıdaki tcbUğl n~retm~ 
tir: 

İşgal nltındakl mıntakado. olsun, 
serbes mıntakııda olsun Fransız g~ 
nüllülerl komünistliğe karşı Avrupa 
mücadelesine iştirak a~usunu göste
riyorlar. Hiç blr enternasyonal kaide 
buna mltnl değildir. Bu gibi t.e~ebbüa
ler Fransız birliğini de lhlfıl etmedl
ğ'lnden hükQmetln buna hiç blr ltırazt 
yoktur. 
Mıuunafüı bu gibi tasnvvurların an

cak alAkndarlarla işgal makamatl 
arasında halledilmek lazım gelece({lnt 
hatırlatırız. 

İspanyada heyecan 
Madrld 2 (A.A.) - KomilnlsUıte 

knrşı mücadele hususunda bütün İs
panya heyec:ıı.n içindedir. Madrlddıe 
talebenin yüzde yetmişi gönüllü kayd-
olunmu~ş..;;.;t.ur;;;;.;... ------

Nankin hükumetinin 
tanınması 

Tokyo 2 (AA.) - Nankln hukOme
tlnln tanınması şartd Asyanın ve yc-

Londra 2 (A.A.) - Tokyodan öğre- nl dünya nlmmının kurulması lehin· 
nlldlftlne göre, Alman - Sovyet hıır- de yeni bir adımdır. 
binde Japon vaziyeti hissedilecek de- işte Japon gazctelerl bu başlıklar 
recede değl.imlştir. Bw1unla beraber altında Nankln hükftmetlnln Almnn
Hnrlclye Nazın Ma.çuokanın istifa y:ı., İtalya, Romanya, Hırvnfütan ve 
edece~ şayiası Tokyoda tekzip edil- 1 Slovakya tarafından tanındığını Ja-
mlştir. pon milletine haber vermişlerdir. 
ıııı"onmııııııııııııııııııııııınnıııııııııınnınııııııııınıımııııwnuıınııınıımımııııuımııınııuıwııuıınnıııııwıwııııı-

cadele etmek mecburiyetinde kalmış- Bunu hır reJım dav~ı Y P 
tır. Tüi'lr: iktısndl meselesi ancak beş d~iz ama, papazlar maddeten ve 
senc11k pli\nla halleclllmiftır. Bu plan man ... -:ı kendileri.ne zararlı olan b'! 
Türkiyenln sanayileştlrllmesinl derpiş modem üniformalar,mdan da ( eskı 
ediyordu. İşte bu suretledlr kl devletln üniformalarından vaz geçirilmeleri
murakabcsl atlında. §irl~etıer kurul- nin esbabı mucibesile) vazgeçıeler, 
mu§tur. Bu şirketler şlmdl tam bir ve- h k "b" • • le 
rlmle çalışmaktadır. er es R'I ı IPYlnse r ... 

«Altı ok» bugünkü. Türk refahının Yoksa: 
esas temeli olmu§tur, ,,,. • - Popl 

- Böyl• bir harp şimdiye kadar hiç görülmemi~! ... 
- Eveti .• Müthi~ bir riyaz.iye harbil. 
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Diin Geceki ve Sabahki Dab rle· 
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Harp tebliğleri 

Alman tebliği 

Parti Mleclis Guru
punda m\Üzakereler 

Suriyede 
harp devam 

r'--------------1911\ 
Kısa mülakatıaı 

Boğaziçinde sayfiyeler 
boş, fiatler pek ucuz 

Romanyada 
şiddetli 

tedbirler Berlin 1 (A.A.) - Almruı orduları ediyor 
başkumandanlığınm teb11ği: T\oğaziçi taraflarını gezerek 

KnrpaUarln Prl~t bataklıkları nra- Rel ~ '- vapurıırnu~ b"'tırılma •ı, . evlere baktım, ora halkile, bil-mıda, Alman ordulnn teşekkiillerl, v L:.....ind k. ~ Cl#I r& W • h b k ı ·ı ·· ·· ı• 
movnk kıtnıan ne beraber, mağlop · ı af ıenr e aa ere ateş L l h . VR:tiv.4fuıv.etleri muanni- ı:::.a üyü memur arı e goruı-
diişmanı •. tatıp ederek çarpışmakta ve eden 500 kİ§İ kurıuna TTGRCQ a ve ka ve tevzıatı a&lle nn:diavemet ~ - Bu sene tenha! - diyor-
Lcmbcrg ın iki tarafından nerlt-mdk- d• ·ıdi -
tedlr. ızı gösteriyorlar lar. - Ahalinin bir kısmı dünya-

B!allstok tıe Mlnsk ar:ısında muha.-ır Baıvekll, Mitti Müdafaa ve Ticaret Vekilleıi daki harp vaziyeti dolayısile 
~~ edil!111ş bulunan SOvyet ordulan, ı n.::.1r- 1 (A ") _ R --et!- Anadoluya göçtü. Bir kısmı da 
butun gun, ı;nubasarayı ynnnak için ..... ""'t .n. umen .._.,.. l t k ·r1 • pi ..l!t I.aWre 1 {A.AJ - Sa1Ah1yetıı aae- fi ı · d ( • b" 
beyhude nevmidane teşebbüsler rn.P- letı ~ _ tebllğt nepetmıetır: &Ua & n enne ceva al' Veru1ı1er d C tftlere göre, her ne kadar İngl- say ye mcsc csın e ganp ır 
mışlardır. En ağır tanklann da yar- Bovyetler, bütun vasıtalarla. cephe ar- Hııı lıilnietlerl Surlyenln ş,lınallnde psikoloji!) Anadolu yakasını. 
dımile 8 il:'i 12 dalga gcnlşll{tlnde ola-~ ltcqunculuk, Jmrgaphk ve ~'im. .JJ.~A.)'- C.H.P. Mecı- bu meseleye ait mwı n etrafli lza.. 'tBdmlr!tl 1M"9Jl]ar ve buraslle H11- bilhassıa Suadiyc, Erenköy taraf
rak düşmanın müteaddit defa yaptı- tecavilz haretetııert çıkarmak& Çalı§- •• grup• ı;~ ( t n /9 '41) .aı. g\l· hiıt vermiftir. Vel:lli müteakip .oz mm arasındaki· tara. trtıbatını t.es- larını tercih etti. Ona mukabil 
fı huruç teşebbüsleri ıevknıt\de kanlı maktadırlar. Bu malc:saUa, Bovyetıer~ n aaat 15 da T.bzon me1>u.u Ha- alu.. bir çok .l\atWıeıi&a ~- .,. ~ ~. -~-~ ~ubuan>.ta. -- bizim acmttcld evler adeta bo~ 
b 1 l k l ıştır' tayyarelerden parqiltle 'Casuslar ve - · - .ı.-.uuv:a•u .....,. .......u denecek vaziyette kaldı. 

YlP ara ın m · tethı ..... ı J. anla indirmekte ve bmıla.r Saka'mn H!ialiğin<le toplandu aenk.itlerlno bizzat ~"elil Doktor ·~·-r +--"'- --~s:rıü ~ta'--dır Dunaburg ile Rlga. arasında genJ4 ~ a r • • ..,.,,owo:: ~ .....,..., .. ~· Biri ilave etti: 
bir cephede Duna nehrine varılmış ve blrH.kte. tecavtiz hareketleri orguıb:ıe .Ruznamede Refah' vapurunun Refili .S.y<lam n MIHt Müdal&a IJbnd.1 bu kıtalar şehre hlkim o~ - Bilhassa Büyükdere taraf· 

h1r "t ddit ktal rd ilmi etmıek iizere memlekr.t dahilinde otu- L' • K" ,_ V LiJ' tat h dan ce-plar • J~ -·-- ot~-•--- __ , t ı bu ne mu ea no n n geç §- ~• l la y h Al k .,,_,ftt uabı!aama aıt utahya mebusu doıı;- eıı; ı a n .... VC\"nwx• .ırev.IU\,-.,yş n ı.a.uuuıl ı~'" e m IJ - l d 
tir ra.n ...,an ar Ye a Uu om....... AJj Suha D lib ten sonra J;a mevzua ait taltrirler lanma.ktadırlar. anr. a. · · 
Düşmanın şiddetll mukabll hücum- balkla tema.sa. geçmektedir. Bu aJa.n- ~. b' , _ _,el aı." ta~~!nda~.ve- OıltwuttaJC h~etid Japmaltta ol.- K.'lçik but V1ch7 tıta.lannın ta- . Sordum: 

lan akamete uR'frunıŞtır. lann birkaçı ele g~irilmlş ve tC§ebbtls J:"llllllf ır ta.ıuır e ~a~DW meoUR ht:ta fatifadıe ed bu otta.la - Ne nisbette boo}, 
Alman hnva kuvvetlerine mensup edilen tect".vilz hareketlen ceU!andı- general K&zım Karal>ekir tarafından ~ t~~h? neticesine intizara ~+';, ~an ere!~ruıe ~ _ Yüzde kırk. 

teşekkü1ler karadaki muharebeye kati nlınl§tıi'. Yoı tehrinde, eTlerden Al- franıcala ve k&lın ten:İİDe ait tica· • arar ven mıfÖJ'. TBdm~dSl VlcJıı.y gamlmınmun tıs- Tashih ettiler: 
bir müessirlyetle lşt1rflk etml.şl~rdlr. man l"e Rumen a*erlerine ateJ eden ret --uJetine lıitalieri verilmiı ıual Üçüncü mevzu olarai l.tanl>ul nu ktımsı fhndi 111 bir muhafaza. al· - Yii%de altmıt-
Alman havn teşekküller!. Lemberg'ln 500 Y:-hudl t.omihıtst kurşuna dlzll- tafriri ve üçüncD madde olarak u· mebusu general Kanm Kara~ tmda bohmmattadır. Ve dediler ki: 
trukında yol üzerinde kısmen iki veya m~f. ~ft~ft uf ker ailelerine' muavenet mevzuunu Ticaret Vekıletine u...cili edi1en tali- Lmdn 1 (A'.A.j - Reuter ajansı- - Yalnız Büyükdereye maJı., 
ftı; koldan yürüyerek rtcat eden düş- Sükftn ve nizamı """'"~ mat t~'-''- ..- ,_. • • t lı 1ı: •• ..,_ • •• __ .._.__ lm Ti mn l!hıriıredıekl mtıttetık ktrnetıeri d w •1 o·v B v ı· 
m:ın teşekküllerini bombardıman et- bütün teşebbüsler, hemen mahallinde ~] ·s: cu~~ı~··ıaç~J umum • cyet ,~ a nn gzerna~ .mu~• açı :ıt ve .'l- ne'Jdla4e bulunan hnımt muhabiri ,sus egı • ıger ogaz HY ıye-' 
mlf, Blnllstok Jle Mlnsk arasında. mu- insafsız bir sn.rette tenltU edilecektir. ra~ı e tete&:ıı;u eaen pa!tl grup ıı;o· ~et. Vekılı Mu~taz Öbnen &ı blldlrlyor: leri de a~ağı yuhrı ayni halde .•• 
l:ıasara altında bulunan SOvyeı, kıta- Scldn hall':ın v~ bü.V'm §QpheH- ma.yoaunun raporu vaıdL takrirde mevzuu'balı.a olan mMele- Lll;nanda btitün g6n Oezztne ne Sordum: 
larma çok a~ır kayıplar kaydettl.nnlş !erden ve son aınanlarda. bu mahal- C '- - • 1 - - "t ıı:· Ba ler liak.JtınCla etraflı t:'-·aaatta 1iu- blr dal ı.tıthklmı olan HMbaya. ara- - Peki. fiatlert ..• lelerde gözüken blltün -banc·•--"-- eı..enm açı ma.uu mu ea ıp ı· ~s B ı 
ve mütemadi bombardımanlarla Rlga- _,_ iliUUiW.l eltiJ O k R lif Sayd. ·ııt def lwimut ve aua1 salubi :ile Cliier Jaa. amda top aeslert iftt,H.nılfUr. Muanni- -- O nisbette düşkün.. . i • 
nm öbfir tarafında rlcnt halinde bu- mahalli nıab.mlan derhal habefdu v_ 0 tor e . m 1 

w a t1 1 ·_ı - 1 la - -y1--:.;ı_ daDe döriljen Vlchy :tunetlert yeni hasta geren senelere kıyaşla •a-
hman dü."lllıı.nn hücumlar yapmıştır etmektir. Nizam ve emnlyetl fhlA.1 soz alarak hük6metin mqgul old~ ~ er ae mu~ ea nnı ao ~upç;a- :topeu 1'e piyade takviye kıtaatı alnuışe. ... " 

Alman hnvn kuvvetleri, Sovyet hav~ eden bu unsurları z:ınıenmd'\ blldli'- bugünkü aiyut meselelete dair k:ııa dır. Crup aynı -~m~'!da a.ıter aile- benzlyot'lar. Bu :mrotalca.da. topçu dü- 11lacali va:ziyette... Dikkati cel
kl!vveUerlne karşı mücadelede dün mlyenler, bütün aJlcleri efradı lle bir- bir i.z.alıatta l>ulunmuı ve noktai na- Jerine yapılmaS'I ıcal>e<len muavenet elloau olmaktadıl'. Mıma.tllerc çot b'etseniz: Belli hemşerilerimiz: 
mühim muvaff-:.kıyetıer kaydetmLşt.lr. ilkte kurşuna d1z1lecektir. zan grupun umumi tasvibine iktiran lialk'ındaki ltomisyon raporunu mtMalt oıan eraz1 farllaıl ve mlt!'&l- arasında, llu fırııattan istifade 
Fcvkalflde bir t4'bl~le bildirilmiş oldu- ctmi,tir. Bundan sonra Refah vapu- vaktin geç olma.si Clolayıaile per- yllırlethı O.yalar ve ovalar arµmda ederek bu güzel İstanbul parça· 
l'u gibi, düşma:ı 30 hazirnnda, 280 B 1 ar k la a runun ne suretle batmış olduğuna ıemb"e güıaü aynca bir toptantı ya-~ bulunması mtltteflk lcuv- sına gelmek istiyenler olur. Hem 
tayyare ka~'betmlştlr. run~n~~n 2!G st U g ara SU TJ n dair yultarıda :a:ikri geçen takrir üze- pılara1' müzalc'ere edilmesine hrar ::_eıertn llert hareketini y&vaşlatmıı- kendileri müstefid olur, hem de 
hııva muharebelerinde du,,'11.lrulmuş- d .. k •• ld •• . .. '- 1 ·ı'- d- r 1_ 1 w.c. Boğazdaki mal sahipleri .•• 
tür. lt\ a Y n 0 U U rıne mu:zaKere açı mış ve ı ıı; cıa verilmiı ve aaat 19 buçuda ee aeye Viclay 1 (A.A.) _ (Hava&) O. 11'. t 

Balıkçılar yarımadasının cenubun- Sofya 2 (A.A.) _ Bulgar ordu- Milli Müdafaa Vekili Saffet Arıkan nihayet verilmiştir. bildlr1yor: l Yürük Çelebi,) 
da, bir So\ryet torpido muhcibl bomb.'l , 1.... K d . d B 1 Ha.H>lye Nazın genera.1 Huntzıger, ı-.~-------------
lle batırılmış ve diğer b!.r torpido sunun teo ıgı: ara eruz e u gar M 11 \ıu sabah Fransız ve yabancı ıazete-
muhrlbl ağn hasara uğratılmı~ır kara sularına 2 temmuzda aaat .~ unakalat Vekı· ıı·nı· n cllere Surlyedetı vaziyet hakkında be-
1ng11~e etrafında.ki sularda~ ~vaş 24 de mayn dökülecektir. Ecnebi ~l nnatta bulunmq ve dem~ tı: Alınanlar 

t:ıyyarelerl, oldukça büpük bir ticaret vapurlar nihayet saat 16 ya kadar ltendlmlzl mtidaf8&1'8 a.mıetmlf bu-
gemlsinl vahim hasara uğratmışlar- kara sularında seyrüsefer edebilirler. t h ı • • b f lur.oyoruz ve kendlmlzl mftdafaa.da Mı•nsk 'ı' geçlı•ler 
dır. Bu sulara girmeden 12 saat evvel mu arrırımıze eyana 1 devam edeceğiz. Mukavemet edeceğiz. 

GCC:e Alınan hava kuvvetleri, Car- müsaade almak lazımdır. Bunun için her t'C'Y harekete geçlrU-
dlff lımanıno v11 İngilterenln şark ve ml§tlr. (Battarafı 1 inci sahifede) 
cenubu ş:ırk'i sah!llerl üzerindeki 11- ....................................... Moakovada tehlike İ§aretİ 
ımardn tesisatlanna hücumlar yapmış- ve hava kuvvetleri. muharebeye iftl- Denizciler hastanesi, Iskenderun lima- Moskova l (A.A.) - Bu sabah 
a ır. rik etmi§tlr. Japonya Şimali Afrlknda, Alınan Stukalan AJ • • d J ) erkenden saat 1.50 de Moskovacl• 

Bollum açıklarında bir İngUlz torpido Luck istikamet.inde, Rovno nunta- DJ, manyaya Slpanş e İ en Vapur ar hava tehlike i§areti verilmiştir. 
muhribinde yan'"n çıkn,..,..,•• ve Tob- tasında. kıtalanmız, f9,licn do~ ha- ne vazı•yet Al" 2 45 '- d . ' ' l_ı· .,. • ··--y reketeden düşman tnnk teşekkülleri- arm • e ""a ar sürmiıştür. ,ıç 
tııkta llmnn tesisatını ve motörlü na.k- nln Uerl hareketini durdurmuştur. Bf- Şehrimizde ])ulunan Münakalat ye kadar liman tesisatı "atanın bir hadise olmamıştır. 
liye tahaşşüdlerln1 bombardıman et- A k ] l ınlştır. zım tank cilzil tamlanmız, bir muka- Vekili Cevdet Kerim Jncedayı tet· umumi ihtiyacı noktaıından layıli 1 k? a ere çağrı an ar 

Inglllz s::ı.vaş tayyareleri. a~a~ı bu- bil hficum yapmışlar ve dilşmana. çok kiklerine devam etmekte<lir. Vekil olduğu ehemmiyeti bulamamıştır. a aca • New-York 1 (A.A.) _O. N. B: 
Jutlardan ve fen:ı rüyetten !stıfade büyüt kayıplar knydettlnnlşlerdlr. dün Dmiz bayramı münasebctile Gayemiz huradalı:i tesis.at n techi- Associated Press· e Moskovadan bil• 
rderek, Şlmnli AJmnnyr, sahilinde cephenin diğer bölgelerinde, ordu- yapılan ıenlilı: ve merasimlerde ha- zatı en iyi bir surette jfler haline ge· dirildiğine göre Leningradda bulu· 
halkla m ....... A h 11 1 bo balar ifarımız, dÜfDUUlm birçok hücumla.nnı b ı ,_ d . ·ı ~ ·· Bı·r Japon ao··zcu··au·· L·u =ı>.un ma a e ere m gert .. k~~ft k d 1 t h d t' zır u unmuş ve ıı;en ısı e goruıen tirmektir. D nan 16 ile 60 yaş arasındaki bütün 
atmışfardır. Sivil halktnn birkaç· ölü pus uncre eve u u~anmızı b. h · • • 1 ·· 1 · Ji L " tt · 
nrdır. Birçok bina harap olmuş veya tutmakta. berdevamdır ır mu arrırımıze oun an soy emış- Yaptığımiz teıltikler neticesinCJe uıusta oeyana a erlr.elder ve 16 ile 45 yaş arasındakı 
hasara uğramıştır. Gerek bu hücum Tayyarelerimiz, Dv~ ve Luck w tir: M h" b •. h . k bu limanın Türkiyenin en iflek n bulundu ,kadınlar Lcningrad ve civarındaki 
~snasında, gerek dfi~anın Manş üze- Sludsk istikametinde diişman tankla- <- Ü ım ır 1 tıyacımızı ısmen ehemmiyetli bir iskelesi haline geti· istihkamları ıslah etmek üzere Sov; 
rinde işgal altındaki mıntakalara nna ve motörlü cüzU tamlarına ağıf karşılayacalc olan Liman iııletme- rilmesinin mümkün olduğu neticesi- yetkr Birliği hükumeti tarafından 
y:ı.ptığı taarruz teşebbüslerinde nvcı- darbeler indirmettedlr. Tayyareleri- sinin hastanesi bugün açılmı~tır. İs- ne vardık. Vekalet bu itle ]ayılC ol- Tokyo 1 ·(A.A.) - Japon resıni hizmete davet edilmişlerdir. 
Jar ve hava dAfi bataryall?.n 11. bahri- nıJzin ateşi gittikçe da.ha sıhhatU ol- tanhul limanında bütün gemici ve duğu bir ehemmiyetle meııgul ol- sözcüsü, bu sabah gazeteciler top· Minak e.ehri arkada 
ye tOPÇU!U 5 İngiliz tayyaresi dü.,ür- maktadır. B1r gönde yalnız bir fllotll- denizciJerin ihtiyaçlarıaıa cevap ve- maktadır.> lantısında <lemiştir ki: ~ 
müştür. il\ 27 düşman tankı tahrip etmiştir. recek· 150 • 200 yab:.kh büyük bir Alman - Rus harbi C!olayısile ha- bırakıldı 

Gece düşmanın Oarb! Almanyaya Birçok Alınan esirleri ve flrnrilerl, deniz hastancsirıin vücude getirilme- Almanya<laki vapurlar sıl olan vaziyet karımnda Japonya- Berlin 1 (A.A.) - D.N.B: Al· 
J'9.ptığı hava hficumlan neticesinde, bu harpten fevkalAde yorgun olduk- . d -' F h ha ,_ · 1 .. d • man gazetelerı· •arkta ce?eyan edeıı 
tt.cümle Kolonyada birkaç sivil ölmii.j lannı ve cebir altında ~arpıştıklannı sı programımız ~eyanın aaır. a- Harpten evvel 'Almanyaya sipariş nın attı reıı;etı ne o acagına aır ~ 
ve yaralnnmıştı.r:. Askeri ve ekonomik söylemektedir. Jrat harbin doğurduğu zaruretler ne· e"dilip te getirilemiyen vapurlarımiz her halde bir ıcyler neşredilecek-tir. muazzam mücadelenin inkişafın1 
hasar yoktur. Gece avcıları ve hava Esirlerden Yohann demiştir ki: ticesinde inşaat malzemesi temin hakkında muharririmi:zin sorduğu Falc:at bu bapta hükOmetin resmi büyük bir alaka ile takip ve AlmaC1 
d~tl qataryalan üç ve bahriye topçusu •Kurşuna dizilmek tehdidi blzl çar- edilmesi huausun'daki güçlükler liu bir suale karşı Vekil §Unlan söyle- bir 'deltlarasyod yapacağı muhak.hk kıtalannın bilhassa Lemberg ile Lib• 
dort Inglliz tayyaresi düşürmüşlerdir. Pıtmala mecbur etmektedir. Alman düşüncemizi bu sene için ml"vkii fiile miştir. değildir. au arasındaki cepheye ne kadar pii-J ta/yan feı..l1•.ıı.1• mllletı, harpten, açlıktan ve ıztırap- cılc'armağa mani olmuştur. Önümüz- Japon liabincsinin J;ugiinliü top· yük bir cüret?e hakim oldukların• 

O 8' 1arda.n bittin nzlyettedlr. Almanlar, delı:i aeıneler zarfında bu işi tamamile •-Almanyaya sipariş ediHp para· lantısuadan ıoara mühim bir 'dekla- işaret ediyorlar. 
Roma 1 CA.A.) - İtalyan ordulalt Sov;yeUer Blriltlne kar'fl harbetm.ek halledeceğimizj kuvvetle ümit ede- larİnın mühim bir kİsmt ver.ilmit ra.ayonun neşreC:lileceiine CJair gaze- Berliner Boenen Zeitune gazetui 

•mumt karargAhının seı numara!\ ıstemlyorlar.~ olan bu vapurlann harp zaruretleri telerin verdiği hab'erler üzerinedir AI.an lcıtalarının ~imal , .e cenupta 
lebllğl: nm. f . .. yüzünden getirilcmiyeceği anlaşıl- ki resmi sözcü yulCanki beyanatta haı döndürücü bir aüratlc ilerledili~ 
Maıtada cereyan eden hava muha- Fransız tebliği _akenderun limam MI§ '!e bu ·husustaki hesabımız Al- bulunmuıtur. lerini yazmakta ve SCY'İ Alman kıta-

retcler1 neticesinde av tefetküllerlmlz İstanl:)ula gelmeden evvel Türlci- manva ile tamamct'l tasfiye edilmiş· lannın bu havzayı ilci tarafından 
1kl düşman tayyaresini a.levler içinde Ylehy 1 (A.A.) - Fransız ordumnun uenin l:)eJlıiba•1ı mu·'him limanlarİn· tir. Gerek bu paralar "e gerelı: bun· - 1- b R dtlf{irmU.,lerdlr. " " Al İ 1.:: Çodan geçmiı ve eyu usya ova• 

Şimali Afrlkada Tobruk cephesinde 1 temmuz tarlhll tebli~I: dan biri olan fs1'en'derunda tetkik- ların faiz meselesi bu tasfiye işinde man • ıvİçre taK.al sının mühim merkezi Minsk ~ehrinl 
tlddetll topçu faaliyeti olınqur. Tay- Bütnn mıntab.larda İngllliler mev· lerde bulundum. latCenderun Tü*i- tamamen intaç edilmiştit. Bu itibarla anJaşmaaİnin müddeti arkada bırakmış olduklarına ipret 
}'arelerlmlz d~ın deniz tefekkiil- ıllerimlzle temasta bulunan tefekkül- yenin İstanbul İzmir Mersin kadar ve ticaret lilomuza yeni gemiler it· ld~ .etmektedir. 
lerlne taarruz ederek bir mubribl ba- lerlnl takviye etmişlerdir. mühim bir isk~lesidi;, Maalesef ana hali ancak harpten sonra mümkün uzalı 1 

tırmışlar, diğer bir muhribi de n~ İngUI: hava kuvvetleri bllhassa fa- vatana yttıi iltihak ettiği iQi" ıimdi- olabilecektir.> Dem t "(A.A.)" - Stefani ajan· 
t...asnra uğratm~lardır. Diğet İtalyan nl!:Yoet gostemı(f~rdlr. sindan: Bu akpm müddeti sona Belediye memurlarİ için 
tayyarelerl Tobnık müstahkem mev- Cenubi Lübnandn, sahllde ve dajtlık H k 1 eren Alma11 _ fsvİÇie takas :itilaflan tekaüd sandığı 
~~~~f:.e teslsat!nı bombardıman et- mıntalcalarda her iki tarafça topçu Cebelüttarık 'ta ava a ın arı ik: memleket arasında ba,Iıyan ntÜ- Ankara 1 (Telefonla) - Beledi" 
~ atep OlmUf ?e dilşma.n teşekkülleri za.kerelen·n ı"tı·1 ~fla neti·celenmesinc 
Şarki Afrlkada dÜ§n'ıanın Cebra lntalahınlzla sıkı temasa gelınek te- ra yelerle bunlara bağlı müesseselef'. 

Tabor gaml.zonumuza taanıız hin §ebbüsünde bulunmu.ştur. İntizaren 15 temmuaa •dar temdit ve Belediyeler Banlcası memurlaCI 
J&Ptığı teşebhüaler sarahaten akame 8viyede vaziyet Şam ctvannda de- İnpiz tayyareleri .Almanyanin §İmali garbi ecfilmi;tir. için tekaüt saındığı kuıulması hak":. 
ıe utratılını§f.ır it4memlft.lr. Şamın tlmall ~rkisinde İspanyoJ topralttari h d El • kında.ki kanun layihası dahiliye, mil" 
Denlzaltııarımtt.dıuı bin bir 1ngll.lz motörlfl ıe.ettüllerlmbden biri Ne- e e erme taarruz Zon.guldal( atletizm nMİ- liye n bütçe encümenlerinden goç; 

torpido.sunu torp!lleml§ttr. ~=-==ü=-ıc.~n~ üzerinde uçuyormut edildi aabakalari netice~ri tilı:ten sonra heyeti umumiyeye ıe~~ 
Sovyet teb/iJt,i maıı1a temas ıctame edllmlşt.ıt. Zo.p]dak 1 (A.'A'.) -'Atletizm kedilm~ti: ~yiha bir defa •. da ~r 

5 Tüdmür gamlsonu tahraman mu- MMrid (A.A.) - O. N. B. Londra 1 (A,A.) - RMmen blldlrtı- federasyonu tarailndaıi tertip edilen hat V.~ ;rımaı '!'?tve~ct ene~~ 
Hesbon 1 <A.A.) - Bueln ~ ,tMıemetıne deftlll etmJ§ ve dil4man ajansı bildiriyor: Bit müddetten heri dikine göre, Inglllz ltombaıdmıaıı tay- grup b.irincilikl4!ri müsabab.aı pek c,~ug-'-!.~. edn geçbm m~ muv ~...!I ~. 

heri netredllen Sovyet tebHtf• tu.TetıeHne taammla. bulunarak . .• , . • yarelert bu sabah Almanyanm. tbDall k "f b. . • _L • d z rUJ<ıuaun en u encumene VCftltn1
:1 

30 hadranı 1 temmuza batlı· . Jnliııleme ve inanca hissedilir zayiat l>eluttank tan tayyarelerın gele- gamt hedeflerine .taarrm ~efdlr. -~_,_ır sedyırc:! muva~~~m Nce .on- ve encümen bazı tadillerte lı:abul et• 
ee, muharebe, Marınanst ~':;. ·verotnniftlr. rek İspanyol topnıklar:ı Uzerinde uç- &.rlJn ı (A.A.l _ tt..Jyan saTa.t W.y- ·~oa~ ata ınua yapı. .. lll9br• tice- miştir ı 
Bobnıl.* Ye Luct ı.tıkam~tlnde de~ Bava kuvvetıerlmJz tara klJl'Vetle- tuk.lari ve lietif barekedcriade bu- yareler! 30 hazlran4& Maıta. bJıeelnıe len ıudur: Trabzon takımı 92 pu- ~--· __________ ...._ 
wun etmlft.lr. Cephenin diler bölgele- ı1De müzaheret için bomba ve mitral- lunduklan A.l~aa da mü~he<lc hücum edel'ek Uman teeıatında ft anla birinci Zonguldak: talcımi 76 1 

rtııde, gece kefif harekAtı ve topçu yğz atetiertle hücumla.nna devam et- e'dilmelite'ôir. Bu uçuşların CJevamı doklarda. Alman - İ.&&l'8Jl teJekkülle- puanla ikinci, Samsun takın:n 39 pu- X 8 demeli? 
faaliyeti devam eylemJoUr. mitlerdir. l 1 lı .. k.. 1 k h ki ' rlnln evvelkl ~ yaptıkları anla 3 ümcü, Ciresun takımı 20 pu-

Murmansk lstlbmetinde d;;.....,.,.., tn-uı- ha .. U r1 dün spanyo u umran ı a arının tahribata mınıaffakı)'etle devam et- anla do"rdu'·ncu.. olmu.,lardır. --""tamla ....,...._.., !i-- n .uvve e gece~- .d ,:-. ih'"l" b lı ldu "' ,, -u nmızı geri pfiskürtmete niden Beyruw bombard t .... 4._ muttan .oı: ıa ı mevzuu a o • ~rdlr. 
~~vaffaJc OlmıJ,ftut'.Fakat dW;ma,n:ı:n }erdir. ıman e ....._ iuna gÖstermeJctedir. Berlin 1 (A.A.) - İnglllz hava. Jruv- ıınımomıumıııımRnıııııımnımftftı--mnııN-
--:rk~ terakki lca.JdetınesJ, ağır za.y!at ı t 1 kl .. • d • vetıert 30 ha?Jmn günü ve ı temmuz ralanmıştır. Evlerde hafif hasarlar 
'ferdıren tara kuvvetıerhnizln ve ta.y- s ovak tebliği . Jep81l~O toı;>ra an uzenn e yenı günii cema.a ı~ tnyyare kay'betmlşler- olmuştur. • 
JUelerlmlzln da:ri>elerlle durdunıl- bır İngı1iz kcşıf uçuşu esnasında İs- dlr. Alman koyunda. llçü dört motörlfi 
ınvttur. • Presbur~ 1 CA.A.) - Slovak ordu- panyol hava dafi toplan tayyareye sa.vaş tayyaresi olma.k ii7.cre 13 ingUlz Düşürülen Alman 
S'e~~~~knmetınd:, d~ yeni ~~but ~kü teb;ığl.: ateş açanık on tayyarenin belki de t-ayya?"esi düşürülmüştür. tayyareleri 

r arı nerı aunnrxtur Tay- ._.mı. .. taıarı dU§Iruln muka.veme- L-_ - la ı. __ ı.ı - 1-•..: d • · 1.::_ Lo d ı (AA ) R b.l 
yarclerlmlz, bu kıtalara r.!clc!ctİı dar- tbıi kmna!tta ve rk:a.t eden dilfma.nı 1MUSaı:a ugramıı o raıı; _uzıu: aşmngn BKen erıye teKrar n ra . . - esmen ı. 
hrl r md.lnnlştır. tQ:.tbe ÖSftm eylemektedir. mecbur ederken Cel>elüıtnrık'tnki bombalandi dirildiğine göre İngiliz avcı tayyare· 

_A:!nsk ve Bobrulsk ktlkanıeUnde, eo.,.ı ordusundaki Blova.klı!JI bil- İngiliz llava dafı topları da lspanyol lerinin dün akşam şimali Fransaya 
~~tug~df;cc, kıtalanmız, şarka cıotnı yik mJkta.ıda Slovakya tanıtma. ge- hava dafi bataryalari mevzileriJle Kahire l (A.A.) - Mısır Dahi· karşı yaptıkları seri bir hücum esna· 
d d. nçmak için gayretler sarte- ç}Jııorlar. Alınan maıaeme ve esldeMn ateı etmiılerdir liye Nezaretinin tebliği: sında 6 düşman tayyaresi CJüşürül-
en u .. man ~cyyıı.r cüzü tamlannın sayısı süratle a.rtm*8ıdu\ Slovak cll- · İekcnderiye bu sabali Cl'kenClen müıtür. 

:u gnyreUerlne kn.rşı koyarak hare- zü tamlan d"'8aD meml~ lapa~ol hükUıneti 'liu hicliaeyj M.va lıaaıruzuna uiramııtır. '.A.blan lngiliz avci tayyarelerinC:len J>iri 
ette bulunmU§l&r41,r. Piyade, ıe>Pf ti tı1.P'S W!!&Nfc&ı ---ır- • • · l · • J...W ~- ~ ~ö~~tir. 

ihtimal doğrudur. 
Bir sütunumuz.C!a cAğaç çileii>' ' 
manasına cahududu> diFe ya
zılmı~ ve hunun üzerine bir nük
te yapılmışh. 

Karile:imizden birinin gönder
diği mektupta bu kelimenin ter
kibindeki dudu·nun ckokona, 
madam, bayan~ munasına gelen 
dudu olmayıp cahuaun yediği 
dut manasına tahu dutu> olduğu 

1 bildiriliyor. 
İhtimal doğrudur. 

L 
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Ba:v Amcaya göre ... 

A - Allahını seversen bırak bay 1 Dah d"" t rnca ••• a or 
dire . • şu yumurcağın haddini bil- g~çmiş karııma 

Yını... layorl •• 

ya~ına yeni basb, 1 • . . Bana iyi babana sen!.. Ben l ... Sen bu dünyayı daha dört ı ... Bense altmıı bir senedir 
bana bilgiçlik ta1-'1senden tar.l elli yedi yaı büyüküml •• senedir görüyorsun... · rediyoruml •. Altmıı biri .. 

Otomobillerin muayenesi 
Belediye Makine şubesi tarafmdnn 

motörlil vesalUn fenni muayenelerine 
devam edlllyor. Şimdiye kadar hususi 
arab:ılnnn m,uayenelerl tamamlan
mıştır. Bunların iyi vazlyette olduk
ları görülmüştür. Taksilerin muaye
nesi esnasında bnzılarının bozut 
olduğu tesblt edilmiştir. Bnzıı takat 
sahipleri de lastik bulamadıklarından. 
otomoblllerlnl muayeneye get!Jıne
mlşlerdlr. Belediye Makine şubesi mü
dürlüğü bu hususta altıncı şubeye 
müracaat ctml.şlr. Bu otomoblllcrln 
hakikaten 1Astlkler1 olmadığı tesblt 
edildiği takdirde. muayeneleri bulun
duklnn yerlerde yapılacaktır. 

Şirketi Hayriyenin 
tenzilatlı pasoları 

Şirketi Hayrlyenln tenzlliHlı paso
ları dünden 1Ubarcn tatbik edllm~ 
başlanmıştır. Bu pasolar ı. 2 ve 3 ay
lık olmak üzere üç nevidir. Pasolarda 
yapılan tenzllflt yü1.de 40 nisbetlnde
dlr. Evvelce bir aylık tenzllfıtlı kart 
alıp da bunları 3 ayllk pasohrla teb
dil etmek 1stlyenler de dünden ıtiba.
ren İdareye müracaat etmeğe başla.
mışlardır. Tebdil 1şl bir gün devam 
edecektir. 

TenzllAtlı pasolar pazar günleri her 
iskele 1çln muteberdir. 

aey-ı B. A. - Hiddetlenme cloıtum. 
çocuk elbet bilgiç olur. Onun fU 
dört senede gördüklerini sen 161 
•ene )'&Pfaydın ııe!!e göremezdinl .. 
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Bir kamyon 
kazası 

Bir çocuk kamyonun 
altinda kalarak öldü 

2 Temmuz 1941 

Denizciler bayramı 
merasimle kutlandı 

Taksimde 

Fredy Bartholomevv nasıl yetişti 
ve filinı çevirrneğe başladı 

Dün eaat on birde Beşiktag ead
.deainde Barbaros tUıbesi önünde fe· 
ci bir kamyon kazası olmuştur. Şo
för Salahaddin; idaresinde bulunan 
.iömÜ! yüldü bir kamyonla ve ol
dukça 8Üratli olarak ilerlemekte 
iken birdenbire karşısına bir taksi 
çıkmış ve bununla bir musademe ih
timali görülmüştür. 

Salahaddin, bu musademenin 

nutuklar söylendi, 
Barbarosun türbesi ziyaret edildi, 

Bayan Mevhibe lnönü yarışları alak 
ile takip etti. Gece fener alayı yapıld 

Dün Türk ıulannda kabotaj hak
kımın kullanmaia ha§ladıiunJıZtn 
16 ncı dönüm yılı idi. Bu mutlu 
gün bütün ~ehirlerimizde olduğu si· 
bi İstanbulda da coııkun tezahürat

mıştır. 

Son olarak kürsüye çıkan B. M:~ 
Hikmet. Rcisicümhura, Büyük I" 

Jet Meclisi Reisine, Başvekile, pı: 
genel sekreterine ve Münakalat \ 
kiline çekilecek tazim telgraflaı1' 
okumuş, telgrafların çekilmesi a~ 
!arla tasvip edilmiştir. 

Fredy kovboy kıyafetinde 

Hollivutta yetişen genç artistler muvaffaf olmUJtur. 
arasında en çok nazan dikkati çc- Mahel hala bundan eonra çocuiu 
itenlerden biri de Fredy Bartholo- :r•una alarak Arneriknya hareket 
mewdir. Fredy son zamanlarda etmiştir. Burada çocuğun manalı l>a
birçok artistlerle birlikte filim çevir- kııı, eevimli çehresi, büyük ıözleri 
miş ve çok muvaffak olmUJtur. Fa- naz.arı diilati çekmiş ve Fredy der-· 
kat asıl muvaffakıyeti cKüçük hal İş bulmuştur. Hala, çocuğun ala
Lord> filirr.indedir. Bu filimin bütün caiı ücreti üç kısma ayırmağa ka
yükünü F redy taşımış, gösterdiği mu• rar vermiştir. Bir bsmı ailesine ve
vnffakıyetle küçük y~ta yıldızlar rilec.ek, bir kısmını kendisi alacak, 
eıra.sına girmiştir. üçüncü kwnı da Fredy namına ban-

Frcdy &rtholomew şimdi 16 ya- lcaya konulacaktı. 
11ndndır. Henüz beş yapnda iken Fredy, Amerikada ilk defa olarak 
göstcrdiğ: sanat kabiliyeti halasınıo David Coppedield filiminde oyna
nnzan dikkntini celbetmiş ve kendi- mıı ve büyük muvaffakıyet kazan• 
sini yeti~tirmek için yanına ıılmışhr. mışhr. Bundan sonra Greta Garbo 
Frcdy aelen lngilizdir. &bası ln- ile Annn Karenine, Cesur Kaptan 
gilterenin bir köşesine yerleşmişti. filimlerin· ve diğer birkaç filim çe
Çok çalışıyor, az para kazanıyordu. virmiştir. 
Bunun için aile para sıkıntm çeki- Nihayet aırn (Küçük Lord) fili
yordu. Küçük Fredy'nin halası mis mine gelmiştir. Küçük artist bu 
Mabel bir gÜn k.ardqine ve yenge- filimde bütün i.imid ve tahminlerin 
sine müraeaa:: ederek kendilerine fevkinde muvaffak olmuş, k.azancı 
bin lngili.: liruı vermi~ ve Frcdy'yi haftada l,500 dolan bulmuştur. 
yanına almıııtır. Hala, bir iki sene Fakat art.iste haftada on dolardan 
Fredy'nin tahsil ve terbiyesiyle fazla para verilmiyordu. 
meşgul olduktan sonra kendisine si- Bu sırada Fredy'nin annesi orta· 

Fredy ve köpeği 

' önüne geçmek için birde.iıbire di
l reksiyonu kırdığı bir sırada bu sefer 

d-; tekerleklerin önüne yedi yaşla
rında bir çocuk çıkmışhr. Salahad
din, ikinci bir manevra ile kazaya 
mimi" olmak istemişse de muvaffak 
olamamış ve çocuk tekerlekler altı
na gitmiştir. Salahaddin. kamyonu 
durdurduğu zaman ancak, çocuğun 
ölüsilyle karşılaşmıştır. Hadiseye za
bıta el koymuş, nöbetçi müddeiumu
misi D. Ziya Yazgan da tahkikatsı 
adli safhasına vazıyed etır.iıtir. 

Şoför sorguya çekilmiş, dün De· 
nizcilik bayramı dolayuile Barliaros 
türbesi önünde yapılacak ihtifali 
seyretmek için toplanan halk ara
mnda bulunan bu kız çocuğunun 
ani olarak kamyonun önüne atladı
ğını beyan etmiş ve l:)u cihet şahit
lerle de tcsbit edilm~tir. 
Çocuğun hüviyeti hakkında da 

tahkikata girişilmiştir. B. İbrahirnin 
kızı Hamiyet olduğu tesbit edilmiş
tir. Ceset, adliye doktoru tarafından 
muayene edildikten sonra gömül
mesine izin verilmiştir. 

Feriköy cinayeti 
Beraber yaşadıği kadini 

yaralayan bir genç 
muhakeme ediliyor 

la kutlulr..nmı§hr. 
Dün sabah erken aaatlardan iti

baren bütün deniz vıuntalarile res
mi ve hususi müesseseler bayraklar
la donatılmııı bulunuyordu. Mera
aim evvelce teabit edildiği veçhile 
sabah saat 10,40 da başlamıştır. 
Deniz komutanlığından bir bölük 
asker başlarında §ehir bandosu ol
duğu halde Galatasaray lisesinden 
hareketle İstiklal caddesini takip 
edere!.. Taksim abidesine doğru ha
reket etmiştir. Bunu müteakip yine 
Galatasaray lisesinde toplanmış 
olan ve başta Deniz ticaret mektebi 
talebesi, olmak üzere Deniz ticaret 
zabitanı, deniz sporcuları, Denizyol
lan, Limanlar idaresi, Şirketi Hayri
ye mensupları ve armatörlerden mü
rekkep alay hareket etmiıtir. 

Alay Galatasaray liseıllnden ha
reket ettiği esnada limandaki bütün 
gcıniler düdüklerini çnlml§lnrdır. 
Dücl"ukler alayın son ucu Galata91l
ray lisesi bahçesinden çıkıncıya ka
dar devam etmiştir. Alay b öylece 
Taksim Cümhuriyct meydanına var
mıı ve her tqekkül evvelce lC$hit 
edilen mevkii almıştır. 

Saat tam on birde bir tiy işareti 
ile bütün hazır bulunanlar esas va
ziyete gİrmiıı ve p.nlı bayrağımız ya
vaş yavat meydandaki direğe çekil~ 
miştir. Bayrak çekilirken limandaki 
bütün gemiler de yarımıpr dakika 

Dün, İlcinci Aiır Ceza mahkeme- fuıla ile üç selam düdüğü çalmııı· 
sinde bir öldürmeli kaedile yarala- lardır. 
mak davasına ba§larunıştır. Suçlu Bunu müteakip Yüknek Deniz ti
Recep iaminde 'biridir ıve mevlcufJ caret okulundan İbrahim Kulon kü
tur. Davacı yerinde de yüzü gözü nüye çıltarak heyeeanlı bir nutuk 
muhtelif !ara izleri içinde Fatma eöylcmi§tir. B. İbrahim Kulon alkıt
adında hır kadın bulunmaktadır. larla eık nk keailen nutkunda büyük 

tir. Mis Mabel'in çocılğun tahsil ve Recep, Fatma ile uzun müddet inkıllbın Türk denizciliğinde vücu
terbiyesiyle ciddi surette mqgul ol- beraber yaşamıt. bu arada bir de de getirdiği tekemmülü kaydelmi1 
duğu, ona iyi bir istikbal hazırladı· çocukları olmU§tur. Tahkikata naza- vo Atatürk'ün denizcilere verdiii 
ğı, on senedeiıberi çocuiu çok iyi ran .!:umara vıüptela olan Recep. direktifi h.ııtulabruftır. 
yetittirdiği herk.es tarafından itiraf kadını ihmal etmiş, bunun üzerine B. İbrahim Kulon' dan sonra Cle
edilmiştir. Mahkemeye getirtilen kadın, Hasltöyde bir tanıdığının ya- n.izcilcr namına B. Emrullah Lütfi 

Bundan sonra Beşiktaşa gidiler 
büyük Türk amirnlı Barbaro$ 
türbesi ziyaret edilmiştir. Türbe! 
önündeki meydanlık miithiş kain~ 
lıktı. Burada Beşiktaş Parti jclJ 

heyeti başkanı B. Zühtü Çubuk 
oğlu bir nutuk söyliyerek bÜ) 
amiralın hayahnı ve hiçbir denİt' 
ye nasip olmıyan muvaffakiyetler 
anlatmıştır. Merasime saat on be 
son verilmiştir. 

Spor hareketleri 
Dün Moda koyunda da birÇ 

deniz spor hareketleri ynpılmışt: 
Tafsilatı kısmı mahsusumuzda .;e 

len bu spor hareketlerini Bn)' 
Mevhibe f nönü sonuna kad ar nliı~ 
ile takip buyurmÜşlardı:. 

Geceki merasim 
Denizciler bayramı münasebeU 

dün gece deniz müesseseleri ve pı 
tün vapurlar donatılmış, denizde ~ 
fener alayı yapılmı§lır. Fener aht) 
na iştirak eden Denizyollan idare: 
nin bir vapuru 21,30 c!e Köprüde( 
diğer bir vapuru 21,35 de Kadıl> 
-yünden, Şirketi Hayriyenin bir"' 
puru 21,40 da Köprüden, diğer 11 
vapuru 21,50 de Üsküdardan hıır' 
ket etmiştir. Bunları müteakip liJ11 
nın donatılmış küçük vesaiti de yo 
çıkanlmıştır. d 

Vapurlar Üsküdar önlerin 
birleşmiş ve bir alay halinde Atı 
dolu sahilini takiben ÇengelköyÜll 
kadar gitmiı;ılerdir. Buradan Run1' 
sahilini takip ederek Tophane hiı' 
!arına kadar gelmi:, bundan sof1 
dağılmıştır. 

Kafile gidip gelirken bir neyi' 
fener dubası, bir de renkli su fış~' 
ran su dullast Kabata~ açıldanf1P' 
demirlemiş ve gösteriş yapmıştı 
Se.rayburnu ve Şemsipaşadaki h' 
ınu:lardan dıı. renkli sular akmıştıf· Fredy de halasından ayrılmak iste- nına hizmetçi olaralt kaçmııtır. bir nutuk ·.a1lemiş ve çok: allr.'i§lan· 

mediğini eöylemjıtir. Recep, kadın ltaçtıktan eonra onu --------------------------
Fakat madaı:n Bartbolomew hun· aramış. taramış, nihayet izini bal

dan ümidsizliğe kapılmamış. davayı muş, te.lc.ra. barışma teklif etmiştir. 
istinaf ettiği gibi, kendisinin mis Recep, Fatmayı yanına alım•lt Hu
Mabel'in adamlan tarahndan ka- köyd~ Feriköye doğru yola çıkm~. 
çırbldığına dair bir §ayla da çıkar- Fransız mezarlığı denilerı yere gelin .. 
mı§tır. Filhakika kadın bir müddet ce, birdeohire tabancasını çekmio, 
ortada görülmemİflİr. Bu hadise bü- kadını yare.lamı~. tabancada kurıun 
yük heyecan uyandırmış, dedikodu· bittikten sonra kabzasile ras gele 
lara sebep olmuştur. Fakat tamam vurmuş. bununla da kanamıyaralı: 
bu sırada kadının Los Angeles' de kamasını çekip yüzünü muhtelif yer
bulunduğu meydana çıkrn~. dedi- lerinden keunittir. Kadrn hastaneye 
kodular artrmşhr. kaldmlmııı, günlerce yattıktaıı sonra 

İstinaf mahkemesi geçenlerde da
vayı görmüş ve bidayet mahkeme
sinin .kararını taadik etmiştir. Artık 
artistin halasının yanında kalacağl, 
mutad filim faaliyetine devam ede
ceği anlaşılmaktadır. 

yara bere izlerile beraber iyilefip 
çıkmİştır. Tahkikat evrakına naza• 
ran vak'a budur. 

Bir karı, kocasını 
altı yerinden yaraladı 

Cinayete sebep kıskançlıktır 

.nemada bir 'Vazife arama~I\ baııla- ya çıkmış, oğlunun elinden zorla Fredy ıimdi 16 yaııındadır. Fa
mıııbr. iptida bütün kapılar önünde alındığmdan 'bahisle mahkemeye kat Ceky Coogan gibi filim hayab
hpanl'l"JŞtır. Fakat mis Mab J'in ce- müracaat etmİ.§tir. Madam Bartho- aın bitmiyeceği, bilakis bir iki sene 
.areti kmlmamış, kadın çalışmakta lomew'in Amerikaya gelmesi bü- sonra yeni bir safhaya gireceği an
devam etmiştir. Nihayet bir gün yük dedikodulara sebep olmuş, laşılmalı:tadır. Holli-tta Fredy, 
lüçülı.: bir rol teminine muvaffak ol- Amerika gazetecileri kendilerile yakın bir istikbalin en iyi jönprömi

Recep, dün yapılan sor(CW!unda. 
funlan inkar ehniftir, mahkeme ha .. 
Z1 phitlcr dinlenü, ve gelmiyen ta· 
hitlerin celbi için muhakemeyi talik 
etmiştir. 

PERDE ve SAHNE 

Dün sabah, Pangaltıda bir m- münakaşa büyüın~tür. Nihayel 
dımn tocasmı yarala.mas:lle neti- kadın, eline bir bıçak geçirmiş 1' 
celenen bir vaka olmUftur: Pan- bu bıçakla kocasının üzerine atf 
galtıda oturan TalAt .lsmlnde bl- larak altı mi.ıhtelif yerinden, bil' 
rlle kansı İffet, bimıüddettenbe- hassa kasıklarından yaralarnıştıt 
r1 blrblrlerlle geçinememektedir. Kadın, bu işi yaptıktan sonr' 
Buna da sebep, kadının kocasını evden çıkıp gitmiş, Talat, yaroll 
fazla kıskanIDMJdır. bir vaziyette otomobile binercJ 

Kocasının bazı hareketlerinden Beyoğlu hastanesine gidip yat' 
şüphelenen kadın, ona mütead- mıştır. 

d1d ihtarlarda bulunmuş, fakat İ el koyan zabıta, kısa bft muıtur. Bundan sonra çocuğa diğer uzun mülakatlar yapmı lardır. Ka- ycsi addedilmektedir. 
bu ihtarlarının lir etmediğini şe -" bir iki rol verilmiş. Fredy hepeinde duı mahkemede davayı kaybetmİ§• Fredy'nin filim faaliyeti haricin-

Aylık Sinema ve 

Tiyatro Mecmuaai 
Temmus sayısı uııgiıı ftSim 

Ye yazılarla Ç'lktı 

anlamı t müddet sonra kocasını yaralayl:V" 
Ş~ -W 

Fttdy ve baş arkadaşı Mickey &oonq, 

Dün sabah kan koca arasında kadını yakalamıştır. Kadın hW" 
bu yü.74en yine bir m(i~a. kında IAzım gelen kanuni takibD.~ 
başlamış, kısa bir amanda bu yapılmaktadır. 

de bütün ZC'1ki apor yapmak, oto
mobille gezmdttir. Henüz otomobi· 
lini kendisi kullanmıyorsa da her 
~mı hakkında malUrxıab vardır. 
Her sabah otomobil.inin tozunu kesı
d»i alır. Spora gelince. en çok en
diği spor yüzmektir. Şimdiden i7i ~--•••••••••1111111" KüÇüK HABERLER 
bir yüzücüdür. 

Fredy'nin baı arkada§ı kendisin· 
den üç ya§ büyük olan Mickey 

Roonel dir. ikisi ekseriyetle birlik

te denize girerler, prk söylerler. 

Mickey yaptığİ tuhaflıklarla Frcdy'

yi güldürür. 

Fredy'oin ikinci doatu da Conco 
adındaki köpeğidir. Her akpm 

evine dönünce köpeğiyle bir mikdar 

AÇIK 'IEŞEKKVR 
EBlcidcnberi c;ebnekte oldutum .ta- * Devlet.. Dıem1eyoll&n dokllzuncu 1 * Sirkeci - Yeşllköy arasmda treI1~ 

dm ra.bakı:r:!Jlını Wıtbie Ye tedan Jfletmai memurlarmın nı: meni- le seyahat ettiği bir sırada köpeğ~ 
eden ve beni ölümden turtal'an Jca.dm mbıde ısfilade etmeleri ıtıa. Çeıtmece de mevki yagonda götürmek istedı.ı;· 
dcktıoru Oe.mal Zekiye Alenen ~- bt.asyo unda hususi blr ı;ıU.j yaptır- 1ç1n n.lz,ama rlaycten, köpeği yanınd~ 
kürü bir vecibe bWr, gazetenlztn ta.- -·-+· ~ pllJ bu ime ..alı &mette alınıp turgona götürülmek ısteud~· 
vassutunu rica ederim. ....,_ esnad& &uııntya istasyon polisi B . RC" 

Damiyet tamir ettlr11m4 Te müt.e.mmel b1r t*- rıte hakaret eden Mlnerva. isminde" 
-------------- le ec>1aılmnştur. k1 kadının muhakemesi dün ık.inci ct-
BtlRBAN TEPSi yaz temsilleri * Şoför Al.ln1n idaresJ.ndf:ki otomo- u mahkemesinde intaç edllnıi.~tir. 
Bu ak.pm Bua.diJede Şenyolda: Ba- bll dD.n Yedik1ıleden ~öye doftru Mahkeme, Mlnen•nnın polise h::ı.k~" 

ba Ramb plyesı 4 perde, Yano aqam gitmekte iken zeytlnbUi'nu caddcs1n- retıni sabit cörınütt , ken~i bir e.1 
Beylerbeyinde: Kadıa Daık Oibldlr de Hüseyin Aırmet tarunde ı.ırtne ~ hapse, otuz lira para cezasına mıı.P" 

oynar. komedi 3 perde Eşber'ln 2 ncI perdet!d. pa.ra.lt blr b&ceimm kınlm&lma .ebe- tiım etmiştir. Yalnız bnytı.n :r.tnerv:ı.; 
=ııımm-.;:ıı;;;;;;;;;-----=-==----=-=------------ nın hakkında. Terilen bu ceza, Berid 

BÜYÜK KONSER blyet nnıüt. yaralı, polis tanıfından başka bir suç Lşlemes!ne mani olacnf 
hastaneye kaldınlmış, eotör hıı.k1mı- ks.naa.U hasıl olduğu 1çln tecll edil' 

1 Bu akşam BEŞ/KT AŞ BAGÇESI ıinemasinda da kanun! takibata. girlşUmlştir. miftlr. 

MÜNiR NUREDDiN 
* Dün zabıtaca yapılan seyrü«ıfer 

kontrolunda kame.siz çalı.,mı altı, sıh
hi muaycı1esinl ynptııınıyan on bl:t, 

n ARltADAŞLARI numarolı kaaket glymtycn bil'. otomo-
Gömıeye, dinlemeye doyulmayan C§Slz büyük San'atkann bilinde dik.iz aynası kullruıa.n iti oo-
hususi bir itina ile hazırladığı fevkahide programla nıuhte-

1 
törle, ehllyetaız araba kullıınan 1kl sii

şem bir gece..... Telefon: 42900 rücü yak:ı.lıınnuş ve lıaklarındn. ceza 
•ıl:lı•••ıill•••••••••ammilm•.::ıım••t111111••lli._ znbıtlan ıanzim edilmi~tlr. 

* Galata.da oturan Ha.sanla Ali 15" 
nılnde bir arkadaşı, nralanndakl csıd 
bil' münnk.ıı.pyı dün tekrar tazelcmlfa 
ler, bu münakaşa kısa. blr zam:ıntv" 
büyümüt, Ali eline geçirdiği b.r ıco
scrle Basanın başından yaral.ımıştıf· 
Pol~, Ha.sanı h :lStaneye kııldırrıııŞ. 

Ali, keserile blrllkte yakalan arak tı.<Y 
llycye verllml.ştl.r. 

• 



KUS BAKIŞii 

İngiliz paraşütçüleri lgnace Paderewski 
Ad değiştirme 

. Nusret Safa Coşkun yazdığı 
hır ronınnın adını carzuyu umu
mi:t Üzerine değiştirmiıı. Ve bu 
ıuretlo eserinin kariler üzerinde 
açık aaçık bir romnn teııiri bı
rakmasına mani olmuş. 

F a·tihin altınlari 
Edirneli bir vatandaş evının 

duvarı içinde Fatih devrinden 
kalma altınlar bulmuş. Bunlann 
ne olduğunu anlı,yayım derken 
bir kısmını elden çıkarmış, s0:1un· 
da da hükumet alhnlara el koy
muş. 

Geçende gelen telgraflar fngiliz 
para~tçü kuvvetlerinin m<ıne\·ralar 
yaptığını bildiriyordu. lngiliz hava 
kumandanlarından F rnser, İngiliz 
paraşütçüleri hakkında bir makale 
yazmıştır. Muharrir diyor ki: 

Asrırnız1n en büyük piyanisti ve 
Polonyanın büyük evladı 

İngiltere muazzam bir paraşütçü 
ordu vücuda getirmektedir. Para· 
şütçü kıtalardn tıılim sıkıdır, gönül
lüler arasından yapılnn intihaba çok 
dikkat ediliyor. Paraşütçü olmak 
içm bedenen sağlam ve dayanıklı 
olmak, iyi bir askerin fıtri '\·asıfla
nnı, yani cesaret, yüksek bir ahlak. 
metanet ve muhariplik kabiliyetini 
haiz olmak elzemdir. 

Paderewski senelerce çahşarak biriktirdiği büyük serveti\ 
• Bu tedbir, Soyadı kanunun
~an ıonrc.:. günlerce lugatlar, ta-· 
rihler, ansiklopediler kanştınp 
kendilerin bir ad bulanlan hn
brlatıyot. Onların çoğu da bul
duklan adlarln fıtratlarındaki ku
.•~ru maskclemeği düşünmüşler .... 
dır. Mesela açgözlülüğile maruf 
bir zat T okman, dar kafalı biri de 
Engin ıoyadlannı almışlardı nm· 
m.~ ~irisi hala nçgözlülüğünde, 
dıgen de hula dar görüşlülüğün
tie berdevam 1.. 

memleketi icin sarfeden bir Leh vatanperveridir 

Pamuk ipliği 
• ~ornr.çılar nylnrdanberi içtima 
ıçtıma üstüne, müzakere müzake
re Üstüne, ipek kadın çornbı der
dine deva anyorlnrdı. Hııttn bu 
maksatlq Ankaraya, heyetler 
gö.nderildi, Vekaletle temaslar 
Japıldı ... 

Neticede, çorapların sağlamlı
ltnı temin edecek bir çare bek
lerken yalnız çoraplann jartiye 
takılan kalın yerlerinin ipek yeri· 
kc pamuk jpliği ile dokunmasına 

arar verildiğini öğreniyoruz. 
d Pamuk ipliğinin hiçbir derde 
ev~ o~madığını aöylcmeğe bil

meyı.z 1uzum var mıdıt) •. 

Aslında basit bir zabıta vak'a
sı olan bu mesele bizim gazetele
re belliba§lı mevzu oldu. Resim
ler basıldı, mülakatlar yapıldı ve 
hadise günlerce tekrar edildi 
Clurdu. 

Zenginin malı züğürdün çene
sini yorduğu gibi, Fatihin altınla
n da bizim kalemleri epey yor· 
dul .• 

Bir ihtiyaç 
Bir tren yolculuğundan sonra 

İntibalarını yazan bnynn Neriman 
Hikmet trenlerdeki radyo noksa
nina ve tren yolcularının radyo 
hasretine işaret ediyor. 

Fakat sayın bayan unutuyor k.i 
radyo bizde ekseriya lüzu:nsuz 
ve hiçbir ihtiyaç görülmiyen yer
lerde bulunur. Başını dinlcmeğe 
bir bahçeye giden adamın, iki 
laf etmek için sessiz bir köşe ara
yan iki arkadaşın ilk şikayetleri 
radyodıındır. Dağ başlannda 
dünyadan haber almak ihtiyacın· 
da olan tren yolcuları ise bu me· 
deni nimetten mahrumdurlar. 

SOZüN 6ELiŞi 
Güzel susanlar 

A :r~aaşım Hikmet Feridun Es geçen gün tıklım tıklım dolu 
tüz hır vapurda, güzel konuşan bir adanun gördüğü itiban ne 

el ~tıyordu. Ayni zamanda salona giren, fakat o:fcnn konu
§Uro diye bcllcnmiş bir alime kimse aldırmazken güzel konuşan 
~h~Je, hem de pek sıkışmak bahasına, iki kişinin oturacağı kadar 
genış bir yer vermişler- ikramlarda bulunmuşlar- nerede ise el 
ijstünde taşıyacaklarm:ş. Neden? Çünkü güzel kom~uyor. 

Fakat öyle :zann<"diyorunt ki sırf güzel konu§a.madığt için 
vapurda, ayakta seyahat etmek cezasına çarpılan alim, eğer güzel 

susan bir zat olsaydı ayni itiban hatta belki daha fazlasını görecek 
ihtimal kendisine iiç kişilik yer 'ayrılacaktı. ~ 

Susmak da nıı hüner i ter? Demeyin! Bu i güzel konuşmak· 
bın daha zor ve mükafatı daha fazladır. Birçok insan güzel konu
,:amadığı için kaybetmişken, birçoktan da güzel susamadıklanndan 
:.ıyana uğramışlar, daha doğrusu fena susmuşlardır. Zira Voıtaire'in 
ded•W• "b" ö ıgı gı ı: « yle insanlar yardır ki ne konw masını, ne de sus-
masını bilirler.>, 

Bu ıneselcyc pek derinden valuf olduğu için bir giin: «Kelinıe
ıtt ~rbk hi hirşey ifade etmez olduğu zaman susunuz! n diyen 

hakım, lıcr hnldc: «l\Jiinasib şekilde susunuz!» (}emek istemi.;iir ve 
. evfl'ilisinc· «Bana bcliw t '·l t w •• .. • ~ : en g nu uıi an sus ugun zaman soyluyorsuıın 

dıy<'n şaırin bu sözii de «Gevezeliğe nihayet ver!)) rnana!';Jna gel· 

me-.r~ O bila~s pek nefis bir siikfıt karşısında coşmuş bulunuyor. 
Ah, ?c guzcl susanlar vardır! Şimdi baf17anızı yoklayın: Bun

ladan bırkaçı gözün.. .. .. .. . . . . . . • 
Jd 

w uzun onunc dızılecek \'C b1r an ıçınızde, ncresı 
o ugunu kestirem d"W• • • w c ıgınız hır yerin burkuldugunu duyacaksınız. 

Sorarım size~ onlan vapurda görseniz yer verir misini:z.Z 

Şevket Rado 
ıııııcııııııııııııııı 

~··~~~~~··~·~·~mi· 
En çok et yiyen bahklar 

Balıkların yasa l .. . d • yı, tarz arı uzerın-
I e ~~u~ 1~zun .tedkikler yapmış olan 
ngı ': a ımlcrınden Siveyin iddiası-

na gore de . hl"k 
k 

nız ma u ları arasında 
en ço et yiyen b. · b"ld•w· . 

mahlukları birkaç saniye içinde par
çalayıp yemcktedirlCT. 

Sahilde, yüzerken rasladılları 
insandan birkaç saniye içinde eser 
kalmaz. 

Bir er paraşütçü kıtasınn kabul 
edildiği vakit. dü~mnnla her hangi 
,erait altında muharebe edebilmesi
ni mümküc kılacak hususi bir talim 
ve terbiyeye tabi tutulur. Giyim eş· 
yası, silahlar ve hususi ayakkabıları 
ve ctommy> ynni ufak makineli tÜ· 
fekler dahil olmnk üzere bütiin teç· 
hizat parıışütçünün ifn edeceği va· 
zifeye uygun olarak imal edilmiştir. 
İlk jıf olarak, her er tayyare ile Ün· 
siyet peyda eder. Paraşiitle ilk iniş
ler tek başına yapılıı ; daha sonra
ları paraşütçü askerler hep beraber 
atlarlar. Paraşütle ilk atlamnlar ya· 
pıldığı vakit, tnyyare saatte iki mil
lik bi! süratle hareket eder. Asker· 
le;in bir saniye farkla atlamaları 
onları birbirinden 200 metre ayıra· 
bHir. Tayyareden süratle atlamak 
ve yer.e ir.ildiği vakit seri bir işbirliği 
yapmak elzemdir. 
Ağıt silahlnr ve teçhizat hususi 

kapla- içir:d.:: ııyrı ayn atıldığından, 
yere i-.en paraşütçülerin tamamen 
müsellfıh gruplar halinde toplnnma· 
lan pek müşkül olurdu. Lakin bir 
tertibat sayf".sinde bu müşkiil berta· 
raf edilmiştir. Bu tertibat paraşüt
lerin açılmasını kontrol etmekte 
ve paraşütçülerin bir saniyenin bir 
kesri gibi bir fasıla ile atlamalarını 
mümkün kılmaktadır. 

Paraşütçü kıtaların talimini İngi
liz ordusu ile lngiliz hava ordusu 
Üzerlerine almışlardır. İngiliz ordu
su pııraşütçülere harp tekniğini öğ
retmekte, hava ordusu onlan tayya
reciliğ.. alıştırmak.tadır. Hava or
dusu uçu'1 malzemesini ve tayyare
leri temin etmekte, paraşütle atla· 
mağı öğretmektedir. Ordu i'e pa
raşütçülere ıilah temin etmekte ve 
onlara kara muharebesi usullerini, 
öğrttmektedir. 

Tatbikatta, tayyarelerin havalan
dığı andan hedeflere varılıp para· 
şütç1lcr atladığı ana kadar, bütün 
mesuliyet hava ordusuna aittir. Pi· 
!otluk güç ve c~rete ihtiyaç göste
ren bir iştir. PiJot haritada işaret edi
len noltada katiyetlc bulunmalıdır. 
işte böyl: anlardadır ki askeri ter
biye tcsi::-lerini gösterir. 

Talim ve terbiyelerini muvaffakı
yetle ikmal edC'n paraşütçüler hu· 
susi bir i~ret taşırlar: Mavi kanat
lar üzerindt: beyaz bir paraşüt. Pa
ra~üt harekatına dair bilinen ne 
varsa para~Ütçülere öğretilmektedir, 
ve ı>Jrasütçülerin sırası geldiği vn· 
kit oJna~·acaklnn oyunlan vardır. 

Pctraşütçü kuvvetlere dair Rusya 
tarafından on sene evvel yapılan 
tecrübeler Almanya tarafından in
kişaf ettirilmiş ve tatbikat sahasına 
konmuştur. Almanların ilk teşeb
büsleri yoklayıcı ve tecrübe mahi
yetinde ici. Almanlar Norveçte pek 
o kadar oüyük muvaffakiyctler ka
zanamı.mışlardır. L.Ukin elde ettik· 
!eri tecrübeler Hollnndaya yaptık· 
lan daha muvaffakıyetli bir taarruz· 
da faydalı olmuştur. 

ı_ - k b ızım ı ıgımız 
:ıcope alıkla d W•l B ·1 h"ll . d n egı • rezı ya sa-
kı erın e ?'aşayan ve Brezilya kor-
d usk~ namıyle anılan Pirana namın-

n 1 balıklardır. 
Piranalar büyük sürüler halinde 

dola~akta ·· l · ve on erme çıkan canlı 

Kabuğu endüstride kullanılan ve 
Tartaruga denilen büyüle kaplum
bağa da et yiyen deniz mahlukla· 
rındandır. Diğer deniz kaplumba
ğaları ise, deniz dibinde buldukları 
nebatlarla beslenirler. 

Hollandaya inen Alman paıa§Üt 
luvvctleri ana kuvvetlerinin çok 
ilerisinde ba:zı noktaları ele geçir
mişler ve Junkers 52 asker nakliye 
tayyarelerile takviye kıtaatı gelince
ye kadar bir ileri kol vazifesini gör
müşlerdir. Hollandada takriben 
2,000 paraşütlü asker kulla111lmış· 
tır, ve bunlar iyi teşkilatlanmış bü
yüle bir b~nci kol grupundaq yar· 
dım görmüflerdir. 

O zamandanberi, Alman paraşüt 
kıtaları tekniklerini mükemmelleş· 
tiımek İçin durmadan çalışmışlar
dır. Giriddc Almanların hava per
soneli ve tayyare zayiatı yüksek ol· 
mu~tur; lakin adanın Almanlar ta-

Garip müsabakalar 

Evvelki aı:.µm Nevyoıi>tan gelen bir 
telgraf zamanımızın en büyük piyn
nistl ve büyük Leh vntanperverl Ig
nace Pnderewski'nln 81 ynşında öldfi
ğünü blldl.rmlştir. Paderew l'nln ve
fatııe yalnız sanat fılemi de~U. bütün 
insanlık en kıymetli evladından birini 
kaybetmiştir. 

Paderev. ski 1850 senesinde Polonyn
nıı: Kurylo'\ ke şehrinde doğmu~ur. 
Varşovn konservatunrında okuduktan 
sonra bir müddet hariçte çalışmış ve 
ısw de bu konservatuarn hoca ol
muştur. Padercwskl bir taraftan bu
rada hocalık paparken diğer taraf
tan Avrup:ının muhtel!! memleketle
rini dolaşarak konserler venneğc baş
lamıştır. Bu konserlerde bilhassa bü
vük Leh bcstekfl.n ve> vatnnperverl 
ct.opl.n'in cscrlerlnl çalıyordu. 

Seneler geçtikçe Padcrcwskl'nln 
şöhreti artmış, büyuk artisti dinlemek 
için her taraftnn davetler b:ı.şlam~tır. 
Paderewski'ye bir gece için gorulme
m.I~ ücret veriliyordu. O zamana ka
dar Dir konserde verilen en büyük uc
ret meşhur muganniye Adcllna Pattl'
nin aldı~rı 5000 dolardı. Leh piyanisti
ne bundan fazla, 'iOOO dolar ücret vc
rilmesınc başlanmıştır. 

:Paderewski bir konseri için bu ka· 
dar büyük ücret aldığı h!ıld,. her git· 
tlği yerde hayır 1şlcrt için bir konser 
vermeği ildct edinml§t\. Dund:ın baş· 
ka hayır işlerine cebinden de para 
vermekten ç<'klnmezdl. 

Çare cevabı 
Paderewskl büyük bir Leh vatnn

perverı idi. Şöhreti her tnrafn yayılın
ca Rus çan :N1kola kendisin\ dinlemek 
Lc:temlş, Paderewski"yl Sen Petersbur
sa davet etmişti. Çar, büyük plynnis
lln sarayın geniş salonlanndn verdiği 
konseri büy&k bir zevkle dinledikten 
sonra Paderewski'yi davet ed<'rck llti· 
fat makamında şu .sözleri söylemişti: 

- Bir Rusun bu kadar güzel piyano 
çaldığından çok memnun oldum. Na
sıl oldu da .şimdiye kad:ır bundan 
haberdar olamndım. 

Büyük Leh vatanperveri bu söz üze
rine hlç tereddüd etmeden: 

- Fakat haşmetmeap ben Rus de
ğilim. Lehliyim !.. cevabını vermişti. 
Bu cevap Çarın hoşuna. gltmed:t;lnden 
sanatkar saraydan uz:ıklaştınlmış, bir 
daha davet edilmemiştir. 1 

Siyasi faaliyeti I 
Siyasi faaliyetlerden dalma uzak 

k2lan Paderewskl umum! harp esno.
sındn politika ile uğraşmatn, başla
mıştır. Büyük s:ınatkô.r 1915 de Ame
rlknya gitmiş, cümhurrelsi Wllson ile 
temas ederek Leh davasını nnlatmış
tır Wllson, Polonyalı sanatktın çok 
sevnliş. kendlslle çabuk dost olmuştur. 
Paderewskl ayni zamanda Amerika 
şehirlerinde de dolaşarak Polonya le
hinde propaganda yapmı._.ı:tır. Sanat· 
kftnn ileri sürdüğü tlklr şu idi: v.Po
lonya müstakll olmalı, denize mahre
ci bulunmalıdlr.ıı Bu faaliyetin netlce
sı. olarak Wilson 1917 de H maddelik 
mesajını ne~rctti~ zaman müttehid 
ve müstakil bir Polonyıı tesisi lüzu· ı 
mund:ın da b:ı.hsetmlştlr. SanatkAnn 
Amerikadakl tualiycl zafere kadar de
vam etmiştir. 

Padcrewski zaferden sonm Avnıpa
ya dönmüş ve derhal Polonyaya git
mlstlr. PoloIU'ada halk kendislnl em
salsiz tezahüratla knrşılanmıştır. Yeni 
Polonyn hültümetlnln Uk kahln.esin1 
büyük sanatkar l."Ul"lllu.ştur. Paderews
kl m:.rlclye nezııretlnl de deruhte et
miştir. Bu sıfatla sulh .:konferansına 
gitmiş, konferansın miiza.kerelerlne 
iştirak etınlş~r. Fııkat devlet telsi va
ziyetini alan mareşal Pilsudski ile 
aralarında çıkan ihtlliiflar üzerine o 
senenin sonunda siyasi hayattan çe
kilmiş, yeniden sanat hayatına. dön
müştür. 

Emsalsiz bir cömerdlili 

Ameriknda her sene pek . 
.. b k 1 garıp musn a n ar yapılır B .. b k 

ı d 
· u musa a a-

ar a kazan~lar derhal h 
1 1 C 

• meş ur 
o ur ar. eçen sene Atnerilc d .. b n a se-
p~t !11.us~ ~.kası yapılmış ve başında 
bırb~rı wtune yerleştirilmiş on bo 
yemış aepctini taşıyan Şmit namın~ 
da biri, 2 kilometrelik mesafeyi ko
şarak birinciliği kazanmıştır. 

John Boci namında biri de el ile 

patinaj şampiyonudur. Bu adam, 
patenler ellerine takılı ve ayakları 
havada olduğu hafde üç m\Uabaka· 
da galip gelmiştir. 

Jorj Skul, fıçı ile koşu yarİşİ §am· 
piyonu olmuş, büyük bir fıçıyı bir 
clile iterek 5 kilometre mesafeyi 1 O 
dakikada ko~muştur. Mis Kathlin 
Moor da çocuk arabaları ko§Uaunda 
galip gelmiştir. 

rafıiıdan zaptedilmesini en ziyade 
mümkün kılan aebep hava yolu ile 
nakledilen Alman kuvvetlerine kar· 
şı \faaliyette bulunulınalc üzere İn· 
gilizlerin le.afi mikdarda avcı t.ayya· 
ıeai getirememiş olmalarıdır. Alı
nan neticelerin A1Qlan zayiatına de
ğip değmediğini zaman göstere
cektir. 

Polonya hükümetl kurulduğu za
man hazinede beş pcınılan yoktu. Ya
pılac:ı.k işler ise pek çoktu. Büyük .sa
n~tkılr bu vaziyet karşısında hiç te
reddüd etmeden U%UD reneler stiren 
sanat ha.yatı esnasında. blrllttlrdi{tt 
.serveti hükümetin emrine vennlş, Po
lonyanın ilk ihtly:ıçlan bu panı. Dete
min edllmlştr. Pnderewski stya.si ha· 
y:ıttan çeklldikten sonra iptida Pari
se gelmiş, burada bir koruer nrmiş
tir. Bu kon.serde o 7.amaıt cümhurreisi 
olan B. MDlera.nd da bulurunuşLur. 
Sana tkfi.r üzerinde slyo.h bir redingot 
olduğu halde sahneye çıknnıi herkesi 
§ahane bir vakarla. selfı;m.1.a~, bütün 
ıhaJJt büyük sanatUn ve vatanperveri 
d:ıltikalarca alkışl:ım~r. 

PadereWSkl bundan sonra Ame:Hka· 
ya giderek 80 şchlrde 80 konser ver
miştir. 

P:ıderc\\'Skl yalnız b(iyük bir piya
ııı.st değll ayni zamanda büyük blt 
bedekflrdır. Birçok ufa.'t parçalar bes
telemişfü .. Bundan ba§ka M.nnnı is
minde 3 perdelik bir opernsı vardır. 

Dünyanın en küçük kadını 
Dünyanın en cüce kadını 90 

:\ntimetre boyunda olan beyan 
na Kneps'tir. Son harpten evvel 

ke d 0 

• k n ısınc oca bulmnk jçin Alman-
~a ve 1.ngilterede dolaşmış; Londra. 

1 
a Vıctorya istasyonlarında yüz
erce gazeteci tarafından karı1ıl<ın· 

mıştı. Beyanatında İngiltereye ttV

lenmek için geldiğini, Berlinde bu· 
lunduğu sırada 100 kadar evlenme 
teklifi ile karcılaştığını, fakat İngi
liz erkeklerine düıkün olduğu için 
bunların hepsipi ıcd!!_etıiğini ıöyj~
miştir. · 

Norveç ve Danimarlia<la 
birer gönii11ü firka 

teıkil ediliyor ... 
Berlin 1 (AA.) - Stcfani aJan· 

smdm: '.Afmanyanın Norveç naziri 
Caule:1ter Terbove.n bir Norveç lej· 
yonu tqkil ediJm,.kte olduğunu bil· 
dirmi1Jfu. Diğer cihetten öğrenildiği
ne gör~ Kopenhag' da bir Danimarka 
l!!jyonu tqkjl edtlmclC Pzeredir. 

Bu opera. 1901 de Alma.nynnm Dre&ten 
pehrlnde oynanmıı ve muvaffakıyet 
!kazanmıştır. 

Son harpteki faaliyeti 
Büyük sanatkAr lil39 da Polonya ls

tllfıy:ı. u~adı[;ı sıra.da İsviçrcde has
ta bulunuyordu. Amerlkada. venilti 
konserler, m11temadl ç~a kendisi.· 
rıi çok JO!"IDUŞ, kalbinde bir lı.rıza baş 
~rmlltL 26 mayıs 1939 da Nev-

Paderewslti (soldn) Leh Ciimhurrcisi Raczkiewicz ile birlıkte 

Paderewski'nin son 
resimlerinden biri 

yorkta blr konser verecektl O gün blr 
km: geçirdiğinden doktorlar konser 
vcımeslne m!mi olmuşlardı. Akşam 
kliUbl sahneye çıknrak üstadın hasta-

lnndığını, ne zaman konser vcrec~l
nin bilinmediğini, arzu edenlerin ki
şedcn blletıerln bedel ni gerı nla.b:.ıe
ceklerini söylemlştır. Tiyatroyu doldu
rnn ve snnntkftnn mali vazlyetlnın 
pek parlak olmadı!;ını bllen 5000 k:.şl
den hiç b!risi bil<'tin bcdcUni geri al
nınmış. bu suretle buyük mu iki in a 
yardımda bulunmu!ltur. 

Paderev:skl bu krizi geçirdikten 
.sonra İsvlçreye gitmiş, burada. Cen!'V
re gölü sahilinde eski servetinden 
ellr.de yegane knl:ın Morges vlllfısın
da yerlcşml.ştir. Fnkat bt.:rad:ı. uzun 
müddet istlrnhat cdcmcmi.s, harp çı
ko.rak Polonyn 1stfüıy:ı. ur,rraymca tek
rn:r vatanı için ç:ılışmnğa b:ışl:ımı.ştır. 
Frans:ıda teşekkül eden Polonya mil
li meclisi kendisini reis intihap etm!.ş
tL Paderewskl ihtiyarlıl!'ına hnstnhıP
na rağmen çalışıyor ve Polony:ınm is
tikbalinden kntiyen Um1dlnı kesmi
yordu. Fransa da istilaya u~raymca. 
sanatıdır Amc:-1.kaya ı:;ıtmlş. orada., 
kuV\·etinln müsaadesi nlsbetlnde Po
lonya için çulışmışır, 

Padcrewskl büyük bir cıemokrat ve 
hürriyet aşığı idi. Siyasi h:ıyattan 1llc 
çekilmesi de bu yüzden olmuştur. Ma
reşal Pllsudski'nln kanunu esasiye 
hürriyeti ta.kyld eden bazı m:ıddcler 
koyması üzerine büyük san:ıtkfır bu
na. tahammül edememişti. 

Padcrcwski'nin elleri 

1 GüNUN ANSiKLOPEDiSi 1 

MOSKOVA ŞIEHIRü 
Almanların Moslrova yolu tlzerlnde lerl.sidir. 

ilerlemek tizere çııJıştıklan blldtrnı-

1-0r. 
••• 

Moskova'nın ilk tarih sa1hnSl meç
hul kalıru.şiır. Tarih escrlerl~ b1I 
şehirden 1147 yılında b:ı.hsolunur. 
Beldenin tesls.1 prens Gcorcl Dol-

Çarlık r.a.man.ında Rusye.nın eski 
merkez\ Mo.skma. ıdl. Sollf8. Petrogmd 
oldu. Bolşevikler meıttezı cene Mosko-
Ta)"a naklettiler. gorukl'ye atredlllr. Rl:ı.zan prensler! 

tarnfındım muhtelif seferler zaptedll-
Bu ~hrl:ı llmdlki niifu.su 3,6&3,000 ~tir (1176). BUahnre Tat'.;ular da 

dır. Butün Rusyanın en Dlab3lık bel- burasuiı aldılar (1237}. 
~. Kendi ismlndeki nehir (Mos· . 
kova nehri) bu §ehrln ortasından ge- Moskova, Rus enı.zisinde Tver §Ch-
çer. ri.vle rakip. vaziyetteydi. 

R1J1Yaya mütcalllk bütün mü~- Dlmlt.ri Ivanoviç, Kremlini çok 1yl 
.sderln olduğu gibi beynelmilel ma- truıkim ettiyse de Mogollar şehir ge
~tteki komlnter:ı•ı:ı -re kml sen- ne yağma edeblldiler (1367). 
dika.lar'ın merkezleri de Moskova'dn- Rus birliğini vücuda getlı-cn Mos
dlr. Şehir, kiliseleriyle, muhtellf ünf- kot prensleri burasını Tntarlnra lmr§l 
vers.lteleriyle de meşhurdur. ttç köşcll mücndele merkezi h;ıllne soktular. 
ve surlar ortasındnkl Kremlin sanı- Üçilncü ve Dördüncü Ivnn'lar Moskof 
yı §ehrln en dik.katı callp yapısıdır. Çan ünvanını aldılar. Şehri. zengin
Va.slll _ Blaje:nskl killsesl Te eskiden leşUrdller. On altıncı ve on yedlnd 
birçok s:tyast ka.tllAmlan. şlmd1 de ge- asırlo.rda Lehlllerln ıstmısmn. ra~en 
çld reslmlerlne sahne olan Kızıl mey- 1nkl..'ltl.f devam etti. 
dan bu kalenin yanındadır. Kilise- 1712 de merkez, Petcr3burg'a. nakle. 
nln soğan şeklindeki kubbeler! renk dilince, Moskova, payıtaht olmnk sı
renk porselenlcrdendlr. Ve bir sanat fa.tını kaybetti. 
~:ıh~rl sayıla.bilir. Napolron 1stlli\sınd:ı şehir' yımdl 

Efsaneye nazaran bunu yaptıran (1812L 
Çar, mim.ara .sormuş: 1918 de Moskova gene R~ın 

- Daha ıylsini ya.pnblllr m.lsln? merkezi haline geldi. 
Mlma.r, yeni blr sipariş alncağını •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

anarak: 
- Hay hny, haşmetmeap! deınş. 
- Öyleyse, gözlerin! kör edin ki, 

yapma.sın ... 
ve emir infaz cdilml3. 
M<Sova'dn eski ve yeni blrçnk mü

zeler, illm müesseseleri mevcuddur. 
Müzelerin en ıııe§huru Irltyakov en-

FRANSIZCA' dan 
İK..~\LE Kı\LAN TALl'BEIXRE 

Li.sün mütehas. Prof. Bay ANJEL 
Dersanesinde her gun ders nlnb lirler. 
Ücretler uygundur. B:ı.hçckapı Scl~
meL Hanı.~ 



8ahlfe 1 ~KŞAll, 

t==I ihtiyar Aşık ] 
2 

cVay utanmaz pinpon var- Belel Varsın hl.nahı.- Hem evıı. hem ihtiyar, 
fUD& da bakın siz •• Bu yqtan aonra, hem de 1'a tanıda bit tadınl& eaıe
el altmd&n ne dolaplar c;enrtroımut mJn lçlne çatar mı? Bitin bunlara 
meler- Kal'fLlllldakl tadın mı. gibi lA11ttır bu herifi..> dedl 

Karısı güzelleştiği 
için ayrılmak istiyor! 

kendl&inln torunu olablllr ... Hant tlşen- LAtın fhtıyar donjuan hiddetini 
meaem tunun evine telefon eder, ka.- belll etmedi. Yalnız sevglllat ne otu1'
psını buraya çalınrdım- Acab& ihtl- duklan yeri detiftlrdl. 
J"r dönJuanın hali o zaman ne olur- Biraz aonra o Ahmedle yilz yilze tdl. 
au? ... Fakat bu kadını nereden bul- Artık genç tadının sırtı Ahmede d6-
mq? ... o da kendl.stnln aksine ne ka- nüktil. Delikanlı kendi kendine: 

Fransada garib bir boşanma 
davası ikame edildi 

dar genç, ne kadar güzel. ne kadar •Ne gibel sırt! .. dedi, hakikaten bu 
cazibeli!_ Dur, dur, dur ... Ben bu ka- vilcud dans için blçllm14 kaftan_. Fa- Bir kadının güzelleşmesi bo- za kimsenin bakmıyacağını, bu 
dını tanıyorum ... Bu beyaza yatın sa- kat ihtiyar aarl bir •Mavi Sakal .. •. F.a- şanmasına sebep olmuştur. Bu suretle rahat yaşayacağını ümJd 
n saçlar, bu uzun uzun, çekik çekik ki, tı.stanç Mavi Sakal sevgilisini ku-
açık renk gözler, bu boy, bu boa bana leye hapsedennlf. Aart Mavi Sakal garip hAdise Fransada vukua ediyordu. 
hiç de yabancı gelmiyor... Anladım, kenc11amden otuz otuz bet yaş kilçilk gelmiştir: Fransanın cenubunda Frossac birkaç ay evvel istediği 
anladım ... Ta l:~dlaL. Onu enelkl ~aevdltinin takemlestnı deti4tlrt1- Cannes-şehri clvannda bir levan- !!lÖi bir kız bulmmr bununla ev-
aene TepeMfı bahçesine gelen blr &r- yor!. .. Kadmm artamu d6ndütane 0 .....,, 

tıat grupunda görmüştüm. .. Öyle ya, yanmıyorum. şu ahllksız plnpondan ta fabrikası sahibi olan Jean lenmiştir. Yeni zevcesi evine 
o zamanlar sırtın& blr frak giyer, sak- intikam alamadım! ... Tuhaf şev bu 14 Frossac isminde bir genç, btrkac çok bağlı idi. Kocasını memnun 
aafon çalar, prta söyler, danseder ve bayatı slnlrtme dokundu ... • Ahmed 1 1 eğ ka · 
pek altışlanırdı. Demet bu aefer ge- böyle aöyllyeret atgara.mıı ıçerten lh- sene evve ev enm e rar ver- etmek için elinden gelen gayreti 
ne İstanbula yolu düpnilf.. Fakat ar- tlyar lfrlın art.uınd& iri y&n, boylu mtş ve Madeleine adında çok gü- sarfediyordu. Fabrikatör de '1a
tık sahnede dana etmiyor, şarta slrf- poslu ilç genç ad&m belirdi. Bunlar ?.el bir kızla nişanlanmışt.ır. Ma- yabndan memnun görünüyordu. 
Jemfyor galiba ... • hemen oracıkta bir maaaya oturdular. d 1 ı M tek loda bi gü y ni ı kin im 

Ahmed masasına oturdutu zaman Öçil de aon derecede yalnşıkh c:oculc- e ene, on ar r - e zevcesi ç r o aklıp. be-
kendl kendine böyle söyleniyordu. lardJ. Ytızlert gilneşten yanmıttı. ön- ?.ellik müsabakasına trtrerek bi- raber müstekreh değildi. Yavaş 
Biraz Deride dört beı ma.sa ötede Yat- lert aQlk beyaz gömletıert Ue yanıJc rtnclllğt kazanmış uzun boylu yavaş bu kadını sevmeğe başla-
h, fakat çok lyl glyinınlf beyaz saçlı dertll ıölilalerlnln garip blr tezadı ' ' 
blr adamla, geno bir kadın sohbete vardı. Biri bu plAJ gazinosuna tort ince, çok sevimli bir kızdı. Fabrt- mıştL 
"-InneJardı: denilen tıaa blr pantaıonla gelmlttl. katör de sporcu ve yakışıklı bir Frossae bir ay evvel bir iş için 

Brlcelln arkası Ahmede dönükttı. Artaa onlara döntıt oldutu için ~nçti kazancı da Yolunda idi. seyahate ,.ıJmıuı kansından em-
tadmm Jüzil tendı.tne dotra ldl. Ara ,...ıı ertele bu 1lo delltanııyı görme- ' · ... AY• 

ara genç adam onunla l'öız gfrze gell- mıetı. :vatat geeç bdınm J1lzfl onla- Bu sebeple mesud bir yuva ku- niyetle aynlmıştır. Fabrikatör 
1Qrdu. Ahmed biraz son~ eski bar ra çemttı. raeaklan talmı1n ediliyordu. on gün kadar iş arkasında koş-

=~lnln bakışlanndan bl~ şeyler d~ ::,nra~ta~~~~~~ Halbuki vakayt büsbütün baş- tuktan sonra evine dönmüş, fa-

SartflJl kadın haretetlE'rl. gülüş- kırpmaita bafladılar. Hattl içlerinden ka şekilde cereyan etmiştir. Ma- kat hiç beklemediği bir manzara 
lerı. sigara ıeıeı ne daha llt bakl4ta en ya1a4ttwı o tarafa batıp kadehi- delelne, evlendikten bir müddet ile karşılaşmıştır: Kansı bu müd-
blr bar artisti oldutunu derhal belli nl de kaldınyordu. sonra kontes olmak merakı a d t rf d ta va,.A,_ d 
fdlyordu. Halbuki tansı, torunlan, damadlan, n e za m a nınmı_,_;a.a. ere-

.Ahmed yalnız sırtını gördtıtO thU- ırellnlert bulunan ihtiyar .ıntdf mem- dii~müş ve kocasından yavaş ya- cede ~zelleşm4ti! ... 
yar. şık donjuanı çok iyi tanırdı. nun görilnüyordu. Yerini de{t!.ştirmek- vaş yüzçevirmiştir. Genç kadı· Fabrikatör kansım tstievab 
Onunla senelerce ayni vapurda 1s- le Ahmedln münaaebetstzllklerlne sed . 
tanbula ınmf4ler, ve ayni vapurla o- çektiğine kani fdl. Ahmed ıas kıs gil- nın etrafında birçok gençler do- edınce, kadının kocasına yaran-
turdutlan köye dönmüşlerdt. tbtıya- lüyor, gene kendi kendine: taşıyordu. Kadın bunlardan bir mak ve daha hoş görünmek için 
nn gelinleri ve damadlan vardı. Buna •İhtiyar ratmurdan kaçarken dolu- kont ile işi pişirmiş, nihayet aile elindeki parayı bir güzelleşme 
ratmen hA.ll gÖ'Ztl macera peşinde ldl. ya tutuldu. EKi bar artlstınln f()Cak 
Ahffi ·d baktıkça içinden ona kazıyor sıcak btına balı:muına mlnt olmak yıkılmıştır. enstitüsüne verdiğ1ni ve bu su-
ve kendisine bir oyun etmett düşünü- için yerini ~rdl. Halbuki bu se- Frossae kansından aynldık- retle güzel bir tuvalet yapttrdığı
yordu. fer ... Hay bunat hay .. Halinden ne de tan sonra bir müddet beklr ya- nı öğrenm•·tfr Frossae kansının 
Yqlı adamla gene kadın kilçilt ka- memnun !förilntıyor. İçinden: •Ben de 09 • 

dehlerde beyaz bir içti içiyorlardı. Yu- ne kadar kumu blr ertelfm ha!. Ba- şamışbr. Fakat yalnızlıktan bık- adam akılh gürelleştlğinl görün-
varladıll k:ldehlerln adedi ç*ldıJcça na da blr tadın tarafından lü lü lil tığından yeniden evlemneğe ka- ce kendisinden lz1n almadan gü
estı t:u artısttnln Ahmede bakan yapılır mı? 14te hemen çaktım ve o- rar vermlş bu defa çirkin bir kız rell ti~ ı in kansı al yhine bo-
.~Jerinde bir panltı huıl oluyordu. nun yerini d~rdtm ... • diyordur. ' eş l!'-• ç e 

Oenç adam g"ne tendi tendlne: Anıına baktır ona .. ıı:arıaının 0 dere- aramıştır. Fabrikatör çirkin la- şanına davası açmıştır!... 
•Tuhaf f'Y··· Bu kadın ldeta uzat- eP. dilril.stltıtnne mutabll b6y1e blr ka

tan uzata gödertle konu.tuyor. Hele dını yanında taftmatl.. Oh olaun 
4u esnada ne kadnr sıcak sıcak batı- moruta ... 
por. Ne kadar içten batıyor, ne ka- Böyle aöyUyerelı: garsonu (alırdı. 
dar tatlı bakıyor, ne tadar mlnalı ba- Hes:ıbını gördil. Baheeden eıktı .•. 
Jcıyor .. Oh olsun ltıırtısında.kl ihtiyar Rlkmf!t P'f!rldun Z'I 
donjuana ... Hlr, olmazsa ben bek!nm . .......................... ., .......... .. 
Sonra gencim de ... Böyle m:ıceralar 8 U L M A C A M 1 Z 
hakkımdır .. a a... Gtılümsüyor. evet 
kadın bana gülümsüyor ... Hem ne ılık 
bir gülüşü var ... Ne vadedici bir gülüş ... 
Adeta bu glllüşün arkasında bütün bir 
macera S!l.klı gibi... LAtln sırtı bana ? 
dönük olan pinponun bundan haberi 
blle yok ... Oh olsun ... Evli barklı, to
run sahibi insanın yiyeceği halt mı / 
bu? ... Şu esnada ondan kansının ve 
torunlann•n namına intikam alıyo
rı.m ... Ve bu intikam hususunda da lş
t2 karşımda mükt>mmel bir müttefik~. 
Genç, güzel, çekici bir müttefik .. Dur 
bakayım ben de ona gülümseyim._ 
Beltalım mukabele edecek mi? ... Aman 
etti etti.. Güldil. İşte gülilyor. Gene 
gfilüyor. Tabii canım ben karşısında 
oturan bunak herif gibi miyim? Hiç 1 ( ·--
oln·azsa yüzüm gözüm yerinde ... Dur ·soldan ~t aYU yukarıdan qatı 
h'r daha gültimslyeylm... Aman... Ne 1 _ Bir .sezbe _ Nida. 
t tlı tatlı mukabele ediyor.• 2 _ Vasıta olan. 

Ahmed şimdi kendisini sevgilisi ne 3 - Dejtlştlren. 
nzaktnn uzaRa l"aretıerle anlaşan es- 4 - Dini merasiirı - Am:ıvudun 
ki zaman A,ıklanna benzetiyordu ve balL 
bu komediyi devam ettirdi. Önünde 5 - Sonuna tİ• gelirse Udnci dere-
duıan paketinden bir sigara aldı. Bu- cede 1f olur - Nefi edatı. 
nu genç kadına bakarak yaktı 6- Yunanlstanla Türkiye arasın-
Sanşın kadın da bunun üzerine kır- dakl adalar. 

mızı dudaklan arasına bir .sigara iliş- 7 - Arabistan kirezl apçlan. 
tirdi. Biraz sonra Ahmed etrafa his- 8 - Renkll renkli. 

RADYO 
1 Bugünkü program J 

Öfle ve aqam 

12,30 Program, 
12,33 Karı.tık 

şarkılar, 

12,45 Ajans ha
berleri, 

13,00 Karıtıt 
ıartılar 

13,15 Kanşık 
program, Pl. 

18,03 Dans ha
valan CPl.) 

18,15 Memleket 
Poatası, 

18,25 Konuşma 
<Dış politi

ka hAdlselerl) 
18,45 Çocuk 

saati, 
19.30 Ajans ha

berleri, 
19,45 Fasıl sazı, 

20,15 Radyo ga
zetesi, 

20,45 Bir halk 
türküsü 

öğreniyoruz. 
21,00 Ziraat tat-

vlmi n top
rak mahsulle
ri borsası, 

21,10 Solo şarkı
lar, 

21,25 Riyaseti -
cllmhur 
bandosu, 

22,10 Kanşık 
!iQrkılar ve 
türküler, 

22,30 Ajans 
haberleri, 

22,45 Cazband 
{Pi.) 

* 3 Temmuz 
perşembe sabahı 

7,30 Program, 
7 .33 Hafif prog

ram <PI.> 
7 ,45 Ajans ha

berleri, 
8,00 Hafif prog

ramın de
vamı <Pl.l 

8,30 Evin saati. 

settlrmeden bira kadehini genç kadı- 9 - Japon parası - Sonuna .. t. ge-
na batarak taldırdı. Ve gillümsedlk- lirse kocaman demektir - Başına .t. yer degı"' • &tİrecek 
ten sonra bardalhnın içindekini bo- geline kalın detll. ~ 

şaıttı. 10 - LAhza - Ahzederten. kiracılara ta vaiye ! 
Kadın da gene a:vnc-n buna mulca- Geçen bulmacanum halli 

bele etti. Gözleri Ahmedde kadehini Soldan sal ava 111undan aşalı Aktam"ın KOC'OK iLAN· 
kaldırdı. LAkln onun bu hareketini 1 - Karadeniz, 2 - Avam, Fi.Um, LARl'nı dikkatl11 okursanız 
ihtiyar farkctm!ştı. Yaşlı donjuan 3 - Radife, Aya, 4 - Amire, ovar, kendinize en elveriıli yurdu 
yavaşça bnşını arkaya çevirdi ve Ah- 5 - Felemenk 8 - Efe, Ekle, 7 - vorulmadan bulabilirsiniz. 
medle göz göze geldi. Delikanlı için- Ni, Omlet, 8 - İlAveetmek, 9 - Ziyan, llml••••••••••• .. 
den : •Herif şimdi küplere binecektir_ Ela, 10 - Marta. Kaz. 
L 

YENi NF.SRIY AT: -------
KAÇAK 

• Nejat Sander ve Fikret t}'rgüp ta
rafından terceme edllen Remzi kitab
evinin cDünya muharrirlerinden ter
cümeler serisinin 48 ne! kitabı olarak 
lntitar eden ve Kaçat romanını bü
tün edebiyat meraklılanna tavsiye 
ederiz. 

PERDE ve SAHNE 
Bu aylık sinema ve tiyatro mecmu

asının temmuz sayısı birçok resimler
le _çıkmıştır. İçinde S2Um Nüzhet 
Oerçek'in, Hikmet Feridun b'ln, 
Muhsin Er4uğrulun, Vasfi R. Zobu'nun 
Mefharet Ersinin, Servet Morayın ve 
Füruzan Cemali'nin kıymeti! yazıları 
vardır. 

YARIMAY 
B ualle ve gençli kmecmuasının 

J ,temmuz sayısı güzel bir kapakla ve 
dolgun meilnderlcatla intişar etm!ştlr. 
Facrt Atı şairleri albümü, eski Şehza
debaşı, Yeni Sabah sekreteri. kadın 
romancılara bir bakış ve saire gibi 
birçok makaleler, hlUyeler ve roman
lar vardır. 

Y etı1ay G~lik tuhesinden: 
Y eıılay Gençlik tubeainin tertip 

ettiği yaz gezintisi 6/7 / 941 Pazar 
günj yapılacak ve vapuru ile Köp
rüden hareket edile'i\ek Sarıyer Şifa 
suyuna gidilecektir. Arzu eden aza
lanmızın tetriAeri rica olunur. 

Beyotlu balkevlnden: 
1 - 2/Temmuz/941 Çarşamba gü

nü saat 17.30 da Halkevlmlztn Tepe
başındakl merkez binasında yardım 
sevenler cemiyeti İstanbul merkez 
heyeti adına Bayan Nezihe Muhiddin 
tarafından cTürk kadınının vazifele
ri• mevzuunda bir konferans verile
cektir. 2 - Herkes geleblllr. 

1 Temmuz 19411 

ORDULARI DURDURAN KADIN 
Tefrika No. 173 

- Demek ki. Kostantanıyede Oldtl· 
tünil duydutumuz kadın Sa!de detll· 
mit- öyle mt? 

- Evet. Bana ltlmad ediniz.. Saide 
Blzansa ayak basmamıttır. 

••• 
Leontaryoı, Çelebi 

Mehmedin huzurunda 

Yazan: tsKENDER F. SERTEi t 1 
çe kendlslne refakate memur edllml4· 
tl 

İlyas pqa, zarif, ince ntıktelerile 
me-~hurdu. Blt gQn Blzanalı elçi ne 
konuşurken: 

- Güzel sözler ve zarif hediyeleri• 
padişahı ne çabuk avladın Leontar-
1081 - dedi. İinparator bu ' " 'leni bol 
yere .seçmemtş. Bu husust.L muvaf-

Padlşahm salona geldiğini ve tah- falnyetln şayanı takdirdir do~rusu. 
ta oturdutunu haber vermlflerdl Leontaryos da llf altında kalır bil 

Bizans elçisi, biran evvel Çelebi adam detlldt. Derhal İlyas paşaya f11 
Mehmedle görüşmek 1çln sa.bımzlanı- cevabı verıniftl: 
yordu. Bu natuk adam, İzmit Jsyannu - İmparator hazretleri, zatı faha
bastırdıll için, imparator namına pa- nenin böyle rentıı tqlarla avlanaca
dlşaha klmblllr ne medhlyeler okuya- tından emin olsa, Bizans hazlneslnde
caktı. Leontaryo.,ıın getlrdlli hediye- lı:I bilttın kıymetli taşlan Edlmeye 
ler sekiz Blzan.slı tıtatuı elleri llsttınde gönderir ve padfşahm bastıtı yerleri 
ve kapı medhallnde betllyordu. bu t&41arla döşeUrdl: 

Vezirli.zam Beyazıd pqa, t;elebl İlyas pa.p. nüktede, Leontaryos da 
Mehmedln yanında duruyordu. milballgada mahir tanınmıt şahsi-

Elçiyi İlyu Pllf& huzura IMilrtlyor- yetıerdl. İlyas paşa bu cevaptan. tm• 
du. ' ı>artorun hazinesinde pek çok tıymetll 

Dlter vezirler ve sancak beyleri aa- tat ve mücevher bulundutunu anla-
lonun iki tarafında sıralanmışlardı. DUf oluyordu. Ayni zamanda Leontar-

Leontaryos .salona girer girmez et- 108 da p~hın bir avuç zfunrüdle 
raftalı:l kalabalıRı görünce f8,flrdı. tı- kolay kolay av namıpacallnı anlat
ya.s Paf& ile tahtın bet adım gerisine mış bulunuyordu. 
kadar yürüdü. Burada bir dlzlnl yere İlyas P8.411 ile Leontaryosun çok hot 
koyarak etlldl, padl.§ahı sellmladı. konu.tmalan vardı. Hattl bir gün Be
İlya.s paşa, elçiyi ~ ldetlne ı1aye- yazıd pqa bile - tıya.s paşadan hot-
te mecbur etmek tçln, raftf9&: lanmadıll halde - her lklatne birden: 

- Almnı yere toy_ •- İnsan stzln 90hbetlnlzden ayrı-
Diye mınldandı. Bu ihtar BlUD8h lamtJor. İtlnfz bir araya gelince ne 

elçinin gururuna dokundu, takat lh- Jı:adar tatb kon11$UYOr.sunuz!a 
mal etmedi, alnmı yere götClrdil. Son- Demekten kendini alamamıştı Ma
ra diz tıstünde durdu. Ve yilksek ses- amaflh İlyas paşa bunu Leontaryo1 
le: 1~ bir iltifat. fakat kendi hesabına 

- Ha.şmetmeap! dedi - aon muvat- da bir nevi hakaret telikti etmişti. 
faJnyetlnlzden imparator hazretleri Zlra, bu iltifata ancak htlkilmdar da~ 
pek memnun kaldılar, kulunmu, zatı tavuklan muhatap olablllrdl. Halbuki, 
şahanelerini tebrike memur ettiler. tı:vaa pa.şa birçok muharebelerde bil· 

Celebi Mehmed bu tebrlttn aebebinl yilk yararlıklar göstermiş kıymetli bir 
anlamak istiyordu. kumandandı. O hlc bir zaman bir dal-

- Bu kadar baatt bir muvaffakıyet kavut olamazdı. 
tebrtte değmez. İmparator bu 141 mu- Beyazıd pa.şaya bl.rşey hlasettlrme-
azzam bir zafer mi telltkl etti? mlftı amma, bu fthamm altında da 

- Bizce büyilk bir werden daha kalmamata ah'detmfştl. 
mlnalıdır, h~metmeapl Çilnttı, bu - Hele tu misafirleri bir savalım. 
laller tenkil edllmemlt olaaydt. B1ana Ben ona verecet cevabı bmrtm. 
sınırlanna kadar uzanaca1clardı. B\sS Diyordu. 
rahatsız edeceklerdi. Bu yilsden zatı tıya.s pqa çot kinci bir adamdL 
l&hanelertne m1nnettarhtımm anııet- Be)'Uld pa.p. De hlç geçlnemezdL De-
met bilyiit bir vazife oldu. J'Uld 1)1.fa, İlya.s pqa için: 

Bu sırada İlya.s pqanın t.taretne, - Çot nobran adam.. 
uşatlar hecflyelert getirip padlfahm Der ve onun ülertne ehemmiyet 
önünden birer birer ıeçtuer. nrmeml. Bqazad paşa t&I dlnlem!.t 

Bu hediyeler arasında Çelebi Meh- vezlrlerdend!. tlyu paşa lae, veztri
medln gözüne Ulşen blr zilmrild ger- bamın her hareketinden bir mlna 
danlık vardı. Çelebi Mehmed bu ger- çıkanr. gilnlerce söylenip dururdu. 
danlıRı vaktlle Blzanstan geçerken bir Bir gün Leontaryosla konuşurken: 
prensesin göğ'silnde görmüş ve prense- - İmparatorun veziri ile aranız lJl 
se: cBu zümn1dler mi size QOk yakıf- midir? 
mı~. yoksa blllür göğsünüz mil bu tat- Diye sordu. Leontaryos: 
!arı kıyınetıendlrmlt?!• demekle hem - Evet .. çok iyidir. dedi, ml\amafth 
prensesin gilzelllllne hem de tqlarm benim, hayatta hiç blr kimse ile aram 
kıymetine ııaret etmlfti. açık detııdlr. Nleln sordunuz? 

İmparator bu sözleri unutmamış - Aranız açıldııtı zaman ne yapar-
olacak ki, elçiyi Edlmeye gönderirken, sınız .. nasıl barışırsınız? diyecektim. 
prenses Maryanın g()Rsündetı züm- Leontaryoa gilldtl: 
rild gerdanlığı da padı.,.ha hediye - Benlm için başkalarlle kavganın 
ediyordu. mlnası yoktur. Hiç kimse ile aram 

Gerçek. sultan Mehmed de bu yeşil açılmadıll için. banşmak da mevzuu 
taşlan görünce, prenses Maryayı ha- bahb olamaz. Siz, hayatı çok ciddi 
tırlayarak gülümsemişti. mlnada muhakeme ediyorsunuz nnı· 

Çelebi Mehmed. Leontarvosa: yorum, devletlim? Geçirdiğimiz şu tı-
- İmparator zahmet etınltler. dedi, sa ömilr, bir bardak suya benzer .. ona 

?>u hediyelerden pek memnun oldutu- d.~kmeden. bulandırmadan ne kadar 
mu söyler ve dostluğumuzun devamını surilkllyeblllrsen. bu zaman içinde 
arzu ettıtlml de flhe edersin! gcolrecetlmlz günlerde de o nlsbette 

rahat edeblllrz. Bu kadar kısa bir 
ömür içinde kavgaya, Ozilntüye yer 
ve zaman vermek hem abes, hem de 
gülünç olur. devletlim 1 

Leontaryos bundan sonra Osmanlı 
devletinin Avrupa üzerindeki nüfu
zundan ve Türk mllletlnln evsafından 
bahseden uzun bir medhlye ile tali.
katını bir daha ıtöstermet fırsatını 
bulmuş ve bu medhiyeye mukabil pa
d!şah da kendisine, çok kıymetli ve 
üstü elmas ve zebercedlerle tezyin 
edldmlş bir mücevher kutusu hediye 
etmek suretııe taltif etmişti. 

Bu sırada padişah vezlrllzanun ku
lağına blrşeyler fısıldadı. Beyazıd pa
~ ikl adım yilrildil ve Leontadyosa hi
taben: . 

- Birkaç gün sarayda mlsaflr kala
caksınız .. zatı şahane Edimemlzl gez
meniz! irade buyurdular, dedi. 

Leontaryos padişahın iltifatın& te
şekkür e:derek geriye çeklldl. 

O gün sarayın misafirlere mahsus 
kısmında Bizans elçisine ve adnmlan
na odalar a.ynlmıştı. İlyas paşa. Leon
taryos Edlrnede bulunduğu müddet-

L 

İlyas paşa, Leontaryosla konuştuk
ça. bu adamın söderlnden bir hayU 
~ifade ediyordu. 

Leontaryos geniş yürekli bir adam
dı. 
GörQftüttı ttmaelere: •Qok yaşamak 

için biraz tör, biraz da snRtr olmalı!• 
derdi. İlyas paşaya da kendi felsefe
lerinden bah.!ederek tatlı tatlı konu
şurdu. 

Bir gün Çelebi sultan Mehmed, İl
yas Pafllya, Bizanslı misafirin ne yap. 
tıtını sordu. İlyas paşa: 

- Çok hol}SOhbet bir ada:n, d"dt, 
insan onu dlnlemete doyamıyor, şev
ketlim! 

- Masal mı anlatıyor? ... Taklld mi 
yapıyor?... Güldürüp eğlendiriyor 
mu? 

(Arkas ıvar) 

Tefrika No. 122 

Giizel GOzl'ii Kız 
le kendisinı süzen torununu bileğin- Şimdi Recep Caıı düıünüyor, gör- - Birra:: rahatsızım ... - dedi. - - Bilirsiniz ki, evlatlarımın ._ 
den tuttu. Muhabbetle kendine doğ- düği manzaradan bir mana çıkara- Dok.tor beyi" söyle ... Yemeie inmi- t~ba~ ır.evzuu bahsolunca çılgına 
ru çekti. L Y mıyordu. yeceğinı. .• donenm .. 

- M.eieıııı;... avrum ..• Görüyor- Kendi kendine fÖyle düıünmek- Rauf. çok geçmeden sevıilisinin Rauf, hayretle ve biraz da rllha~ 
sun ya ... Sen ne istedinaen hepaini teydi: yanına "'eldi. b L • yaram;: , 
yapbm ... Bunlan sen arzu ettiğin c- F"ıfi. muhakkak ki Leyl&nm Tel&tla: - Ya ... EYelatJannızın iatikbali 

• • için yapbm •.. Şimdi memnun mu- kulak memeeini lcoparmıtb. Bunda - Neniz Yar) . ..• diye sordu. demek.. Fakat elhamdülillah fena 
- S&ylqin kanmL •• Daraya sel· m•Zlll!ft &ldiliUn&. bundan kimse- sun> yalanı yol-. tur .•• Hattl bunu kendim Zavallı kadın hızlı hızlı nefea alı- nziye'te deliller. .. Calüdi de ken• 

Iİla. .. Kendisiyle koeupnak İ8tiyo- ye bah.etmİJ'eceiini .öyle .•• Hattl Cevap V3fllleksizin. küçük kız. ilü bile habrlıyorum ... Yarasını ken· yordu. Buna raimen. bitin irade- eli oi'am gı°bi seviyorum... Buna 
ımn. M.na telmih ftl kina,.elerde bile bu- minimini kolunu büyük ha'baaına dim aamutbnı .•• Ellerimle ... Metre- sini topladı. Kendine hakim oldu. sİ7 de peklll biliyorıu~uz .. • 

Rwam, kaynı pederine hakta. luı~~~li ·Di:dar·· ~a-~~·=· uzattı. Sonn. ihtiyann kocaman ha- •İmin kulaiJnm yansı gitmittl··· Öy- Fakat gene de o derece sayritabit - Zabit olunca k.imbilir nereye 
Cnap Termebizin azaklafb. 171 IUl&D • Da11D11 • !"11 kucakladı. Onu yanaklanndan l~ae timdi lcal'flmda !;ulun-. be- bir halde bulunuyordu ki. fnbll- nzile ile gidecek ... Kendi.ini pek 

ft!~~clan hfr dakika geçmifti ki. - saz ~enyo~··· - ~edL - operek: . nımle konutar. bu kadın mahud deliii doktor Rauf Tuirulan sa.un- eeyrek görebileceğim .•• 
~ ~~~ö=-~tçı. onun Şayet kalhinde ~en pıpnanlık - Memn~nam .• : • dc:dL •• Güzel Cözlü Kız deiildi.> tlen kaçmadı. MClabat. içini çekti: 
-T• IJU__.. ... chquyoran ndeclO:oram... H~yd-.r, cmayet 1tl~ olan kirli Derhal aklma bqka bir dütünce Gitb"kçe endifeye düterek: - Zan1b kızımız Aliyecik .•• 

- Hanım. •• Sen elini b&tln mie- lhti,..r, od..un içinde dolaprak: eUenyle ba •f •e temız çocula fu- .. eldi: _ N l M-••L - t BakaLm 0 ne olacak> 
,,. _ __ --"' M-"'-._ı --x.... l t Lten L L- :ı..:..._ • e o ayeti', ne Tar, ...... ••• I 
1U111a11 ··-r - -...,.. ,,-.u... a mnu etme& ıııı;or-.u7or SIU17- c- Fakat o takdirde. niçm bu dedi Epeyce du • ti - npllah iyi bir kısmeti çıkar 

- EIJwndülilllb... Ve titrek Mr ...ı!' eli. ~UDll lü..ettitinden baydud ce- kadm Fiftnin kendisinden para saz- bi; deiirklik sara,.::.~. E:~ nlenir.. • 
- Dinle beni. lwum .•. Hayatta - Meleli de ~··• riledi dı~ l'UI oluyor) F"di ba ka- gı°bi deii)ain" - Peki amma, nerede öyle bir 

pek çok kmurlanm oldu... BGyGk ICac:Ln bziyle torununu çaiardL Fakat l.albinde duyduiu inciap dana :idden Leyi& sanarak pntaj _ • . . az... ada.,. .•• 
r-ünahlar ••• itiraf ediyorum ••• Fakat Saatçi de. onlara doiru yürüdü: pelc kuvv~tllydi. yap.yor .•. > _ Halbulü ollunuzla liulQflDA- - Naal adam) .•• 
sene de Mnden bir wey istiyece- - Malike .•• Çok fena 'bir haatah- Hayabnd.:1 ula hiaetmediii bir Bapnı salladı: nazdan aenra, arbk 0 hazin, me,ua - Öyle bir adam ld. timdi lle-
Pn··· la yalı:alanllllfbm ••. lzmab çekiyor- duygu ile titrey.erek.. bGyük .haha. c- Bu itin içinde Rarİp esrar hallerinizin tekrar avdet etmiyece- min bilm.-diğini. hu izdivaç dolayı-

- Söyle bakalım. neymit. •• dum. Onun için nek bqin davran- torunu:ıun saf alnına ılk buseyı kon- VPr... Her neyee meydana çıkar- ğjni sa;,mııbm. Bir azalMnız. bir dil- siyle öirenecektir... Kızunu:ı al-
- Ka"t;ahatim ne olana olıian. dım una lcaqa. •. Beni affediyor mu- durdu. malı .• ·• tünc~niz var... Fikrinizi kemiren malc&ar. elbt!t kaçacak ... 

dindar bir İnHft olmak afati,le. l>e- san, yawum... . ~·• . . O arada. Melahat. peripn bir her neyse, bunu muhakkak ben de Doktor, l>qın. salladu 
ıri mazur görmen. affetmen Iamn Kız. gayet glzel hir tebe.ümle: 1. °dbe~ babc;esMt~aliancalar1 ge- halde olan uçlannı düzelterek, be- öirenmeliyim. •• - Ben bu nziveti zaten düıün· 
ıelir · · • Şefkat 'Ye mllll1emetle ba- - Size dair fena olan hiç bir teYi iıp ~ ec:pİ e .:nen~ ma- yecan •e korku içinde evine dön- Kadm bJ~ kue gı°bi çırpınıyordu. düm. · • I 
nket etmeliain. •• hatırJam17ol'tllll... Şayet iyi)ettinme ~ aıch. a mc,_a. ... Of• mekte7di. - Dofn:... Fikrimi mUthit PJ• - Ve tabit. siz de.. ••!et kantık 

- ~et. • bunda ... dolayı çok meead11111... Leyli:: dala k d aiaçlar Odaauaa pdi. Zile bub; ıelen Jer kemiriyor ... Fena haldvim... oJ.Laiana. Mlledilmesı mutk61. hat-
- vyl979e. yemaa et. •• Aramizd-. batlr'u iclni çekti. Sonra. dikkat-~ u:b:ıa.e~ID hizmetçVe: ' - Nedir? ' (Arlı. .. , . 

· &fk ft macen romam Nakleden: (VI • N4) 



2 Temmuz 1941 '.AKŞAM Sahife , 

Fransa - SovyefJer 
Münasebetin kesilmesi 
tabii birteY addediliyor 

Y edikulede bir deri 
fabrikası yandı 

Dünkü deniz yar1şlci.r1 
çok muntazam oldu 

\1'."dty ~ (A.A.) - işgal ilhnda 
bulun.ası ve bµlumnuraıı Fransadaki 
bütün Sovyet !konsoto.luklan ya ka· 
pab1mıJ -veya kapatılmak üzeredir. 
Sovyet aipfomatlan ôün akpm hu
;ırusİ bir .trenle Vichy

0

yi terlcetmiş· 

Muhtelif yerlerinden 
Hüseyin hastaneye 

• • yanan ışçı 

kaldınldı 

Münakalat Vekili yarışları büyük ıerç,d.y j <AA._):-- ~r~sa ile 
Sovy.etler arnSJndaki sıyası munase-

bir al8.ka ile takip ettiler t=n t:1b:"bi~~y;ak~:d': 
Fransız bükümetleri tarafından alı

Galatasarayh denizciler, 
müsabakalarında 

kürek 
birinciliği 

ve yelken 
aldılar 

~ 
' • t 
~ 

Dünkü yan lar<\a: Şarpiler müsabaka hazırbğıncla, Münakalat Vekili mükafat te\'zi ve yarışlan 
takib ediyor. Galatasaray başkaptanı kazandığı mükifatla 

Denızcner bayrnmı münııscbetile ve yelken yanşları enteresan olmuş, 1 Pertev (Galntasımıy) 7.23 
~den terblyest İstanbul direktörlüğü kürek ve yelkende gerek takım ve ge- n Celal <Güneşl 
ı::tından tert.ij> edilen küre~ ve yel- rekse ferd ttıbıı.rlle Galatasarayh IIT Cemil CHereke) 

Yanşlan dün Moda koyunea ya.- sporcular büyük bir muvaffakıyet gös- İki çifte bayanlar: 
~ ve bu suretle kabotaj brı:rrıı.mı tererek günün blrlncillğini kazanmış- I Behln • Nazlı - Suzan Galata.sa· 
bir ~~re~~ tarafından da r arlnk :iar ve Beden ternlyesl müdürlüğü ta- ray) 4.15 • 

İki e Bnml§tır. rafından kendllcrine çok ltlymctll bi· II Necla - Müzehher - Müzeyyen 
,..,,_ senedenberi yapılamıyan bı ya- rer kupa hediye edilmiştir. (Fenerbahçel 
--r, deniz sporlle ull'raşan klüpler 
De halk arasında geniş bir alaka Yüksek deniz ticaret mekt.001 tale
lllandı.nnış ve l\~ koyundaki yarış belerlnin yaptığı deniz kayak müsa
llahası sabahın etken saatlerinden ıtı- baka.lan ile akvoplan üzerinde nkro· 
llaren Ka.de§, Denlzyol!an, Şil'.keti batık numaralar günün en cazlp hn
Banıye 'Vapurlnrlle motör kotra ve reketLeri olmuş ve halk tarafından 
Jtlıtıe.rce sandal lle çeıırllmlş bulunu- çok alkışlanmıştır. 
>'Ordu. Galatasaray - Fencrl:>ahçe - Bey
Y~fisabakaların başlamasına. yakın koz - Güneş - Anadolu - Demfrspor 
dl:~ada 1stlrahatte bulunan Reisi- ve Hereke spor klüplerlnin iştirlı.k et· 
bayanu~u~ muhterem refikalan tl~l kürek yanşlanndan sonra saat 
ratıı oıan°!ahvdc Yelken sporuna me- 18 de şarpller arasında icra edilen ve 

... umlraı y 16 şa.rplnln 1§ttraltlle yapılan yelken 
ftret Vennlşlerdir. anş sahasına yarışlarından sonra müsabakalara ni-

Mfisabakalann başla yayet verilmiştir. 
earıra da Mün kal~ masınclnn biraz Müsabakaları müteakip Münnkalat 
Kerim İnceda a t Vekıu B. Cevdet Vekili Cevdet Kerim İncedayı hakem 
Belediye Yl, refakatinde vaıı ve -
halde relsl Dr. Lütn Kırdar olduğu motörünc gelerek ınusaba'kalann bu-

l'arI§ Bafuı.ruı eı yük bir in.Uzam ve muvaffakıyetle ba-
:rece alan sı>orcııru: g m4Ier ve de- şanlmasından ve Deniz bapramının 
IOnra Acar lDotôrün tebrik ettikten .sporcular tarafından parlak blr suret-
~rİnönü tarat:ııd:n ~:~ı ~~= te kutlanmasından dolayı hakem he
ıı...ı,,; ... ~~ aıHusnü Gökdenizer'in yetini ve Beden terbiyesi İstanbul mü
=-~mugı tı da dürü B. Feridun Dirimtekhı ile Su 
a.tanhtı tarafında: ida ve Bu 8POrlan sporlan ajanı B. Şazl Tezcanı tebrik 
la.r umuınt ve büyüt ~ edllen Yarış- ve takdir etmiştir. 
~ ve çok talal>alı:t b r alaka topla- Y~arda alınan teknik neticelerJ 
lcsı Yanşlan blr meratıı küt-
etmişlerdlr zevk ve heyecanla takip sırasııe bildiriyoruz: 

BUhnssa • k:lüpler Bir çlfte bayanlar: 
feklşme halinde arasında :sıkı bir ı Nazlı (Galatasaray) 4.40 

cereyan eden kürek Bir çifte erkekler: 

İki çifte erkekler: 
I Rcşs.d - All - Süha (O:ılnta.sa· 

rey) 6.43 
n Said - Muhsin - Ali (Hereke) 
III Zekfil - Osman - Veclhl <Fe· 

nerbahçc) 
Bu müsabakada Galatasaraym 

Yahya - Pertev - Reha ekipl kısa bit 
farkla. ikinci gelmiş 1se de müsabaka 
harlcl olduğundan, derece verilme
miştir. 

4 tek bayanlar: 
ı NaZlı - Sabahat - Güner - Behi

ye Suzan <Galatasarap 8.17.2 
4 tek erkekler: 
I Reşad - Tevfik - Kesim - Tur

gud - Satı (Galatasaray) G.31.3 
II Cihad - İbrahim - Safi - Nl

had - Kemal (Beykoz) 
m Zckill - Mustafa - semih -

Behçet - Salih <Feneı't>ahçe) 
Deniz kayak müsabakası: 
I Mümtaz Diken (Deniz ticaret) 
ll Mustafa İnce (Den\z ticaret) 

Şarpi müsabakaları: 

J Mahmud (Galatasaray) 25.35 
ll Bürhan (Galatasaray) 
III Hasan (Galatasaray) 
ıv Feyyaz (Demirspor) 

Galatasaray birincisi bayanlar ve deniz kayağı 

nan tedbirler silsilesinin 60n halka
sıdır. 

23/8/39 Alman • Rus anlaşması 
f .ranSJZ dkfın umumiyesi tarafından 
bir ilıane:t olarak tela'kki edilmişti. 
ÇünlW o esnada SoYyct hükUmeti 
Fransa ile müzakere halinde bulu
nuyor.da. !Fransız komünist partisi, 
huna .r.ağmen, Moskova j)e eJ birliği 
ya,pımıtır. Ve bu babdaki açı~ bir 
me.kı.ulıa 4 l komünist mebus ımza
laımobr. Bunun ıüu:rine bu mebus
lanl brp 5 /9 /39 da takibat yapıl· 
mt§ Te ikomünist mebuslann i&lı:at· 
ianna 1940 da mebusan ve lyan 
ınedi.lcriJlce karar ven1miftlr. 

17 :kanunusanide Ruşya ile ticaret 
münasrhetlcri kesı"lmit ve 5 ıubat· 
ta ıd. P.ariste Rus ticaret mümessil· 
l.iğinde araştırmalar yapılm~tır. 

Franaadaki Sovyet ala
caklari verilmiyecek 
V..cL,- ~ {A.A.) - FnnA mali

ye .nazırı. F nnsadaki bütün Sovyet 
aJacaldmmı bir .emirname ile .derhal 
hlo'ke dm.iştir. 

~...;;...--~~------

Paderewski 
Ahval müsaade edince 

ceaed lngiltereye 
götürülecek 

Fa'bribmn ,Milhktlm .,...qj Wi 

Dün akpm üzeri Y:edikulede gayrdi ile,.öndüriüe'hilıqtir. 18,26 
:Kazlıçe~ede Papadopulo Te ıürc- da l>aılayan yangın «!ört beı nat 
kasına ait deri fabrilCnsuıda yangın devam etmiftir. 
çıkmıı iki katlı kargir ve çatuı ahpp Y~ .sebebi lcaynatılma'lcta 
olan 2/ .ıf :numaralı :fabrika ile l>~ olan ~emil( ıteneieainin a]bndan 
fabrika müıtc:milatından 3 ibtlı "eli· parla~ı ;ve yakınında liulunan 
ğer ahfap bir im&iatlıane tamamen benzinlerin atş .almaaıdır. ltÇiler
,.anmtffarchr. den Hiis Jiıı Tücudunun mul.telif 

Atq \mdenbire büyüCI~ için yeTlerinClea yanmıı 'ff Ermeni haı· 
lstanlnıl itfaiye grupuna yardımcı 'tanesine -nalcledilmiıfu. Fabiiltanın 
olarak Bakırköy grupu da yangına 7.000 tiraya aıgottalı olduğu an1aııl• 
gelmiı ve atct ancak iki grupun mı§br. Talliltata devam cail~r. 

Çin harbi 
Atılan bombala~dan 
lngiliz büyük elçıiiği 

yıkıldi 

8. Hif ler su1b 
teklif ediyormuı 

(&ş tsafJ 1 :inci sahifede) 

rtnı ıtaz ederek. Bitlerin yeniden İn· 
Lonara 1 (A.A.) - Polonya ka- gll~-wya. Ametlkaya hücum ede-

binelİ fevkalide :içtiınuoda Pad~- Çunlcing J '(A.A.) - Çunking cetinl ve 111ıınu yapbğı zaman bu lJd 
resvSklmn meale:ki hayatını tebcıl üzerine evvelki gün yapılan hava milletten blrinlıı dlğerlne ')'Udun ıet• 
ctmi~ w-e ıbüyük vatanperver 'Ve mu- hücumundan sonra - ki bu hücum meslne im'EAn vermemek Utedi~l te
siki~as, ölümünün Polony.a dava· esnasında ingiliz büyük elçiliği yı- ~:::.tirmektediL.Bu, nazUerln me
st JçıD :!:fi edilrmcz bit ziya -oldu- kılmıştı - Japon tayyareleri dün Amerika ıBahrlY.e :llazın, İngiltere· 
ğunu ıteyit ed.erCk hayatının Polon· yeniden şehri bombardıman etmiştir. nln, bu ıSUlh teltllflertne okulakaısnuya .. 
ya uğrunda uzun bir fedakarlık teı- Amerikan büyüli elçisinin ikamet- calmı :ve Amerikan yar..dmıına Jtimadı 
kil cttiiiae Iİ§arct etmiştir. gihının hemen üst tarafındaki tepe· olduğun~ ve Amerikalılara tliişen va• 

K:a'bıae cesedin abva1 müsaade l •· · biı çok bomba diqmiit· :zllenln Ingllb:lere, Amerlknn ırardımı-
!t l . er uzcnne ına tam mana&lle güvenebllec.eklerl:rd 

.edince 1.ngı1tereye .gdm mesıne ve tür. Amerika, A1manya, F~sa: anlatmak oldtğunu ~ydetmettedlr. 
in~ edilmekte olan bir Polonya ge- İtalya. Belçika. Hollanda c1çilılden B. Knox .zaruret hası oldu~u tak• 
:misine \gnacc P.adcrewki isminin ile İngiliz konsoloabaneainin hulun· dinle, !Am~n mllle:Unhı 'harbe gir• 
verilmesine karar vermiştir. duğu Yaııpe"uin caıub sabili hamı. mele hazır Olduğunu :D:be ~'lonektc-

P.aderewaki'ye nişan Jı.ponlar tarafından Çunking"e yapı· dlr. Amerikan mllletl lngilte:en'ı: yı
t..ilrıı ~ {A A.) _ Polonya h- lan hava hücumlan bahsinde emnl- itılınasma meydan ~rmemc.it lazıın 

• .L ~- '--- , k ·ı• CJ'lmi tJr geldiği noktasında ihu\tfımet\e muta• 
hin • ;. feVlcalade içtimamoa '~ yet mıntaıır.aaı 0 ara 1 a~ e 1 ~ • bik ibtilunmakta ve Hitler1 hC7iliıete 
yanlllta bUlunan general Sikorak.i. Fakat bu mıntaka _da bır çok defa uğratacalc tetlliirlere tevessül ıetm" 
R~unın taıvihile Virmti Mi- laombardımana tabı tutulmuttur. *11 Um.amdaT1nnna bırnltmnktadır. 
litan Polonya .askeri nipnının yük· Amerikadan Çine gönde- B. Knax Amer.ib.nın 
sek rütbe.sinin müteveffa Padcrew9- riJen malzeme 
lti°ye hir .bilime! ~anesi olarak ve· Tokyo 1 (A.A.) _ Domei ajan- harbe gİrme&İnİ ya.km 
rildiiiai bildirmiftir. sına göre, Amerikan vapurlan, Ran· görüyormuı 

t 8 1 
go011°a, Çunking kuvvetleri için 50 V-.iaatoa ı (A.A.) _ B. Knox 

Günlük orsa tayyare. mü~ ~ilcdania ~lı"k. tarafından aöylencn nutuk Vap.g-
- ·- kuqun. _}>akır, .Jnfı1alc maadcaı ve tonda tabii hir h~·ecaıı uyandırmış· 
ESIUll 'Te TAllVhAT • UMBtfO daha diğer lıarp levazımı plcarmış· br. Huıl .oiaa ııiJk inıiba bahri}'e na-

n NUJ[UD rtATLERt l~dı.'::. Dom~ ajansınm İli'\"el~ },~)- nnnm, 1ingi}tereyc ve lbinat Ameri-
1 Temmm: 1941 dircliiine. go.re, Amerika Biılqik by;a yar:dmı etmc'k için Amen1tanın 

!DEVLET BORÇLARI d~ ~~~ ~ b.u- lıaibe girmeaüii .açı'kça :iatunij olma-
L. K. ııüDlüi na\lıyat imklnlarmı uç mn- aıdır. Bu .nutuk .unaiy~ 'kadar B. 

s v~ m 'Türk lborcu ı n m 20.10 line çA..mak ma1ı:sacli\e lb• yolan KDOZ. taıafuıdan ıaöyle.ncn .ııublkla-
~ • '938 1kraıntyelı U.35 y~en .inıası Ye :smllletilmesi için na ıtaJıii •etİc.e9İ telilcki edilmekte 
,. > 1ISS ibcraıntye1l Etp.nl ıt.90 mühaac!ialer ve levazım da .söndcr· f" L_ı__~ w iL- .,,,,,.,_, __ 

" 1114 Blvaa-Bıwnmt 1 20.15 • Ye te 1 UUMmU11gU ··-1.f' 91..ı.--ım 
• UM sıvu-Brzurum 2-T ıG.:25 :melctedir. demOlcradere yari}rm etme'k için 
: ; 11!2 Hazine bonoları 65..50 kullanmak hususundaki malUın ar• 
• , Hl5 B.azinebonolan ıuo Orta Şarıkta zulanna uygun .. d.iedilmektedir. 
~ -. ma Buine bonolan 211.25 Bwıclaa .üç ay evvel :S. Knox: Harp 

A. Dmitı7olU tahv'Bi 1 - ll 45.- semileriom ticaret Ya,purlarma re• 
A. Deml??o11an tahvlll m 43

·
75 A .k d _·ı.: -!'-d fakat etmesini istemiş ve B. Roose-

A Demlryolu mümessil senet 38.25 merı & aD ÇO& Dl.IA &r• -'t ..ı ~ d . 11 • __ ..:ı'-'l 
. Um 47 .- • IVCI UCl11Z evnyeıen l:CZUJı .. mc-o 
~ ihn ~ senedi 40.25 da tayyare geldi .mde '18rar etmiJti. Baı:ün ~. Knox 

· m ess t Ameiikan donanmasının brbe ve-
RtsSI'! sENETLD 127.- Xlibire l (A.A) - Orta Şark ~ .o~9: ya'kın 'harekata iı?rak .~c-

T C idıfteZ bankası H 10 ta&i lnsiliz tunra bav,ndcriaiıa leci- Jlllll istiyor.. B. Roo.ueltin ımu.tak-
~: ~ ~~n:=1:ı~ 11~0 ricen arttınlmuı ;ip .on ......Janla bd bradarw :ı,.ımye 111&2ırmm • 

T. t, llır'U9 m""""1 Jlll. U8.-~ 'ft Ameribd• p&na ıpek dawamm e!kin ıunnm:iıyede "hmale 
A. n , 10nan .ştrkeU < ..r. llOl 25.,s çok t:anarelerle ~ m -"h .. cetiıaueii alca ..a.ya tvre -venmılli 
A. ~ tlrbU (Sil.Ol 41.- tenôttiı. Amerikan ımmntdatmdım :nud.temc1ctir. 
w-' ıcmmıo tir.,.. ..!! pdt ço\: tayyanıier 1(dmit :ve lüzme. Amerib.mıı harp tayya• 
Ştrbill Baodf6 ~ d . ıCl Ma • 
1'fı'bl:l '!laJTIJe tıe:nettl 21- k e ~ırmittir. eD • rtiJa ıtay- ' resi aİpanfı 

ECllad T.t'"1LU:Ri = =:_m .::-~1:~ V /. aJ0 ! t (ıı\.A..) -- H.d.iye 
itred1 ftDStye .1903 .._ ~ sen ~ •• -~ neaueti_ em. 1~.'000 • .0 ~ 

• • 1111 91.- o1- Tonllaaw.k."lar ~ p1- ilk J.aaı:_ ıta;narca ~-~ ~ 
~ ! Amorti .ı:::: m'i§ •e wıükemmel makineler oldu'k· ime_ m-. . aı:_~~ -ı: ~ ,_.-

K....- lannı isbat ede'bilec:ek mikdarda aç- 'PAnı etmiftH • .uu 91partJ _!~1111ye AB• 
INl7KUT ı d 1 -ı· i1_ . .ıı__ p"mdi dar yapılaı::larm -en büyuguaur. 

Tüm ıMlmı M.80 muı ar ır. ngı ız pı UUAJ"ı • V..W.tau 1 (A.1'.) _ Ayan 
••AJ- __ ... ,. ...... 3.1 .. 'bunlara alışmışlard1r. Ban1aT HuTn· _1:_: .:ı__ d .. 9J 1 ·ı 
... imi"" ~ .-& - .,. .:__:ı: _1 • el • ,.:ı me~ yar<11111 san ıgına .ını • 
Osmml1I ıtankam fbanlcnotJ :2.IO ea.?e ........,z tayy&rcaen erecesmue on dolarlık tahsisat :vcrilmeııi it.it· 

l ,.;;.;;;:;=;;;.,.=;;;;.;;;;;;......;.;~..-..------ mukemmel bulunuyorlar. Y . . _ 
a:uostro fngiliz 1ınva kuvvetlerinin hal- kında1ci kanan pro)esını b'l,d -et• 

"~- 1-ftrıne ı ,.,.ft_..,_ ., ,..., h k 1 · - - 1-·- ..,.n.. ve :imza edilmek tizere B • .uuuyı ... :ııw.o;; ... ~ .. _,. yan ava uvvet enne ustun ugu .R..... , .. d ilm- -
Nevyork llzerlne 100 .dıılar l.29.52'15 malum bir vakıadır. Şimdi hu mın· oMosc~ı!~ g~ulen ıştır. el l . 
CenevR 'fiıerlne lOO :rran:t :S0.30 takad har kau b 1 Alın uauaı:da .JJ unao mes c er n 
Maddd üer~ :ımJ ~ 12.89 a_, . ed ]tala u unan l . 8 !°1 tasfiyesi için ziraat işlerine JBnrfed"l .. 
Yokohum lir.er1ne 100 l'Cil suıı 75 ~yyareı:erı ~ ... !~0 tayyare en gı· c;..!.. 1.D00,.000,000 d1>larlık mi: İ· 
Sto'kbGlm ınzerlne 100 'kuron 30.88'15 bı kolayca diişuruluyorlar. . -" 1____ • • :d B 

sata aı!2 ~ 'P'D'JCsı e ey-az u-

>ray.a gönderilmiştir. TDR.llÇE Mt;HABEREll- Romanyada telgraflara 
icaamda Türk~ AI:naı:ca- - 'I. d ==========="--,, :ra w Almancadan Türkçeye ' sansur -.on u . 

lteıE:fmele.Ii de yapma.k .ıpı §im- Bükreş 1 (A.A.) - Neşredilen Faılib Aiimtlik .ŞubC'l!Jllen: 
m. gfmde 1-2 saat için bir zat resmi tebliğde 28 hazirandan itiba- Y.d. Ea.. T gm. Y. - fo O~ A 1-

~r. Teklif: Posta kutu- tren dahili ve harici telgra ra .• " mdi 5 1 1G1 ) çok acele ~ ... •••••su H52. •naiiı ::!azedildiii pildirilmcktedit. i beye mürctcaalı ilin olun~. 



Balıife 8 

F:ıtlh 1 inci Sulh Hukuk Mldm.-
1.iğinden Hl/& 
Topkapı haricinde Ta'kkeo1 mahal

lesinde Lltroz fırın caddesinde klilı 
olup Lukiyenin şa.ytan mutasarn1 ol· 
duğu eski G, 7, 8, 9, ıo. ıı ve 12. yent 
1/ 8, 2/8, 3/ 8 sayılı ga,runenkuliln iza
lcl şüyuu lçln açılan davada. mezık.ü& 
g rimenkulün diğer hissedarlarından 
Maı inanın fkametglUu meçhul olın&
sına mebni 9 - 12 - 1939 tarihinde 
mmen tebligat yapılıru§ lsede şimdi
ye kadar davete icabet eylemem.lf 
olduğundan hakkında gıyab taran 
Utihaz edilerek bu karann da lll
nen tebliğine karar verllml§ olma.tla 
muamlleyha Mar'Inanın 6 - 8 • 941 
Çarşamba günü saat 10 da mahkeme
ye gelmediği veya bir vekil glhıder
medlğl takdirde gıyabında. muhake
meye devam olunaca~ UAn olunur. 

ZAYİ - Seyrüseferden aldığını 615D 
ııumaralı sandalım kınlmıştır. knyd.l
nln terkinini 11l nederflm. 

Roberl Murad7an 

ZAYİ - Gelenbev'i ortaokulunun 
:!kinci sınırından nldı~ım tasdlkname-
31 kaybettim. Yentsınl alacağımdan 
eskisinin hükmü yoktur.' 

l\lustafa Ergenckon 

ZATI - Alemdar nüfus memurlu
lundan aldıtımı nütwr hüviyet cOs
da.nım ile beraber Heyt>ellada. Den1z 
Harp okulu Te lisesinden alml§ ol
duğum Deniz Güverte MühendisUtt
ne tertı diplomamı kaybettim. Yenl-
lerlnl alaca~mdan eskilerinin hfilmıti 
yoktur. 

htanbul, 1317 dofıımJu Meh-
met oğlu Tahsin Aktz. 

Ankara Va ]iliğinden : 
1 - Ankara - Gölbaşı - Haymana - Polatlı - Sivrihisar hududu yolunun 

48+ 800-64 +soo cü Kim. lerl arasmda clG• Klaı. tuJünde yeniden inşa olu
nacak tesviye! turabfye, şose ve sınai imalat işi 1017/941 tarlhine rastlayan 
perşembe günü sant 16 da vlUıyet daimi encümeninde ihalesi yapılmak üzere 
kapalı zarf usullie ekslltmeye konulmuştur. 

2 - Keşif bedell «283380• Um c90• kuruş ve muvakkat teminatı cl508S. 
lira ıı2h kuruştur. 

3 - Taliplerin: 
a - Muvakkat teminat mektup veya makbuzlannı 
b - Ticaret odası vesikalarını 
c - En nz c70• bin liralık şose işi yapmış olduklannı lsbat edecek vcst

kalannı, talip mühendis veya fen memuru olmadığı takdirde bu kabil blr 
fen adamı ile isin sonuna kadar teşriki mesat edeceklerine dair noterlikten 
nrnsaddak vesaiklerlni bir tstidaya raptederek ihale gününden en az üç gün 
evvel vilayete müracaatlıı bu veslkalanna müsteniden alacaklan fennt ehli
yet veslkalannı hll.mllcn 2490 sayılı kanunun hükümlerine tevfikan hazırlı
yacaklan teklif mektuplnnnı yukanda adı geçen günde sant 15 e kadar en
cümen reisliğine tevdi etmeleri. 

Bu işe nld keşif ve sartnnmeyi her gün Ankara na!ia Mü. de görülebile-
cekleri. (3501 - 4964) 

Çorum Vilayet Daimi Encümeninden : 
ı - 15/ 5/ 941 tarihinden itibaren bir ay müddetle ve kapalı zarf usullle 

eksiltmeye konulan Çorum - Çerlkll yolunun 16XOOO - 35XOOO incl kilomet
releri arasına 7957 metre mlkAp ham taş ihzarına talip çıkmadığından 941 
temmuzunun 16 ncı çarşamba günü saat 16 da daiml encümen riyaset oda
sında ihalesi yapılmak üzere yeniden 30 gün müddetle ve kapalı zarf usullle 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Yapılacak lhzaratın keşif bedeli 120827• Ura. 29 kuruştur. 
3 - Muvakkat teminat cl562• Ura ı5• kuruştur, 
4 - Bu işe ald evrak şunlardır. 
n - Keşifname ve stıstıel fiat 
b - Ocak grafiği 
c - Eksiltme şartnamesi 
d - Mukavele projesi 
e - Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
f - Umumi ve fenni şartname 
5 - Bu vesaik her cün nafta dairesinde ve encümen kalcmlnde görüle

bilir. 
C - Eksiltmeye girebilmek için teminat alacaklannın yatınlmnsı ve 

Uıtll günleri hariç üç gün evvel vilayet makamına müracaatla alınacak eh
liyet vesiknslle ticaret odası belgesinin ibraz edilmesi şarttır. 

<5040) 

Başvekalet İstatistik Umum Müdürlüğü 
Eksiltme ve ihale Komisyonundan: 

1 - Açık pazarlıkla eksiltme ve ihalesi yapılacak olan ikl ciltten mü
rekkep 54 forma tahmin olunan 938-39 ve 939-40 maarif istatistik yıllığın
dan ikişer bin nüsha bastırılacaktır. 

2 - 16 sahifelik beher forması için 45 lira fiyat tahmin olunmuştur. 
~ 7.5 hcsablle muvakkat teminat vesikası verilmesi IAzımdır. 

... -- -:ı ... . ·'-

AQrıUaro dlndlrlırl 
ROMATİZMA, BAŞ, DİŞ SİNiR ve BEL ağnlan ile Soğuk algın· 
lığından ileri gelen vücut KIRIKLIÖI, NEZLE ve GRİP hasta
hldan D E R M A N kaşeterile derhal geçer, icabında günde 
1 • 3 kaşe ahmr, her eczanede blunur. 

52 inci sayısı Bugün çıktı 
BU SAYIDAKİ İŞLER: Yazlık dantel bluz - Güzel bir yastık 

ve perde - Bardak, tabak ve vazo altlıkları - Tavuk ve civciv
leri - Miniminiler için bir hırka ve başlık - Dikiş işleri - Möb
lelerin muhafazası -Abajurlar - Limonata taıomı .... 

BU SAYIDAKİ YAZILAR: Mevsimlerden istifade ediniz -
Kıskançlık - Jimnastik - Çocuğunuz çalışıyor mu? - Yemek
ler - Çocuğun ilk dişleri .. !Kendi işimizi kendimiz görelim -
Kardeş kalbi (Hikaye) Okurlara cevaplar ve saire ... 
Dört renldli bir kapak içlnae, renkli sahüeler bir iş paftası, 

32 sahife..,ya.lnız yirmi kuruştur. 
' TtlRKiYE YAYINEVİANKARA Cad. No. 36 , 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 
1 - Mevcut şartname ve nümunesi mucibince 600,000 adet kestane çu

buğu kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 
2 - Muhammen bedeli 8040 lira % 7,5 muvnkkat teminatı 605 liradır. 
3 - Ekslltme 9/7/941 çarşamba gilnü saat 15 te Kabataşta levazım şu

bemizin alinı komisyonunda. yapılaca.ktır. 
4 - Şartname sözü geçen. şubeden parasız alınabilecef;l gibi nümune de 

görülebilir. 
5 - Münakasaya girecekler mühürlü teklif mektuplarını kanuni vesaik

le 9'o 7.5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu . ihtiva 
edecek kapalı zarfını ihale gün(l eksiltme saatlerinden bir saat evvelıne ka
dar mezkur komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri l~zımdır. 

(5057) 

SÜMER BANK UMUM MODORLOCONDEN 

MEMUR ALINACAK 
İstanbul şubemizle Ankaradakl umum müdürlüğümüz için 

vergi ve pul işlerinde ihtisası olan birer memur alınacaktır. 
Taliplerin tahsil ve hizmet vesikalarile birlikte 10 Temmuz 
1941 Perşembe akşamına kadıır Ankarada umum müdürlüğü
müze veya lstanbulda Sümer Bank İstanbul şubesine müra
caatları. 

Tekaüt, dul ve yetim· maaşı 
alanların dikkat nazarına 

İstanbul Defterdarlığından : 
1 - 1683 numaralı mülk.1 Te askert tekaüt kanununun, her altı ayda blr 

yapılmakta olan yoklama muameleleri hakkındaki 61 inci ~addesinl d;
ğlştlrcn 4056 numaralı kanun muciblnce zat maaşları sahıplerinin .. ı_:u
fus cüzdanlan ve resmi scnetlertle birlikte mensup oldukları malmudur
lüklerlne müracaat ederek kayıt muamelelerini yaptırma.lan ll'ızımdır. 
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Küçük tasarruf hesaplari 1941 ikramiye plani 
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BULUNMAZ FIRSAT 
Kadıköyde Mühürdar ile Fenerbahçe arasında deniz kenarında 

fevkalıide nezaretli bazı yerler satılıktır. 
1 - Kiiglr ve hiç bir tamire lüzum olmadan oturulabilecek 13 

odalı bir hane, arkasında birkaç yüz arşın ve ağaçların tamamen ctil
geledlğl bir bahçesi vard1r. 

2 - Kalorifer ve sıcak su tesisatını havi, salonları parke, ya~lı 
boyalı 17 odalı lüks kirgir bir hane. garajı ve teraslan vardır. 

3 - 1500 metro murabbaı, İstanbulda emsali nadir bulunur. d - 
nlz kenannda bir arsa. 

İstanbulun en güzel noktalannda kAln olan bu yerler mutavasSı 
hncet kalmadan doğrudan doğruya sahibi tarafından satılmak niye
tindedir. 

İsteyenlerin Beyoğlu İstlklAl caddesi 471 numarada Hafnn'ıı 
m Uracaa tlan. 

3 - Ihale 941 senesi temmuz ayınui 4 üncü cuma. günü saat 16 da 
umum müdürlıik binasında toplanacak olan komisyonda yapılacaktır. Nü
mune dairede görülür ve şartname komisyon kAtlpllğinden istenebilir. 

2 - Kanunun munkkat birinci maddesi hükmüne göre ağustos 941 ni
hayetine kadar kayıt muamelelerlnt y:ı.ptınnayanlann aylıkları tediye edll-

nılyccekUr. iııı•••••••••••••••••••••••••• 3 - Maaşlarını Emllk ve Eytam bankasından Iskonto ettirmek suretlle 
(3312-4771) 

1 1 İstanbul Belediyesi ilanları 

'Üsküdar Şile yolunun 7 - 500 - 10 + 000 kilometreleri arasında.kl kıs
mın esaslı tamiratı kapalı zarf usuJlle eksiltmeye konulmuştur. K~lf bedeli 
14737 lira 49 kuruş ve ilk teminatı 1105 lira 31 kuru§tur. Mukavele, eksiltme 
Bayındırlık işleri genel hususi ve fenni şartnameleri, proje keşif hülasaslle 
buna münferl di.ğer evrak 74 kuruş multa.blUndc Vll~yet Nafia Müdürlüğün
den verııecektlr. Thale 1417/941 pazartesi günü saat 15 de Daimi Encümen
de yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplan, ih:ı.le ta
rlhhıden sekiz gün evvel Vilayet Nafia Müdürlüğüne müracaatla alacaklan 
fenni ehliyet 941 yılına alt ticaret odası veslkalan imzalı şartname ve sair ev
rak ile 2490 numaralı kanunun tarıratı ~evresinde hazırla.yaca.klan teklif 
mektuplarını ihale günü saat 14 e kadar Daimi Encümende bulunmalan. 

(3221) 

alanlann da. Ağustos 941 nihayetine kadar müracaatla kayıt muameleleri
ni yaptırmalan mecburidir. Bu muameleyi yaptıramayanların dahi aylık-
ları bankaca Iskonto edilmiyecektlr. Keyfiyet ilan olunur. a5226~ 

Ereğli Kömürleri işletmesi 
Umum Müdürlüğünden: 

Evvelce alınacağı i1in olunan 

180,000 k ilo Sade Yağ için 
yapılan teklifler haddi )lyıkında bulunmadığından pazarlık sure· 
tile mübayaaınna karar verilmiştir. Pazarlık 14 Temmuz günü saat 
15 de Zonguldakta işletmenin Ticaret müdürlüğünde yapılacaktır. 
Yukarıdaki miktarın tamammı teahhüt edemeyip kısmen teahhüt 
edebilecekler dahi pazarlığa girebilirler. İlk teminat yiizde yedi 

Elektrik memuru alınacak buçuktur. 

İstanbul Elektrik Tramva y ve Tünel - İnce iılemeli ve Pırlantalı Brof İğne 1 
İşletmeleri Umum Müdürlüğünden : ile 

İstanbul elektrik tramvay ve tünel işletmeleri umum müdürlüğüne öl- Tek Taı Pırlanta Yüzük 
çüler ve ayar müdürlüğünün ruhsatnamesini haiz iki sayıcı muayene memu- Yannuld Perşembe gün6 saat14 te Sandal Bedesteninde 1 
ru ve iki ayar memuru alınacaktır. 

Taliplerin, ruhsatname, l~r fotoğraf hüviyet cüzdanı ve hüsnühal İİlııııiİısaliıtıiiııllailcallııldmırİı.•••••••••••••••••••••• 
kağıtları ile beraber 417/941 ta.rlhlnde saat 2 de Beyoğlunda Tünel mey-
danındaki idare merkezinde zat işleri müdürlüğüne müracaatlan lüzumu 

blldlrillr. Talipler fazla olduğu tııkdirde atelyede yapılacak imtihan neti
cesinde en iyi muvaffak olıınlar tercihan alınacaktır. İmtihan gün ve 
saati 4/7/ 941 de zat işleri tarafından kendilerine blldlrtlecektlr.. «5308) 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
İstanbul Şubesi Müdürlüğünden: 

Karsta Şadiye adına yazılı 12950, Naciye adına yazılı 12951, İbrahim adı
na yazılı 12952 ve Kenan adına yazılı 12953 No. lu D. sınıfı birlik dört adet 
bankanuz hisse senedi çalınmış olduğundan artık hükmü kalmadı~ ve yer-
lerine baştca No. Ju yeni senetler verileceği bildirilir. c5312• 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve 
Eksiltme Komisyonunda n : 

Cinsi Azı Ccğu M. llyatı M. teminat Şekil 

Kesilmiş odun 78 90 4.50 1163.25 Kapalı 

Kesilmemiş odun 2000 2750 4.50 

Mangal kömürü 31000 455CO -.06 18.7.941 cumıı saat 15,30 

Sıhhi müesseselerin 1941 mali yılı odun ve mangal kömürü ihtiyaçları 
tapalı zarf usullle ekslltmeye konulmuştur. 

1 - Eksiltme Cağaloğlunda Sıhhat ve fçtimal Muııvenet müdürlüğü bi
naSlnda kurulu komisyonda 18.7.941 cuma günü sat 15,30 da yapılacaktır. 

2 - Isekillerin tekllflerlnl havı zarfları ihale saatinden bir saat evvel 
makbuz ~ukablllnde komisyona vermeleri. 

3 - Ist "kller 1941 yılı ticaret odası vesika.sile 2490 sayılı kanunda yazılı 
ve .kahır ve n · '·kat garanti ve banka mektuplarmı kapall zarfların içine 
koymaJan lhımdu'. (606!» 

Yüksek fiatla alıyoruz 
Her nevi antika, tu~rah Tiirk ve ecnebi gümüşler, vazolar,. tablo· 

lar, eski türkçe yazı levhaları, ı;til eski mobily:ıl:ır, he~·keller, Jıılılolar, 
eski kumaş ve tesbihler, knlemtraş, nıaktalıır. Beykoz parçabrı, eski 
işlemeler, ~ki sllihlan. 

Yük sek fiatla a llyoruz 
l\ltJRACCAT: Der gün öJleye kaclar, Beyoğlu, Nuriziya Eski l'olonya 

sokak, IUerkez a artım:ın Nn. 3. Bav l\lehmP.d Tilla. 

Ankara Valiliğinden : 
ı - Ankara - Haymana yolunun 64+ 800-76+800 en Klm. lcrl arasında. 

t.12• Kim. tulünde yeniden yapılacak makadam şosa sınat imal!t ve tesvlyel 
turablye :Lşl 10/7/941 tarihine raBtlayan perşembe günü saat '16• da ihalesi 
'S'llPılmak üzere kapalı zarf usullle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Keşlf bedeli c215735• Ura c40ıt kuru~ ve muvakkat teminatı d2031i• 
lira a.77• kuruştur. 

3 - Taliplerin: 
a - Muvakkat teminat mejttup veya makbuzlannı 
b - Ticaret odası veslkalary.nı . 
c - En nz 170• bin llralık şose işi yapmış olduklarını lsbat edecek vesi

kalarını, talip mühendis veya. fen memuru olmadığı takdirde bu kabil blr 
fen adnnu ile işin sonuna kadar teşriki mesai edeceklerine da1r noterlikten 
musaddak veslkalannı bir tstldaya raptederek ihale gününden en nz .,3. gün 
evvel vilayete müracaat ederek bu vesalklerine müsteniden alaca.klan fennt 

ehliyet vesikalarını hlmllen 2490 sayılı kanun hükümlerine tevfikan hazır
lıyacaklan tekllf mektuplarını yukanda adı geçen günde saat 15 e kadar 
vUAyet daimi encümenine tevdi etmeleri • 

Bu 1fe a1d teıif ve ~11 her &ün Ankara nafla MU. de görebile-
c~ .<JaU - 4966) . 

KUŞ TÜYÜNDEN 
Yastık, Yorıan, Yatak kullanmak hf:tn ktt-;enize ye hem de 

s;:;:::::ı·.~~ BiR KUSTüYU YASTIK 1 LiRAOIR 
Yastık 7organlan da pek ucuzdur. Adres: İstanbul Çakmakçılar 

Ömer Balı o~lu Kuş Tüyü Fabrlka.sı. Telefon: 23027. 

Beyoğlunda ıatıı yeri: Beyoğlu Burta Pazan 

TO~R. tf Ob:Q.l;J,.QANl(AS[A~ 
J(t:JP-ONLU VADELf t!1~~DUAT 

ftARAN_I auR~OAi.(J:E 
1 
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İstanbul bölge sanat okulu müdürlüğünden : 
Okulumuz elektrikçilik sipariş atölyesinde kromaj ve nikelaj işleri chvea 

fiyr.tla ve eyl olmak üzere 1apılır. (5J'i[ı l 


