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itan ya 
adalar~na 

• 111•·· 
alt 

lzım mrı111 

llatıralar 

SlrtiYe 
harbinde 
Kum ve taş 
maniaları 

Sofyada 
GörDlmemiş dolu 

fırtınası · 24 saat zar
fında hiç bom
ba atılmadı 

Yazan: 
Niyazi Ahmet 

ı .. onıJru, 3 t \,.\.) - İngfüz.ler :iOn Bugiin bülün Trakya, bütün İ1~ 
"4 saat zarfında bombalaroan ma.-uu mir ve General Kazım Diriği ta
bulunmuşl.aTdrr. 

Filhakika bu ~at>ah erken s:ıatıere 
kadar gece esnasınti"l bonılıa atıldı~
nı blldıren hiçbir rapor ı;elınentlştir. 

Dunı.-tı ~rşamb3 gilnü de hi~blr 
bomb.:ı.rouııan kaydedılmemişUr. 

Du;ını.rı yalnn; tılr iki sahil mmta
k.ııAmd.ı. g'J.n battıktan sonra ~k ba
flf b r hava fanllyetl göstermiştir. 

IH) an yüz binlerce insan kalbinde 
dedn bir :;ızr, bir elem duyuyoı" 
Çünkü o yilmak bi.J.m.iyen ene'r'ji 
membaı. bundan ooııra yurtta ba· 
ijardığı i.qlcr, Ti.irk genı;liği. ve 
Türk köylüsü için ya.rattığr eser
lerle ya§ryacaktrr·. 
Iwım Dirik, 59 Y!Ui ıad.lıimiz.in 

ac1, tatlı günlerinin en krymetli ha 
tıralarll doludur, Onu hayata a-

l 
tıldrğı g undcnberi yurt hinnetinde 
yonılmnk ve yılm..-ık 1>ilmiycn ibi.ı 

azımlc çalı. ıyor g ::"rdük. Ifastalık 
bıle vnzıfesinden ayıramadı. 

;::;enUerdenbeıi kalkınması, re-----=..--------- ı faha kavusmasr için çalıştığı Trak 
j yanın dıs~da tedavi edilmek iste-

ı 
mPdi ve ore<ia gözlerini yumdu. 

Kazım Dirik, Trakyayı çok sc· 
Alm n \e Rus kuvvetleri ara- vıyor ve 'l'iirk köylüsü içın bütün 

sınc:la e dd t İ· çarpısnalar, rahat ve istiralı:ıtini ıeda ed.iyoı
Minsk mıntakası dah•lirıde olu. ıJu onun acı ölüm habc~foi duydu
yor. 1939 harbi başlauıa.dan ~u~ vakit. Türk köy1üsile konuşur 
Rus:} a ile L<' ıı n arasm.da hu- ve onun dertleıinı din!Prken göı -
dut t kıl den \e Mosko\'a olu düğüm hay,ıli gözümde canlandı. 

b ılu an Beyaz Rus Bil~ ük Tr:.ıkya manevrasını ta • 
Cumb iy{'f nin merkezi fins!< kip e<liyordunı. Bir günde bir çok 
şehr dır kaı.a, bır c_:ok ücı a köye gidiyor, 

Büyük müşkUIAtla 
aşllabilivor 

Kudü&, 3 (A.A.) - Askeri ı9ÖL 
<..'Ü, Palmiri muhaeara. eden. mütte~ 
fik lmvvetıeıin maruz kaldığı müş 
külleri •izaih ederek demiştir ki: 

"Palmirin. şiınuılinde motörlü 
nakil vasıtaları için geçilmesi pek 
müşkül bir taşlı çöl sahaı.ı ...ardır. 
Cenubunda. bir kum mmtakası mev 
cut olup bunun da. ötesinde biiyük 
tuz bataklıklan vardır. Bu tabii 
manialardan başka Vi.şi kıtalan 
Palmir etrafmdaki mükemmel talı 
kimattan istifade etmektedirler. 

Bununla beraber müttefikler, 
Palmir:i.n cenu.'bu ga.rbisinde vaki 
olup Palmirden Humsa müntehi 
yola h.8.ki.m bulunan bir nokt&yı :iş 
gale muvaffak olmuşlardır. 
Diğer cihetten Damunm. yedi 

mil cenubu şarkisinde bulunan 
Hasr'Out mmtakasmda. mtisademe. 
ler vuku bulduğu haber verilmek
tedir. Burada Vişi kuvvetleri kuv. 
vetli mevziler tu1ma.kta ve muan.. 
nidane bir mukavemet göstermek. 
tedirler. 

On binlerce cam lanldı, 
binlerce ev su içinde 

kaldı 
So~a, S (A.A.) - Dön Sofyaya 'e 

d9arda bir ka9 kö;re dtl§eıı ııiddetlı 

dolu, ~k büytlk huan muctp olmu 
tur. Huamı yeldllnl henUııı tahmın 

edllalemektdr. Ya.um Sofyada oıı 

binlerce cam k.ınlmışt.ır. Binden fazla 
evde alt Jıtaa.ar BQ lçtnde kalmış 'e 
bunların 'blr kısmı ta.hHye oJunmu • 
tur. BüyOJıc dolu parçalarmdan vr- kı... 

nıan camlarm pa.rçalarmdan c;ok kı i 
yaralanmıştır. 

İngilizce muallimler 
kursu Galatasaray 
lisesinde açllacak 

• Ankara, S (VAKiT) - .H.Alen ı; ıı-

rimizde bulunmakta olan İngiliz Pl' 

da.goji profesörü Hamley Ue diğer ba_ 
ZI lngiJ.lz dil mll.tehassıalan Anka rıı
da ve tsta.nbulda bulun.an Lise ve or. 
ta okul İngilizce öğretmenleri için 
açılacak olan bir kursta konferanslar 
vereceklerdir. 

Bueı.in çok kanlı harplere salı- bir krı.ç dakika kald:ktan sonı a ay
ne . 1 n Beyaz R ... ya CumhurL rılr\'ortluk. Nercyt', hangi köye, 
Y~tı ~v~ .u~ym; tC'.)kil <;1e:ı lıaı;gi kasabaya gidersek, ilk gözü
~ r .. k ~ runetlerın en kü.çti- 1 müze çarpa 1 sey, köylülerin hcı -
gudur. Ş mal tarafları bataklık- ı §e.>i unutarak onun etrafında top 

General J\aıım Dirik, ,.,i \e kızmm arastntli.\ 

Suriye harbinde bazı 
değiıiklikler 

Kahire, 3 (A::~.) - Neookde muvaf 
ıaltiyetsiz bir mukabil hilcuma işti

rak eden Vi§i tanklarmın üçte iki.si, 
mUttetik t.ankJan ve tank da.fi topla. 
rı tora.tından tahrip edilmiştir. Tüd
mürde mUttefiklcr tarafını.lan yen.t. 
den geri sunan mevzi, bu vahanın ~ı.. 
mal clhetlndedir. Yeni gelen İngiliz 

takviyeleri, harekata yardım etmiştir. 
Vl.şinin Tlldmll.rde muhasara edilmiş 

olan dUşma.n kuvvetlerini kurta.rmağa 
ça.l~ttğı hakkında. hıQbir emare yok
tur. 

Bu kunı Ankara.da kız lisesinde 24 
Temmuzdan 31 Temmuza kadar dP. 
vam edecektir. İstanbulda Galat.ası<. 
I'.!\Y lisesinde ik.l posta olmak e~tile 
7 Ağustostan 23 Ağustosa kadar de
vam edecektir. Kunm bll.tlin lngilizct• 
ögretmenJerıinın devamı mecburi oıa. 
caktır. trr. 

1 
• • lıuuru!i olmaları idi ve Kazım Dı-

B m tan.a i:k1ını ıtı;bariylc rik nıut!nk:ı. kö~lüleri adlaıilc ça
Rl:U:l~ nın,. .?Iutedıl kts~arm.dan ğı ryor, evvelce konuşulmuıi rnev
sa.vı ı N.~us~ ~ mılyondur. zular hakkında i.zahat isti,>ordu, 
Bu l Ik ıyı çiftmdır. Bu mmta- Sormuc;tum. 
kana ,J anlaı· arruJında Beyaz _ Generalim, bütün köylerde 
Rus ar, Ruslar. Yahudiler vıe si?.i tanıyorlar .. 

er vardır. Gülürnsemis ve :-ıu cevabı ver • 
kapılarmnı önimde ciba. mL"Jti: 

n büyüle harplerinden ıbirisi _ Ben de her köyliiyü taınrmı. 
Minsk şehri bu cumhuri· Otomobilin gid<ımediği bir köy-

"\: tın m .. kezidir. Sehird 124 de de aym hali gürünce ibir ihti
b n mif s vardır. i921 yrlmda 

hırde tılb, hW{uk, iktl2at ve 
· , · fa.kiılteleıini ihtiva e-

en b lini rsire kurulmuştur. 
hır b rcok dem.iryolu hatları

m bu !esme nokt3.<iıchr. Mosko. 
- V., ova hattı buradan ~-

H a.yn"a Minsk 1le &rkof a-
1 d b'r d ?' -o u "ardır. Bu 

dem.ıryolu l ıyef'den de g~er. 
1C)11 • 191 harbi ceı;am eder. 
n b havai• ve Minsk ;ı:;ehri 

an Rgali altına gern1i.5ti. 
sullıun(fan sonra memleket 
kısmen Alınanların ve Leb-

n • ~i altında kcldı. A.'1-
k 1921 yılmda Lclı.ista.n ile 

etler birliği 2.rasmda akte_ 
il ·1 'lh mua1ıedesinden sonra 

hıvvdleri 'bu toprakları 
erkı ttiler. 

Ru lar 1921 de Rigada a.ktc
!d n bı.ı mua.hedenin Beyaz Rus_ 

•t bir takım toprakların 
l>o onya, ve Estooyanm elinde 

d ğmdan iba.hisle daima bu 
uahe<lf'nin aleyhinde bulun· 
u3lard."'l". 1939 eylillünde Le. 

istanm şark k.rsmmr i~l eder
cn. bu haksrzlrğın tamir edildi

~ ni ilerl rmüşlerdir. 
YARIN: LEMBERG 

uunıa .. .ısı: 4 

yara: 
- Dem k ı>a'a buıa;>a daha on 

ee df>; geldi ôyle mi? 
Diye sormustuın. 
- Elbette.. Her zaman geliı•. 

O gelmediği vakit biz görrneğe gi
deriz. O bi7.im bıl;>arnı7.dır. 

Bir köyde et-ra.fmr saran köylü
ler: 

- tııe bize bir resmini vı>r .. di· 
ye etrafmr sardılar. 

.Kazım Dirik, elimde fotoğraf 
makin~i görmü.ş ve köylüleri et
l'a.fma toplayarak nrf\larmda mı .. 
mim c<'ktirnıiştı. 

~*~ 

K&zmı Dink büyük işleri, en kiı 
cük teferrilatlarile meşgul olmayı 
inmal etmeden iba.']8rana bir ida -
r<>ci idi. Trakya için ilmi eserler 
hnz:!'lanrrken kendiai de yur sa
na)iinde büylık hamleler va.pmış 

halıcılık hakkında bir tetkik eae
ri haznlamrıııtll", Ru eser, Türki -
yede henüz. bir eŞ.i daha bulunına
dığı için değil, miiellifin üzerinde 
tam otuz sene yılmadan çalışarak 
vUcudo getirdiği için kıymetlidir. 
Bir Trakya dönüşünde Pera.palas
ta. halıcılık kita.bınm oon prova -
larnu tetkik ederken görmüştüm. , 

derim, m:ışerr.-f oldum. Bf•
nhn ismim de A.h!!'et Dündar. 

1 
Edebi 
roman 

Yüzünde tarif edilmez bir ne~0 
vardı: 

- Biüt'dinı, diyordu. Reni otuz 
sene en it ama. zafer ene 
bende ı 

Halıcılık kiLabı için Kfizmı Dırik 
Topkapı ı:ıarayında motifler bul -
muş, bu sanatm tarihini. gec;irdiğı 
inkılapları ve yurda. gcti~ek fay 
daları tes'bit et.mi<rt.i. 

Her şeyin en mükemmelini gör 
mek istiyen general : 

- Hele bendeıı sonra bu sahn-
da çalışacak olanlar, ha mıl -
kemmelini yapabilme: bir ör-
nek ıbulin.uş olacaklar. eliyor. o
tuz • ene ~öz nuru dökerek vücu
ue getirdiği eseri 1.ar§ısmda ina. 
ntlmaz ıbir tevazu gösteriyordıL 

~*~ 
!dareci ve yapıcı KAznn Diri -

gin inkılıipçı tarafını anlatmak 
için inkılabtıru7.ıı. ait anlattığı kil· 
cük bir fıkrayı kaydedeceğim. 

"1 M.a.y.ıs 1919 sab::ı:hı 10 da. idi. 
Pa.ngaltıdaki ki.ra evinde telefon 
çaldı. Büyük kumandanın ~esi idf. 

- Kazını bey evdemisin gele· 
ceğim. 

- Çok taltif buyurmuş olu~u
n uz .. dedim. 

Yanın saat sonra büyük kurnnn 
danı, büyük bir heyecanla karsr
ladmı. V"' yukarı katın küçük oda
sına şeref verdiler. Sigarasını yak
tıktan sonra şu tar:zda söze baş -
ladrlar: 

- Kfi.zun, memleketin elemli 
vaziyeti rnalümdur. Ben Anadolu
va ordu müfettiş[ olarak çtkıyo -
rum. Seni erkanıharp reisi olarak 
almak istPrim gelir misin~. 

- Büyük iltifattır. Mlnnetlc 
gelirim. 

Bu cevap yetmem~ ola<',.'lk ki 
devam buyurdular: 

öM~ Di.) e cevap \'erdi. 1'ekmr yürümeğe Ntıla.nus· 
lard:. İ ~e memnru, geııç hekime bazan "sen", 
bazau "1>iz., diye htta.p ediyor, ıa.m mcfulü biri
b e k.ıı.rı un~ .,r, lılr ba.lu.i bltJmıeden bn.ska bi. 
:risıne .atlıyort arada kendishıce pek ehemmiyctli 

ydrğı anla.5ılan mütrucabr 6Öylüyor ,.e :mute· 
'ln "yca konnşuyordu. Ahmet Dünd.:ır, gom.lde 
a<;ılıı- k:ı.pa.mr iskemleye uzanmış, mehtabı !'leyrl'
d ı• 1 yda.ra dn.lmış ,.,. saatlen~ hem konuşma· 
mı llem de kimsenin konuştuğunu i<41hncrruşti; 

l'aya ç"'8r çıkmaz böyle ?.t'mheroğj kırılmı", 
ın lemailıy n gınidayan bir . a.&t ~bl bozuk dü. 

'ıl.:ırdı makinesi ile karı:ılaşm~ neye uğ. 

'ckilleri için yaptırıtnu ... t ı, "onra. müdürlere tnh
->İı. ••dildi, daha sonra a}rıra müdiir ikametgahı 
)'&pılmc.a bu bnıa mi,afirlııı.ne olara';{ kullanılrna

ğa. ~lanrtdı. iı;eridP teıniı. bir yatak oda!.I da 
\a.rdrr, karyola. filan tamamdır .• Ada !rlmdi~e kıl· 
dar he1dm yü1n ~önnediği için luMıta.hancmlz dı 
yok, ayrr hekiın oda ... ı ıl.ı · 'rtık siz mlı·l lı 
heyle komL'~up halleder-.iniz o iı:-i... Bl\kahm, bn· 
rtt-ll mı ka.lınrnıız, yok l a~ rı hlr ~·er nıl yapı
lıı, ben J.arı ... ımun ona ... 

anln.mn.dı; iskeleden hekınıJn Jkamctga
üzerc gösterilen yere gellnr.eye .ka.dıı r 

<'PCY m 1'afe de gc.:mi"' olduk.lan ~in itlet.a s<'r-
8CII R t.mını ı.i tunde i.ıriıyorlardı_ Karanll" ... -
ta hirdeu onlcrine çık.an \e şekli pek belli ollDJ.l
y ıı tahta r binanın mcrdh·enlerinc doğruldu
! r 1< Ae lcrinl doyal"'..k kalkıp gelen bir d<-li
k: h ellml t11ttuih1 petrol lire':ıe.ffivfc yolu nv· 
d 1 :mı;;. 1 çeriye girdiler. Ahmet Diindar, du
' rl r l!l1 lerlcre dıi.Sen, koltuk, lı:anıape, masa ~i-
b C'ŞJ'& w ıı Utrflı;ıerek dolaşan rı ı~ıj:ı 

ığı odaya şöyle bir gCY~ atm.ktan ~endi
!l.dı ~~, fakat temiz tl6şem:nlş bir ~f'r. 

Bit a1'!11P. bü 'k bir kıymet ol--aık kaydedilnıl>sl 

Ik len şey· Oımmn dmiz 118'tinf' ~- ge 
lif! 1Jllr hnlkoımı dJL \ Df, 

y kJrr.m 

c\hııwt Hiindan11 ha\ ulumı c1a getlri.tl o<laıım 
bır turaıına bıı-aknıışlardı. Jlc ıwr i~i. tam 'e 
ınükcınıneldi; takat kamı u.çti, 

- Acaba liYC<"<'k bir "el bulabilir ınl~im? 
Diye kekeledi. ldarc mcmıını: 
- Ha... O mesele} 1 de halledelim.. Ben 1-

ı.e ~&ultlardan biri ile gömleririm: bakalım, ne 
kııhnı ... s.ıı. •• Artık kusura bftloııa},n bu gceellk.,. 
\'anıı '>İz de tabldota dahil olıın.ımıız .• 'imdilik ba· 
na AllahaL'>marladık ••. 

- 'lt>Sekkür ederim, lwniın i in zahmet ot· 
linb, rahab>ız oldunuz. 

- Ne demek, pa,<;am, ne demek •• 1,ahmet ne 
l.Plinıe! Vazifemiz yat u ... !hını ddlrt.or hcpltn~e 
Iawn ... \'allahl şuramda bir lLllcı ,&r, ~ gtiaı
cliir cUını&Jor.. E, artık, hekimimiz 'a.r ~ ha,,'ll11n:ı 
agntaeait'z tatıii ... Ril' ~Un ri ederim de şöyle 
bir 17k'e hetwt •••• '""1a... Hsydf g-ecenfz ha il' 

nJıııntn. 

-~-tda-e ~ fOldlll gttM; &m Dlhldar 
~~!}lldıieııxt ~, ~ ç1'*. 'Malt-

- Fakat bu işin ağırlığı cok 
bil) Jktür. ;a.rm hadisele>r karşı • 
sında Babtilli, halife ve padisah 
ile ve hatt.i lbütün itilıif devletle
rile kn~ı karşıya husumete düşe
ceğiz. Hadiseler bizim üstlimüze 
ytiklenecekir. Bütün bunları dü -
;;ünflrek mi söylüyorsun?,. 
Kazım Dirik büyük kurtarıcımn 

gözünıin önüne serdiği hel" mü~ -
külatı bir an bile miih.imsemeden 
m·· oet cevap vermiş ve der:hal 
lıa.reket hazırlıklan yapmıştı. 

ı;. * :(. 
Kıi.zım Dlriğin acı ölümll karşı

smda bir tek tesellimiz vardır: O, 
bütün ı>ncrjisini yurt uğrunda bat' 
cadı. Ölmez eserler ~a:rdr ve 
Türk gençliğine bir Türk idarecisi 
örneğı •erili. 

Nevgorkta 
Müthiş bir sıcak 

dalgası 
Nev~ork, 3 (A.A.) - .Stefani: 

Buraöa mil.cıtesna. bir hararet daJ. 
gası hükilm sUrmektedir. Bir ölü var,. 
dır. 

Kıbrıs 
bombalandı 
Lefko,e, 3 (A.A.) - Çıı.r§amba ııa

bahı, 8 düşman tayyaws-i Kıbrıs ada. 
sının garp kısmı üzerine bir taarruz 
yapmıştır. Paios bölgeı;ine bombalar 
atılmr§tır. nu ana ka.dar, hiçbir hasar 
vo hiçbir insan zayia tr bildirilmemek 
tedlr. 

MtHVER TAYYARE -
LERt Fl tSTtNDE 

Kudl\e, S •(A.A.) - SaHUı.iyettar 

bir kayııa.ktan verilen malümnta göre, 
e\'Velki gUn dÜ:§man ta yyıırelerinln 
Filistin a 'sindeki Usera kampı il. 
zerine yaptığı akın esnacırnda esirler. 
den ST .ıaşt ya.ralanınt.ş •e hıistaııeye 
nakledilmiştir. lçlerinden lkisl ölmüş 
ttir. Bunlardan ll'i Alman olup mUte 
bakı.si İtalyan kUçUk zabitidir. 

Bu akm eımamnda lngilizler arasın 
da. blç 7.ayiat olmamıı,tır. 

lngilizlerin yeni ortaşark 
kumandam 

KAHtREYE GiTTi 
Knhlre 3 (A.A.) - Yeni orta.şark 

lngillz başkumandanı general Auchin. 
leek, Hindlslandan Kahireye muvasa. 
la.t etmi§Ur. 

Londra, ~ (A.A.) Harbiye ııcza-
reti Robert Halningin, ortaşark İngi
liz levazım reisliğine tayin edilmlı> ol. 

ıluğunu bildirmektedir. 
Röytcrin öğrenıliğille göre bu tayı.. 

ne aebeb, tabiatıle karıızlDnacak mu
dil idan meselelerle uğrasmak İÇi!I 

çok tecrübeli hir yüksek ııuba.yın JU
:r.urrılu bulunduğu hissinin mevcudiye. 
tldir. 

ünakalat Vekili 
Edirne de 

Edlnt•}, 3 (VAKiT) - MUnakaıat 

\"rklll Cevdet Kerim !ncedayı bugün 
saat 3,5 la Edirneye gelınl.§ ve baı.ı 

tetkiklerde bulunduktan eonra Mat 

17,5 ta ayrılml§txr. 

~ * :ı:. 
MUnakal!t Vekillnln bugün oehri-

mlze gelmesi beklenmektedir. 

uğ a ve şakta 
zelzele 

)luğl.a., 3 (A,.\..) - Buıada yer !ar_ 
smt.ı' arı he.men her gUn hafif ve şld. 
detti olma.it lizere devam etmektedir. 
G<ı~.e.n ayın 21 nden 30 una kadar oıı 
Uç defa. yer sarsmtrsı olmuştur. 

~ ~ ~ 

U"8k, (A.A.) - Biri Salı akşamı, 
diğe de dün ildde olmalc üzere yir
mi dort saat içinde burada iki yer 
sarsıntısı olmuştur. Hasar yoktur. 

Hatay öğretmenleri 
.\nkara, 3 <'akıt) - Dahili) e 

memurları kanununun ikinci ve 
üçüncü maddelerinin değiştirilme
si hakkındaki lfı.yiba. ile Hatayın 
:lnavatana. iltihakından önce ora
da öğrctmenlı yapanlar hakkm 
daki lii.yiha :M~l s nıznamesine a· 
!mır.ıştır. 

AlbD ' R. EFI~ az~~METI 
SEVENGiL 

&!ika bir emriniz 'nr mı, beyim? 
- 111.\yll'. Te~ekkiir ederim. 
- Geeeniı hayrolsun, beyim. 

- 1'~"ekkür ederim; senin de •••• 

.\hmet Diindar yat.ak oda~mı:ı. ı:,e-~ti; kapl)ı 
arka .. mdan kilitlcdidikten sonra. önce bınuluns l>ir 
~oz attı, ı-.onra onu ııçmaktan vazgeçt"rek do0~rn 
yiırüyüp balkona çı'ktı. Serin gece}i bir anne ~ &\ -

ru~unu km-nkJar gibi lnıcaklamak istiyordu; al'Rk 
ta, ciğerlerini en geniş haddine ka.d:ır "lşlrorcl 
ııefeı. aldı. Sular, balkonun altmda. tatlı şrprrtıhır 
la. sahile çarın~ onlu. Tekrar lf:eriyf' ~rerek biı 
koltuk ahp bal'kona yerleştirdi; nyuya.ırnyaaıktı. 
yediğini ha7.m.etmeğe, yol yorgunln~unu çrk:ı.rma
ğa, ilk d,.fa ayak bastığı bu eirarenJ,.ıiz a.daila. kcn
dlstnt bcldiyen m~hul alnbeti clü~ünmf'ğE'", biç ele· 
~ils..'"' et rafında. birer lıa.yalct ı.,ribi dolu.şan bu ma · 
<oıum ('ehreli insanla.mı rolünü, oluı• bit.eni, kendJ
~ni, nere<l<~ olduğnnu ftnlamağa ihtlya<>ı '-ardı. 

lazam banyo daireı..i, iyi dö~eli salonu, tertemiz 
.\·atakocla~r ,.e l,Ü(lik bir hold('n ibaret mükemmel 
bir ap:ırtnııaıı tlair~ino benzeyen bir kat. l\f.tlı
ki"ıınt r ıuJıı..,mcla böyle hlr bina. He karşıla.~mal\ 
lıo una gitti "iiteki ihtiyaçlar da her h"1tle buıııı 
göre Jı.ar8ılanmı olmalı ..• Pek fazla. sıkmtı <:<-l,
me:ı (l(:Cğim galiba ... ,, diye nnrıldaadı. 

Arkasmda mnhkfımların Ü'llifomıa.-,ı olau :ı a· 
rı...ı arr yansı kırmrzı elbise, elinde bir yC"mek 
tep · hıi ile ruordinınleri çıkan 11n.n boylu, -.a'kln 
ı;ehrelt \e terlıiyeli bir ailam, .~hmet Döndarı ha· 
ıyla sotamlıtdıkt.an &onra: 

- Y~meğlnlıi getirdim, be)'İbl. 
Dedi. 
- Peki, ket7 lgeri~ ••• 

K99Uk ytl\Vlak ma.Mam üzerine tert.emlz bir 
iirt l tı) ılanak sofra haarlandr. Yemeklerin usta 
bir ahçınıa elinden çıktıp u!a§llıyordu. Ahmet 
Düıwlar karnını dol urduktan sonra dı~a kapt
nnı ilniuule ~b bir gölge l:lbi bffkl<'mekte olan 
,vanaı ı.rı yan51 lmmm olbifwıll Mlun gelip t:.P· 
siyi ltldı: 

- Dlr eınrinia Yar au, be)'lnl! 
- llayır, t.efekkiiı' edf'ırlm. 

- Hcoonb: 1-J'l'<>lsun, beyfta. 
~ J~a.!1~ .• ~in de. 

hk clefa. idare ln.mvtl ne ....... " ldftaya 
gtrdHdorı zıuıınn merdkeltCle llJdr wtae cte1Mm9h 
~ ~rkagelmifllti. 

- l"Malr ~ ........ ~ .. , . 

Dört jandanna illıı.rcsindP vedi vüz katJJin 
bulonduiiu bir yere gelmişti ki cinııyct. su~tuım 
malun"ımlar, orfahkta !>ereserpe ~ilerini lcoDannı 
... anayıı salla.ya dola 1yorlar Ye Jıic dt>ğllse orla
ıian :vüksek lıir otedcki semsi aratma.vacak •e dl. 
tk'ı hizmet e<liyorlardr. Peka.Jiı raluıt bir dairede, 
pek latif oldoğunda sliphe olmayan bir manzaraya. 
ksıı.t klir yapmağa gelmls glhlvdi. Ha.pkhane mi, 
otel mi? 

Gözleri kannltğa alışmış < ~. koyım l!Pk 
denizo doftnı 'CzanaD bir ucu i,te sarahatle belli 
oluyor; aiaç1ik bir sut. Yukarıda g~~ gtttlkge 
•rdınlar,mah lm§hyan bir gökyl!zft. ŞmwJa mır.. 
d1' milt.fımadlyw. J8DIP IÖDeG, ~,_ı, ku;w 
yddızlar. 

CDnaml ..-) 



Politika: 

Fransa ve 
vyetler 
bi 

l'tln~ı ret.en hükümeti So,·. 
~et Rusya ile diplomasi mün&ıı.c
heUcrinı ke..,t.i. So\'yet Rusyaya. 
kn1151 J<ransanın bu suretle bare-
1•et etmesi &ürpriz değildir. Çün
kli ~n senelerde Avrupada ~ı: 
<'Cno.lı temayiillcrlnin gitgide in
kl~nr eden . ekli barl:r. bir surette 
memleket lc:inCJc 60Syalizm dü:-
tna.nlıjtl haricinde de Sovyct hll
kiınıcti)Je mUoıl.iin oldu~ lrndar 
.ı:r. temas etmek \o onu kun·<'Heu 
clti'iüm1cyi gaye edlnmi~tl •• 

llulk t·eplıelerl bu maksatla bc·r 
mcmlckettö lıücuma maruı; ı.aı. 
tnı~tı. İspanya. harbinde ~ırr hn ı.e
l>e!1ten Ji'rnnko bütün A, rurıanın 
~~g <'enalılanndnıı 3-ardmı görııııi. .. -
tu. llall;: cephelerinin tasflye...i 
l'ransada. iktidarın soldan tta~ 
doğru g~işi nihayet mütareke iJc 
hirlikte ortaya. (,;ıkan toprağa av
~et ~ırenslplnin Frausaya \'erdiği 
"~Yll 1 \ ı· ,,OS;) al hüYİ~ et \."i~i 
F runsnsınııı S-O yalizme \ e onun 
t1c, l<!tj kar.;;ısınıln. nasıl bir haleti 
ı uhlyc sa.lıibi olabileceğini gfü,ter
nıckte idi. 

.. Fransa So,1·ell<'re kar,;;ı olan 
dusmanlrğnn iki sebeple izhar et
mektedir: 

l - .Fransa. Alman:u. He isbir-
liği yaptığı iı;in, • • 

11 - }'nın ·a toprağa. ndct 
ıırenslpi ile sosyal lıünvesinl sos
~ nlizınedcn tam'amen ·uz:ılda.)tır
nınk i~iediği İ<:in Fran..;a · a. ... keri \'C 

~iyasi sebepleri<• Almann ile ~-
birliği yapmnkt:ndır. • 

Bu i5birllğinin trm<'li l•"rruısa
ııın zirai istihsal memleketi olma
~ ı, \'l~ J,ara A \Ttlp:ısınd:ı Almanya
rıııı ii"tünlüğiinü lmbul etme&ldir. 
ttu ~arlara göre Fransa kara Avru
ııasınclo. Alman~nnm lmracağı nl
:r.arıı içinde bir UZ\iyet olmayı 
kabul etmektedir. Almanyamn ta· 
<itı\ \'or etiiği bu ni1..amm kara. 
ı\' ru11asmda mU\-ııfl'a k olahilm~i 
İ!,!iıı mutlaka So\')'<'t ot.ar.:isinin 
ııarça.lanmasına ihti)·uç 'ardır. 

Üı;lii paktı imm eden de\·lctler
th•n bir ~oklarının muharip ola
rak .\lmnnya;}a sirndiılcn iltihak 
t'frnl<ı olm ları ,;c bir kı rumın da 
~•in~hi kadroları 'üemlc . ~etirc
rcl ehli-.aliıı muharebelt>rine ly 
tiriık ctmi5 hulunnıaları bundan 
ileri gelm<'kiedir. ,\ Hupn dt•\ ll't
l"ri içiıı So\ yet lhısya.\ a a.çılıuı 
ehlisalip !Wfcri l<t•ıuli ı.eııdiııt• l.ifa
l et edeet•k bir A' ruıı:ı:rı lmmıak 
için bu birliğin lirıüııdt• eııgc•I olan 
nıaııin~·ı ~,•,onat, hu!;u~uııda ~·apı. 
lan isbirliğidir. 'J'oııra~a a\ dt't .,;. 
~nsetlne taraftar olan l"raıı..,n tla 
bu <1Mayu. lfıkn:\ t lmlnrnuı. 

Aynı ır.amamlıt Fraııo.;a il'in .\l· 
manya ile i birliği yıııııııak bir ma. 
nndn ela hasi sahada onu ku\\'et.
IPndinnek • denıcl<I i r. 

Muharip lnııınyayı J<'nınsa SO\. 
~etlerle .. ıya"i mliıınsebetlnini 
lic nıck surettlc tJıkip ediyor. 
llelld ele yarın ~rk mi'~ dan mu
harcbt'Jerinde }'rnn ... ız ~Pnerallcri· 
uin kıımaıuln!:>Ulda Fmn~r.ı: kuv,·ct
lerinln sc\'k edlldi~rıl de gör<>ce
ğiz. Bu suretle Alınruı - ·FranMz 
ınü tnkbcl miiıııısebetlerinln ılıı.ho. 
samimi bir ekil alnıa...,ı da müm. 
kiindiir. A) nı :t.:unıında ı;on Alman 
- Fransı7. muharebesi dolayı~ile 
lm) bo1nıı ~erefl yeniden (•ide et
mek ümidi de ı~ransayı daha. ileri 
bazı kararlar almaya sevkedl'billr. 

Diğer t.arart.an J"nııısa toprağa 
il\ det siyıı.seti ile zirai bir mcmlc· 
1,et olmayı H? fizlyokratlann an
ladı.ih mana.da bir hayat :.ümıe~i 
ı.:-n~ e cdlnnıtst lr. Bu pren!>İ p so..,
l ıılist nüfuzlarla tn.bıı.n tabana zıt. 
tır. Bin:ıcruı.leyh l'nınsadakl ~y

rlıneınnuolanıı sosyafü;tlerle i~bir
li~ ynparak Fransa.ela. l·eni hadl
"elcr ~ıkannabınna. meydan 'er
meme"K l!:in l•'mn anın :-o~yıılist 
alc~ htarı har<'kCtlcri tak\ iye rnııı,. 
ı-.adile komünizm karşrsıııtlıı dalııı 
"lcrt bir t;:ıvır nlıruısı tabii olarak 
hC'Jilenirıli. Alman - Sovyct harbi 
bu hususta karar almak için en 
müsait zamandır. Petcn hükumeti 
hu \azi)t.'ttcn istifade ederek otö
rit e mücadelesini dalıa ilerilere 
kııdar da götürebilir. :Sete'kim 
So,~ct Rusya. ile lyasi mUııasc
lıetlcri l.."e menin J.'ransrz dah1li 
ııolitikasmdaki akisleri ihtimal bu 
"tırctıo olaea.ktır ı;-nınsanm daha 
ileri giderek muharip sıfatını t.a
lırnın:ı ı \'e mücadeleli bir dahili 
nıe.-;cle ohnakt4J,n tla çıkararak hlr 
ınilli müdafaa da,a..o;ı Ye hh·anet 
t,;<:~esı içinde müt.alea etme• i 
~umkündür. ÇünkU Jt'ran anın lıfi. 
dıSef t"rl bu ekilde miitall'l\. etmesi 
l~ lriitiin irn'kunlar meHuttur. 

SADRİ ERTEM 

Nişadır ihtikarından 
sürgüne mahkOm olan 
Markopardo bu seferde kalay 
ihtikarnıdan tevkif edildi 

Balıkp:uannda ~Iak~udiye ha.
nmda ticaretle meşgul olan Marko 
Pardo adında. bir tacir, geçenler
rle nışadır üzerinde İhtikar su~un
dan asliye ikinci ceza mahkeme -
si tarafından 2 :;ene sürgün bcı:ı 

yüz lira para ceT.asma çarprl~tı.: 
Müddeiumumilik :Ma.rko Pardo

nun yeni bir ihtikar suçunu daha 
meydana çıkarmış ve kendisini tek 
rar asliye ikinci ceza mahkemesi
ne sevketmi.ştir. 

1.Iarko Pardonun bu seferki ma
rifeti de kalay ihtikarıdır. Tar.:ir, 
Sinoplu Halil adında ibir tacire, 
Hrran t adrnda birisinden kilosu 

420 kuruşa kalay alarak, ke11disi
ne 450 kuruştan yüz kilo satmış, 
böylelikle yüzde otuz gayrim~ru 
kazanç temin etmiştir. 

Pardo dünkü durmımastnda ih
tikar iddia::ıım reddetmiş ve 420 
kuruşa a.ldığı külçe halin<ieki ka
layı erittiği zaman kiloda 10 kuruş 
fire aldığını böylece 450 kuruşa 
satarak yüzde bc9 kar ettiğini, 
bunun da ma;ru sayılabileceğini 
ileri sürmüştür. 

Sorgu sonunda tacir tevkif o
lunmuş, dut'W}ma ~ahitlcrin celbi 
için başka bir güne oırakılmıştır. 

Bir dolandırıcılık davası 
Eskişeh~rli iüccarın 2900 lirasını alan 

karıkoca muhakeme ediliyor 
İzmirli Nuı i adında biri.si, bir 

müddet evvel kansı Fntma\'I Üs
küdara göndermiş kendisi de Es
kişehiro giderek ~lurat adıııda bir 
tüceara müracaat etm'ı;ı \'e: 

- Ben kadastro memuruyum. 
Buraya tahrir için geldim. Üskü
dardaki karım Fatmııya para yol
lamak istiyorum. Fakat posta ile 
geç gitmesi muhtemel olduğundan 
size para,ı..'l yatırayım. :-iz Is tan -
bulda.ki bir tüccara çek yazınız. 
karım bu vasıta ile parayı aisrn !,. 
dem.iştir. 

Ve Murat kabul ctmi<= ve 60 li
ralık bir çek yazarak Nuriyc \•er
miştir. Nuri bunu karısı Fatma,·a 
yollamt§ ve kadın 60 Hra:p bu;a
daki bir tacirden tahsil etmiştir. 

işi böylece yola koyan Nuri he
men arası soğumadan karısı na -
mına birisi 1400, diğeri de 1500 li
ralık Murat namına iki sahte cek 
göndermi.s ve kadın bunları bu~a
daki iki tüccardan çekıni'itir. 

Bilahıre işin meydana çıkması 

üzerine yakalanan Nuri ile karısı 
Fatma tevkif ve ikincl ağır ceza 
mallkemesine verilmişlerdir. Suç
lu karı koca dün yapılan muhake-

1 meıerind~ i~ar etmi§lerd.ir. Şahit 
olnl":lk dmlenılen Eskişehirli tacir 
~Itıra~. Nuriye 60 liralık lblr çek
ten ba..ska çek vazmadı~mr .söyle
miştir .. 

Muhakeme diğer ı,a11itlerin cel
bi için başka bir güne bırakılmı.-ı
tır. 

MURAKABE KOMiSYONU ODUN 
NARKINI DEGiŞTiRMEDi 

Fiyat murakabe komisyonu, 
dün vali muavini Ahmet Kınığın 
reisliği altm<la tcplanmL.,tır. 
Bu toplantıda komisyon. bazı iş
ler iizeriııde tetkiklerde bulun· 
mu.ş. ibu arada odun naıkmı tct. 
kik etmiııtir. 

Dün verilen karara göre, yeni 
odun narhı, ~eçen şenekinin ay. 
nı olacaktır. 
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Budan başka komisyon, kuru 
çalı fasulyenin perakende kilosu
na azami 21 kunıı,. mısırın dök
me kilo,una da 8.5 kunış fiyat 
koymuştur. 

Ayrıca komi;:;yon. tuhafiyeci 
dükkanlarınm sınıflara ayrılma. 
sı işi ile <le meş~ul olmu..5. yeni. 
den 12 mağazayı birinci. ikinci 
ve üc;ünci.i sınrflara ayırmıştır. 
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Universitede 
terim 

çahşmaları 
Üniversitede terim işleriyle 

meşgul olan koordinasyon heye
ti dün de toplanart'I k çalı~masma 
devam etmiştir. 

Edebiyat fakültesinin. hazırla
dığı e:-;aslar gözden geçirilmiştir. 
Profe.<;Ör Ali Fuat Ba....~il, Zeki 
Zeren. Kemal Cenab. Ragıp Oz. 
dem, Mehmet Celal Sarç. Arın, 
Sıddık Sami. Rıfkı Şükrü müta. 
lealarda bulunmuşlardır. 

Toplantıda hazir bulunan dil 
Jr•ırumu reisi İbrahim ~e~mi 
Dılmen izahat vermiştir. 1'\etire
de dii kurumunun bu hususta 
haztrJadrğı raporun azalara da
ğıtılmasına ve ondan sonra gö. 
rfü;:melerc devam edilmesine ka. 
rar YerilmiFtir. 

Valinin dünkü 
tetkikleri 

Valı ve Belediye Rıeisi Lütfi 
Kırdar yanın,da imar. istimlak. 
inşaat, emlak. fen ve yollar mü
dürleriyle bahçeler mütehassısı 1 
olduğu halde dün Taksimd~ İn
önü gezisinin ve Taksim tmitçc. • 
sinin vaziyeti etrafında tetkik. 
lerdc bulunm~~r. 

huzurunda 
Bütün dünyaya karşı en temiz 

. bir yürek ve her imtihanda tam 
numara almış bir ahlakla doc:t 
olon Türkiye, son günlerde acı 
bit- kayrba uğradı. Milletimizin 
: ; c;ı var. "Refal1'' ,·apuru. Ak· 
<li!nizde batırıldı. Facianın habc. 
ri geldiği gün ı-öylenen şeyler 
müphemdi. 

- Kast mı? Kaza mı? Heniiz 
belli değil! 

Deniliyordu. 
::\.1atemimizden ötürü, acıları

mıza ılk ortak ses. İngiltcreden 
geldi. Dost ve müttefiklerimiz. 
uğradığımız bu elem karsı~ında 
bizi teselliye ko::tu. Onlar. bu 
acının keskinliğini, kendi yfısh 
kardeşlerine bakarak ~önüllerin. 
de duymuş bir milletin evlatları 
oldukları için. te:,ellileri daha 
kıymetlidir. 

Devletçe yapılan ara.'}tırmala. 
nn ne netice \•erdiğini bilmiyo. 
ruz. Henüz b~ma dair resmi ibir 
tebliğ neşredilmedi. Faı<at dün 
a~am ''D.N.B." ajansı, '•Refah" 
vapurunun Alman \'C İtalyan de
niz kuvvetleri tarafından batml. 
madığrnı bildirdi. 

Bu. biraz ~CG olmakla bera
ber, gene bizce kıymetlidir. Çün_ 
kü, hic değilse. suçsuz bir kur
banın hw:urunda, onlar da keın.. 
dilerini ibra etmek ihtiyacını 
duyuyorlar. Bu. dünya ahlMn 
bakımından ehemmiyetli bir du
rak veridir. 

BÜnu, tarih ve geleceğe karşı 
mesuliyet tanrmıyan, ahlak ve 
vicdan emirlerine gülen bir çağ. 

da yaşadığnnıza bir delD f'.l r 

biliriz. "Refah" ın kurba.nlr 
önünde. herkes kendi ıstırabın. 
dan, kendi duyduğu elemden 
bahsediyor. Bu tesallilt'r, bu ta 
ziyeler, bu kendini temize cıka1 _ 
ma gayret ve tr>lası, yeryüzünd 
henüz bütün ümit! rın kaybo -
madığının sahididır. Sö~ lcnen 
biitün ı::eylere. yapılan korkunc 
ithamlara rağm n, hfüfı huzu
runda titrenen bir &ey var. 

Fakat artık kast mı? Kaz 
mı? diyemeyiz. Kurtulanlar. ge
minin bir. b~lki iki torpille baL 
tığrn.ı söylüyorlar. Bu torpil, is
ter bir denizaltının kovanların. 
dan atılmış ol un, ister bir mayn 
dökenin vinciyle indirilsin neti 
ce değişmez. 

Bir kuyuyu zehırliyen adam, 
oradan içip k'ıvrana k:rvrnna o. 
lenler karşısında: 

• Ma.cıra payı ben sunmadım! 
Demekle kendini kurtar.amaz. 

Ak.denizde dövüşenlerden o: 
- Ben yapmadrm ! 
Öteki: 
- Ben do yapmadım! 

. teminatını veriyor. Ama orta
da. batan bir Tür.k gemisi, sula.. 
ra gömülen bir Türk roayrağı ve 
boğulan Türk ç:ocukları var. 

Facia, doğrudan doğruya bir 
kastin eseri olmasa bile, gena 
ibenimsenen alçak bir harp siste .. 
minin neticesidir. 

Madem, ki dökülen maynlara. 
dökenler hfıkim değillerdir, ma. 
dem ki ibu cehennem makineleri, 
ftulnrm keyfine uyarak, her ta
rafa akıyorlar, o halde ergeç bu 
tiirlü cinayetlere sebep olacakla
rı muhakkakhr. 

Harbi. daha insanca yaptıra
cak bir ahliika muhtacız. 

Hklcı Süh.a GEZGiN İnönü ~czisinin i~t işleri 
sür'atle ikmal edilecektir. Tak
sim bahçesi ve diğer yolların in
şaat faaliyeti etrafında Vali. a
lakadarlara. direktifler vermiş_ 
tir. 

İnşa. halindeki binalara 
çivi ve çimento 

verilecek 

l_G_o_N_D_E_N_G_o_· _N_E_, 
Kahve, misafirleri arflırdz 

Ticaret Veka.J.eti, in§a halinde 
bulunan hususi yapılara veril • 
mek üzere bir defaya mahsus 
olmak kaydiyle 15 ton çivi ve 
yevmiye 30 ton çimento tıevziine 
karar vermiştir. Tevziat, eskisi 
gibi yapılacaktır. 

Bir kadının bacağı 
kırıldı 

Bakırköyündc oturan şoför Ali, 
evve.lki gün idaresindeki 14 numa
ralı otomobille Beyazıttan geçer -
ken Samatya.da oturan Ahmet a
dında birisi:ıip kızr Nuriycye çarp
mrn, kadının bacağı k•rılmıştrr. 

Otomobil kazadan sonra hızını 
alamamış ve Kocamust.afapaşa hat 
tında çalı13aıı 3105 numaralı otobü
se de çarpmıştır. Otobüsün arka 
camları kırılmış, şoför yakalana
rak tahkikata başlaıuruştır. 

D ÜN fakirhaneye, misafir
lerin, biri gidip biri ge_ 

liordu. Sebebi sonradan anla. 
şıldı: Herkes gibi, bize de, 250 
gram kahve verilmiş olmasry
mış ... KalweJ.erin tevzii, içtimai 
münasebetlerimize daha sıcak 
bir yakınlik getirdi. Biribirimi· 
ze yaptığımtz ziyaretler çoğa_ 
lıyor ... Fakat sb.e ibir §CY söy. 
liyeyim mi? Ben şu son dağıt
ma.da aldığnnrz kahveyi, evde, 
gene nohutla karıştırdım! 

Kendi kendime şöyle diyo
rum: Ha.zır dilimiz. nohuda a. 
Itşmışken. neden bu itiyadı ter. 
kedelim? Bir miktar halis kah
ve çıktı diye bugünkü nohut 
terkibinden vazg~ek. eline 
birkaç kuruş para ~eçmekle. 
derhal karısını liikse boğmıya 
kalkan bir mütevazı yaşayışlı 
erkeğin mübalağalı hareketiy
le birdir. 

Benim görü.5üme göre bir ka. 
dııu - bittabi ev kadınından 

Seniha mütcc:>Sir olmuştu.. 
Kendisine karşı yapılan hakare. 
ti bir anda unutuvermiş giıbiydi. 
Sesi titremiye başladı: 

- En <:Ok sevilenin, bir ölünlin 
aıbide.'-.İ.. 

Kendisini Ha.diye olarak tak
dim eden arkada.şma döndü: 

- Beni Hakkının yanma götü. 
rür müsünüz? 

bah.cıediyorum - maddi imkan. 
!ar genişler gibi olsa dahi, he
men lükse boğmamalrdır ... Fır
satların seyrini biraz daha kol. 
lamalıclır . Eğer bu fll'
~tlarda, devam kabiliyeti var
sa, yavaş yavaş, o kadmm he
veslerini do tatmin etmek yo. 
luna gidilebilir. Aksi takdirde. 
"gözünü açmak" tedbirsizlik 
olur. 
Aynı suretle bugünkü nohut 

terkibine alışmış olan uzvuyetı 
mizin de. beş on pi3irimlik ha
lis kahve ile "gözünü açmak'' 
tedbirsizlik olacağı kanaatin. 
deyim. 1 nşallah daha fazlası 
gelir, servetler umumiyetle bol· 
!aşır da, hem kahveye olan ip
tilamızı, hem ka.dınlarrmm, dL 
lediğimiz gibi tatmin edebiliriz. 

Kahve ve kadın! .. Her ikisi. 
nin de ne doyulmaz "keyif'' i 
vardır! 

HİKMET MÜNiR 

Nakil vasıtalarının 
kontrolü şiddetlendirildi 

Seniha bir parçacık kendini 
toparlama.ğa çalıştı. Gözlerini 
kapadı .. Olduğu yerde bir iki 
sallandı. Tekrar ~özlerini aç· 
tığı zaman. bu gencin h8.la 
ikendisine ibakmakta olduğunu 
gördü. Bu gö-Ller ~ok iri idi. 
Akları maviye k~an bir par
laklıkta, mt>n.evi:)li lacivertti. 
Bakrştyorlardı. Gencin bakışla
rındaki vumuş.1klık ve samiıni· 
yet, titreyen çenesinin sertliğile 
hiç de uygun değildi... Acaba 
yanl~cı mı görmüştü?. Bir daha 
ibaklı.. Evet, genç adamın çene
si çukuı ve hırstan titriyordu .. 
Gözlerine baktı. gülüyordu b\m
lar .. Ne diyeceğini. ne yapacağı 
ru şaşırmıştı. Fakat böyle dilsiz 
gibi durmak da doğru C.eğildi... 
Bir şey söylemek. kaıba:hatin ke.n 
dinde olmadığım anlatmak la -
zımdı. 

VAZAH: l.EMAHAHIS"AL 
Hadiye sevinmişti. Bir sene i· 

çin de olsa bir çatı altında çalışa. 
cak olan bu gençleri bar~tınn.ış 
olacaktı. 

Son .zumanlarda nakil va.sıtala
rmın sc)TlisC!fer talimatnamesine 
aykırı hareket ettikleri görülerek 
tefti']ler şiddetlendirilmiştir. 1ki 
üç gündenberi araba, otomobil. 
kamyon, ot.obüs gibi vesait umu
mi hir kontrole tabi tutulmu§, 
be~ şoföre yıldırım cezası kesilmiş 
bir çokları hakkında da za:brt tu
tulmuştur. 

Yenimahalle ile Taksim al'asın
iJ?liyen otobUslerden esaslı surett(\ 
muayeııeden geçirilecektir. 

- Affedersiniz, dedi . Kaba. 
hat... 

:- Evet, biliyorum Kı.bahat 
si7.de değil. Fal<a.t. düşünün ki ay_ 
larca uğra~ank meydana getir
,f f.im bir .eserı ufak bir tedbir. 
ınlik ve dikk:ı•~i7.likk parçaladı. 
ı .z, mahvcttiııiz . 

Gencin gü.zel gözleri şimdi 
yaşlanmıştı. Çenesinin titremesi 
biraz daha arttı .. Seniha: 

- Fa.kat!.. 
Genç sözünü kesti ve devam 

etti: 
- Fakatı yok ki ibunun.. Bü

tim emeklerim m~voldu. Bu de. 
rece lakayt ve sanata karşı duy .. 
gusuz \"ılanı görülmemiştir. 

Seri bir hareketle ger: döndü, 
vürUdü. Topuklarını sc. ~ sert ta§ 
larn çarpıyor, hırsını at.l"lıya, öf· 
kesini yenmiy~ çalışıyordu. 

Seniha old~ yerde titredi. 

Başından a.şağı bir teneke kay. 
nar su dökülmüş gibi terledi .. 
Gencin arka.-;ı:ndan bir müddet 
baktıktan sonra önünde yatan 
sanat kadavra:;ına döndü. Beyaz 
çarşafı ucundan tutarak kaldır. 
dı. 

Bu genci çılgına t;evircn eseı i 
merak etmişti. Parçalanmış al~ı
lar arasında bir gene; kadın hey. 
keli ~ti. daha doğ'rusu ~e
hildi. 

Salonda kahkahalar kesilmiş, 
.ses seda kalmamış ve hatta nefe:ı 
tile alan olmuyordu. Senihanın 
terli şakakları :oon,kluyordu. Göt. 
!erinden ateş fışkırıyordu. Hey· 
kıel parçaları arasında durun 
~antasını tckrncliyerek yürüdiı. 
Salondan çıkacaktı. Fakat tam 
kapının ağzında e'>ki talebeler. 
den biriyle karşılaştı. Geçmesi 
için yol verdi. Bu kız taleıte ve
rilen yoldan gçemedi, Senihanm 
karŞlsında durdu. F.Ji.ni uzattı: 

- Ben Hadiye, dedi. 
Seniha u7.anan eli iradesi ha· 

ricinde tutarak sıktı: 
- Memnun oldum .. Ben Seni. 

ha .. 
Sesinin titrediğı, Senihanm 

ic;in için ağladığı belliydi. Hadiye 
Senihanın koluna girerek bir ke
nara doğru sürükledi: 

- Sizinle konuşmak isterdim, 
Seniha hanım. 

- N-e dbi? .. . 
- Geçen hacföseyi dışarrda 

duydum. Hakkıyı hepimiz se\'e
riz .. Mektebin en eski ve ~n cid_ 
di talebesidir. Çok kibardır. 

Seniha karşısındakine bakı -
yordu.. Ciddi idi, evet .. Fakat bu 
gencin sevilecek tarafı neresiydi. 
Kibarlığı mı ? 

Belki sevimli \'C kihardır .. 
Fakat bana karşı çok ~ert ve ka. 
ba hareket etti. Onu hiç bir za. 
man affetrniy~im. unutmıya. 
cağını .. 

- Meselenin içyüzünü bil~cn 
Hakkıya karşı başka türlü dav· 
ranırsın•z.. Seniha Hanım .. 

- Nedir ki? 
- Hakkr bu sene mektebi bi. 

tirecek .. Bu c;alışması diploması 
ilı:erinde tesir yapacak. Fazla 
olarak da o heykel çok sevdiği 
birinin heykeliydi .. Senelerce e· 
mek viırdi. Hayalinde canlandı. 
rabildiği kadar uğraştı. Bu vaka· 
dan o kadar müteessir oldu ki.. 
İçeride ağlıyor bile .. 

- Ağlıyor mu? .i 'eden? .. 
- Çünkü en çok sevdiğiı1in. 

hayattaki tek bağlantısının, bir 
ölünün muhayyel a>bidesiydi o 
krrılan heykel .. 

Siz istedikten sonra karde
şim. 

Salondan çıktılar. Bir uzun 
koridor geçtiler. Sol tarafta bir 
odaya girdiler. Hakkı burada val 
nı2Jdı ve önündeki ma.saİun 
üzerinde p~alanrnış bir sürü 
kağıt vardı. Hadiye bu kağrtları 
tanıdı. Yavaşça Senihaya fısıl. 
dadı: 

- Heykelinin krokileri.. Onla
rı da ... 
Hakkı başını kaldırdı. Gözleri 

kızarmıştı. Karşısında Hadiye i. 
le Senihayı Rörünre .r~rindcn fır. 
ladr. Vaziyetinden utanmış gibi 
başını önüne eğdi, bekledi.. 

.lki kız, Haiklönın önünde dw-
dular. lladiye tanıttı: 

- Seniha hanım! 
- Hakkı bey!.. 
Karsı!rklı el sıkıştılar. Hakkı 

hala yere bakıyordu. 
- Memnun oldum .. 

Seniha dikkat etti. ~imdi çe. 
nesi titriyordu. O gözleri ibir da
ha görmek istedi: 

- Yüzüme ba!anıyaca.k :kadar 
dargınsmız galiba? 

Hakkı başını kaldırdı. Gözleri 
hafif nemli, !buğulu olduğu ka • 
dar da gülüYQrdu. 

(Douamı oor) 

Bir çok otobilslerin bozuk oldu
ğu ve yolcuları )arı yolda bırak
tıkları görülmüştür. Bunların hak 
larmda takibat yapılacaktfl'. 

--<>---
Ziraat Enstitülerinde 

deri ekispertizlerl 
yapılacak 

Milli sana)i birliğine den 
ma1ümata nazaran, Ankara Zi 
ran.t Enstitüleri deri ckspert zı 
ya1rmıya başlıyacaklardır. Ek~~ 
pertizler için ücret alınml) acak
tır. 

YILEWELKI 
.....oı...,...__v .ti\ M iT 

4 Temmuz 1921 

Harp sırasında 
zaptedilen arazi 

Harp sırasında i gal edilen a· 
razide zaibt ve müsadere edilmi~ 
olan eşyayı ihbar için verilen 
müddet neşredilen 
bir tebliğ ile on beş 3r,°'1stosa ka
dar temdit edilmiştir. İhbarda 
bulunanlar hakkında. hic bir eez:
tatbik edilmiyece!{tir. 
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'llfATSUOKANIN BEYANAT!: 

Japonya 
Şimdilik harbe 
karışmıyor 

--<>--

TE LiKE 
Gittikçe Japonyaya 

yaklaşıyor 

Tolcyo, 3 ( A..A.) - Domei a. 
jansı, Japon hariciye nazırı B. 
Matsuokanın aşağıdaki beyana
tım neşretmiştir: 

Hükıimetin bildirmiş old~Oıı 
veçhi.le, imparatornn riyasetinıde 
tovianan konferansta ''mülb.im 
bir siyasi Jrarar" alınmıştır. 

Alınan _ Rus ha.l"binden doğan 
vaziyete, bunun Almanya ile 
Sovyetler birliği arasında ibir 
harp olduğu hakkında yapılacak 
ibasit bir müşalıade ile karşı ko
na.m:ryacağı pek tabiidir. Vazi.. 
yetin inkişafını, en büyük ve en 
kuvvetli dikkat ve azimle takip 
etmek niyetindeyiz. Hazırlıklar 
yapılmaktadır ve bu hazırlıklara 
tam itima.dmuz vardır. Yalnız 
askeri hadiselerin inkişafını de
ğil, fakat aynı zamanda bütün 
dünya VM.iyetin.i. muhtelif dev. 
Jetlerini~ ettiği temayülleri 
ve bu devletlerin da.hili vaziyet
renni a 1ak.adar eden siyasi şe. 
miti de hiç lbir 7.aillaD. yorul.mı
yacak bir dikkatle takip etmemiz 
l!nmıdır. 

Milli Şef 
(Bas tarafı 1 incide> 

Maarif Vekili töreni veciz bir 
nutukla açarak devlet konserva
tuvarının tarihinden geçirdiği 
safhalardan baıhsederek ezcümle 
şunları söylemiştir: 

"Arkadaşlarım, bugün devlet 
konservatuvariyle şefleri ve lza.. 
lan bize iftihar verecek tekem. 
rnül etmiş bir ot'lkestra ve verim
li çal:rşan bir temsil şubesi ve 
her ikisinin mezcinden doğan 
bir operamız vardır diyebiliriz. 
Devlet konservatuvarımız başta 
en büyüğümüz ve Şefim.iz olduğu 
halde, milletimizin gözünde ve 
kulağında ve memleket meyda
nında imtihan vermektedir. Mil. 
!etimizin büyük alakası alkış ve 
sevgisi başladığmıız işte muvaf. 
fak olduğumuzun ve olacağımı· 
zm delHi olduğu kadıar teşvikçi
sidir de. Gözden uzak tutulma
masmx bilhassa isti:rham ederim 
ki, insanlığın en müthiş savaş. 
larmdan birini yaptığı böyle 
bir devirde ve harp yangınının 
d~nları ve kmllıklarnun gök
lerimize vurduğu böyle bir za
manda tiyatro temsilleriyle, ope. 
rayla meşgul olmamız güre! sa. 
nat davasma nasıl ciddi bir ma
na verdiğimizin taQ.he geçecek 
kadar kuvvetli bürham tel8.kki 
edilmelidir. Biz tiyatro ve opera 
şeklindeki temsil sanatmı bir 
medeniyet meselesi halinde; alı-

yoruz. Onun içindir ki aziz mera 
leketimizin her vaziyette müda. 
faası iGin her türlü fedaıka.rlığı 
yapmakla uğraştığımız şu srra.. 
larda, sanatın bu ŞUJbesindeki iır
kişafına da onu durdurmak de
ğil, bilakis yürüyüşüne hız vere. 
rek devam ediyoruz." 

Maarif Vekili en son olarak 
genç sanatkarlara hitap edereık: 

"Rehberiniz iyilik ve güzelli'k, 
işiniz daima yaratmak olmalı 
dır. Sizi devlet konservatuvannm 
ilk mezunlan olarak selamla
rnn.'' demiştir. 

Bun.dan sonra mektep müdürü 
Orhan Şaik aynı mahiyette bir 
nutuk söylemiş, müteakıben me
zun olan 14 gençe Maarik Vekili 
tarafından diplomalar veri.Lnı.iş.. 
tir. Müzik kısrm mezunları muih. 
telif parçalar çalmışlar, tiyatro 
şubeleri mezunları üç muhtelif 
eseri, birer perde halinde temsil 
etmişlerdir. 

Bu suretle merasime nihayet 
verilmiş, bundan sonra misafir
ler, hazırlanan büfede izaz, ilc
ram edilmişlerdir. 

Mezun talebeden 3 kız. 5 erkek 
olmak üzere 8 kişi tiyatro şulbe.. 
sinden, 2 kız harp şubesinden, 
48 erkek nefesli sazlardıa.n olmak 
üzere 14 kişiden ibarettir. 

Milli Şef, talebeyi muvaffa.kt. 
yetlerinden hararetle tebrik et~ 
m.iştir. 

Sovyetler 
Bütün yiyecek, petrol 
ve harp malzemesini 

kaçırıyorlar 

istila edilen yerler-
de birşey 

bırakmıyacaklar 
Moskova, 3 (A.A.) - Stalin ıtaı

'ra.fmdan söylenen nutkım !bir par
çası aşağıda.dır: 

Kı:Zıl Ordunun rica.ti ha.Iinde ~ 
miryolları depolarnı.da bulunan bü 
tün stoklar başka yerlere nakledi
lecek ve ne bir lokomotif ne bir 
vagon ne bir tane buğday ve ne 
bir galen petrol düşmana bıralul
nııyaca.ktır. 

Çiftçiler ellerindeki hayvanatı 
uzaklaştırmak ve hububatı da nalı: 
le<lllmek üzere devlete tevdi et -
tnck mec'buriyetindedirler. Uzak -
l.aştırılnıası mümkün olmıyan he-r 
şey tahrip edilecektir. 

Fransız Devlet 
Nazırı gitti 
~ 8 (Vakıt) - Fransız 

devlet nazın Meşen Benova bu sa
bah saa.t 5,30 da ta.yyare ile Vişi
ye hareket etmiştir. 

Tüdmür 
teslim oldu 

Bütün dünyada, fakat biLhassa 
yakın şarkta doğrudan doğruya 
memleketimizi alakadar eden teh 
h1re vaziyeti inkişaf etmektedir. 
Vaziyet ciddileştikçe milletimi
zin o derece daha fazla sükU.n 
ve soğuk kanlılıık göstrmesi 13.. 
zmıdll". Bütün kuvvetleri mütte
hit bir halde, milletimiz, impa
ratorun azmine tebaiyetle, J a. 
ponya için çizilmjş yolda yürür
en ufak bir hata bile işlememiye 
çalışmalrdrr. 

General Kazım Diriki kaybettik Kudüs, 3 (A.A.) - Resmen 
bildirildiğine göre Suriyede Tild

umumı J:ıa.rp başladığı vakit birinci mür ga.rnimnu teslim olmuştur. (Bas tarafı ı incide) 
meğe yüz tutmuş ve b·.ı hal be§ altı kolordunun SilAh aıtma celbi lçin icap 

Tok'!!<>· ~ ( A.A.) - Dün saat 
14 de, Alman ve İtalyan bliyük 
elçileri, B. Matsı.u>kayı ziyaret 
etmi~tir. B. Maıt.suoka, saat 15 
de de, hükfunet.in kısa beyanatı 
ha.klanda mah1mat almak isti
yen Sovyct büyük elçisini kabul 
ylemiştir. 

Am~rika 
Harp istiyor 

--<>--
Bahriye nazın. 
izahat verdi 

-----0-

Tayyarelerle 
A vrupaya gönüllü 
gönderilmesi teklif 

ediliyor 
Vaşlq'too, S (A.A.) - DUn gaze .. 

tecller toplantısında yaptığı beyanat
ta Amerika bahriye nazırı Albay 
Knox. AtlanUkte devriye gezen hiç 
bir Amerikan gemUıl.nln Uca.ret va. 
puralrmı himayede kullarulmamı:ş ol. 
du#wıu ve hiç bir müsademeye girl,, 
fllmediğinl kaU olarak aöyleml§tir. 

Albay Knox, ne mürettebatta ne de 
teclı.lzatta hiç bir kayıp olmadığım 

eöylemi§tir. 
Albay Knox, Amerikanın· AUantll<

denizi tehllkesinl bertaraf etmesi bak. 
kmdaki talebine dair mebusan mecI .• 
Binde vukubulan tenkitlere dair soru.. 
lan suale covap vermemi§, fakat söy. 
ledlklerlnde ısrar etmi§tlr. 

Mllhlm gazeteler btlşmakalelertnde 

endişe gösteriyorlar ~ bunu açıkça 
yazıyortar. 

gün kadar devam etmiş fsa de üç gün 
evvel yükselen hararet bil' da.ha dil§. 

memJ.ştir~ 
Ölümü yalnız Tra.kya için değil. 

bllttın memleket için bUyUk kayıp o. 
lan merhumun cenazesi İzmlrde def. 
nedilmek üzere dün saat 17 de halkm 
gös yaşlan arasmda Edlrnedeki ko.. 
nağmdan kaldirılarak hasta otomobl.. 
U ile yola çıkarılmış, kendisine §ehlr. 
de hazin bir cenaze töreni yapılmış ve 
ba§mll§avir Sadri öney llo vali Ferit 
taratmdan Ha.vsaya kadar ta.kip edil. 
miştlr. Merhumun oğullan ve refika.. 
lan da cenaze otomobllinl takiben 
şehrtmize gelml§lerdir. Cenaze, saat 
21 de Gillh&ne hastahanesine getiril. 
miştir. 

Bugün saat yedide Gülhane hasta
hanesinden ka1dll'Ilarak merasimle 
Galata nhtrmma getirilecek, buradan 
Y.arakaz vapuru ile Bandırmaya, ora. 
dan da lzmire nakledilecektir. 

MERllU!flJN HAL TERCÜMESİ 
1882 de Manastırda doğdu. suvar! 

ytlzba'18J SelA.nikl1 Hasan Tahsin Be. 
y1n oğludur. KAzım Dirik'ln gençliği.. 
n1n büyttk bir kısmı Rumeli ve Arna
vutlukta geçmiştir. 1897 de Harbiye 
Mektebine girdi 1899 da mWa.zim sa. 
ni rlltbesi ile çıkarak 1905 te yUzba. 
§Ilıkla İşkodra vail ve kumandanının 
yaver ve mühUrdan vazifesine tayin 
edlldl. Bu vazifede iken saraya çag-ı.. 
rıldı. Fakat KAzım Dirlk, Abdfilhanıld 
tarafmdan verilen emre icabet ebnl. 
yerek Avusturyaya ka«;tı ve bir mücı. 
det sonra SelA.nik yolu ile tekrar İ§.. 
kodraya döndU. 
KAzım Dirile, bu dönüşten 80Ilra bir 

sene k&dar Karadağ hududunda Tuz. 
su kazasmda kaymakamlık yaptı ve 
1909 da Erka.nıharbiye mektebine 
girdi. 

Tllrk • İtalyan harbinde İzmlrde 

toplanan garp ordusu yaverliğinde ve 
Balkan harbinde kara~ umuml er. 
kAnıh!ll'biyesinde bulundu. ErkAnıharp 
yüzbaşısı olduktan sonra §&I'k ordusu 
memil mtıfettişJiğl.nde ve bilAhrre Ça. 
talca cephesi kumandanlarından Mab. 
mut Muhtar Paşanın maiyetinde va. 
z!fe gördü. 

eden teşklla.tnı yapxJmssma memur 
edilmiş, Suriyede buluns..n 1 nci ve 4 
ncU ordular nıenzll müfettişliğinde ve 
Gaze cephesinde ftrka kumandanlı.. 

ğında bulunmuştu. 

Ka.zmı Diri.k' in buradan sonra Kat. 
kasyaya geçerek Batumda Katkas or_ 
dulan menzil müfettlşllğl.nde vazife 
aldığını görüyoruz. 

Mütarekede Atatürkün erka.nı har. 
biye relsi sifatiyle Anadoluya geçti ve 
Erzurum müstahkem mevkii kuman. 
danıığmı, sonra. 15 l.llcl kolordu ku.. 
ma.ndanlığt vek1ll1ğln1 ve ayni zam.an. 
da Erzurum vali vekilliğini yaptı:. Bu 
vazifeden sonra TUrklye BUyük Mil. 
let Meclisi htlkfunetinin ilk Gtırclstan 
mümessili oldu ve Ankara _ Moakova 
mühadenet ahitnamesini müteakip 
Konyada garbt Anadolfı menzil mtı.. 
fettiş!lğine tayin edildi. Bundan sonra 
İstikla.ı harbinin nllıa.yetlne kadar 
sevklyat ve nakliyat mUdUr muavı.n. 
liği yaptı. 1923 te mlralaylıkla ikinci 
fırka kumandanlığında. bulundu ve 
şeyh Sait t.sya.nmdan evvel llAvel me. 
mutiyetle Bitlia va.Usı.. 1925 te İzmir 
Vallsl oldu. Son vazl.fesl, Trakya u. 
muml mllfettişi idi. 

* ~ * 
tznıır, s (Humııi) - General Ka-

zım Dlrlk'in cenazesi yarın akşam 

getirilecek ve ertesi gün merasimle 
defncdlleoekt!r. 

KA.zım Diı1k İzm.irde derin BCD!lla.. 
tiler !)ırakmış, vallleriınizin başlxcale_ 
rmdan biridir. Burada bulunduğu se. 
klz sene zarfmda vil~yetln bir çok 
yol, kl>prü 1şler1ni halletmi§, 370 ilk 
mektep inşa etmiş, İzmir fUarmm, Eıt. 
na.f Ahali bankasmm, asa.ria tika mu. 
hibler cemiyetinin temellerini atmış, 

Şaşa.l suyunu bularak İzmiri su der. 
dinden kurtarmış, Yamanlar kampını 
kurmuş, Tavukçuluk, Arıcılık cere. 
yanlannı ve ilk kooperatı! hareketle. 
rint hazırlamış, bUtUn münevwr ve 
muallimlerle gençlik arasmda sem. 
pati uyandrnnlş, k6yUl ile en yakın 
bir şekilde dostluk te!llkll etmiş, köy. 
!ünün "Paşa baba,, Unvanım kazan. 
ıruştır. 

Nevyork, S (A..A.) - İngiltereye 
ya.'"dun suretlle Amerikanın mtldafaa 
komitesi gazetelerde ne~ttiği bir 
beyamıame ile gemi kaiilcleH teşkili· 
n1, elde mevcut bütun tayyarelerin 
.Amerikan gönUllWert Ue Avrupa.ya 
gGııderllmesl.ııi ve Amerikanın mtıda.. 
fa.ası için de Atlantik ve Pasl!ikteki 
18tınat noktal11.rmm ~ Lstemek. 
tedlr. 

Norveçte 
örfi idare 

Maliye Vekaleti teşki-
18.tı hakkındaki 1§.yiha 

Ankara, S (Va.kıt) - Malıye 

Vekaleti teşkllAt ve ~zife hak -
kında.ki kanuna ek layihası ruzna.. 

Lonclıa, a (A..A.) ~ Ajan,. meye alnımıştır, !Ayı~auın encü-
smın bDdirditlne gGıe, tJlnç gazete. 'ı menlerde aldığı son şekle göre be
leıı;l. AJm&n ma.kamlanuı bllWn fi- lecfb'e hudıulu içıuie ayrıca kaza 
maJl Norveçte ~kalA.de ahval vazı. teekilAtt bulunan 'VilA.yet merkıu
~Din etm1§ olduğunu yumakta- leriain maliye t"llJk;:itı, defterda
a Bazı bmgelerde 6rft idare flln 0-1 rm. idaresi al tmd& bir malt vah
IamU§tar. Rusyaya karp sempati det teşkil edecektir. Bil telıkler
.., ı1U(!ar1 ,._.,nnedDen pek çok k:lJn8e 1 deki belediye hududu iglDde bula
tqtlalı.mfl ft .Od ~ tah&§f(lt kampı 1 nan kazalarda. ~ servl -
teımı olanmuftur. Bu kamplarda ek., sinden mıııada diğer blitün sc1-v's-

. si ir,pçf. hareketler.!ne memup yUııı-
1 
ıe!' &!rterd!l.rlrğa bağlı olacaktır. 

ı ree Norveçli vardır. Tahsilat müdürü 'buhınan vi.Ja -

yet merkezlerinde tahsillt mua -
me18.tından dolayı divanı muhase
bata hesap vermeik. vazifem, t.ah -
sil şube şeflerile müştereken tah.
silAt müdilrlerine, şube bulwımı • 
yan yerlerd<"' ise doğrudan doğru
ya talısilAt müdürlerine stt ola -
calrt.Ir. Tahsil8t mildürü bu!unmı -
yaıı vUAyetlerde divanı 1D1fl\.aae -
ha.ta hesap vermek vadeıli-. def • 
terdariara aittir. & ~erde 
taıhaDi.t şefleri var ise ta2ıall §O.

be -6erl bu hesaP;an. doğaca.k 
me:-uliyette def~ ~ .. 
rektir. 

Alman tebliği 
(Bas tarafı 1 incide> 

Sovyot ordusunun mukavemet kuv. 
veti krrılmı§ gibl gözUkmektedir. BU. 
tün eephe Jmtidadm.ca düşmanın riıcat 
harekıl.tt kaydolunmaktadır. 

Bielostok'un şarkmda. verilen imha 
meydan muharebesi, umumiyet itiba. 
rlle mhayetlenmi8tfr. Fevkala.de bir 
tebliğle daha evvel bildlrilmiş olduğu 
veçhile, bu muharebenin neticeleri, 
bütün dünyaya şamil tarilıt bir ehem.. 
m.iyeti ha.Lz bulunmaktadır. Bir çok 
Sovyet. piyade, stıva.ri ve zırhlı frrka,. 
lan bu muharebe .meydanında imha 
edilmiş teıA.kki oluna.blllr. 

Ordu vıe hava teşekküllerimlZ ara. 
larmda nümune olabilecek bil' iş bir_ 
Uği Ue, takibe başlamıştir. 

!ngiıtereye karşt mücadelede, Aı., 

man hava kuvvetleri, dlln gece 5 bin 
tonll~to hacminde bir ticaret gemisl 
batı:r:mış ve İngilterenin cenubu şarkt 
ve cenubu garbisinde limanlar tesisa. 
bnt bombardıman etmJştir. 
M.anş sahillerinde, avcı tayyarelerin 

kuvvetli himayeSi altında hareket e. 
den 1ııglliz .savaş tayyarelerinin hU.. 
CtJm1arI, yeniden tamamiyle akim kaı.. 
mışttr. DU.,cmıa.n. bu esnada 15 avcı 
tayyaresi ve 5 sava, tayyaresi kay
betmiştir. Bizim bir tek tayyaremiz 
kaybolmuştur. 

Düşman dlln gece, .Almanyanm şl. 
mali garbi mıntakasmm muhtelit 
mahallerine infilAlt ve Y,angnı bom• 
balan atmış ve bu boınbe.larl& bir kaç 
sivil öl.mil§ ve yarala.nmıştll'. Gece av_ 
cx tayyareleri ve bava dafı bataryaıa. 
rt mutecam dUşman tayyarelertnden 
üçünü düşürm~ordir. 

İngiliz iaşeı seyrisefalnine k&rşt 
mücadele, haziran ayı zarfında. da. 
beklenilen büyük muvaffakıyeti 
vermiştir. Donanma ve ha.va kuv • 
veıtleri, 768.950 tonilAto ba.cmlıı -
de düşman ticaret gemls1 ba.t:ırmış 
tır. Bu rakamdan 417. 450 tonilA -
tosu denizaltılar tarafmda.n batl
rılmıştrr. Buna, diişmanm mayn • 
ler dolayısile kaydettiği ağir ka -
pıylarm. da il!vesi icap eder. Bun
dan lbaşka, büyük miktarda. İn -
giliz ticaret gemisi o derece a.ğxr 
surette hasara uğratılımştir. ki 
bunlar dilşman. iaşesi. için tama ~ 
mile veyaılıut uzun müddet için 
kayıp edilmiş teWtld olunabilir. 

Alman '.ha.va. mllda.faast da. İn -
gtliz hav kuvvetlerine ka.nJI'. mil • 
cadelede büytlk muvat'faloyetler 
kaydetmişt:lır. Aaln1z 26 hadran. .. 
dan Z temmuza kadar geçen müd
det zarfında. 109 l.nglllz tayyvest 
dUştlrWmUştll.r. Bu miktaTdan 56 
sı lhava muharebelerinde, 24 n ge
ce avcı tayyareleri, 6 tanesi do • 
na.nana cllziltamlan ve 1 tane&i pi
yade ta.rafından ~. 
Bundan lbaşk& iki İııgiliz avcı tay
yaresi., jşga laltmda buhman an
zi berinde çaTPlfjlillŞ ve yare 
dUşm:üştür_ Aıym mildd:et zadmda 
!nıgiltereye k82'ŞI yapı.lan~ 
ta 12 Alman ıtaıyyareei ~t .. 
m.lşti:r.,. 

Sovyet tebliği 
(Bas tarafı 1 incide> 

sav, Slutsk, Borbrulsk ve Luck bölge.. 

Jerlnde düşman seyyar krtalarma 
karşı, §iddetl1 ve çetin muharebelerde 
ça.rplflDIŞlardır. CepIKmin diğer böl. 
gelerlnde, Sovyet krtaları, hududu 
geçmeğe teşebbtls eden dU!PJlana ~I 
devlet hududunu Bikı surette tutmak. 
tadır.. 

Munnansk istikametinde, takriben 
iki tı:rka kuvvetin.de dilşman piyadesi.. 
ntn taarruzu uzakla§tı:rıımış düşman, 
ciddl muvattak1yetsızllğe uğratılmış. 

tır. 
Kuolajarv1 blSlgesinde ve Kareli ber 

zalu üzerinde krtalarmııZ, dUlJIDanm 
bfltün htıcuınla.rmı, dUgmana ağır m. 
yiat verdirilerek muvaffakiyetıe tar. 
detmektedir. 

Dvinak istikametinde dtln, öğleden 

sonra., krtalarrrnızla şimali ı,ıarlrlye 

doğru ntlfuz:a teşebbüs eden düşman 

arasında btıyük muharebeler be.!llla.mış 
tır. 

Muharebeler devam ediyor. 
Borisov, Slutsk ve Bobrusk istika. 

metlerinde, kıtala.rmuz ve d1l!J1Danm 

seyYar eUztıtamıan arasında gllndllz 
glddetıi muharebeler OOD.uştur. DUş.. 

manm yarma te§ebbllslert kltalarmıız 
zı:ıı anudane mukavemeti ve bava. kuv 
veUerimizin muva:ffakiyetU hareketi 
Ue akamete tı;ğnı.tılml§t.Ir. 

Luck tstıK:ametinde, k:rtalarmnz, 
Rovno mmtakumda., şiddetli ve çetin 
m:ulıarebeler vermekte devam eyle. 
mektedir. D1l§man. cenubu şarldye 

doğru nutuz · etmek te§CbbUslerine 
devam etmekte, fakat her tara!ta 
dftlJIDanm bu gayretleri, :ıataıarmıızm 
sıkı ve anudane mukavemeti ka.rşısm.. 
da kmlmaktadlr. 

Hava kuvvetlerimiz, gQndttz Luck 
bölgesinde dllşman tank ctıztıtamıan. 
na ka.t'ş yeni<len tahrip edici mWıare

beler vermiş ve BUkreşi 'bombardıman 
etmiştir. 

Bükreşte bir mühlmmat deposu in.. 
ma.k etmiştllr. 

Moskova. 3 (A.A.) - Sovy~ 
t.ebliğinin maıbadi: 
Şimal filosuna _mensup ha.rp 

gemileri ve denız tayyarelen, 
düşma.n krtlarma ağır darlbeler 
i.r.direrclc Kızılordu krta.J.arma 
mw.abaret etmektedir. Filoya 
mensup deniz tayyareleri, hava 
muharebelerinde !beş düşman 
ta.yyareısi düşih'milşlerdir. 

Bir bölgede birçok düşman 
tank grupları ileri ~ 

· h.a.tlarmı, yamııya ve genye gır
miye muva.ff ak olmuşlardır. Bu 
düşman kuvvetlerine karşı Sov
yet tankları gönderilmiş ve Sov. 
yet tankları düşman tanklarına 
orman içinde bir yolda ilerlerken 
hücum etmişlerdir. Orman. bu 
tan'klarrn çevrilmesine mani ol
muştur. Zafer, bunun üzerine, 
sür'ate ve azme bağlı bulunmuş
tur. Sovyet taiıkları derhal ateş 
açmrş. ve üç faşist tankı muha. 
reıbe harici b:ııraktlmı:ştır. Düş
man, bu tankların teşkil ettiği 
maniadan istifade ederek en son 
sür'atle geri çekilmiştir. Bu ta
lcip esnasında. bir Sovyet tankı 
ka.yıbolmuştur. 

Beyaz RU8Yanm garp anmta. 
kalarında piyade ile irtilbatı ke
silıniş Alman motörlü cüzü.tam
larına karşı yaprl.an muharebede 
iıYade cüzütamrarmnız, yüzlerce 

p tah . """;.,+..; düşman tmıkI np e~ ......... 
Bir Savyet piyade alayına men. 
sup askerler, düşman ıtankla.rmı 
tahrip için topçudan ve tank tı.r 
zakla.rmdan başka, muvaffakı
yetli bir surette infilak madde.. 
leri ihtiva eden şişeler ve el bom
baları kulla.ımuışlardır. Bir tek 
grup, üç gün1Uk mun:ıare'bede 16 
düşman tankı taihrip eyl~ 
tir, 

Merhum Rıza Türmen'in 
ailesinin teşekkürü 

OJ:ı. beş gUnl'illr: yavrusunu öksüz 
brra.karalı: ha.yatm.m bdı.armda so
lan, oğlumuz, lrocam, dımındmuz 
ve eniştem 

Rıza Türmen'in 
cenaze menmisine iştirAk eYliyen 
çelenk gönderen., geırek blzza.t zi
yaretlerile gerek mektup ve tel
yaala'lile 110ıD11US acmııza. taziyet 
ve teeemyıeıtte lbu:luı:ııa.n a.kra.ba. ve 
ebtiı&ya ve :bilıama. bedbaıht Rı
za hakkında eeısiz btır tMalirhk 
pteren (Yüksek Tical'et ve llt. 
tıaı.t Fak1lltesi) arkadaşlarma. te
fekkihierlımtzl. sumna.k, kana.yan 
ythıek1er!mb;bı en güzel ~ ~ 
lMdir. 

Camilbe 'Ve Valıırrmt '1'Dmleıı -
~n 'fi!rmen Sa;biha vr- lbr~'!ı.hn 
~CI - İbrahim A;>Tal. 

rvlüsabakamı~ 
Parasız abonı 

.A§k Uğrund& roma.nından ~ 

verdiğimiz Şahin Reis romanı çok b 
ytık bir aıa.ka Jle karpl&ıım.Jftır. Ş 
hin Reis romanı sona ermlf ft ka 
raman Türk denizcl..sinhı bayatta 1 
oğlu daha kalmıştır. Şahin Raid o1ı 
yanlar, RcL.."1.n oğlunuıı da maoeral 
rnu ayn bir roman olarak takip • 
mek l.!:temlşlerdir. Biz, okuyucula 
ınızın bu arzularmı yerine getırme 
karar vermekle beraber, faydalı 1 
müsabaka açtık. Bu müsabaka §Udl 
Şahin Reisin oğluna tahsla edeeeı 

miz romanm adı ne oJ.sun. Biz "~ 
hin Reisin oğlu,, (Akdeniz tır\maS 
(Tllı1t korsan), ve (Ölmez reta) ad 
nru bulduk. sız bu adlardan hangi8 
beğeniyorsunuz? Cevl!.planıwıı, nı 

retmekte olduğumuz kuponlar 50 ı 
numarayr bulduğu vakit blm bildi 
cekslnlz. En çok rey alanlara qa 
daki he<liyeleri vereceğts: 

BEDlYEIE&fMtZ 
2 adet birer sen.elik Vakıt aıboneı. 
4 adet altI aylık Valat aboneal. 

25 adet tıç aylık Va.ktt aboneııl. 
4Q adet birer a,tık vakit abonesi. 
35 adet Dün ve yarın lMlp'iyatmd 

laymetli birer kitab. 
Bu müsabakaya girmek için yukı 

da. yazdığımız roman isimlerinin lu 
gts1n1 beğendiğlnizl yazmak kAfl 1 
lecektir. 

DtKKAT: 
Evvelce kuponlanm1Zt txıplayaı 

yan ve {Zindancı Kaptan) ile o(Şa! 
Reis) rom.ıı.nlarmı al8.miyallla.ra 1 
hizm<:t olmak tızere bu eeener blr t 

taya. n_ahsu:s olmak üzere 50 ter ı 
ruşa verilecektir. (Vakı:t okuyuculı 
kitapları serisi) nı edinmek astı~ 
okuyucularumzm, devam edeeek • 
ye eksiksiz ola.ra.k sahip olmak iı 

bu frrsatı kaçmna.malarmı tavalye 
deriz. (Zindancı Kaptan)' ve (Şal 
Reis) ikinci tabxları yaprl.maem• rı 
men pek mahdut miktarda kalmıft 

Parti Gurubunda 
(Bas tarafı 1 incidej 

Bunu müteakip ruzna.meaine geı; 
heyet, asker ailelerine yardmı mevz 
Uze~de tetkikat ya.pan parti kci{Jı 
yonu raporlarmm. mUzakereeine lM 
J.Jyarak. bu mevzu üzerinde mutaı 
dermiyen eden bir çok hatipleri 
bUgUnkU kanunun tatbik edllmekt. 
lan ı;ıe.killerlnl tza.h eden Dahiliye ' 
kilini dinledikten sonra, aaker aile 
rine yapılacak yardıma daha seme: 
Ji şekiller verilmesi mütaleasmt ve 
daire de blr kanun 11yiham tanzim 
Meclise getirilmesi ricasını dermey 
eden komisyon raporunun hllldUn• 
tevdlini kabul etmiş ve celseye nll 
yet vermiştir. 

Ankara, S (A.A.) - C. H. P. ml 
takil grupu reis vekilliğinden: 

C. H P. MUstakll Grupu buglln 
toplantısmda, Parti grupunda ha§'\ 

kilin beyanatını dinlemiş ve vekilli 
ten a1l1'inl rica etmiş bulunan lılilll ı 
dataa Veklil Saffet Ankan bakkm• 
İcra VekUlerl Heyeti Re1sinln. MUst 
kil Grupun da reylnl öğrenmek ilt 
diğine muttali bulunmu" olan A.za.n 
gizli reyine müracaat edilerek netiı! 
de mevcut azannı ittifakile itimat e 
tikleri tesbit edildikten 90Ur& topla 
tı:ya nihayet verilm1ştir 

STALiN 
(Bas tarafı 1 inotde) 

Sovyet milletleri, Kızılordı 
nun büyük bir cesaretle har 
etmesine rağmen adetçe fai 
Almanlar Li.tva.nya, Letonyı 
Beyaz Rusya ve Ukranyanm bi 
1rnmımI işgal etmiştir. Diişma 
ilerlemektedir. Fakat Kmlord· 
sağlam duruyo.r. 

Sovyet milletleri, siz nama~ 
lft~uz. çünkü Sovyet!er Bir 
liğine olan h&ıilillğmız sarsdmıu 
siz hiç bir düşmanın bozamıyac: 
ğı müthiş bir kütle teşkil ediyor 
sunuz. Düşmanın lrn;men an.zi 
mizi işgal etmesinin Eebebi bida 
yette avantajın onun tarafındı 
olmasıdır. Fakat na mağl!tp ordt 
yoktur. Napolyomm ordusunu"' 
umumi harpte Ka}'7.erin ordusu 
nu nasıl mağl:ftp etnrlşsek bu de 
fa da Hitierin ordusunu mailt\ı 
edeceğiz. 

Almanya ile a.ramndald adem 
tecavüz paktı bir sulh paktı idi 
Bu paktı yapmaıkta teredditt et 
memiştik. Almanlarm malaıad 
Baltık devletlerini AlmMlawtJr. 
maktı. Neticecle bizim Abmmla. 
ra esir olmamız t.ehJibsf ft!'dJ. 
Bütün nakliye vasıtaiaruıı aefeır, 
ber ettik Giriştiğimiz harp dDn 
ya harbi, medeniyet harbi. 'Vat. 
harbidir. Alınanlarm eline dfitaı 
milletleri esaıoettesı kartaıM 
harbidir. 

Sme Y8kmda harp Jiılıoeklb 
haö.:mda daha mufassal maM. 
mat ~im. Sovyet hissiyatı. 
ım.a itimat ediDİlıı; 
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kaı-ar vcr~ır. Vek~let bu ka.. larda tatbik mevkiine koymu§ 
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Belediyenin bu yıl içinde ya.p. 
ınış olduğu içlinuü yardnn mikta
rı teshil cdılmi.;;tir. Muhtelif kim
~cler c meccani ol.arak 10 bin lira
lık ıl.ı c tevzı edilmiş, belediye 
hastanelerine yeniden ı O vatak 
ilave edilmiş hasta nakliye ~tomo
bille rinin sayısı 2 den altıya çıka
rıl mL~, can .kurtaran servisleri 
takviye ~.dilmiıı e~ki bimarhaneler 
emrazı siı.rıye mücadele odaları 

haline ifrağ edilmiş, muhtelif l..:a
zalarda halk hamamlarmm tesisi
ne başlnnmış Ye ilk olarak Ka _ 
snnpaşada kurulan bir hamamda 
20,000 ki~i meccanen ),kanmu:, 
Cerrahpa§a hastanesine gö& pa.v
~onu, Hasekiye de yeni pavyonlar 
ılflve edilmiştir. 

... liu . 
liye da ne dıemek ? 
~u. Teodor Zuifoki. 

, vetdi ~i sakin haliyle ce 
y . 

lik öf~. ~.U demek ki eğer gü 
l~k ~ne bir esas tayin 
~ili ?1ursa sen ona ismini 
rı.·E:ti ~ın. rasıı ki elektrik 
ıka\ e:ıın esas öl~i!Süne. volt, 
ılerse ~e ohm ısımlerıni ver 
isrnın adın güzelliğine de 

tala 1. 
1d verebilirsin. Judi 

es~ •a ın güzelliği ölçüsüne 
1 dfuıd01abilir ... Fakat bıı.~ün 
n i nen çok güzelsin.. t~e. 

di ku~ sana bugün Robek 
tı . ~etınde güzelsin.. de· 

tsu11~ oksa bana kur mu yapr 
·~ l-J . 
k. Se ayır kur filan 11aptığım 
'I dırıı~ her gün çalınan plak· 
l... ecek kadınlardan değil 

~\l ~ srden gurur duyan Ju 
~ &ôst.e başla?ı _ve sözde~~. 
~~ eev l'lll.ek jstiyormu.'j gıbı 
- · ap verdi: 
n f~r;!ayet ben de diğerlerin. 
ırtlııÜŞteız ?ir kadınon .. Ancak 
ınn va bıraz fazla intizamsız 
•1nı nı .:k Diğerlerinin anladık· 
:n, i.>t:ek'l en:ımeıen ben de anla 
k.lar1 . ~ erın içinden c;ıkama· 
ın B? erde ben de ' aya J a · 

ttıd~ ~C' bir zaman dördüncü 
ttn :Yolttmam, ikint'İ bir ~rü· 
e'lr<ntdi; ur. Altmcı hissimizin 
~\im '=tıı1e ın·manlardan da. 
n kafi Altın< · t hisse malik o. 
ilden ~nlar. nı uhakkak birinci· 
)rktnıyaahı11 ""1hrlar. Yrlandan 
ın «ika n k Jınlar, kirezm için 
ll<ia t tn bır kur.ilk kurt keırşı 
Ve b n: Ie:r. 
•nra ~ ~11hım mülaha?.alardan 
\.rdı: dı Olpcr şu neticeye 

-a klın1~n"? r!iğerleri gibi bir 
~:lati d·.,ıındı saat kar. var? 

tı tanı rırn o:ıt ı Odanın perde 
n ar , n k<ı a.ı,•dt. P .ıdele 
nan kını nı lürl ya~murla l.E• 
thrcı . ~!zımtırnk bir rşrk i · 
1~:.- suzulin oı'du. 
~f\ TS -ıl sö.I · ıg-ı n ıwh 'ok'-'a şafak 

1 t'()k >rdu '? Ögl~ mı o mll'= 
!k~sa l\a!'!?ıdaki ı:;ınemanın 
h'hıu ışıkları mr bu ..:ekildc 
Ya ilr.or~u? C G giın ıki gece 

l n b.1 gun Ü(' gece <levanı 
r ha~ 1:1ilcac.Jelclien, inanan 
ılı fiki as ıl~ ha~sas bır lfıkay· 
'1> r degıl, bu kere beden 
atı~ın::ı~n. hayal ile haki -
~ bir 1~ f~kir hasta"ı ile ı->ağ· 
lrı~ . ınsıyak budalasının bir 
'1l ".a gırtnesinıden sonra a~ıkla-
::ı.qa .. ~nı l:.esap etmeleri ne 
"' • 6ll""' .. .{eni .,.~~. 

()k &a' .hen~ ~mi~ hadiseler 
~ Yer~-~r ~kilde hafızaları
~flen e""nıştı. Tren, ilk tesa-
'.'1l>tııcia kuın tepeleri boyunca 
lrıQeki • tt ~ezintiler, deniz üze
~ilclerıgazıno ... Otel odasında. 
~ Yenıek, Lapan otelinın 
la.iestir7~:venk kılıklı 5ahibi, 
n~l'do ?telinin biraz diplomr.t 

Stln ~1 • vücutlarının biribiri -
a.ttrıın b~~ı , kollarının. bacak 
>ıl'leıı. rıbırine girm~i. biri
nücac~ karsı hasımmış gibi 
laıniıni b" etmeleri ve nihayet 
ı:telen rr hararet içinde çözül 
~le J~d~f!ılmalan, netice itııba
lt de ının vermiş olduğu bu 

'1tki:trr ~ikve birlikte geçirmiş ol 
esi.., 1 • norm.al hayat tecrü.· 
~· 

tr-h"~ ~:ı~ın, yataktan kalkmış, 
~ saçl enr bir harckC'tle tara· 
u. 'l\ı~I .arasından geçiriyor 
an So 'aletı biraz şekle soktuk-- -:a: 
ena ()\~az hava ahrsam hiç de 
. ~ l'Yacak. dedi. 

tız .. 0ta.3a parkına kadar gide
atın f . menba va:r. Sen su. 

n lf Ci2iletine inanır mısın? S ottal'a kıymet veren bir 
1llantrı~ IA böyle basit şeylere 

- E a.ztlll. 
her ~'Yve~, dedi, ben basit olan 
ahrnt e ı~anımn. Fa.kat sen baş 
ıstiy0~ıtnıek için hava almak 
Ve Ver • çantamdaki Kalmin 
halde ~on. ~'?eleri'l'li al. Her 

Otelin a ıyı olursun. 
ath bi lmp1smda bir garson 
~rilli. r araba isteyip istemedik. 
~.anıan~u. Caddeye <;1ktıklan 
1ti ::?Oıı··n beş on altı yaşlarında 
krz ~ ıı. lr .. ahn kalçalı bir genç 
tak: anna yaklaştı, kizara. 

~;;- Affedersinız' ·· •· .:ı......:ı: . oteı sah' . mosyo, UöW, 
rıa l\t . ıbınin kızıytm. Mo
ro~· aterlınin Dİm.İtri Meje-
\ To11~· ~tef an Zuik, Klovn Knık, 
ımZdla"' valye ve Loyd Corç'un 

tını toplaıhın. Siz de iırma.. 

nızt lütfetmez misiniz? 12.SS Saz pro~rıun 
Ve genç kız Teodor Zuifeld'in -.ileri ·~o.ıs Radyo 

eline bir dolma kalem ile bir at. 12..'5 A.Jaas JZ'&r . ..t"'"li 
bilin sıkışt:rrdr. ....., Hafit 20.4ı~ Solo 

~.Teodor, bir şey anlıya.. ~r p.rkıla.r 
nıadıgı u~ın: ıs.us Kanlık ·~ı.oo Ziraat 

--: Bir şey mi yarraymı ? pngram takvimi 
Dıye ~rdu. Ge~ kız cevap ıs.os ~J 11Ut ıı.ıo n;M~b, 

• .. 1a a uyı.~ '· ır ! ap sa· bir komisyon kurmuştur Komis-
rayı vucuda getırılecektır. Bu yon vekfilete v rjle 400 
sah<.' -eski Alipaşa konağının b .. e n raporu 
lunduğu yerdlr. Bina için 8~ go~el>: ge~irmiş ve esaslarını mulı-
bin lira sarfedilecektir t.evı bır liste hazırlamıştır. Bu 

• lıste yakında toplanacak olan ikin 
---~o---- ci bir komisyona havale edilerek 

Satye davası ~~son vaziyeti tesbit edile-

verdi: 18.30 Memkiiflt ·~ı.oo Sftlon 
- Hayır, imza kolleksiyonu J>09*a8l orkf'>!it!"Mı Ziya Öniş ile Tahir 

yapıyorum. Siz de mizamzr lüt- ts..t-0 Svtııg zı.so AJıllls Kevkep müdafaalarını 
Komisyona iştirak etme k üzere 

bir çok kimseler Ankaraya çağı _ 
rılmıştır. 

fedin . Orkestıwn ıı.45 :salon l 
Manyezyu.m lambaları yandr, 119.oo lldıaaı. orkC'5trMJ yaptı ar 

LaYka makineleri işledi, kalem -------------- Sa.bık Denizbank namına ı;atın k·ğrtı alınan Satie binasının satışındaki 

;~u: sa~ı~ücehhez geneler et. ıır-------------ı yolsuzluk yüzünden maznun bulu-
GaT.Ctecilerden biri Toodora Evlenenler nan banka umum müdürü Yusuf sordu: Ziya Öniş ile arkadaşlarının nak-B ._____________ zen görülen muhakemelerine dün 

- urada mucizeler göster. de birinci ag-ır cezada devam olun. 
miye mi geldiniz? Bir diğeri elindeki ı;ı;azıcteyi u- Befıkt.8.tt Elendinne Memurlugunda muş, maznunlardan Yusuf Ziya jJe 
zatarak: · Evlenm~r: Tahir Kevkebin vekilleri müdafa-

- Ben. dedi, Suar ~ıuctesinin Beşiktaş VaJde t>ag·ı Ara bacı A trf alarmı yapmışlardır. 
uh b

. · · ,.. h · sokak No. 24 te Berber Hilmi Göknll Vekiller umumiyetle Satie bina-
m ~ ınyım:. ~e rırni1.e gelmiş oldugunuzu ılk evvela 'biz haber He Neriman. Beşiktaş Serencebey ye- sında bankanın bir tüccar giıbi hA.-
verdik .. Bana bir mülakat ver - ku.ıu '43 No. da Marangoz Şerafet tin reket ettiğini, satışın kcşü rapo.. 
mek lütiun<la bulunur musunuz? Samuray ile Zehra Ortaöz, Ortaköy ruyla olduğunu, sahtekarlık i.ddia-

Teodor Zuifeldin otelden çrk. Beşiktaş, Çırağan caddesı No. 130 da sının :yersiz bulunduğunu ve niha
~~ ,gaatlerdenberi 1'apı ö • Polis Zeki Güldü ile Hatice Dikici, yet kararın nakzmdan sonra teşkil 
ı unde bekliyen olduk<;a ehem _ Beşiktaş Köyiçi No. 51 de Boyacı şa.. olunan ehlivukufun lehlerindeki 
mıyetli bir kalaıbalık da yanla _ ban Pmarçatı ile Hatice Kabak, Be. raporunu anlatmışlar, beractlPrini 
rına sokuldu. şiktaş Dikilit:ı.ş Sincap sokak No. 121 istemi5lerdir. 

Kat kat uzun beyaz sakallı de ö g-retmen Ahmet GtiJIUel ile Hali- Muhakeme diğer maznunların 
tabii ihtiyar bir zat yanma gel~ me Bozbulut, tstıı.nbul , Sirkeci Turun rnüdafaalannr yapmalarr için bnş-
di, dert yandı: oteli No. 9 da memur Mehmet Atabay kabir güne bırakılmıştır. 

Bir genç nişanlısını yedi 
yerinden bıçakladı 

Dün Pa.~abahc;ede bir yaralama 
vakaın olmuş, biri.si kendisile ev-
1 onmek istemiyen eski nişanlrst -
m 7 yerinden brçaklarnıştrr. Vaka 
~öyle cereyan etmiştir: 

Mehmet a.dmda bir genç, ge· 
çcnlerde, Paşa.bahçede, Gümüşsu
yunda. 12 numarada oturan Naci
ye aamda bir gene krzJa ni§anlan
mişlır. Ancak, kısa bir zaman son
ra Naciye, ~felımetle evlenemiye
ceğini anlamış ve nişanı bozmwr 
tur. 

Kızı ·iddetle seven Mehmet bu 
vaziyet kat-şısmda fenala.şmı; ve 
dün sabah .saat 10 da .sokakt~ ge
çen Naciyenin önü.ne <;ıkarak "Ya 
benimle evlenirsin, yahut da ö
lürsün!,, demiştir. 

Geçen yıl içtimai yardım mll:
tan 900 bin lira iken bu yıl bir 
milyon liraya yükselmiştir. Ayrı
ca hastanelere altı aylık ecza üc 
aylık erzak tevzi edilmiştir.. • 

KAYIPLAR ) ---İnebolu askedik şubesinden aİ
dığım, askerlik tezkeremi :zayi et
tim. Y eııisini a.lacağundan esüri
nin hükmü yoktur. 

İnebolu: Azana n:ahiyeı;j Evren
ye köytinden Abdullah oğlu Dl 
UıvellütlU Salih Göksu. 

(36440) 
.y. * :(. 

Kağızmaq nüfus memurlıığun... 
dan aldığını nüfus ka.ğıdmıl.a. Ka
ra.köse birinci süvari tümen mn--:- Seksen dokuz yaşındayıım, He Leman Çulhaoi{ıu, Beşiktaş Cihan. 

dedı . Loren prenslerinin izdivacı n1ımn mahallesi Zlrııat so!<ak No. 8 de 
ha kkmdaki etüdlerimi tamamla. Muhasip İlyaa Orona ile Feriha Mu. 
!n8:k iGin dcı ha altı ay yaşamak ali\ Erkin. Beşiktaş Yıldız Muhtar 
ıstıyorun1.. Fakat heyhat.. Bu evvel No. 15 te memur İbrahim Boz
damar!arırn böyle devam ederse. kurt ne Fatma TUzUn, Beş!ktaı Dl. 
bütün g3:yreilerim boşuna gide· kilita.., Cami meydanı No. 79 Usta Mo. 
ook, netıceye varamıyacağnn. ruf Kilpçü ile 7..ehra Koçak, Ortal>öy 

Ahırkapı 
sahilinde 

N a.ciye buna karşı müstehzi bir habere takmundan aldığım asker
cevapla mukabele etmis. Bunun lik tezkeremi zayi ettim. Ye.ııiaini 
üzerine kendini kaybeden .Mehmet alacağundan eski.sinin hükmü )'Ok-

y 
bıçağını sıyırarak Naciyenin üze- tur. 

arım bir kadın cesedi rlne atılarak kendisini 7 yerinden Tophane: Sn-aka.saplar ıo numa-
bulundu b1çaklamıştır. ralI doktor B. Abdurrahman v<>fö-

Genç bir .kız Teodonı kolun- Me!!r•ıbat sokak No. 40 taŞoför Ali 

dan tutar<U,: adeta sarstı: Rıza Elbur ile Anna Yangil, Beşiktaş 
- Mösyö Zuifeld, dedi, uy _ Hasanpaşa deresi, No. 91 de kundu

ku.~tı7lu.ktan ölüyorum. Haftada rıı.cı Rıfkı Eskioğlu ile ı~ahriye At. 
a!1cak iki üç saat gözüme uyku tnr, Beşikta~ Yeni Ma.h. Fırm soka.it 
gıriyor. Bütün uyku ilaçlarını No. 6 f.8.atçi M. Ali Ginveren ile Muıı. 
tecrübe ettiın. hiç biri fayda !ise, D?kilitaş Sincap sokak, No. 130 
vermedi. Ne olur, bana bir çare dıı amele Hasan Bozbulut ile Kudret 
bulun... Parlal<.tunç, Beşiktaş Dikil!taş Ali us;.. 

Kucağında bir de ~ocuğu olan ta yokuşu No. 38/1 de İtfaiyeci Ha.. 
bir kadın, eli bağlı bir genç ve san Şanlıhı.tay ne Döndü Kara, Yıl,. 
Pararnunt dünya. havadisleri ope. dız Cad. Yuva Apartman No. 40, :Me. 
ratörü Tcodorla konuşmak ve· mur Hamdi Barış ile Nezahat İnanç, 
ya Zııifeldi konuşturmak ic;in 
aynı zamanda mücadele cdiyor
l~r: zavalh Teodor Zuifeld hep. 
sını birden görebilmc:k ve hepsL 
ne ayrı ayn cevap verebilmek i
çin ayal arının ucuna b~c;arak 
Yücudunu yükseltiyordu. Niha
y.et iki memur yol açtı: 

(De1.'amt var) 

SPOR - .. ____________ ___ 
Yelken teşvik 
müsabakaları 

İ8lanbııl Su Sporlan Ajanlı. 
ıjmdan: 

1 - Yeken teşvik müsabakala.. 
rııun birincisi 6 temmuz 1!H1 
pazar günü Moda koyunda yapr
la ca.ktır. 

Evvelki ak~am Abırkapı sahi- . G~nç kız kanlar içinde yere ser- ril v Ağaoğlu Ali Özbek Şimşet 
linde bulunan yarını. kadın cesedi pılmı::, yeti.şenler kaçmak istiycn dogum: 330. (364.43) 
hakkmdaki tahkikata müddeiurnu- M:chmedi kanlr brçağr ile birlikte -:. * :t-
rnilik ve zabıta tarafından ehem- yakalamışlardır. İstanbul 20 inci ilk okuldan 930 
miyetle devam edilmektedir. Naciye Haydarpa::a hastanesi- senesinde aldığım §ahadetnamemi 

Cesedin başı, kolları ve belindl'n ne kaldrnlıruş, tahkikata ba§lan- zayl ettim. Yenisini alacağımdan 
yukarı clISmı ile dizlerinden aşağı- mıştır. eskisinin hükmü yoktur. 
sı olmadığından· hüviyetinin tesbi- Haliç feneri: Dırağman hasta-
li işi bir hayli zorluklarla karşı _ ne sokak No. 8 Ömer Venkti. 
!aşmaktadır. Beyoğlu Halk Sineması (36445) 

Cesedin bulunduğu yerde, ka- :ı. * ~ 
yahklar arasında bir de lastik be- Bugün nwtine 11, de, gooe 8,SO da.: Yedaimde bulunan Askerlik T~;. 
yaz kadın donu bulunmuştur .. Bu· ı - !Uakiuc adam. Sı>rl Tekmili keremi zayi ettim. Yenisini alacağıııı. 
r:un tahkikatın inki~afına faydalı birden. dan eskisinin hükmil yoktur. 
bir amil olacağı santlmaktadır. 2 - Dolıı dizgin. (Kovboy). .ı..\.dres: Kosrm~ ('atmamf!tl<'il 

Ceset sahibinin en az üç ay ka- :ı - Mild. Mektep Sokı:ı.k No. 18 lluharl1'm 

dar evvel denize atrldığı anlaşıl- -<>--- (364-38) 
mıştır. Kendisinin ya kazara de- Raşit Rıza Tiyatrosu ~ * :ı: 
uize diiı;tüğü veya Ahrrkn.pr sahil- Ycddimdo bulunan askerlik teüett. 
lcrindeki kovuklarda yapilan bir Bu akşam ~enyol Ailr Bahı:esindc mi zn:yi ettim. Yenisini aıacatmtdd 
gece eğlenceği sonunda denize a- - BOBSiTİL - Komedi (SJ Perde eskisinin hUkmU yoktur. 
tıldığr ihtimalleri kuvvetlidir. HALİDE PiŞK1N Temsillere l~tlrlk Adres: Cihangir Kommln eobk 

Meydanlarda güvercin 
besleme işi kaİdırıhyor 
Sultanahınet, Ayasofya ve Be

yazıt meydanlarında uzun müddet 
tcnberi devam eden güvercin bes
leme işine belediye nihayet veril
mesini alaka~arlara bildinniştir. 
~eıydanıaı: pısleten aynr zamanda 
bır çok dılencilere meşgale temin 
eden giiverrin yardımı bu suret
le ortadan kaldmlacaktır. 

1\ksj şe~de hareket edene. za
bı~aı b~lediye talimatnamesi hil
kU~erıne göre 1'1iddetıe tec1.iye 
edileceklerdir. 

_____ edecekt.l ___ r. _______ .:~:_:·o. 6. :tbsan. (MD9) 

2 - 12 M. 2 şarpiler arasında 
yapılacak bu müsrubakaya bütün 
yelkencilerimiz scrıbest olarak 
iştirak edebileceklerdir. 

3 - Müsabakalara saat 14 de 
başlanacaktır. 

Be<ıiktuş, Sinanptı.ıııı, Hasfırın sokııl<, 

No. 26 Manifaturacı M. Seyfi ıle Ha.. 
litle Tul.ga, Kuruçeşme Kireçhane No. 
1/2 de Ameıe Hamdi Avunç ile Amc. 
le Babare GUnel, Beşiktq Yıldız ga. 
raj Sokak. No. 10 da memur Ali 
Tunçyüz ile Fatma Şcngüler, Ortaköy 
Basamaklı Taşçı J~illse sokak No. 13 
te komisyoncu !skender Kanözbek ile 
Nermin Küçük, Bcşlklaş Serencebey 
yokuşu Döngel sokak No. 11 de Reşıt 
Faruk Tiregal ile Safiye Dedekorkut, 
B~!ilkta.ş Arnavutköy aya Nafrl ı;okak 
No. 12 şof<~ Sabri Hu1urluoğlu lle 
Nimet .Aktaş, Beşiklaş TUrhali mah. 
Şehit Asım sokak No. 19 da amele 
Aktif Kemal ile Saniye Ökı..an, Beşik
taş Ortaköy Çar.ı sokak No. 22 de 
amele Hasan Sabri Balta ile i<Jster, 
Beşiktaş Jandarma mektep sokak No. 
14 te Yüksek mühendis Ktızrm Türk. 
men ile Meliha J<ıın, Beşikta§, Bebek 
Dereboyu No. 101 de bahçıvan Muıo
tafa Ergel ile Gülizllr Yağız. Beşiltlaş 
Arnavutköy Yağhane çıkmazı, No. 14. 
te Poli.hron PııiHı.ki ile Anti Pslllıki, ı----V--A--K-l_T ___ _ 
Teşvlkiye Gökna.r sokak No. 71 de 

4 - Hakemler: Rıza Sucri, 
Hamdi Gürkem, Harun Ulman, 
Beh7.at Baydar, Hü.samettin 
Yulk, Naci, Şeref Birgen. Bekir 
Macur. 

Acı bir kayıp 
Emekli İstanbul P. T. T. baş

müdürü Hüsnü Görkey kızı me
bus Sadettin Ferit ve Rasim Fe
rit ve Selanik bankası meclisi 
idare azası ·Ganim Ferit ve İş 
Bankası müdürlerinden Fadıl 
Feridin yiğenleri; Sümerbank 
memurlarından Fethi .Alaz'm e. 
şi, İstanbul C. müddeiunrumiliği 
ilfımat dairesi lbru}katiıbi iffet A· 
lan kısa bir hastalığı müteakrp 
vefat etmiştir. <:enazeı:;i dün üç 
temmuz 1941 perşenbe günü öğ
le namazını müteakıp Teşvikiye 
cam.isinden. ka.ldmlar&k Feriköy 
mezarlığına nakil ve defnediL 
miEtir. Kederli ailesiyie kendisi
ni seven arkadaşlarını taziye e
der- rahmet ve mağferet dileriz. 

Cezalandınlanlar 
Son yirmi döröt saat t.ari'mda 

9 şoför, 1 ot.obüs biletçisi., 42 es
naf ve tramvaydan a.tlıyan. 9 ldei 
cezalandırılmıştır. 

Albn Fiyab 
Altın fiyatları$ biraz yük· 

seklik başgöstermiştir. Dün, bir 1 
a1tmm fiyatı 25 lira. idi. 

oevıet Limanları memuru Suat om. Sizın gazetenizdir. Her 
doğan ile Hacer Akcar, B"şlktaş 
Ttirkali mah. Mısırlı sokak No. 46 arzunuzu yazınız, size 
da. Zeki Sulker ne Mihrimah Sezişli, cevap verecektir 

BORSAi 
- lstanbul 3-7-941 

Beşik.taş Slnanp:ışa. Dolmabahçc No. 
65 te Fotoğrafçı Hasan AkgUn Ue 
Nevzat Tansu, Ortaköy Eski Türlt 
mah. No. 12 c!e amele Kfımll 1revul 
ile Penbe. Ortaköy Çevirmeci sokak 
No. 208 de Seyyar satıcı Fethi Işıı. 
tan ile Behiye özden, Bc§iktaş IhlR• 
mur Cad. No. 104 te Tramvay biletçi. 11--- C..: EKLER 
sl Ali Coş!ı:un ile Nebiye, Beşiktaş Si. 
nanpaşa. malı. No. 12 de dişçi kalfası 
Fahri Se~ ile Fatma. Çoka, B~ik· 
taş Sinanpaşa mah. Cediye sokak No. 
12 de nUfus memuru Mehmet Tekin 
ile Şamile Bilge, Beşiktı\ş Kılıçali 
Cami ç1km&Zı No. 3 te, Nezih öneş 
Ue Furuzan Çağlayan. 

:E Cuma - 4 Tem. > 
::ıııı:: cc cem.dhır ıı 

..... ııı.nr: 60 

Valdtls v..:.. EzaoJ 

OtbMlllD 
dl\ı:-.ı.,., 5Jl1 

Öğle 13..18 
lklndi 1'7.18 
A.kfam 20.44 
Yatsıı 2%.~6 

imsak 8.15 

8.49 

·1.SS 
8.M 

12.00 
:Z.02 
6.80 

Cumarte. 
5 Tem. 

Cem.ahır ıo 

Ilmr: 61 

Vlllıoa1 eı;r.anı 

5.Slf 8.50 

18.18 U4: 

1'7.18 8.H 
20.44 12.00 
22.46 2.0'l 

8.17 6.Sl 

l Swtbı 
lOO Dolar 
100 Frc. 
100 Llnıı 

100 lııvt~ Fra. 
100 Florin 

100 Belga 
lOO Drahmi 
ıoo Leva 
100 Raytşmark 
ı 00 Çek Kzoaa 
lOO Peoeta 
lOO ZloU 
lOO PerıgG 

lOO Le7 
100 oto» 
100 Yen 

100 lsve9 Kronu 
100 Buble 

Altın: 

ö.!2 
182.-

29.95 

12.89 

81.01'15 
S0.813'7!'> 

ESHAM VE TAB'\'tLAT 

' 

Srvıu; - Erzunun 
% 7 93l JI. ıın \'il 20.so 

• 

T. iŞ BANKASI 
Küçük Tasarruf hesapları 1941 ikramiye planı 

KEŞ!DELER : 4 Şubat, 2 Mayıs, l Ağustos, a İklnclteariD 
tarlhlerlndo yapılır. 

1941 111.ramlyelerı 
1 adet 2000 L.lık "" 2000.-lJra 
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Bwsa Liseleri, İngilizce 
Ö~retmenlerinden : 

M. Gülbahar'ın 
Matbaamızda Basılan 

lngilizceden Türkçeye 
TELAf FUZLU 'E 

ETiMOLOJiK 

BüYüK LüGAT'in 
(illinci cildi (500) r~simli 

olarak çtkmıştn·. 
Her cildi bir lira olan bu ~ati almak istiyenler TUrklyede yaınız 

ı Bursa kitabcılarınd n ve Yenı lla...amıevinden tedarik edeblllril1e
1
r
1
. ••••I 

.... • ... • • ~ •• • • ~· .J • • .. ' • • 

, .... _.,_. ................................. __ ................... _.. 

1 
eniz Levazım satın alma 

komisyonu llAnları __ ...._____._. 
MARMARA tlsso BAHRİ K. SATC'J ~IA K0l\IİSYONU1'&>AN J 

OIN~ KUcan Tahmlnl J1'i. Teminatı 

Kurur; ::)n. Lira K. 

Dökme kalm beıızln 3560!)0 35 92 18858 00 

Toz !i kcr 50.000 48 ıs 3613 50 

l - 2;.ı.6.041 gününde yapılacak olan pazarllğında talibi zutur etmıyen 
yuknrda yazılı maddeler ayrı ayrı yeniden pazarlık eksiltmesine konulmu~tur. 

2 - Pazarlığı 7 Temmuz 941 P:ızartesi gtlnU saat 15 te 1zm!tte Tersane 
kapımndak! komiıllOD 1'1nasmda Y"·Yılacaktır. 

3 - Pazarlığa 'şUrfık edecek •.ıillplerin 2490 sayılı kanunun istediği ve. 
ııfltalarmı ve yukard:ı hizaJarmdoı y~zılı tem!naUarlle birlikte belli gUn ve 
eaatte komisyon b~kıı:ılığma mhracaaUarı. (5275) 

Topkapı Maltepesin deki Satın Alma Komis
yonundan: 

l - Azami 50 biıı liralık pirlnç pazarlıkla satın alınacaktır. Daha az 
miktar !çin tekllf yapanlar da pazııılığa girebilirler. 

2 - Pırlncln mııl.ammen fiyatı 44 kuruştur. 
3 - İhale.!! 10.7.B41 Perşembe gimU ııaat 11 dedir. 
• - Şartn'.lIDe ve oırsa.f komu;yonda ıre.r gUn görülebilir. 
5 - latcklllertn vt:recekleri m"ktara göre kıı.U tem!naUarile beraber 

mezkQr gtın ve saatte Topkapı Maltepe eski a!kcrl lise binaımıdakl askert 
satm alma komisyonuna mUraca.!Ltuı.rı. (5353) 

Kepek ve mikset satışı 
[oprak Mahsulleri Ofisi lstanbul Şubesinden: 

Ofisimiz ellnd.. bulunan ml~'8et ve kepekler pazarhk suretile ııatııaca.. 
mdan taliplcrln 'j.7'.9il tarihlnc nıCHadif Pazartesi gllnU saat 15 te Liman 

Ha.nmdak daireye mUrecaatları. 6t00) 

lstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden : 

Satış mDdDrlOQUnde 
kacak salam satılıvor 

Sirkeci Hcşndlye caddesi Hau Antreposundaki sat!§ mUdUrlUğll nıuı tah.. 

msmda, İstanbul beledıyesl mezat mfldUrlüğU ile KuruçC§mo Antreposundaki 
ilAn tahtalarmdıı. lıstesl ıısılı 13 k!lo 500 gram alkletinde Saıam 4.7.941 saat 
:U.30 da bu baptaki kanun hUkmUno tevfika."l açık arttırma usulü ile ııatıla. 
eağı ilfın olunur. Telefon: 23219. (5445) 

• ilrlllye Camilarıy.;tİ ' 
ZiRAA T BAN KAS 1 

Kuruluş tanhı: 1888. - ::iermayesı: ıuu.uuu.uoo Türk Luaa 
Sube ve Ajans adedi: 265. 

ZiTaf uı tıcari 'zer nnı banka muamtltltri. 
Para blrlkttrenlere ıs.800 Un lkramlye tert,-. 

~r Ban.lt&Btn<18 ınımbaralı ve Oıı..n:a taaa.rnıı ı:ıe·• ... •· -.... rı,. • u 
MI llN8I owuna.n.ıara eenede • aera ~Pkllecell lctU"a De qagıd&ll:) 

p!A.ı:ıa core ı.lo'&miye dagrtılacllktır. 

' edeci ı.ooo 11ra111ı ı.ooo 11ra ıoo MSed &o Uralds &.ooo Un 
• • 500 • 1.000 • 1%0 • '° • &,BOCi • 
ı • z6G • ı.oee • ıee • ıe • uoo • 

&O • 100 • t.OOI • 

OIKKA T: BesapıarmdAJcl p&r&lar bir eene lçtlJde C50 l1rad&ıı &f&I 
dQomlyeD.Jenı Oa'am.lye ~tığ] ta.ıuılrde 1'ı 30 tazıaatyıe Te.ril~ktiı 
Keı:i ,.: 11 Mart. 11 Ba.ziran ll EylQl, 11 Birindk!nUD tarflıle. 

rtnde yapılir 

~ ................................... .. 

Sehibi: ASIM US 

(Jmmı ~ Kme eden: 

Basıidlğı yer: V A~IT Matt>MM 

Reffk~Se~ 

ıMiüu. Levw111 amır.ıgmden verilen 
ııar• asiler~ kdaata ılaıuarı 

- Beher kılosu f,5 ku.nJtt.an •00 - 300 - 250 - 800 - 280 - 200 -
600 ton samıııı ayn ayrı kapaU zartı& eksiltmeye konmU§tuı. l.halesi l~ 
7-9"1 cumartesi günU saat 9 :ı.ı. 'l'iril1ede aakert aatm alma komisyonunda 
yapıla.Ca.ktır. Evaat ve JW'Ulameel Ankara, lat&nbul Lv. Am.lrliklert ve Kon· 
ya, Bursa. Afyonkarabıı.rar, Balıiıtes".r, Bandırma, Mudanya ukert satın al· 
ma 1.omisyonlarında jooıUlür. Tal:plerin kanunl vesikalarile tekllf mektupla
rını ihale saatinden bir eaat evvel kom!ayona vermeleri. (155 - 50i6) 

••• 
Beher metresine 133 kurut fiyat tahmin edilen 30,000 metre matıruU 

çadır bezi ka41alı zarfla ekalltrncye konmU§tur. lhalem 16.7.9il Çarp.mba 
gUnU ısa.at 11,30 da .Anlfarada M. M.. V. Satm Alma koml.syonunda yapıla
caktır. Evaa' v .. ıartnameai 200 kurup komisyondan alınır. Taliplerin ka.. 
nunl veaikaıartıe teklif mektupl11.rmı Iha.le aa&tlnden bir aa.t evvel komll!.. 
yona vermeleri. (201 - lS207) 

~--· Aşağıda yazılı mevadm ka.ıta.'\J zartı& eltslltmelert Sank&mı§ta Aakert 
satın Alın& Komiayt•tı:.:tıcSa 12.7.9H Cum&rteel günU hizalarmda yazılı ııaat
lerde yapılacaktır. Ta'!!ilerln ca.nu'.11 veslkalartyıe tekllt mektuplanm ihal• 
saaUermaen bir saat evvel kom':3yona vermeleri. 

otNSt thaJe Mild&n rutan Teminatı 

Kömür rm.kli. 
Kök odun. 
Gaz yağr. 

Saati 
10 
ll 
12 

*** 

Llra Lira 
1,000,000 26,000 
6,000,000 90,000 

90,000 35,100 

1950 
3750 
2633 

(165 - 5081) 

Beher metrealne t~ıımln edI:en flyatı 670 kurut olan 15,000 metre Haki 
Gabardin kuma§ kapalı zartla mUrıqkaaaya konmU§tUr. İhalesi 16.7.9•1 Çar. 
şambe. gUnü sal\t ıı de Ankarad\ M M. V . Satm alma komiayonunda yapı:,, 
Iacaktır. Evaal ve J&rl.-ıameıd 51)3 kuru§ı& kom!.ayondan almn'. nk teminatı 
6275 l!radır. •.rallplerin kanuni ns kaJarile teklif mektuplarını l.h&le aaatln 
den bir saat evvel komisyona ve.nneleri. (181 - 51'7) 

4'o •• 

AJ&ğlda yazılı mevadm kapalı nrfla ek8iltmeleri hizalarında yazılı gUn 
re saatlerde Konyada askeı1 aatı.ı alma kom!Syonunda yapılacaktır. Talip. 
lerln kanuni veslkalarlJe tekili m"'.l(tuplarmı iha~e saaUerinden bir saat evvel 
komiayona vermderi. 11.vsat ve !'&rtllameleri komisyonda görUlUr. 

(JtNSt MUrt&.-ı Tutan Temlndı thale 

Kaşar peynir. 
Beyaz peynir. 
Koyun eU. 

KUo Lira Lira &"ÖJI, saati 
9500 9405 881,72 14/7/ 11 

10,000 
220,000 

6266 
96,800 

•• • 

587,49 
790:5 

lf .. 15 
17 .. 11 

(193 - lS199) 

120,000 kilo eığır 6tl almacaktır. Kapatı zarfla ekailtmeei 14.7.941 Pa-
zartesi gllntl aaat 16 da İzmir Lv. Amirliği Satın alma komisyonunda yapı. 
lacaktır. Tahmin bedeli 36,000 liM.. ilk teminatı 2700 liradır. Evsat ve şart. 
name~ komtayonda göı1ilUr. Taıtpıerın kan1Jnl WSilcala'-le teklit mektupla· 
rmı ihale- saatinden bir eaat evvı:l komisyona vermeleri. (197 - 5203) 

•• • 
Beher kilosu 40 .a.tn"tl§tan 3'H,M kilo sığır eti kapalı zarfla eksiltmeye 

konmU§tur. lhaleıı! 1~.7.941 Cum'l. gt}LU saat 11 de Çorluda aakert aatm al. 
ma komisyonunda yapılacaktır. Tutarı 128,800 lira.. Uk teminatı 9660 liradır. 
Evsaf ve §&rtnamesi koml.!yonda ~orillür. Taliplerin kanuni vesikalarile tek. 
lit mektuplarını llıale u.atlnden bır 11&&t evvel komiııyona. vermeleri. 

(205 - 5211) 
"+ • • 

6C,OOO kilo sade yağ'. aımacskt;•. Kapalı za.r11a ekalltmesi 16.7.941 Çar. 
prqba günü saat 16 da EsklfeAlrde A.skert atni alma. komlsyonunda yapı. 
lacıktır. Tahmin bedeli 91,500 tir&. ilk teminatı: 5825 liradır. EVsat ve şart. 
namesi komlıyonda r.IMUür. Tahr\9rln kan•uıt ves1kalarile tekllt mektupla 
nnı ihale aa.aUnden h!r sa.at evvel'"kOCııiayona vermeleri. (211) (6261) 

•• • 
2000 ton odun kapalı aartl& olut.ltmeye ltonmU§tur. the.!oaf 21.7.Hl günü 

saat 16 da Kan'da aakerl aatın elma komisyonunda yapılacaktll'. Taliplerin 
kanunl veF.kalarUe teklit mektupl:ırı;u l.h&le saatinden bir as.at evvel komis
yona vermeleri. Tahmin btdeli f0,000 Ura, illı: teminatı 3000 l!radır. 

(187 - 15153) 

.. ~ * 
1800 ton odun al:ıııacaktır. Karaıı Z&rfta ekslltme8'1 22.7.941 Salı günü 

aaat 10 da Zaca'dıı. aakeı1 satm ıııma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin 
bedeli 35,200 Ura, Uk teminatı 2640 liradır. Taliplerin kanunl veslkalarllt 
tekli! mektuplarını lhaıe saatinaı:.'l bir as.at evvel komuıyona vermeleri. Ev· 
sat ve prtname:;l Ankara, İırt.ı.'lbul Lv. Amirlikleri ve SıYas askeri satın 
alma kom!ııyonunda ;tıruıür. (191 - 151157) 

•• * 
Aşağıda yaz11t ma .zemeler e1Irl..C8ktır. Talıplerln nUmunelerile Anka.. 

rada Lv. Amirliği satın aıına <.·mtayonuna mUraca ... tlan. Elblsellk kuma~ 
ciheti askeriyeden verlleeek, ya..~ J.maliyesi müteahhide ait olacaktır. 

Kılmç, kemer. smna. battanıy.,, matra, burç, portatıt karyoııa , manevra 
llemerl, manevra aandıtJ, elblae!Gc ltumllf ve lma.11, çizme, fotln kapuUuk 
kumllf ve imall (237 - li371) 

••* 
15 : 30 ton Dikre Yat? ve 5 : 10 ton Gres yağı aatın alma.:aktır. Dikre 

yağının kilosu lf:O, Greı1 yağmm l:Uosu 90 ır.uru,tan olup kaU teminatı 7900 
liradır. Pazar:ıkla t?ka:ıtmeai 11.7 ~l Cuma gUnU saat 15 de Ankarada ı.r. 
M. V. Satın alına ~omıtyonunda yapıJacaktır. Taliplerin belll vakitte komiL 
yona gelmeleri. (2U - 537lS) 

• • * 
15 tan aade yağı s.macaktır. Pazarlıkla eka:lll:meııi 7.7.941 Pazartesi gU.. 

nü saat 10 da D:yarı..akırda ulterl aatm alma komisyonunda yapılacaktır. 
l'ahmi;ı hedeU 21,7M Ura. kaU tc.n:ı!ı:ab 3262 lira 50 kuruttur. Taliplerin 
belli vakitte komı.syona gelmeleri. (255 - M26) 

• * ... 
Aşağıda miktarları yazılı kuru otlar kapalı zarfla eksiltmeye konmuş 

tur. lhalesı 30.7.941 Ç'tır§amba ~·:.ınti saat 14 de Çanakkalede aııkerl satın 
uma komlsyonundıı. yapılacaktır. Taliplerin kanuni vesikalarile teklit mek.. 
tcplarmı ihale saatı.ı.cıuı bir aaat oveı komısyona vermeleri. Eveat ve oart. 
namesı komisyonda gtrlUür. 

lllktan 
Ton 
480 
456 
1560 

1080 
200 
336 

Tutan 
Lira 

31,300 
296•0 
~.750 

70.200 
13,000 
'21,840 

. 
Teminatı 

Lira 
2840 
2223 
2681 

975 
163& 

Daha Kim Genç 
G6rUnmek istiyor? 

"BU YENi KEŞiF BE-1 Viyana Oniversiteal Profe&ôrJe~ 
Ni lO y AŞ DAHA den Doktor Stejskal tarafından k«ır 

dilmiştir. Genç hayvanların clld ~ 
GENÇLEŞTiRDİ,, ceyrele:-inden kemali itına ile ~~ 

ve "BİOCEL,. ta.bir edilen bu ce~ 
clld gıdaSI olan penbe renkteki 
KALON kremi terkibinde vardır. 

"Kendimi o derece gcnçleşmeğe mu
vaffak olduğumdan dolayı gayet mes'. 
udum .. , diye Bayan Bellks yazıyor: 

Bu çirkin ve esmer tenden kurtul. 
dum, en ~ gUn evvel yUzUmde bu. 
lunan bütün çizgilerle siyah noktala.. 
rım kayboldu. Bugün, açık, tatlı ve 
cazip olan cildim, bütUn arkadaştan. 
mm gıpta nazarlarını çekmektedir. 

İlk defa olarak, meşhur bir dokto. · 
run cildi gençleştiren yeni bir unsurun 
keşfi hakkındaki makaleyi okuduğum 
zaman kenaime bu derece şayanı hay. 
ret mUsmlr bir tesir göreceğimi dü. 
şünmemiştim.,, 

sız DE AY?lıES YAP.\BlLtY.stsız 
Clld hüceyrelerinden istihraç edilen 

Her ak§am yrı.tma.zdan evvel ~ 
sUrlınUz. Uykunuz emalSlnda clld!J 
bu kıymetli unsuru masseder. ~ 
açık, daha taze ve nermin ve DJV 
GENÇ ve tatlı bir clldle uyanacaf 
nu:. GUndllzler için de (Yağsız t:A 
renkteki) TOKALON kremini 1'ııJ' 
nınız. 

NETİCESİ GARANTtLtntR 

Bu basit tedavi usulü N.yesinde rl 
kadın on Yllf daha gençl~eblllr. ~ 
genç kızm gıpta nazariyle bak!W' 
nerm!n bir c!ld ve yumuşak bir 
temin edebilir. Clld unsuru olan tJf 

bu yeni ve kıymetli huJ!aa. tamUS!ıh. kalon Kremlerinin müessiı netice 
ha bir genç kı.z cildindeki bUtUn tabll garantilidir. Memnun kalmazsanız f 
ve zengin unsurlarına mil~bihUr. 1 ranız iade edilir . 

Devlet Demiryoltarı ve Liman' ~• 
ı,tetme Umum idaresi ilAnlan 

Muhammen tedeU ( :n.000) Ura olan Takriben 400 m3 ıhlamur ..,,; 
15.7.1941 Sal günt; &aa~ 15 de kap~lı zart uauıu ile Ankarada İdare bin~ 
la satı!!. alınacaktır. :1 

Bu t~e g!rrr.ek ıetıyen!erin t -.:a2~1 llralı\: muvakkat temtMt ile kanuJI 
tayin ettlğı veslkn:a.rı ve tekllficr;nı aynı gün eaat H do J.ıJ.da.- konıl 

R'.:Lsliğine venr..elerl llDmdıP. 
Şartnanıe!t .. (J50) kurup Andra, İzmir Esklpbir ve Haydarpaşa .,el 

ncl1:rinde satılmaktadır. (5180) 

lstanbul Hava Mınta ha Depo amirliğinden : 

l - Sekiz tip k:ıru pil satın tı!ıracaktır. 
2 - (l2E'6 liralık katl tem'.t"1.tıı. Bakırköy malmU1ürlU~ine yaurıl' 

re.k makbuzlarlle olrlikte 10.7.94..: Ff'rşembe günll sa.at H de YC{ıllköy b• 
a:mtaka der-o !mirliği satm alına ~omlayonunda bulunmalan. (5322) 

!in his a rlar umum 
L _!-"l üdürlüğünden: 

clNst l'dlktarı ~luhammen P 
Lira Kr. 
462 50 

% 'M Temt. Ek111lttd 
Lira Kr. ft"kU - p/ 

35 - A. Ekalltme !nce kınnap 2:>0 Kg. 
Raplt konik çivi 30 Kg. Müteahhidi namma. Pazarlık 

1 - Me,·cut n•:m·.mı>Jerl m · .. r.ı'>!.nce yuı<arda ciIIB ve mlktan yazılı J 
zcruc h!zalnrmc!a gö~teı l.en uıruıterl! satm alınacaktır. 

2 - Kınnap muhammen bcd<-h, r.uuvakıtat teınmatı b.izasmda yazılıdır· 
J - Ekııiltme 1C:.7.t4l PerşNnv.. gUnlJ hızalarmda yazılı 1!111..&Uerde it' 

batcı.şta Levazan Şubeı.:ı.deki A.ım koml.syonunda yapılacaktır. 
4 - Nümuneleı ı.bz.ü geçen ~ul:r>de görllleblllr. 
~ - !stekl!lerl,1 ı•l!slltme V1l ,Ja~arllk içı.n tayın olunan gün ve aaatıer4' 

% 7,5 gtivenme para!ctrıy!e birJil.:ru mezkQr komisyona müracaatları. (~1()4) 

866 
400 

56,290 
26,000 

* *. 

•221 
1950 <266 - li436) 

1626 ton sı~ır eU, (1 parti 2J6 far ton, 2 parti 144 er ton, blr parti 
ton olmak üzere ayrı ~.yrı paza.1.k:a aatm almacaktır. Beher klıoeu 40 1< 
r1ştAn ner parUn!n teınlna.tı ona gore hesap edilerek 23.7.941 Çarşamba 
ı lı saat 11 oe Bolaylrd&· askeı1 satır alma komisyonunda yapılacaktır. Ti' 
l:pıeıin bclll \'akitle komlsyona gelmeleri. (261 - M32) 

* * • 2000. MO, 460 :ı2~ 1675 ıcr ton ceman 5000 ton kuru ot pazarlıkla a 
ayrı satm alrnacaktır. Beher kilosu 6 kuru~. her partlı:ılıı ilk teminatı ııesa 
lanacııktır. İhalesı 14.7.!ın Pazart"si gUnü eıaat 1~ te Bola~rde ukerl IJf' 
tın alma komısyonunda yapıla::-ııktn. Taliplerin belli vakitte komiayoıı' 

gelmeleri. (263 - M34) 

* " * 
.Afatıda yazılı mevadm kapalı zarfla eksiltmeıert hizalarmda yazılı run, saat ve mahallerdeki a.skerl .. tt'I 

EGE 
Sllıı"EMA BABÇEst 

lııtanbnluu • rahat ft • -
yazlık s!!Hıl!!Pwm. 

Adres: Beyaz.ıı lluaapep 4!l9lll 
.onaklar babçıealıule. 

Bu hafta ı mm lılrdla 
Lorel Hareli 

Çocuk Hırsızı 
Vi.l 

n:ııtt KOVBOY 

alma komJsyonlarında yapılacaktır. Taliplerin knaunl vemkalarile teklit mektuplarmı ihale ııa.atıerinden bir sal 
evvel a tt oldu#U komJayona vermeleri. Evsaf ve şartnameleri Ankara, İstanbul Lv. Amirlikleri aatm alma 
yonlarmda görülür. 
Cllul Temlaatı 

Kilo Lira Kr. Ura Kr . 
Kuru tuul1'9 4li,000 13 000,50 978,76 Hn/941 9,30 Midyat 
Sade yatı lli,000 20;100 1C507,50 16 " • 10 lılldyat 

Sama.n 1 ,150,000 3(,800 2t587,C50 14 " • 11 Ezlne 
Sa.mu a.eoo.ooo 108,000 6660 1, .. • 11 Ezine 
Kuru ot 2,000,000 70,000 •?ııo Hn • 11 Ezine 
Saman 1,628,000 84,040 MfS2 14 " • 16 Bura 

Sltır eU eo,ooo 16,800 1280 17 .. • 1t5 Adan& 
Sade yatz 18,000 

i 
1680 1~ " d 15 Aadana 

Şelırtye eo.ooo 1575 14, .. .. 1& Gelibolu 

-- eti 
18,000 3RO 1' " .. 16 Bllrlrntr 
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