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A man -Sovyet - ita ya- Balkanlar- Irak 
i Su iye ve düny harbi karşısında 
~ ........ --.............................................. ~ T k . e . - · 

a vekilin Nutuktan parçalar _ r 1 V 
,. ......... ........... ... . .... . ..... ,~ 

nu ku ve 
Tür siyaseti 

Türkiyenı.n muharip devletl(;r 
lll"asında bır s ulh siyase ti tak p 
edişi her ne pahasınn olursa ol
sun harpten çekindiği için de
~ıl, muharip devle tleıin mcn
iiaatı e rıni de Türklycnin sulhu 
. Zer nde birleşmiş gördüğü 
lÇlna.ir. 

Yazan: ASIM US 
p 11üıtrımet rci imiz muhterem 
~Cfiiı S:ı3 dnmla nrlmuaşlarını teb· 
lı~ edelim. Büyük l\Iillet l\lcdisl 
r nylık bir tatJllc ian!iyetlcrlııo 
lll il.sıla. \'erirlıen mlllct 1\ t.:~dllcrinc 
d eınlekot için da.Jılldc olduğu ka· 
rn~r hııriçtc de sulh 'e sUkün tc--

ınatı 'erebilmek lınl.llmtcn en 

O SUR! YE HADlSA T INDA TOR 
KıYENıN ROLÜ ÇOK NAZIK
flR. 
AL~AN - SOVYET HARBİ 

KARŞISINDA BtT ARAFIZ. 
SÖZL!lV1ÜZE SADAKA TlMIZ, 
r~1EDENiYET DONY ASI ÖNÜ
NE AÇIK ALINLA ÇIKI\1AMIZI 
TEMiN ETMtŞTtR. 

arnhni tebriklere Iiıyık bir ba.hti-
l nrtıJ tır. , 

BALKAN MEMLEKETLE
xlNDE. YARINKi TEŞEKKÜ
LÜN t~TtKLALE MÜSTENİT 
BİR TESEKKUL OLACAGINA 
DAtR DiLEKLERtMtZl TAT
MtN EDiCl EMARELERE MA
LtK BUl.UNDUCUMUZO SÖY
LEMEK ISTERtM. 11Anuıı:ı. ateş iı;indc, dün;)a ateş 

1 
ç ııcle, her tıırart.n. karalar deniz. 
er ' e hın nlar hudut~uz bir atc:ı 
ltı tıı itinılo il .. ıı Jbrahlm pt'y
gl!lnl:erln ıı.t lcrt gülzar luıJlno 
~Ctlren mucizesi gibi Türkiyeli 
lr. '>Ulh 'c ifıiun diynn şeklinde 

tlıt!Jınfnz.n ed("bilmcktcn daha bü· 
lük bir ınu,•affalayet olıımnz. 
l llnyıı.tta, bilh:: a iynsi hnl at· 
t~ lıcr ŞC)in kıl meti sonuncla ge
l! rec;t'ği iyilik 'cya fayda dcrCCl' i 

e olı;iiiür. B şlaııgıçta clo '"mıluğu 
liPhcU görülen hareketler netı • 

ce(lc parlak mu\'affakıyet tc~kil 
l'det;Uir. N'eteldm ilk zamanlarda 

lirldyenln A nuııa harbi l>ıırı;ı
c'ı· ~a tuttuğu sil asetln A \TUJııa 
. ıtarı umnruiycsindc uyandırdığı 
n llrılış tctalddlerle bugün \'arılığı 

d:tıC<.- bu \'azlyete güzel bir mi al· 
ır. 

\ llti 3-,1 c\\·el Türkiye, lngiltcrc 
b c l<"runsa ile ittifak ettiği uman 

1U hareket Alnınnl n ile Ualyada 
' u 11l:uıhk telakki edilml5, Sovt ct' r memleketinde şÜJ•hC ile 
kad'15ılanmıştı. O f,'iinden bugüne 
~ ıı.r gerek A\Tupııdıı \e gerek 

1 "
1<ın ı>arkta cereynn eden hSdisc-

l'r sulh ga,·csiııe müstenit olan 
nııır " 1 basetimlzln anlıı<:ılmn ın:ı 
~8tdrrn etti. İngiltere ile ittifnlu 

1?:ı ınuhafaza ile beraber dlğc · 
rnuhartp dc\letlcrle de normal mü
~as betler tesisine imkün hasıl ol~ 

u. llıı surctJe Türkl.) c imdf l't 
l'afı nte denlı.i ile muhat, bir ulh 
llda<;r olnıu tur. 
, Ancak u nokta.) ı tesbite jhtiy~ 
dardır, ki Türldycnin muharip 
t· 'let ler ara.smda bir sulh slynse-
11 takip cdi"I her n~ pahıı.snın o. 
dll11ia ol un harııton çekindiği için 
cğlı, muhaıip de\ Jetlerin menfa

~tlertnt de Turki.) '-nin sulhu ihı:e--
11dc bulmuı: gordlij:,'1.\ foindlr. 
lUrk - Al an dostİuk pıı.kh 

~'llPtlırkcn mUttef.tdınlz 1ngilt.crc 
"~ ~lliı\ 'aziyetln bütun afhn.lıırınk haberdar cdllmi H! mu\afa. 
ııt lınmıştır. 

l: anı bugünkü ulh CSe· 
~tıi nıutt<!fiklnılz Jngilizleıin nıı
a.)ı til.)a.sctlcrinc medyun bulu

nuyoruz demektir Nasıl ki Baı-· 
\e] • 
b dl Renk Saydnın nutuklarıııda 
u nolıt.ııl ı iznh ederken söylo de

llllştfr: 

k '"l'Urk - Alman munlıodf'!>inde 
Clltillcrlni hu\ rctc dti<iiirecck bir 

~okta mc,cut ·değildir. !Junn rağ· 
1 
°0 en hli.) Uk diişmn.nı ile dostluk 

t"Unhcdcsi yapan \e o dostluğu 
~~l:.aenf.'1 mnlfım bulunan mUtt efi

l "1arekcUni. samimi zihni.yet 
fa telsi ld etmek, tam 

e centilnıen olan bir mil. 
blr fazilettir kt, bunu bu

ı ll'mekten hu;;u i bir :.>:C\ i< 

tektc.)im.,, 
(Devamı Sa. 4 8Ü. 6 dal 

Ankara, 4 (A.A.) - l3üy,4k 
Millet Meclisinin bugUhkil top.o 
1ıfu n • --'BaŞ\e!dl Doktor Rt>
fık Saydam memleketimizin da· 
hili ve harici durumu etrafında 
sık, sık sürekli alkışlarla \'e bra
vo sesleriyle karşılanan aşağı. 
daki beyanatta bulunmuştur: Sözüme. derhal Türk ordusu 

Aziz arkadaşlanm, ile başlryacağmı. Vatan müda. 
Dir aylık bir tatile karar veı- (Devamı Sa. 4 sü. 1 de ) 
~~_.:~~~~--~~~~~~~~. 

Sovyet tebliği 
................... 

Gece gündüz 
kanlı çarpış

malar devam 
ediyor 

Alman tebliği 
• 

20,000 esir 
ahndı 

Bolşevikler 
1 Dört koldan şarka 
doğru kaçıyorlar 

• TORK - tNGiLlZ MtLLETLE
R I TAM BlR ŞtYASI OLGUN
LUKLA BtRBtRLERlNt TANI
y ARAK, ANLAYARAK MONA
SEBETJ_ERINI iTiMAT, HQR
MET "VE SAMiMİYET SEV1YE
StNE iSAL ETMlŞTiR . 

• HITLERtN MEMLEKETlMiZ 
iÇlN KULL~Dlöl KELtME-
LER TORK MtLLETtNlN KAL
BINE HIT AB EDEN VE O KALB
DE HAKiKi MAKESLER BU-
LAN KELİMELER OLMUŞTUR. 
BU KURSODEN KENDiSlNE 
HARARET LE TEŞEKKÜR ET
l\1EYJ VECtBE ADDEDERiM. 

O FAA ''= Kili F 
iASININ TAFSiLATINI VE 
saa imdat alamı 

1 

1 
n 

den ·zcilerim·zd n 
68zi şehit o U . 

Ankara, 4 (A.A.) - Büyült 1 ------------- - ------- - -

~:!!:t =~=~ R~;.\~~ General Kazım oı·rısk 'ı·n cenazes·ı 
ve celsenın açılmasını mutea.kıp 
Milli .r..lüdafaa Vekili Saffet Arr- H . . 
kan kürsüye çıkarak aşağıdaki azın merasımle du·· n 
beyanatta bulunmuştur: 

Muhterem arkadaşlarını, • • •• t •• ·· ıd •• 
Deniz subayı, erbaş ve erleri ızmıre go uru U 

miz ve tayyare subay ve subay "7 ~___,.,....__.....,... 
namzetlerimizi hamilen 23 hazL 
ran 1941 pazartesi günü saat 17 
30 da Mersinden Mısıra müte. 
veccihen hare!iet eden Refah va
purunun, bilfı.hıre anlaşıldrğına 

(Devamı Sa. 4 sii. 4 <1,e) 

Ruzveıt·n 
veni bir 
nutku 
Amerika 

Reisicumhuru 
''Tehlike 
kapımızda-
dır,, diyor 

\'aııtngton, 4 (A.A.) - Millete hl· 
ta.ben radyo ile neşrettiği blr mesajda 
Relslcumhur Ruz\·cıt dem!§tlr kl: 

"Vatana ve bayrağa bağlı olduğu· 
muzu söylerken aynı zamanda 1.§iml· 
ze de bağlı bulunduğumuzu, azimll 
olduğumuzu ve mevcuı:llydimil:l mU· 
da!aaya karar verdiğimizi de s5yledl· 
ğlmjzden emtn olmalıyız. 

.(Devamı Sa. 4 sil .. S ~) 

ATATüRK'üN 
Er zuruma ayak bası
mın 22 nci yıldönümü 

Erzurum, 4 (A.A .) - DUn Erzu
rumlular, Ebed! Şet AtatürkUn Milli 
KurtuJU§ sa.va§ma başlamak için 
bunıya gcli,şlcrlntn 22 nci yıldöntı
mUnU bUyUk tczahlirnUa kuUıımıf. 1 
lar ve ooz alan hat.ipler bu hAdlsa. 
tın bilyük değerJni tcbarUz ettirerek 
Ataturkiln aziz hatırasını anmı~
lardır. 

Merasime kıtaalın yaptığı bir ge_ 
çit rcsmllc nihayet vcrflmlştlr. 

v· ki 
Amerikan donanma 
sının derhal harbe 

girmesini istiyor 
Ne..,·3 ork, 4 (A..A.) - Vandcl Vm, 

"İeUkl0.1 GUnU., bayramı mllrulscoc. 
tile iradctllği bir nutukta. ezcUml< 
dcml§tlr ki : 

- tngilt.e.rcııin, aayimizin mnhsullcı. 
rtııi elnbllmcsin1 ve beka bulm!un.ru 
t cmtn için Birleşik Devletlerin ~ 

(Dc:ımaıi " - • "*< 



Tas 
tam 

A ansı 
tn1 verdi 

- .. '*flıılıl ~ tilıDtiin. • 
de JMiW> o1mu asydıyoıda. Bu.. 
mmla benıher Rus krta1an le t:ıı.. 
dik .. l'ramlz krtalan m8kQr Ol' 

duyu mu addi t def b zimete lif 
ratm v en unda F sız • 

n man ku rv lerl. 
n katı llllJ'et.te maglüb ctmllti. 

Uerm bueünkU r.,-.ı Al .m or 
du.au hakkında da aynı teYl aöy~ 
vebihnz. Bu ordu, Avrupa kıtaBı 
uzennde h · z ciddi lr ınukave
metl .kaı ıJ-.m8ll1Jlt.&r. Böyle bir 
.aaveaaeue Ulak 1*b t.GpnL 

.. ......... lıarp ....,.. .... 

Bü6iıi auap; ~ 
nm hareketini takbilı 

ediyor 
İşte bunwı lçlndir kı ütün yl • 

- t ordumuz, t donanmamız Ye 

v kartallıınnuz A vnıpanm, ~ 
me v My m bliUin iyı 

d l n ve n t Alnuuıvanm 
iyı adamlarr fqat Alman.. 

arnı halnane hareketini takhlh 
etmekte~ Sovyet htlktmet.ine 
k&.r11 scınpe.U daymakta ye Sav • 
yet MlktaetiDID ....... balüetiDi 

.... ...... - - Mir. 
b oldulw _.. ... w -- -
...... d lılllate ..... . 
......... ,,_ ....... tMdlk 
tmektedlr. 

Ha~at11MJ1nat 
miicadel•i• a· Ni••k 
............ etlla.. --

belılJll mımltlııı'W• • M1a .,,. • 
..._. olma ı..- ttr a• 
ile-.&__. .............. 

bwımmakb.... llıt.ıı~ıınaı .ı 

mDııııelU~ a.k 
Ye tanu-l dip ... lla1ala -- ......,cıllar ~ llllll 
1 JIM - lla1'llf tıDpnt- -

Dahiliye VekB.le inın 
mühim bir tamimi 



-....._____ --
~ka: 

.. Garptan bir 
hluttefik taarruzu 

olabilir mi ? 
• ' . ,• . 

' - - • . • . "'* ' 

Son,.,.. 
ııa,J ..,unferıle Amerika bahriye 
llut;~lbay Kno'ks söylediği bir 
J;llfn Amerikanın artık harbe 
.t eı.iniıı • ~ lr e clah :t.arurı oldu1,.'1lD.u b kc-
ııa " :ı enlattı. Amcrikııdan bu· 

~nıe ın~d r bir çok sesler epey za. 
:til<an 

1~ Relınektedir. Fakat Ame
' eı11· ahriyc nazırının da.ha. cv
daı~ );~utuklarma nazaran biraz 
.t ıle ~ddet ifade eden bu ı.özlc
""reyan. 'l'lıı>aıla. 22 ha.zlrandnnberi 
hathi'lli ~~n Sovyet - Alman 
tın büJ ~ _, ucudo getirdiği ,·a:ı:Jy.e. 

A.rııe;;J; t~lri olmu~tur. 
t:s' lk ıuun lıa.rbe girıııe.,irıi 
tlrü)(ıe eden, Amerikanın lrnrbe 

nut1cıı nrnesıru zaruri gören hu 
Jlan i~ılSı:ı-rlı ifadesinde ~öze c;ar-

lkt h;alırı sebebi _şudur: 
1,j Al ftaya yalan bir zamandır 
, ncı;~::~Ya. yeni bir cephe ile 
24Qij 1<iı ur. Bu cephe bir yaudan 
deııiı ha <>ınetrclik Baltık - Kara
)~%·· ttıdır. Diğer taraftan Fin· 
••tn,Plr~~ ceph<'siııi de buna ilavo 

ij ıt1;1mdır . u l;e • • 
Uç lrlJo nı;; <'eııhenin tutulma,,ı itin 
l.elıi~ /~etrc hir tümen hesabiJe 
to ihu '.

1
1; t~nlik normal kuV\'e

\·e0er S~ \·arda. Bu normal kuv
hUe it ilen ban tasarruflar yapılsa 
":>-• ~halde şark cephesi uzun 
tnılttartıa bir zaman için fazla. 
~% &."-kere mubta.ı;:. bulun· 
.besiııd r • .Bu kun·etl<>r ~arp eep
:erı ~\'O Jardnncı dedetler-
"W~r .~ edilecektir. Neteklm 
t-aa~~-uzerioe yapılan tayyare 
111\r\>eu ~ hafüledlği J.ribi .Alınan 
a.~l<erıe enııden ba~ka. müttefik 
terıheıı{ \·e gönüUü lutalan da 
tnak!i!au~ bo~luğunu doldumıak 

:Sat)\t e seferberdir. 

iskenderiyeden 500 
ton şeker geliyor 
Veni rekolte de bu ay içinde 

piyasaya çıkarılacak 
Halen ~ehrimiz ı>iy.asasmda 

ı;eker bolluğu vardır. Bazı lba.k. 
kaliyelerde kesme ~ker bulun. 
mamasma mukaıbil, bunlar da 
dahil. bütün bakkaliyelerde toz 
şeker mebzul miktarda bulun· 
maktadır. 

Yeni rekolte de bu ay içinde 
piyasaya çıkacaktır. Esasen tica
ret ofisi de şeker ithalatına de. 

vam etmektedir. Ofise ait 500 
ton İskenderiyeye gelmiştir. Di. 
ğer partiler de gelecektir. !sken
deriyeye gelen bu şeke:-lerin mem 
lekftimize ithali i~e basit bir 
fomıaliteden ibar~ttir. Evveke 
de yazdığımız dbi, balen, mem
leketimizde bir senelik ihtiyaçtan 
fazla _şeker stoku mevcuttur. 

ihtikar yapan 3 oduncu 
adliyeye verildi 

Çivi yapan bazı kimseler 
hakkında takibat yapılıyor 

Fiyat muraka,be teşkilatı, o. şada 63 r.,umarada Bahor. Kasım 
dun ihtikar1 yapanlarla şiddetli paşada 2/ 1 de Galipapa.. ve Ali 
:ınücadeley~ başlamıştır. Kom.is. Değirmen müddeiumumiliğe ve. 
yon, evvelki günkü toplantısında rilmiştir. 
odun fiyatlannıtetkik etmiş ve BunJan iba$a Ta.ksimde Mi:b.. 
eski narkı muvafık görmüştür. ran Keşişyan hanında bir elek
Binaenaleyh, kontroller bu nark trikçi de traktör aksam.mı üzde 
il?.erinden yapılmaktadır. yüz fazlaya sattığından adliyeye 

Kışlık ihtiyaçlarını yaz orta· verilmiştir. 
smda temin eden bazı vatandaş· ! Çivi ihtikarı yapan ibazı kim
lar şimdiden odun satın ıılmıya . seler adliyeye verilmiştir. Bun. 
!başlamışlardır. Bu alış verişler. Jar, 10 kuruşa aldıkları çivilik 
de bazı oduncuların çeki !başına telleri çivi yaıparak kilo başına 
480 hatta 500 kuruş aldıkları gö. 70 kuruşa satmaktan suçludur. 
rülmüştür. Bunlardan Kasımpa- lar. 

t!Uıeııll<!:-. ba.c;ıJıyan Ye ne zaman 
tJ.~ kesici gj ~~a~mda simdiden ka
l<ıın 01 

11 ıhukumlcr vermek münı
'~ <Uıırrı'~ıı hareketin İngiltere 
(:dİ!di~Jika. lı,:in bir fırsat telikki 
1llf•nb de muhtelif demokrasi 
11(•11 ,~ıaJ"Jtıın '·erdikleri haberler-

.. ~~~-'<~;!:•' , .. rtaJann•an iki yaşında bir çocuQa tecavüz eden 
li~ll ga l'lıulıarebe devam eder- b t k•t 1 d 
h~r :a:~~ h~:;~:~io :~~=:~~~ bir ço an ev 1 o un u 
1 '

1 'e n ttur. Fakat bu arzu na- Rwnelihisarmda çobanlık ya- sorgusu sonunda da muhakemesi 
ebilit'?. ~ şeJrtı<te illlaK~K e il- :: pan 15 yaşında Cevdet,, evvelki başka bir güne bırakılarak tev· 
.l\ııoks• başka bir "'eydir. Albay gün Salihpaşa korusu civarın. kif olunmuştur. 
'e ~I tıtn nutırnmla. l~aret edilen da ineklerini otlatırken Melhme 
oı a •lınak · t kta d b • "a. gerekt. ıs enen no a u din oğlu 2 yaşlarında Ahmedi 

t IGarp c<' •,r. kucağına alarak sevmiş ve son-
' Ilı 1> ıesıniıı ııisbeten bosal- w 

k •s oldu~ . - . ra şeytana uyarak çocugu koru-
ııtııı1 ~ hır zamanda Amerı- ··t·• ·· t·• Gö·zı · d .. 

•ı hr ı . 1 . ya O'O urnıuş ur. erı onen • a!'a.~ı · . c nnı ılC': n~ilt eremn ya· · ,., , ·· ·· o. 
l'f!t 1 hır harek t • · • 11. k çoban, burada kuçük çocu,..,a ht· e ıçın mm a a 1- 1/'; · t· Çocuk d ı.· sa" lfllaJi a 'k 1 .• 1 1 t tasal ~tt etmış ır. on aH.ı. 

t),ul' edilebı·ı~oo ıu~ıııı en e ıt• ka $Onra ebeYeyni tarafından ot.. 
lltn ır. 1 · 'nd :ı..ıuı •'ttı· ... <>krasi 11 1 nı · . . it lar arasında kan ar 1ç1 e u uın,-

'-aırı~ bu taarruı· a 
1 

'
1 
crınıo k 11•0~ muş ve Etfal hastahnesine kal

bt111a11 \'e inıkit zu. h,ast.al nuak· 1ıı;ın dırılarak GOban yakalanmıştır. 
ıı iınu ıı nıs c ~a.r tar· 

tut. ll dadı müdtlt•tin<'c me\·cut
hlııııı. lttıun i~itıdir ki so,·vct har-
ı %b k . 
'' u nihayet hulnuun1L1.;1 
o~ ~ ln~iJtere ·,.e Amerika için 
A.Jllia r ar-Lu t'dil('n bir şey ise 
s" nya ı · · tı=:atıe ~ın de So\'yct harplerini 
laıı.ı. ı\ en Ju<.;a bir za.rnan içimle, 
~ıtı!(a11 ;:ıerikanın fiili ) anlımına. 
~,al'fınd ll'aknuyacak bir müddet 
Aı'llıln a bitfrnıek ele bir ~ayedlr. 
haııııl' te~hhlerinc göre Sovyet 
tir. ıı: 6 haftada temizleneec'k· 
•)(]eeelı: · eri faaliyet tahakkuk 
tl"n bil" 01tırsa müttefikler Jeni
lat'dır. ~ns ka~·betmis olacak· 

Cevdet cürmü meşhut kanunu. 
na göre ikinci ağır ceza malhke. 
mesine verilmiş ve gizli yapılan 

-14-

- Hayır, dedi. Dargın Tieği 
lim. Buhran ge<'.ti. 

Seniha af btedi: 
- Elimde olmıyan bir hata si

ze büyük acı verdi zannederim. .. 
Beni hoş görün. Cidden üzüldü. 
ğüme inanın .. 

Yerli mallar sergisine 
kayıt başladı 

1941 1stanıbul yerlimallar f:er
sergisinc iştira:k edeceklerin kay 
dma ıb~<?lanmıştır. İlk defa ola
rak inhisarlar umum müdürlüğü 
ile Siimeroa.n.k yerliınallar pazar. 
ları müdürlüğü bu seneki !'ergL 
ye iştirak edeceklerini resmen 
bildirmişlerdir. Diğer hususi 
müesseseler ve fabrikalar da i
simlerini kaydettirmiye başla
mıslardır. 

Münakalat 
Vekilimiz 

Şereflerine hugr~n Basın 
Birlijinde bir. çay veriliyor 1 

Münakalat Vekilimiz Bay Cev
det Ker~ İncedayı Trakyadaki 
tetkik ve teftişlerinden dönmüş. 
tıür. Vekil. bugün saat on yedide 
Basın Birliği mıntaka mer<.kezme 
g.eleceıkJ.er ve ~ereflerine verilen 
çayda hazır bulunacaklardrr. 

62 yaşında. 
bir kadın 

Kuyudan su çekerken 
düşüp boğuldu 

Ortakö}de G<>zliıkçü wkağm. 
da 18 numarada otw-an .Anam 
kızı 62 yaşında Kalo Kiput dün 
bahçedeki kuyudan su çekerken 
kova kuyuya düşmü~I çıkarmıya 
uğraşırken kendisi de düşmüş. 
tür. 

İhtiyar kadın, komşular fer
yadına yeti.şinciye kadar boğul
muş, cesedi adliye qoktoru tara. 
fından muayenesini müteakıp 
defnolunmuştur. 

Metresinin güzellf
ğini bozduğundan 

14 ay hapse 
mahkum oldu 

Beyoğlunda oturan Halit adın. 
da birisi. bir müdd:et evvel met. 
resi Merka Fortuna'dan ayrılmış 
so;. ra pişman olarak kadına t.ek
rar g~ri gelme.'-i için yalvarmıya 
başlamıştır. :F'akat Merka ar
tık kabul etmemiş ve ibunun ü . 
zerine Halit kendisini bir gün 
yolda yakaliyarak yüzünü jiletle 
yarala.-nrştır. 

Furtunanm yüzünde güzelliği. 
ni bozacak derecedı; sabit iz kal· 
m?ştır. 

Halit asliye .a•trrıcı ceza mah
kemesine verilmiş ve dün bitiri. 
len duruşması ~~•.cunda 14 ay 
müddetle hap..<:e nıahkuın edil. 
miBtir. 

Büyükdere meyva 
istasyonu genişletilecek 

Büyükdered.e bulunan meyva 
rslaıh istasyonunun tevsiine ka
rar verilmL5.tir. Geçen yıl ilk ola
rak tevsi L~inc başlanmış v~ 
30 hektara çıkarılmıştı. 

Fidanlık aym sene içerisinde 
50.283 fidan dağıtmıştır. 

o ı.a 
d~ lllan belki de faydalan .... a 
h altı h • . "'-rtlaıı aft.atak bir istirahat ve 

- Estağfurullah.. Affetmek 
haddim değil.. Bir kaza olduğu. 
nu ibiliyorum. Temenni ederim 
ki bu hadise dostluğumuzun baş
langıcı olsun .. 

'VAZAH; lf MAN AH ISKAL 

•hatet ~a devresi kazanmaktan 
~·e tıa.ı_<> U<:.alitır. Amerikan bahri
lıarhe ·?.mnı nutkunda Ameri'ka.yı 
1tll'Jde bUrUklemek j?;ayesi görün
ıtll~·et eraber seri bir surette fıı-

(le'"'.~evzuu ba.hiı:; değildir. 
~1~ıe b~ hu nutuk için A.merlkada. 

Itnıv l" te,.hl~ konmuştur: 
~llctJı eıt efkan umumiyeyl is
~()Ylecıı ~~ek için bahriye nazımın 
İizetin "" nutkun efkin nmumiye 
eektJr deki tesirlerini tet'kik ede· 
lar aı · llundan sonra kati k:arar. 

"-ın 1llınas1 nınhtemehlir. 
bıt \~tikanın harp karşısındaki 
Sl\ll.ll·f' iyeti gösteriyor ki Z31lın.Dın 
<!(}Jııli:f saniye ehemmiyeti he!!aJ> 
ket \~ ~a.nıanıarda. bir seri hare. 

lf'1·1>ılaeağa benzemiyor. 
lıat-ttk,'">el~rin cereyan tarLma ba
l(ı.rik garp cephesinde bi.r müt· 
ııek d ~unun be'klenmesine 

~ •lttiına1 verilemez. 
SADRİ ERTEM 

riinakalat vekili 
11tt ciıakyadan döndü 

oıa11 }J .. n evvel Trakyaya gitmi~ 
keliın ~nakalat Vekilimiz Cevdet 
~ dCS CCda~"T dün akşam şehri
?'i~ ~~şt.ü?'. Vekil bir muhar·. 

- bti "'=c&. demiştir ki: 
la. <leın; __ giln dolaştım. Li.manlnr

-...YOllarını tetkik ettim. 

- Temenni ederim .. 
Ilalckmın yüzü gülüyor, Seni. 

havı daha fazla hırpalamak iste_ 
miyordu. Fakat içten gelen bira· 
cı ile kudw·uyor, ıbu mel'un günü 
unutamıyacağmı tahmin ediyor. 
du ?. . O ç, dört senelik !bir ~alrş
manın tam meydana çtkacagı ve 
ona tapa.cağı zamanda bütün ü_ 
mitler g~bi bir acı tesadüfle µar. 
çala.nryordu. Bu da bir alın yazı
sı idi. Fakat bu derece yrpratreı 
ve üzücü alrn yazısına pek ıender 
olarak tesadüf edilebilirdi. Hay 
aksi şeytan bay .. 

kamıyordu. Bu hal Mahmut be. 
yin çok canını sıktı. Senihayı 
mektebe göndermekten hemen 
hemen v~eçecekti. Fakat Seni
ha daha fazla üzülür korkusuyla 
bir şey söylemedi. 

Üç gün süren bu hastalık zar. 
fında Seniıha hep Hakkıyı dü. 
şündü. Onun, titriyen Gukur çe· 
nesi, gülen lacivert gözleri en 
buhranlı zamanlarında bile gö. 
zünün önünden ayrılmryor, gıi.h 
al~y ediyor, gah surat asıyordu. 
Seiıha o kadar değişik hisler aL 
tında çaba.layrp duruyordu ki.. 
Bu gencin hayran olunacak gii· 
zelliği yanında çeıkilemiyerek de. 
recede bir gururu vardı. 

Hastalığının üçüncü günü ate. 
şi biraz hafifledi. Babasının ıs· 
rarlarına. annesinin valvarrnala.. 
rma aldırış etmedi. hazırlandı ve 
akademiye gitti. 

Bu düşünceler arasında Seniha 
müsaade istiyerek dışarı çıktı. 
Hadiye df' arkasından geliyordu. 
Tekrar salona dönünceye kadar 
tek kelime konuşmadılar. Seniha 
salonda parçalanmış yatan hey. 
kelin yanrbaşmda bıraktığı çan. 
tasını aldı. Ha.diyenin elini srka· 
ra;k bahceve çrktr. Ne yaptığım Salonda etüde girdikleri ?.a • 
bilmez bir-halde bir aşağı, bir .ıpan kırılan heykelin yerini iboş 
yukarı dolaştTktan sonra tram. -'tördii. Bu boşluk Senihaya ~· 
vay caddesine çtk.tı. İlk tram.va. • ka bir hüzün verdi. Etrafta iste· 
ya athyarak köprüye indi. Vapu- miyerek Hakkıyı arattı. Görü. 
ra daha vakit vardı. Gişelerin ö. nürlerde kimseler')·okltL 
nünde oyalanınıya ctalıştı. Çalrşmanm yarısında bir ba -
Akşam eve gelince yemıeık yi. hane ile drşarı çllktı. Koridor . 

yemedi ve gece şiddetli bir ateş- larr dolaşır gibi yaparak Hakkı
le yatağa girdi. Başı ağrıyor, yı tanıdığı odaya doğru ile~led~. 
~özleri kararıyor, yerinden kal. Bu odanın kapısı ac:ıktr ve ıçerı. 

de bir genç kız çalıs1yordu. 
Tekrar salona döndü. Yerine 

oturdu. Eline kalemini alınca 
hayretten donakaidL. Plançete ü. 
zerindeki kartonu simsiyahtı. Ke 
narmda bir yazr vardı: 

"Benim son eserimdi. Bu sizin 
ilk eseriniz .. Ödeşelim!'' 

Hiç şüphe yoktu ki Hakkı bu· 
raya gelmiş ve bu muzipliği yap. 
mıştı. Fakat acaba nerelerdeydi? 
Onu .ıı:örecek miydi? Hele bu ııa. 
diseden sonra Hakkıyı görmek 
mutlaka laznndr ve bir borçtu. 

Yemek paydosuna kadar <:I!"" 
pındı, durdu. Tabldotta garson. 
dan sorarak Hakkının yemek ye. 
diği köşeyi öğrendi. Gitti, karşı
sına oturdu. 

Biraz sonra Hakkı da geldi .. 
Önceden Senihanm burada, kar. 
şısında yemek yiyeceğini :biliyor. 
muş ıkadar tabii davrandı. Otu
rurken: 

- Afiyet olsun Seniha ha. 
mm efendi.. 

Seniha başını kaldırmadan ce· 
vap verdi: 

- Mersi efendim. 
Yemeğe başladılar .. KonlL~ • 

muyorlardı. Fakat sinsi bir kurt 
Senihanın iı~ini kemiriyordu. Ne
dense Hakkıya kanır müsait duy 
gulan olduğu halde, onun her 
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Katmerli muh ekir 
Urfa yağ!anmn ibir gi.ınde "30., Jiuruş yüksel~~·ni söyi 

Jeı-. Piyasada yağlı, iyi beyaz peynir de yok. "65,, kuruşa berlxı..t 
r:~yler satılıyor. 

Işte bunları öğrendikten sonra, eve dönü.c:;i.ımde şu h beri 
okudum~ 

''Nışadır ihtikftrmdan sürgüne mahkftm olan Marko Pardo, 
bu sE-fer de kalay ihtkarıodan tevkif edildi.'' 

Pardo, ~ ·yüz liralrk para c:za.;ına da uğramışmış. 
Yalnız bu işte benim §aştığını bir nokta var: Pardo madem, 

ki iki sene sürgüne mahkumdur; nasıl oluyor da gene kendisi pi. 
yasa.da hakim ve dükkanında fırıldıak çevirmekte daimdir? 

Alnına '·MiJli Korunma" kanununun kara daııngasını yiyen 
adam. hangi sipere sığınarak. i:d:inci suçunu işlemiştir'? 

~ayet "temyiz'' ise, te.."llyiz, icrayı durdurmadığı gibi, bu tür
li.ı. suc;ların da c~zrsmı geciktirmemelidir. ~nkü bakımz, yüksek 
bir hak ve adalet duyp,-usunun ortaya koyduğu il:>u ikinci kanun 
terazisi. i~temiyerek nasıl fenalıklara sebep oluyor. 

Bu Pardo. elbette devlcthanesine sürülmemişti. Mahkeme 
kalabalıklariyle adamaJ.rıllı yüklü bulunan temyizin, kararı tetkik 
ve tasdiki ook gecikebilir. Sucla ce7,a arasm.:ı, geniş zaman <lal
~alnrmm giri~i. ruhlar üzerinde iyi tesir buıakma.z. Nitekim pşte 
~u sen hadise bu hükmümüzün en taze şahididir. 
' l rda yağını. bir günde otuz kuruş yükselten sebep ne? Mem. 
lekettc nasıl büyük hir ticaret sarsıntısı, fbjr istihsal buhranı ha. 
sıl oldu da bu maddeler böyle birdenbire fırladı? ''Altın" ı çık
tığı yüksekliklerden. teker meker yuvarlryan iktısat kanunu. mem
Jektete kuvvetli • bir emniyet hava.smm deliliykcn bu fırlayış'.!. 
ciddi sebepler aranabilir mi? 

Hayır. otlaklarrmrz her yıldan zeng~ ekinlerimiz her sene. 
den ciaha bereketlidir. Fukat mw tüccar. memleketin bugün ka. 
vuştuğu dirlik dW.enlik nimetine karşı, hayasızca nan.körlük edi~ 
vorlar. Ba~ka topraklann kanla yuğrulduğu, \başka milletlerin 
~"tı.ngm Ye ölüm kasrrga.lariyle savrulduğu lbıu korkunç günler~e. 
ülkemizin saadetine yölge düşürenlere artık merhamet edemeyız. 
Buı.]ar, kılı kırka yaran adalet büyüklüklerine de layık değiller• 
d;r. Yurdu. içinden vuran Marko Pardolara. bu mübarek vatanı 
zindan etmekten başka ~axemiz kalmadı. 

ihtikar suçunu, muhtekirin bütün ıstikbalini söndüren ağır 
bir ceza ile karsılamalryız. Kurtuluş, işte 'bu kılrç gibi keskin ada.. 
iet köprüsünün öte yak.asır.da.dır. 

ITAKKI strHA GEZGiN 

GONDEN GONE 

oşu cayırı ve 
hipodrom 

A t yarışları mevsimi yine 
geldi. ''At neslinin ıslahı,, 

gayretinden tutunuz da, halka 
heyecanlt bir gün geçirtmek e
meline varıncaya kadar, her ci
hetten fyadalı ve güzel bir te
şebbüs olan yarış hareketleri, yi
ne gazetelerin b'rinci pl8.nmda. 
yer almağa başladı. 

Fakat ne yazık ki, bütün bu 
dinamik faaliyete sahne ola.cak 
yerin ma.nza.ra.sı, ):ıakiki bir koşu 
yeri olmaktan çok uzak görünü
yor. Yahut şimdiki halile öyle. 
di.r. 

Trenle her keçti.kçe gözüme 
çarpar: Veliefendi çayırm.m. ne 
baknnsız bir hali vardır! Atların 
koşup geçtiği yerle'l-in iki yanma 
dizilmiş kazıklar yerlerde yatar; 
bir tarafta harman savrulur; bir 
yanda garip çökilntüler ve uza
mış otlar ... Yalnız ilerUle, 914·18 
harbinden kalına. bir ahşap tri-

hareketi kaba ve küstahça g5-
rünüyordu. 
Hakkı da Senihayı hiç de fena 

bulmuyor<lu. lnce Ye açık görüş
lü bir kızdı. Ama, daha ilk tesa
düfleri çok fena bir intiba bırak. 
mıştı. Yıllarca uğraşarak hasre. 
tini çektiği bir ölünün abidesini 
kurup meydana çıkaracağı bir 
sırada onu Se-niha parçalamıştı. 
Dikkatsiz ve sanata karşı kayıt
sız bir hareketle o heykeli par. 
çaladığma inandırmıştı kendini .. 
Hakkı a.nasmın heykelini yap. 

mıya çalışıyordu. O daha çok 
küçükken bir sabah çeteciler kö
yü basmışlar, etrafı yağma et.. 
mişler ve Hakkının anasını öl
dürmüşlerdi. Hakkı bu hadiseyi 
pek az hatırlıyordu. Hele anne. 
sinin yüzünü daha. çok az tahay~ 
yül ediyordu. Yalnız bu anann: 
güz.el olduğunu duymuştu.. İn 
gözleri vardı. Uzun boyu. geniş 
göğsü ve dolgun kalçalarile tam 
manasiyle bir kadındı ve işte 
Hakkı yirm1 bu kada .. yıiını sa. 
dece bu saadctı:! kamksamadan 
göz yuman kadının, şefkata has. 
ret çektiği anasının heykelini 
yaparak, onu doya doya seyret
mek. kana kana sevmek azmiyle 
c:ırprnm.ış ve taım muvaffak oldu 
ğuııa kendini de inandırdığı gün 
bir hain tesadüf bu sevinci çok 
görmüş gibi ~kelini par~la. 
mıştı. Şimdi nasıl olur da karşı
sında hiç bir hareket eseri gös. 
termeden, sinmiş bir kedi giıbi 
ürkek ürkek Hakkıya bakarak 
yemeğini yiyen ma.hçup kıza, 
sevmiye başladığı bu insafsız kı. 
rıcıya karşı iltifat eder. yüz ve
rebilirdi. Fakat bu düşünüşlerL 
ni de açıktan açığa söylemek ce. 
saretin.i toplıyamıyordu. Birkaç 
del& niyetlendi. Bece~i 

(Devamı varJ 

bürı. görünilr ki, a.rada hır bada
na ediliyor sanırım. 

Veliefendi ça.yrrmm bir ''hi
podrom,, olmadığını biliyoruz. Fa.· 
kat ona, bugünkü lmkfuıları da
hilinde olsun, bi.raz daha. itinayı 
artıramaz mıyrz? .• Üzerinde koş
turd.uğumuz atların asaletine uy
gun bir kılığa. girmesini istemek 
bile, zevk ve ihtisas namına bir 
hak olabilir. 

Ve bunun ardından, biltlin mo· 
dem mana.siyle, ha.kik! bir hipod
rom inşa edileceği günle.ri bekle
yebiliriz. O hipodromlar ki, ser
maye yemek ı:jÖyle dursun, üste
lik muazzam karlar getiren, mü
kemmel bir imar eseri o1a.caktrr. 

llifilIBT l\fÜNİR 

Emanet bıra ılan 
Jlzlkleri satan 

kadın 
iki ay hapis yatacali 
Beyoğlunda Tarlaıbaşmda otu .. 

ran .Angeliki adında lhir kadın, 
bir müddet evvel k~armdan 
Zehraya müracaat ederek Jren. 
disinden 30 lira borç almış ve 
buna mukabil iki tane yüzük, 4 
kilim ve bir tane de yorgan rehin 
bırakmıştır. 

Ancak J\ngeliki parayı götür. 
düğü z.arnan Zehra yilzü.kleri sa.L 
tığını söylemiş. Bunun il1.erine 
Angeliki şikayet ederek kendisi
ni asliye ikinci ceza mahkemesi
ne vermiştir. 
Zebranın nmhakemesi dün bi. 

tirilmiş ve suçu sabit görülerek 
2 ay müddet1e hapse, 30 lira da 
para cezasına .m.ahkiım edlmiş. 
tir. Angeliki yüzükleri için hu
kuk mahkemesine müracaa.Ua 
serbest bırakılmıştır. 

Altın Fiyatı 

Altın fiyatları yükselmekte 
devam etmektedir. Dün bir altı. 
nm fiyatr 25 lira 25 kuruştu. 

~~LEWiL!!! 
~V1>.1KIT 

IS Temmuz 021 

Yeni sene mahsulü 
Anadolumuzun her yerinde ilkba· 

har mevsiminin pek müsait gltmekt 
ve alelhusus başaklarda henüz tane. 
ler iııkf§af eylemeden devamlı yağ• 

morlar yağması yeni sene mahsuliln 
feyız ve bereket bahşetmiştir. Şimdi. 
ye kadar 37 vlldyet ve kazadan alı.. 

nan haberlere göre feyiz ve bereketin 
Disbctl ugart bire blıf, _. lıılro 

yirmi beş ve va.sat! bire on iki vo oo 
yedi tahm1n olunmaktadır. 



Başvekilimizin nutku Belab laclası 
:Mosko\'a, 4 (A.A.) 

istihbarat bürosunun sabeb 
Hği: (Bas tarafı 1 ıncideJ I vesikalardan biridir. 1 menni ederiz. 

faası ve milli menfaatlerin ko- Müzakeresi esnasında. gösteri. İtalya h'ükfımeti reiei Muoli· 
~aı!I iç.in _kena!sine vertli~- len hüsnü niyet ve bir an karar. ni de 10 haziran tarihli nutJmnda 
mız emek yenndedır ve kendı. mıyan samimiyet havc\Sl bu söz- bize dostane kelimelerle hit&l> e. 
sinden beklediğimiz fedaıkarlığı terimin kuvvetli deliUerini teşkil diyor. Kendisine gene h\S\lnlntız 
hepimizin göğsünü iftihar hisle. eder. da ~r etmek iet.erim. 

güre., gene aynı gün ve saat 22,30 Muhterem arkadaşlar, ugradr. 
(Ba.$ tarafı 1 incide) l ya'Pmaktayız. v 

da bir infilakın neticesinde bat' ğımız fel~ket çok büyüktür. Bu 
mış olduğunu en büyük tecssiir. elem en zıyade donanma ve hava 
]erle yüksek meclise arzctmekle kuvvetl~rimiz~ ~n. derin teessür 

• 
an 

müteellim ve dilhunum. Bu elim ve tazıyetlenmızı arzederken 
vakanm cereyanı şöyledir; sizin~ hissiyatıllW!: da tercüm 

3 temmuzgecesl kr.t.A.11"-Mmıll• 
riyoz ıstikametinde v(l Kr 
Sbaraj - Tarnopol mm 
dil anın motörlü ve zırtılı 

rine karşı çok şiddetli 
ı;m 

vetle 

riyle doldm:ıca.k şekilde yapaca.- Balkanlar /Tak 1928 muahedesi bizim için de 
ğma ta;m itıma~'::llız V~: . ve sari e meı""ıdir. Ve Türk - İtalya müna-

Dı:ı.h.ilde, blitün dı ·atimiz, Muhterem kad~.1 sebatı, o esaslar dairesinde doa-
dünya buhranmm iktısadi in'i~ ~ a~anm, tane bir seyir tüip etmektedir. 
k~larmı aznltmıya matuf çalı§. ~~a~nın -~~ 7.am~ar - •• • • 
malarla ve müdafa vasıtalanmL daki inkışafian onunde, h~ - Turk - lngılız 
zm tekemmülü için her fırsattan metiniz dai:n! ~ir t;e~kuz ıçın. - ittifakı 
istifade etme1de hülasa edile- de ve .tasw:>~~ ıktiran etrnış Türk • Alman muahedesinin 
ıı...·ı· olan sıyasetnnızm ana hatları 
ıuı ır. _ ind • .;; •. n :ıc f r~ rde akdinden sonra, avam kamara-

Cum.huriyet hükUmetin~ kar- uzeı e , ....... yere aa 1 e smda cereyan eden müzakereler, 
şısmda bulunduğumuz müstesna bulunmaktan MJi. k~lmam~ır. hepinizin malfunudur. .Başvekil 
vaziyette Türk vatanının ve Asırıa:~anı~n ıstıklfil ugrun- Çörçilin müzakıcrelere yaptığı 
Türk milletinin y.!ksek menfaat. da kan ~okmüş 01~ Balkan~~ muhtelif mii.dahaleler ve harici. 
lerini, bünyesine en uygun bir !~etı:~. ~1• teşekkulu,!; ye nazırı Edenin nutku, Türkiye 
şekilde, temin için sarfcttiği e. ıstiklile mustenit bır t~kkül - tngilt.ere mün.asebatının hangi 
me!der iyi neticeler vermiş ve olmasını h~ret!e !~ennı ~r- esaslara istinat ettiğini biitün 
tasviu nize mazhar olmuştur. ken, bu dileklenmızı. tatmın e. dünya.ya göstermiştir. 

Bütün bu çalumıalar esnasın- dici em.aı:.rerc de ~alık. bulundu. Tıürk "~ İngiliz milletleri tam 
da. Türk milletinin göst.erdiği ğumuzu ~~lem~ ıste~m. . bir siya!i ol~nluk!a biri1:.irlerini 
ytl~ birlik ve dc~n anlayış Irak h8.dıselen. 'iıı:t1,, ~ıt. tanıyarıı.'< ve anlıyarak ınünase. 
ı:namarası, cumhuriyet. hiıkOme· dostumuz I~ mıl_te~ı tle bızı!D tl . . k.. . . t l .. t 
tinin. • ... ~'"esı·m· . ..-:ı, koı-vı .. .,stır. ve onlarm mutte .. fı.k_ı olan ln~ı_ı_- be eriru bu3uru u ıtıma • ıurme 

•u.<M.lJ ""'A ti! -, u::..e k d ve muhZ!::lbet seviyesne isal et-
dığı gibi. istinat etti~. milli kuv. u:_re ~~dakı 1:11~ .cı.ı..ın, an <>- mi"lerdir. 
vet sayesin:ie vatarm refah ve kü~meksızın hail~. ıcm yapmış ol. İngiliz milleti, Türkün ahde 
selılıne• i ic;:in en güç iş!P.rin za- durumuz teşebbüsler, #> ~aal~ vef asım bircok vesilelerle dene • 
manında ve muvaffakıy\'tle go- müsmir olamamış ve hadısa~ b!1• miş, anlamış ve ona itimat et -
rülebileceğinı de bir kere daha diğiniz şekilde. inkişaf w etmışt~. . . 
iSOO.t etmis bulunu)cr. Ira.km.. • .bu -yazıyete ragmen .. ı.s- mı~r. ..ı...ah· tt'•' "d 

l\"enılcket·m;·ı·n asav1ı:ıı· yen·n. tıkHilın.ı .tey_ ıt etm. ek sın. etı~_.ıe .ı.ueVZULLU ıs e ıgım mu a • 
·ı u. J-v ı hale ve nutu'darda bi:ne karşı 

dedir; büyilk meclisin verdiği müt~ıkımız ~.ltercnın go:ı. gösteri!en P..nlay~ş. ancak birlbir-
yükse'tvc yerinde kararlar saye. tenniş oldtiklan ıt!da~ ~e bası. )erinden şü~elenmiyen iki mem 
sinde .,~r hangi bir işimizde de retten ~layı kendıle.rmı .~! }rk Ieket ara~mia vu~ua gelebilir, 
müshiilümüz yoktur. Buhranlı milletim şayanı teıbrik g9nı:um. kanaatindeyim. lngiitere dev -
günlerin icabcttirdiği tedbirleri . Suriye hM~tmda, Türk!!'e • let adamları. o Türkiye siyaseti • 
almak ve elimizdeki vasıtalarla nın ~lü tahtn•n , ~~n~ nin esasen bu sulh yolunda in -
azami ha ıla elde etmek icin ça- v~ıle, ço~ • ·tır.. S!IDyenm kişa.f ettiğini bilirlerdi. Bin3.en· 
lışma.kta rız. D'!ha lüzumlu gö- oo,.,"rafi vazı.~u. emı;ıyetimız b~ aleyh. Tikk • Alınan muahede. 
rülece c tc: • 'rler 0 1ursa. onu da kımından haız oldugu ~e~ı- sinde kendilerini hayrete düş:ü
büyük mecl'sin tasvibine arz.et. yet ve 80~ da oradn; ~ırıbırıyle recek tir nokta mevcut değildir. 
mekre gec·ı"'lll.iveceğiz. ça.rpıp.n ıki devlet bı~mle ayn Buna rağmen en büyük düşmam 

Harici Siyasetimiz. ayrı olan mün~t~en, bu n:- ile dostluk muahedesi yapan ve 
zaketin dereoesını göstermek ı-

M10terı:m ar~aşlar, çin kifidir mnnederim. o dostluğu tu.tacağı malUnı bulu-
.. H ;ıct s ya timız ha~da, Bu h.Adiselerin akı!beti ne olur. nan müteefikinin hareketini, sa. 

yük < huzunınuzda vaki olan sa olsun, Suriyenin bizim icin mimi zihıııiyct ve anlayışla telik
son maı:uzatnnda.ııobel:, aı1b aya haiz olduğu ehemmiyet değis. ki etmek, tam manasiyle oentil
yak~ bır zama~ g~p- " miyeceği gı"bl Suriyelilere karşı men olan bir millete his bir fa· 
D~n;vnnm g~ırdıgı buyQk buh ~ sempatimUe de halel gel- ziYlettir ki, bunu burada. söyle 

ran ı ı de h ~ selerin taakubu 0 ~ • mekten tıUBUSI bir nw~ hisaet. 
Adeta d •. 1'örllclll-'· ·bir ıekirfl a.1. nu=~·Sovyet muharebesi mekteyim. 
makta ve altı ay .IA devre za rn- aceıtielinde TUı1tiye. siyaee. Muh~ a.rlcadqlarmı, 
daki siyasi ve a kerl faaliyetler. ı:v ooğraft mevlrlinin tabii ica- Gene, 11011 zamanlarda nutuk-
böy.Je kıea bir ıamana ~ten bı 

0
°1an battı L---.:k..: .. e ..... al itti- Jarmda ve ~yatında sizi Ur 

sı&ınavaca.lc: kadar, hacim~ e- h ilbıd~t ~ düğünü bifdiPn bir Jdta belir. 
h~yet itibariyle _hayret ve. v:Z h~thüz, bu mulıl.ft'he • di. 
ı:cı b r manzara 26&termekte. den doğan vaziyet 6nünde, TUr- Memleketimizde 
dir. · . kiyemn bitaraflığını Almanyaya, Emelleri Olanlar .. 
uza~ ~~~a ~ b!:!: Sovyetler birliğine·": =1dev. 
fak t · .. ,.::. ' büt" d.. ·1 ?etlere resmen teblı;ı; e r. a ın lACı an un unya ı e abdt · et 
b r r mt-mleketimizde de lren· Bu hattı hareket V8.ZIY • 
dil · h. tt• h f ·-~- Jere uygundur ve Türkiye mena. 

er. nı .. ın;n ~ acıa:m. fil belmnından en doğru ve ha-
n, nihayet Turkıyemısı her ta. 1 b. yoldur 
raftan reviren yangınlarla tl yırT .! ~ • · ı ""' R , .. 
yanrbaşımu.a kadar IOkuldu, pi- ar'"yenın naanı o u 
di. Balkan ha.re1d.tı ve onu taki- Arkadqlanm. --'mda 
ben Irak had'!Jeleri, Suriye vaıka. Gene ~ aylar uu-' 
yii ve en n' ayet dünyanın en muhel~ devlet a~armm söy. 
muazmm iki ordusunu 'blaman ledfiklerı mıtmdar, eıyut faali~ 
baml ı-sr e biribiri karpmna. eli. • tin milhlm anasmnı tefJkil dtl. 
ketı Alman • Sovyet mulıarebesL Bunlarm umumı manalan ü
blı aoıı ayların asırlarca 8mJa- ~de ~ etmiıyarek, her 
cak hareketleridir. birinde biJJe aıt otan k~ 

Bu muazzam inkip.f1ar &ıün. u. ~ ~ edegeldiği.. 
de, TUrkiye. aiyaJıetindeld istik. mız sı~ hiç kımaeye doku., 
rarr ve hedef birli~ni l9bat ~ nan ~r ~bet o1madJğmı g&rte-· 
mek icin g~n kfuı.unusanide si- ren ~· J?l-ulıa~ arum
m vaki olan m~tnnı telime. da bıle bır fikir vahdetine Wllllle 
si kelimesine tekrar e~ bu. tetkil ettiğini w bunun ~ 
gönijn kıaplarma olan mutabl.lta- ~eratı için h~ı bir a. 
tine illve tayyedilecek hiç l!met ol~ elıemnı~le zlk.. 
bir ciıhet ofmad ğı tebariiz eder. retme~ ~· 

Mili tin ve memle!cettn aell • Tarih bır gun bu m''!'ZIH!" 
meti için ittihaz etmjş olduğu • miieadele esnamnda TUrldyenm 
mız hattı hareketin isabeti, gö. rolkdbı ne kadar irmnt, ne dere. 
rWen ink'şaflarla bir kere daha celerde hi1sO ntyet1e ~ ol
teeyyüt etmif ve ~izim yeglna duğumı ka~r. Fakat 
pyerniz olan masuniyet umde- ~ b~ hayat mficadele
si ta&hh 'tlerimize tamamen 1111 blltlin tiDleti1'e denm eder. 
~ık. siyasetimbıdeld şuurlu tren sarfettifimiz m~. doetluk. 
Jlltikrardan iyi neticeler alnnna- larmııza ve teahhiltlerimiTJe ver-
mn Jlntaç etJnietir. mil otdufuuıuz ~ıymet, ~il-

T .. k Al 21e oıan sadakatimiz, medeniyet ur • man dlbıyası önüne açık alınla çıkma. 
1.fünmebatı mm temin etmiş bultınUJOr. 

Bu iyi neticelerin en bqında Alınan devlet reisi Hitler, dört 
'Mrldye • Almanya münaseıbatL maym ta.rilıli mtıaunda Ttlrk • 
nm ~ı ve Türk - Al- Alman dostlufuna ver8iii kry
mm dosttulmıun fiilen ihyası meti tebarDz etth-iıken, memle
~. ~lerde, yük. ketimis için lmllandıfr kelimeler, 
sek tasviı> W tudikiniR iktiran hariciye çekilfnin de 9İWe ~ 
emüe olan T4ıtiye • Almanya mit oldufu ~ile. bOtUn "nrlı: 
mı•ahedest imzası glllMnden iti- mffietinm kal>hıe hitap eden ve 
baretı ......_ ~ 111 .ıdJne o kalbde hüild makeeler balan 

saik olan zi1miıyet daiılll•deıı - kellmeler ·~· iki~ftıılllllrtem ı• 11a- Hitl.,. Teıelılrür 

Memleketimizin bir parçası 11. 
Rrin:le, bil' tamı emeller iziıar 
edilmit ~ N8ll1İ ağJzlardan 
iddia ve gene moJrabi1 remıl a
ğJzlardan tekDp <Nundu. Bunlar 
üzerinde tevaldruf etmek ve mu
hakemeler yüriltmek niıyıetillde 
değilim. Yaimz pcmm sılyie. 
mek Sterim ki. JıilkQmetiııiz, bil.. 
tün 'bu luıtıederi ilk gününden i
tibaren haP9'M'iyetle ta'kiı> etmiş 
ve velevki hayal eahasmda ~ 
bu s<metm ildektan kulağa rbJ'" 
lenmeeine alA2cas lkaJ.mam,.tir. 

Sizi biitUn kUvYetim1e temin 
edebilirim ki, lıugilıı de y&rm da 
ayru h r 'saCl~ ve 
nerede Jdmlm' ....ta aluma ol. 
sun. 'bu ~ fulit*ft ya.lan. 

dan ..... At • ·····kani' ve tedbidwc te•-OMea«'lli kal 
mıya~ 

~A"~. 
~ ~ 8ILl'88ll tıa 

badire, &u&ıiıle. haııp feNbıtle
rinıden bugılılle kadar uzak kala.-
bilmia oa.ı aZİB vatan.mı• -
saadeti Tbaic mltteinin ruhumla 
mtındemjç mertlik, dftrlillHllt w 
açık kalbılilik h~ ve blL 
yi11c §dinin etntmıchki milll bil'. 
lik kanaatine ve durumana med
yun bldunmaktadır. 

Kitletimizin snqlmaz umt, 
her kmdi:ni sayana 1..1 'YJ •YKI 
hisleri beslemesi, her seven k~ 
~ kendi kalbini ~· Mılbn i. 
çin bagüne kadar old.:iıt gibi, 
yarm da en kuvvetli tabaıfllm !. 
mili olacaktr. 

Ht»raımetmiz bu b dalerie 
bulduğu AvvetL '"'mh twetiaiw 
le bir tey~u&e. yüriiııılıeldıe • 
vam MM•dndadir. 

v· 
lmmılJllur. Ba ma beium iL Ba kln6lm Jıımdilerlne ha. 
,-n '" Jtak9d -..... ı.. raretJe t11eı, ar etuwyt vecl>e ,._ ....,. ı il•M ' 
riei,e ~ 2S.8.1M1 taMııde aclıSedeıim. Bizim hillltJabmJz c!ne-=nc- W bC r 11-
)'0lmelr: 1nızurunm:a anetti. da ~ Alman mDletl için a.y- ımnds. fııism il J'lp=·a ..._ 
Aynı ee.!eri tekrardaı ~P mdJr ve omm bı do8tluiuna kır bllslls e" · '" ......,__ • • eı. 

ederek. aurasım bllhMS& tell&rlla met veren. meıt1eııbet AJemfncWd ...... *-ıtı t * _... ,...... 
ettt:nnek 11tertm ki: Bu ~ yilkske mettdine hürmet edan "Nlmııa •· r •• tJ ı ,.. aiıııaa. 
de, bir cl9vnnin &cil tbtiyaolnı bir milltis. ~DJ ve Uı. lıl W r , ......-m amw .... 
amı1 bir 9'll'4ltte tatmine J•Q• ya et.mit oldufum,uz doettujun ~- _. - Jl'knlr • ..._ 
- akitlenllıa a.jildir, ... .. ""' ...... lçiııde, bundan beyle 1 yetisı it ..... n 

7 

" p -- ... 
·~ı ır vaziyetin ifade ve hiç w suitefehmim zehirimn ka. hürriyet mı ~e9111ır ..._.. ._. 
teNitinıi teCn lmt\111 eden eRlllı J'l'lll'am mt ~ J&allMaAW ı.- vermek ltudretinc sahip t ? ,,.a ı,. 

it-In.gilterede ~ı hitam buL old.u~u ~~ı),'.Orum. Şe.~ 
makta olan ve bir an evvel do- lerın aılclerıne hükumetçe mum 
nanmamıza iltihakı, matlup ve kfu;ı ~ yardımın yapılması 

-
Ü. 

mültezem bulunan gemilerimizi zıenndeyız. 
k 
a-
ni 
i. 
. 

i-
.. 

ki 

tesellüm etmek ve tayyare kurs- ~di~ telafi edilmiyece 
1arı görmek için hareket edecek felake~ ugray.an bu va~~daş! 
olan deniz ve hava mensuo1an. rm <lenn eleını ve _teessür}en 
nı Mısıra götürmek üzere lstan- ca.~an paylaşır. azız §eh~tl«:_r 
ıbuldaki deniz nakliyat lmmisyo- mlZl~ mukaddes ?atıralv~ı. onun 
nu tarafından tahsis edilen Re. de h~et _ye tazimle ~lı.run. 
fah vapunı 16 haziranda :tstan- Mı~ ~üdafaa vekilmı tak 
buldan hareket ve 21 hnziran gü· ben küı:su~e gelen Seyh~ me 
nü Mersine muvasalat etmiştir. busu Hılmı Uran da ~ağıda 
Gemiye binecekler de aynı gün bey~atta bulunmuştur: 
Mersine varmışlardır. Bu kafi. Azız :ır~ad~arıın.- !lef~h v a. 
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lenin 25 haziranda Mısrrda bu, pu~. h~ıses~nı. mıll~ mu~afa 
ıunmaları, fasılasız ve gün kay- vekıl~~ızı~ ~~mdan du.ılemış v 
lbetmeksizin yollarına devam e. teessurlerunızı tazelemış bul 
debilmeleri için lfı.zrm ve zaruri nuyonız. .. . . 
ve bunun için de Ref?h va- Arkadaşlar, d_unya,11m gerçı ı 
purunun ayın 22 sinde Mersin seneye yakın bır zam~nd~~be 
den kalkacak sur~ttc ...,..hareketi yer yer ~·anan at~er ıçcrısınd 
tanzim edilmi~ı.i. Halbuki t!e. bulundu~ ve bır~ok n:emı 
minin o gün hareket etmediğine ketlerde adeta kan govdeyı g 
velcaleU;e ancak 23 salhahı ıttıla türdüğünü biliyoruz !C . ~ 
hasıl oldu ve telefonla Mersin- ?~n yarma, her hangı bır ~nıll 
den seibe!bi soruldukta vaki teeh· ıçm muka.diles olan akıbetı ke 
hürün, geminin su almak ve se. ti_rmenin kahil olmady~ı bir d 
fer esnasında vücuduna zaruret vırdc ya.~akta oldugumuzu d 
görülen bazı noksanları ikmal ve b!lmiyor değiliz. ~u itibnrla a 
temin etmeik gibi işlerinden ıleri zız vata.nwnn!Zlll mudafaası ~g 
geldiği anlaşıldı. Halbuki yu- nında, eger mukadderse. c,.,c 
karda da ar?Jettiğim veçhile ge.. icabediyorsa, Türk milletinin dn 
minin avın 25 inde Mısıra var- hi bu ve bu giıbi hfıdiselerlc ağrr 
ması Ifı.znn olduğu için hemen ~ vergisi. ve"E:el~ ~~cbU:iye 
hareket etmesi lüzumu gemi kan tı~e. kalabılecegını duşunmuyo 
tanına tebliğ olundu ve gemi 28 degıliz. .. . haziran saat 17.30 da Mersin lL Fakat arkadaşlar, bugun Re 
manmdan ayrıldı. ~falı vapuru hadisesi dı}e yade-

i. 25 haziran saha.hı geminin y&- ~ old~uz bu va~~ ~ 
di buçuk metre tulUnde, iki met. ~ duyd~~. ~ssurle bü 
re yirmi santim arzında ve bir tün bunlan biribirıne k~ır 
metre on santim derinliğinde:O:i mamalıtlır. Bu çok yanlLS bır şe 
bir can kurtaran flikasiylc Kara- olur. Bizim bugünkü teessürü 
taya ~ıkan 28 kişilik bir kaza7.e. müz. bizim bugünkü elemimi 
de kafilesi facianın da ilk ha.be- ileride gene vatan müdafaası i 
rini verdiler. şinde çok kıymetli yer alaca 
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Derhal feİlketz.edeleri aramak yüz ibu kadar Türk ~µjuınm 
ve lrurtamıak üzere tayyare u • yersiz ve lüzumsuz şekilde bi 
çurmak, Mersinde ve İslrende • teseyyüıbün. bir takl!lirin. bi 
runda mevcut bütün motör veya l~ydiain kud>am olup olmadı 
yelkenli vesaiti tahrik etmek tıi. ğı endişesinden • doğmaktadır 
bi esasen matıallerinde ~a.mış Bizim bu endivemne gö~ruz, 
olan bütün mm.venet tedbirleri hüldimet bugUn tatminki.r ce
genel kurmay başkanlığı ile bir. va.p verecek bir mevkide değiL 
likte a1mdı. dir. Fakat gene görüyoruz ki 
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Kmr.tan dahi milmkUD. otan hükQmet de aynı hasaaaiyetl 
tayyare ve motör gibi deniz ve- parmağını meselenin URrine 
Sf1.itinin bu arama işine yardım koymuş ve hidisenlıı tahkikin 
etmeleri İngiliz makamatmdan başlamıştD'. 
rica edildi. --....... --------

Arkadaşlar, kemali teealllrle 
arzederiım ki facianın vukuu a. 
n.mda.n itibaren 36 saat gibi mü.. 
hlın bir mman geçmiş oldDğu ve 
irıfili.k tesiriyle geminin t.elsi
zinin de iŞemez bir hale geldiği 
içindir ki bu çdc güzide ve kah. 
:raman arkadatlarımızm imdadL 
na ,-etiemek müyesser olmamış
tır. 19 subay, 63 erba§, 68 er de. 
nimen ve bir subay, 20 talebe 
havadan ve 28 kişi de gemi mü. 
rett.ebatmdan milrellt~ işbu 200 
ki§ilik güızide kaf"ıleden, 28 Jdti, 
J'Ubrda araettjğjm gibi kurta-= ~de~ 
dm1l6 deniz ..ı.,yr. 15 i deniz 
erball. ~ 1 deniz eri ve bir hava 
aıhııyı. dördtı hava taaebesi ve 
üçfl de gemi möretWJ&tldır -
canan 32 kili kurtuhlbitrnit,. 
~ ~ muJeaef vabm 
ve 'VaZife ağı mıda telıiı ~ 
lanbP. . (Allıall rahmet "" 

1 

., 

sesleri.. 
~, ..... dtd mili ma

teme ga.ı1ledelı bu faclenm ban.. 
gi tıeb!ıpleıden ilfıri geJdiğiıR talı.. 
kilr.e 1,...ıllilllj bulunuyon& Tah
kibt en .afak Werrilabna kadar 
derlnlevttrilecek, bu meyanda 
bilbaaıa gemininı nasıl intihap e.. 
dildiii. bu eeferi yapmıya mU
mıit olup oklıad.;fr, emniyet w 
tahlisiye babnmdan aWr•dar 
IMbmlarea. talJir almıp alm.. 
madliı Menine ftl'dıktan "' tm
fileaia banb.tl ~ ettikten 
aanra •r 'rt tıııiıti:rt&inln va. 
.,.,... 1119 Jaıdıal w tabiJe 

Alman tebUği 
-
r 

...... 6 (A.A.) - SaWai7eW kal 
D&k1arda.D bildirlldlğl.De göre lılimdt 
mmtakamıda Alman kıtalan tarafın. 
dan ihata edllmif bulunan Bol§evikle 
2 Temmuz gilııO ancak zayıf çıkl§ te
tebbllıllerinde buhmmuflarcbr. 

. 
Sovyet kuvvetlerl orm&1llardan ÇL 

kar çıkmaz Alman tanarelerbdD mu. 
temaJi1e> taamızıarma utruJOdar 
T8111m olan SoırJıet ukerlerlnJ!raJUI 
her g(lıı artıyor. 3 Temmuz g11DO Bol. 
13Vlk1er hlC bir taarnız tema70lO g&ı 
termemlflenllr. Tek bir mmtakada ç~ 
kit ~ 7BPllıml ve 20.000 eldr 
almlDJttır. 

, Berlla, ' (A.A.) - BoileYilder 
prka doğru giıdlll 10llar URrinde 
)'aDJ'U& un .w kumeD. de ~ ve batta 
dılll't mra ~ bgaJıodar. Bu U. 
Çift& Alman .... tananıerlaln ,. 
re~ ~lr!en tauTuL 
lana& tilN)CWlar ... &IJr' a71&t '"9 
ri)Ol1ar. Almml ~ bu ta. 
.aıa.m tM.rraz1U1, a Tem....,. Blal-
8tok • Jlamk mt.lraamc!• ecqmır. 
ler'ID ricat h&reJaıtterlnde 10Dan tıka.. 
mqtır. Yollar bhrtp edDlldt kam1'CJDıo 
lar1a doludur .. ~ rlcat ıı-. 
rebUertıal çok mDfkODııelt1rmektedlr . 

Ruzveltin nutku 

beler vermeğe devam e 
• Cephenin diğer kısnn 
evzii muharebeler olın 

ralraruz gece baskınları 

·hare 
lerdJr 
da m 
piştn 
mrı;la ro•c. 

Bo risof istikametinde d" 
krtalnn Bere:zina nehrinl ·Jcri 

mek l çın müteaddit teşebbasl 
nmU;Jlarsa da bu teşe 
rımIZill mukabil hare1'e 

bulu 
lutala 
le he r tarofta durdurulmuştut1 

tsk istikametinde. kıta 
aııın mühim motörlü ve 
Utamlarmm spetovkaya 

Lu 
<lüşm 

lı ciız 
ru ile ri hareketini durdurd 

şmana ıbüyilk zayiat v ve dü 
dikte n sonra bu düşman 

nun 
de T 

bir k sm.ı cenup istika 
arnopola doğru bir 
hüsünde bulunmu~tur. 
ız, bütün gece, düsnuın1' 
grupu ile muann.i:iane 
nna dernm etmişlerdir. 

teşeb 
lanın 

lleri 
mala 
hareb e hÜla devam ebnekt~ 

cmmuz gtinU hava kn~ 
hava muharebelerinde 

nn tayyaresi dU§ürmüşl 
zayiatımız 28 tan 

,cm..-nuzda bütün gün k 
D\·insk. Minsk ve T 

tikametlerinde motörlil 

2 t 
rimiz 
dil m 
Bizim 

3 t 
mmz 
pol is 
vük 
ŞI ci ~ 

d .. rnıan cüzüta.mlanna 
.. d tli muhareb ler ya 
. Düs~an her tarafta 
ızın ve topçumuzun · 

la clır 
larım 

kavemetiyle k~ıl 
vyct hava kavvMJerı 

an ez' ci darbeler indiri 
M uhare'll.,. sahala.rındıa 
Alınan ölüsü ve alevle' 
tanl'<tar ve tayyarelef' 

li mu 
ve So 
fınd 
tedir. 
lerce 
çinde 
rakıl maktadır. 

lıl oslrot>a, 4 ( A.A.) - Rô 
Cuma s· babı erkenden 1 

us akşam tcblıği: len H 
Dvi 

nehri 
~ 

nsk istikametinde -=-• 
üzerinde persenbe gil~ 
eden muharebe!r Y 

stad ve Dvinsk bölgelerin 
şiddetli ve muamıi hassa 

muş 

ta2Je 
ra 

tur. Düşman. ancak 
kuvvetler getirdikten 

Dvina nehrini gcçmiyc 
ak olmuştur. YakOibstad 

Dvinsk civarmda yeniden 
u1ıarel>eıer cereyan emı-. 

vaff 

m 
dir. 

tün 
ler ol 
na 
Bu 
:ve 
ile y 

M 
man 
ağır 
çek. 

ta 
her 
atJe 
reı.· . 
ri . 
Batını 

181' 
miştir. 

Ba şvekHin nutku 
Turk siyaseti 

<>,le 
le 

clWlae 

laeaktır 
mtzln. .. 
nhı 
tu 
eefht· 
rlJerek -'"K1lnet haldla galebe ca1ar'" ka -

amnm Am r n .m baf1ra her 7erde 
ldlrrS)etl oHl4ıııa hMnosr takat 
AımrlUda !1m p lıılld)ıetlat br ~· '111 .. , • &md

nhı ı.n -- ,..,...ir '* imi.. 
de "'* --- __., ....... 1111 ptlraıt)eoalM lllılla ......... her 
t "r 1ııeyet1ıııaaıuı.:e mıı ım Aıwlltalı lmlldlnl •• o a o111r w 

... 
nı.-...... Met 1Wr D7J1ms w muıtdt !ı8ıtamıl9 1ılr ~ ılllıJlemtt 00 
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BDIBI BOMAN 

MUC"ZELER DOKTORU 
R 

-----=--------------.------Mükellefler 
arasında bisiklet 
müsabakası 

._I -ıı-ı_vıe_aenıe_r _I General Kazım Dirik'in cenazesi 
Türkçesi: 

MUZAFFER ACAR 
22 

FaUh Evlenmo l\leoınl'lutqnda ... .., 
ktUıJIMlaJlla.r: 

Fatftı Demfnut sokak No. 21 de kQ. 
mlııyoncu Remzi ÖzyUrck ile Nezihe 
Abik, Karııgtlmrlik Beyceğiz mah. No. 

Hazin merasimle dün 
izmire götürül ü 

!at-~~ ~ranlar, haydi bay. 
~ ' \b-Uyün. geçin :bakalım. 'Ii. 

Beden terbiyesi İstnnbul oolgc
bu güııel kadm nihayet bir sulh &l bWWet aja.olıj;'lndan: 
ve sükuna i.~ret ediyordu. 1 - 6. 7. 941 pazar gilnU sa· 

11 de Demirci Hakkı Çittatan lle :Me.. 
llhat öuıbell, J!:mln Acar ile Suttıın 

Ze.hiye, Kunduracı Envar Façal ile 
Şerife I<ocam11. Fatih Dolap cad. No. 
15 te Dk tedrisat mUfetU§l Mansur 
Tekin ile Nahide GUrsu, Fener RAsln 
GWh.anl sokak No. " te seyyar ııtıtı.. 
cı İbrahim EnLe ile Emine Kasapoğlu, 
Şehremlnı Tntııkuyu No. 32 de Bak. 
kal SWeyman T~ınar1ar ile Kadrfyo 
To.wmarlar, Seyit Hasan mah. Mcr
habn. sokak No. 28 tc şoför Osman ile 
Hatice Hisarlı. I<"ener Avcıbey Paşs
hamam sokak No. 17 de talebe Bedri 
Taygun lle Şermende Kızıl, Fatih 
İmrahor Hallte!endl soknk No. 4 te 
memur Ali Konuk ile Hikmet İmrul, 
Şehremini, Lalapaşa sokak No. 15 te 
şoför Mustafa. Yaldınklı ile LOtfiye 
Dugan, Samatya MunUlm Feyzi so. 

L>unkü sayımız.da vctalını teessUr!e 
haber \:erdiğimiz Trakya Umuml MO· 
fettiııl General Ktızım Dırik'ln ntışı 

dıin akşam otomobille §ahrlmize gc· 
tlrlle'!'ck GUlhanc hııstaneslne tevdJ 
edllm1,7tlr. 

.,,. h_, Yın Yolu._ 
v t\iı. ~ Teodor Zuifeldi bu müş· 

'r Nten !kurtardılar. 1 
t&' bir ~ Zuif eld herkesi elinin 

c1 dJ, ~ eketiy:le dostane sclamıa
ten geız ve kalça.dan ibaret olan 
~it~ aibfunünü imzaladı ve 
l:'en ~ refa!catiyle lvan İse. 
de 0 es~c çrh"tı. Judi Olper 
karın~ana kadar lhiç sesini çı. 

Judi'nin yatak odasında.. gay- bSbı saat 9,30 da sırf milkelcfler 
ri muayyen §dcilli alçak bir ya. arasında .Mecidiyeköy ile Ha.cı
tağm bir tarafında duvarda, yal- oenınn tepesi araemda gidip get.. 
dı.zlı ıbir çerçeve içinde eski bir me suretilc 21 kilometrelik bir 
tren bileti dııvarın yegane süsü- yarış tertip olunmuştur. 
nü teşkil , t' .yordu. Judi bunun ı 2 - Mükellefler bu yarışa el
ne mana ifade. ettiğini anlattı: lerirnleki mükellefiyet vesikasmı 

Mcı-humun n!l§ı Vlllilyett mucibince 
İzmire götUrUlmek üzere dUn sabah 
hastaneden alının!§ ve asker1 mera · 
.simle Galata rıhtımına getirilerek 
9,30 dn Bandırmaya hareket eden 
Marnknz vapuruna konmuştur. Mnra. 
ka.:r., Bandırmaya varacak, tabut b~ 
radan trenle l:r.mlre göturüıecektir. 

~ıf n anında gelmimi. 
ollha~d daha fazla rahatsız 
~al.at b ını memura rica etti. 
~ u ırnemur büyük hnri>e 
~~ .. e_ttiği ve 1pr ce.phesin.de 
t~ ~ü söyledi. Bu .harp· 
~ ik ra olarak, gümüş bir n i
bit 1 takdir, Ucinci derecede 
tor:.~~ ve bir de hiç bir dok. 
Siniıı •ıcıtta .Brüksel tı'b fakülte_ 
bfı,_ gen. YükSek profesörlerinin 
lnatj,._~1'n.ediği bir adale ro· 

lıt ~I kalrtlıştı. 
_ Cltn~r boyun 'büktü: 

lıaıde ~oSyö Teodor Zuif eld, her 
l'lına hasta:ıiğın da tedavisi 
.Decu ''akrftır. 
Ztti . 
_ f~_d şu cc,· bı verdi: 

- Bu bilı:t i bir fötar olar.ut ib.raT. etmedikçe giremezler. 
yata~ımın m·ur:d:ı bulunduruyo. 3 - Aynı gün saat 10,30 da 
rum. dedi. Bi:- tren bileti faz· aynı yol ve mesafe dahilinde bu 
la haFsasiyete J·nı ılmamak içiaı sene !staııbul yarışl&rrnda birinci
mü~rommel bir i!fıç, fış?,< olmak lik, ikincilik ve üçüncülük kaz.'lD· 
tchlikc<ıine karşı mükemmel bir 'ı mam1~ olan ve mükellef olmıya.n 
sig-orUıdır. bisikh~tçiıer arasında bir müıraba-

Teodor, bir su.al sormak için kıt tertip edilmiştir. • 
haıırlandı. Fakat Judi. hissetmiş 4 - Yarışlara muayyen saat-
~ibi derhal sözüne devamla: lerJe başlanacağından geç kalan-

- Bugiin bir gidiş bileti al- lar müsabakalara iştirak edemez
madığıma göre sana :..<ıık olmak_ !er. 
tan korkmuyorum. Bunu söyli· 5 - Her iki yarışta birinciden 
yecektin değil mi? üçüncüye kadar derec€' alanlara 

Dedi .. Toodor mütereddıt re- birer madalya vcrileı:ektir. 
vup verdi: 6 - Koşucuların luwrlanınış o1· 

- Onun gibi bir ~y. duklan halde yarış yorfade hl\%lr 
- Şu halde başını cevir de buhınmnlan ve .isimlerini ha.kem 

bir de öte tarafa bal· .. heyetin(' kayıt eıttirmcleri 18.?.ım-

Teodor dön<lü, diğer ouvardıı dır. 
başka bir tren b!leli, :ıynı FekiL 
de yaldızlı çerı;:evc iı:inde vı> du· 

-0--

Bugün ve yarınki 

!';'EHRİl\llZDEKI l\JEUASllll 

Dün 88.bnh saat 8 do, bir Tilrk bay. 
rağlna ı;arılı olan tabut GUlhane bas· 
tanC!'lnden alınmış v<ı cecazc otomo
biline lwnularnk alay hareket etml§" 

k k 8 
t!r. 

n .N'o. 2 ılc Tornacı Ahmet Dağ_ 
CennZl' alayı, en ondc bır motoslk· 

yeli ile O'mmühan, J<"alllı Slnanağa 
ıcuı lrızıbat komutanı, arkasından OO/j 

Parmaklık sokak No. 12 de KondUk· 
motosikletıl, onu Uıklben bir atlı polis 

tör Cihat Sunar ile Fntma Bostan, 
mtırıuesl, asker! lnzıbat kıtası, na -

I<"aUh Slnanağa. Haydar Cari No. 23 k rf bl ".....,._ Şcblr bandosu ce e r m ... n;4c, , • 
te Taşçı Hüseyin Karaknya ile Bchl. ruızc otomoblll, merhumun son te§yf· 
ce.. Şehremini Saray meydanı elvan elleri, asker! kıt.anttan mürekkepti. 
No. 14 tc memur Ahmo:t Halit özü-

Ccnaze mcrruılmindc, Vail ve Belediye 
tez ne Necibe Onnr, Fener Ktısım Gil-

Helı:I Doktor Ltıttt Kırdar, ordu mU· 
rAnl aokak No. 16 da. 1ş BanknsJ mu. 
lıaslbl Yusut Ali Gelcnbl.ı ile Marla fetUşlerlnden, Orgeneral Fnbrettin AI· 

tay b:ı§ta olmak Uzere İstanbul Ko-
Saceket, Kara.gümrük Kemn!p8§8 

mutanı vesair gcncrnllerle a.skcrl eı
mahallesl NikAh sokak No 15 te kar-~\lzünüzü bir şeyle güzele~ 

~ sonra ellerinizi bir arı 
g!in f Yaklaştırın ve sekizer 
l!o!ttu llSıla ile elinizi bir anya 
de en~ ~ncak lbunu yaparken 
hn ~nzın üst kısmındaki ka. 
lllUbaf rları bir band ile sar p 
ettn.e .11.7.a a'tma alm1vı ihmal 
"İt•ıYı~, göriirsünüz hiç Lir şe-

vara yapıştrrılmı bir §eklide 
duruyordu. 

maçlar 
htaııhııl futbol ajanlığından: 
5. 7. 9H cumartcst. 

klın. mczune.n ısehrimızdo hulunmakta 
. yolacı Şevket Demlrsoy ile Safiye olan tzmlr valisi Fuat Tuksal, Tekiı-
Aydo~rn. Aksaray Hruınnp~n Çeşme dağ vnllsl Salim GUndo.y, :lstanbul va· 

)! l\<tlı ... 

ald1 :111~r. d ı h:ıl esas qıziyeti 
ı:ctij elını 1: sketinin kenarına 
Rerj :f!ek ı..elam ,-,mH ve soldan 

_ 0~tek uuıklaştı. 
it 'YaO ıaınana kadar ~iz ses

Per: nındn ~elmiş olan Judi 01. 

~ Oh. dedi sizin meşhur ol· 
.İle!~~ unu~uştum. . 'l'Uk a~.ın. L!.l :se"llb~rguT'I ,.~ 

o:ıın ( otenbe. • a:ıkalığımn 
in l:u ' ... .v.!teleri feodor Zuife:
ibrtaJ : . resimlerını ~redi. 
IJaı:tis] 1

: S'netnnlard::ı dünya ha
din erı arasında Teoclor Zuifcl
al ·~\ia~e tik Palastan çıkarken 
tetili bırka.ç tnetrel:k filmi gös. 
ltleııı_ YO.t'Qu. Flnııdr Bankası bir 
Z\ıifellrunu gön.drut..ek Teodoı 
~l'inJde Skandinav memleket
t~if e bJr turne yapılmnsmı 

· , ettı. Tiyatrolarda lbazı tec
"'eti~apılmasr, konferanslar 
"tak ol ı, konsiilta::;yonlara işti 
10\>i ':Ulmasr isteniliyordu. Ko
~eı:ı~n, Pilsenden. Utreht'dan 
tın1 i ,· ır~k telgraflar ha'"'tala
kurtı.~~tırmek ve lbirrok can 
~'Y--uıa.ıt için Toodonı davet 
kaı;.~Gloten'burg bllyük dil. 
dö l-To ... '"l!l'lS Mareşal Froderik 
\'e lli~ahenberg, bu gibi ilimlere 
Grarıd~ ere ~ meraklı o1an 
ıuŞnıe u-- 'in kendisiyle bir gö
"ol'du Ya.T>mak istediğini bildiri-

-D Bu Gra d" ı ? i:y T n uşcs na.c;ı şey ... 
d\ı. e eodor. Judi Olpere sor. 

ki~u~~ birdent,ire kendisine hli
.Yallıa 1iiınıyarak hünerini saldı
de: dı V'i) Meta ked rli bır eda 

.ıro - Gl'a.ndüşes A vru arun en 
~ kadtnlarmdnn biridir. 

<ıeğj b~inin başına getirebile • 
,,/ Çin '11 111 bir beladnn ıkurtulmak 
f' 'ifini eod.or Zuüeld, Judinin tek

di;ro...ı kabuı etmişti. Judi §Öyle 
·~u: 

Judi izah etti: 
- O nasıl bir gidiş bileti ise 

bu da bir dönüş bileti.. Aşka. 
sfikfına ve zevke ihtiyacnn oldu· 
ğu zam:m işte böyle evim,, r:eli
rim .. 

Ve Judi sarılmış. toplanmrş o
lan bir halI)•ı bir tekme vurarak 
açtı: 

- Şimdi. dedi. seni sevdiğimi 
artrk anladm ya! Bunu itiraf et
mek veya senden ~aklamak neye 
yarar? Fakat ben .seni ne gü7.el 
gözlerin, ne beyazla.şmıya ba.'}lı. 
yan şa.kaklann, ne de §'1.ı veya bu 
otlar, kök1er ile olan müna..~
tin için sevmiyorum. Seni sevi
yorum. Çünkü tam aşJ· zamanın-
da, scv~ek arzu edildiği bir 
?.amanda karşıma çı:ktm. ~asıl, 
bu söyledilderimi anlıyor mu. 
sun? •• 

Teodorun dudakları acı bir 
tebessümle gerildi: 

-- Evet, evet, dedı.. Bunlan 
çok gW.el anlıyonun. Biz htı.re
ketlerimizin, isteklerimizin. ihti
yarimizin.büyilk bir kıymeti ol
duğunu za.nnedc.>ri1.. Halbuki ha. 
kikatte tesadilfün zavallı kur
banlarından ibaşka bir scy dcği
li7... Eğer '•Mikoderma ı\seti,. 
gider de bir yaranın ÜT.erine ko
narsa, yaraya bir şey olmaz. Fa. 
kat bir bardak şaraba konarsa., 
şarap sirke olur. Nitekim Basil 
dö Nikolayev isimli mikrop da 
bir bardak 'şaraba. konarsa şara. 
ba lbiç ıbir şey olmaz. fakat yara
ııin üzerine konarsa yaralı tata
nos olur. ve ölür. 

(Devamı var• 

5.7.1941 
'7.SS 111\flf 

pro.,nım 

'7.-l5 jans 
8.00 Hant 

progmru 
8.30 p,,·ın nal! 
ıs~~ Tiırkçe 

plliklar 
1&.4:J A ırı 

ı 9.00 ı,.onu mıı 
19.rn c. r. 

utkt"!ltra!lı 

19.SO Ajl\UB 

ı 9.•a çıtt.e t 11 
•1),115 RadYo 

~ref .,t&lı: 

Saat 15.30 Fcneııbah~e - Mas
kespor ha.kem: Ahmet Adem, yan 
hakem: Bahattin, Nejal. 

Snat ı 7.30 Go.lat.asaray - Har
biye ka.hem: ı)azi Tezcan. Ynn 
ha.kemleri Necdet, Şekip. 

6. 7. 941 ımznr. 
fı"enerbnhçc stadı: 
Saat 15.30 Gs.lat.asaray - Mas

kespor ha.kem Adnnn Akın. yan 
lınkemlcri Bülent, Müeyyet. 

Saat 17.30 Iı'enerba.hçe - Har
biye hakem· Selami A:kal, yan hıı.
kemlcri Feridun, Nihat. 

Ustad Muhlis 
Sabahattin 

30 kişilik operet heyetile önü
ınilzcleki salı günü Trabzona hat f'
ket edecek ve gelecek haftadan 
1 tibaren en yeni eseı lerini o:>'llI
yacaktJr. 

--<>--
Ra$İl Rıza Tiyatrosu 
8. 7. 9U salı akşnmı Doğnncılnr-

da, 9. 7. 941 ça~a akşamı Bai 
la~aşt Halede. (An.sılzadeler) Ko
medi 3 perde. Halide Pişkin tem
ııillere l§tlrnk edecektir. 
~ 

Beyoğlu Halk Sineması 
Bugün mntın" ll, do, ~ 8,80 da: 
1 - ~luldnc adam. &>rf 1'l"kmut 

birden. 
ı - Do:a dl~ln. (K11vboy). 
s - !\llkl. 

Kabataş sahilinde 
Bir kadın cesedi 

bulundu 
Evvclki gün akşam üzeri Ka. 

bataş sahillerinde bir kadın ce· 
sedi bulunmuş, yapılan tahkikat 
sonund:ı bunun Knsmıpa.53c1a 
F_.4,'.1' ib..1.yram yerinde !{esin soka. 
ğında 27 numa.rnda oturan Şa.. 
milin knrım 60 ya§rnda Hafize 
olduğu anlaşılmı§tır. 

eokak. No. 13 te Rıuı. TUur fle Palı- 1 lnl rl d nAştt De ı..+.a İ l muav c n en ,....... m~ o.cog, s-
riye Gözmcn, Fener Haydar malı. Al'. 
tekln sokak No. 3 te dokumacı Mev-

tanbul Emniyet Direktör vekili 
SalAluıtlln Arslan Korkud, merhu· 

ıut GUng(lr ile Şazıyc özen, Yasin ,,.,,11 Tu 11 0 hnn akra mun Oau an rnn C r , • özcan ıle Şaziyo özuner, FL>ncr HIZir 
baları, doatıan, birçok İzmirliler ha· 

çavuş mnh. No. ıs te Hamal AristeU 
zır bulunmuşlnrdır. Cenazt'nin Hemen 

Çcngcl?ğlu lle Tavukçuoğlu Atinn, k d 1 bl b:ı 1 ah bir ar aeın a ge en r eu y, s y 
l{nm~mrlik Beyceğiz mah. Mimi s h ti rln k h un muh lcv a zc e onmuş mer um 
knk ~o. 3 tc Terlikçi Mustata Çak. tdl! madıllyelcrlnl t.n.şımaktaydı. 
mak lle Sadiye ÇUbuklu, FaUh Kırk.. 

Alay, Gnthıuıe hastanesin~ hıırc • 
~eşme, Akçıl solmk No. 12 de memur ket ettikten sonra Alemdar caddcst -
~:ı.ml ıle Hnyrllnnllsa OğuZOğlu, Mm·. Sirkeci tramvay yolunu takiben latan· 
llneltapı Dutlu Bııkkaı, No. 2 de mn. bul Paket Postanesi önünden Emlnö· 
nav lbrahlm Eroltnn ile llesna Er-

nunc, bumdan da Galata köprüsU yo
tUrlcmcn, Samatya SiUvrlkapı No. 57 

llle Galatayn. geçmiştir. Galata nhb • öe işçi Samim ile Münevver Luta§an, 
mmd:ı. cennzeyl naklcdec<.-k olan Ma· 

Şehrernıni Çapa Kızılelma sokak No . 
26 da yedek Tğ. Hll.zmı Erııoy ile 
Kndrlve Erdurınar., Ramiz Cuma mah. 
Bağlar caddesi No. 27 de Makinist 
Hasan Basri Erginli ile HaUce Yaylı, 
Mevll\nckapı Dutlu sokak No. 21 de 
Ali Ue AY§C, Ticaret Dmıkam vezne. 
d3n All l!"'uat HO§S'ördü Do Mürüvvet 
Kurtoğlu, Hasan Fehmi ~ ile Fnt. 
mıı Çetinel, Şehremini Baruthane so.. 
kak :No. 82 <kı il§çl Haaan Ertanıı ile 
Fevziye TU!ckçller. 

Ekmek teftişine 
ait raporlar 

İstanbul belediyesi teftiş he. 
yeti bir haftadaılberi şehrin muh 
telif semtlerinde yapmış olduğu 
ekmo.k teftişleri neticelerini bil. 
diren raporları riya.,.<::et makamr 
na vermişlerdir. 

FiNL NDiYA 
TEBLiGi 

Almanlar 
şimalden 

Finlandiya 
hududunu 

geçti . 
L<>ndra, 4 (A.A.) - Fil&ııdlya teb

liği, Alıınd adalannm işgal cdildlğinl 

Muhtelif semtlerde çıkan ek- blldJrmektc. Fin ve Alman kıtaJ.arınm 
meklerin hemen hemen ba.~ka vımalden FinlAncllya hududunu geçe· 
başka oldukları müşahede edil. rek şarka doğru ilerlediklerini ve Sov 
miştir. Fatih, Karagillnrük, Şeb.. yetler FinHUııllyayn kanıı açıkça has 
remini. Samatya. Kasırnpaşa fr- mano hareketlerde bulunarak FinIAn· 
rınlannm unlan; Hasköy, Ay- dlynnın ııMI hnlkına. tayyarclerıe hU· 
vansaray değirmenlerinden te. cum et.mdcrl üzerine bu harekete ba§ 
min cdilm~ktedir. Unların hepei lnndığını kaydetmektedir. 
aynı olduğu halde çıkan ekmek.. Pişdarlarıa keşif kollan nrasmdıı 
leriıı ıbititbirini tutmadığı tesbit lldncl derecede ehemmiyeti haiz bazı 
cdilrnu:ıtir. Aynı zamanda bu ek· muharebeler olmu§tur. Düşman hu • 
melderin vezinleri de yapılma dut boyund:ı her noktadan taarnız. 
tarzına göre değiştiği görülmüş- etmiştir. Bu t.aarruzıar her tarafta 
tür. tıı.rdcd!lml11tir. Kıtalanmız Sovyet a· 

Şohrin birçok semtlcrind yu. raztsinde barı mühim mevzileri i~ 
varlak elonekten ziyade baston etml§lcrdir .• 
ekmek imal edildiği ve halkm Kıt.nıanmızla Alman kltalan budu· 
buna rağbet ettiği n.nlaşılmıştır. du geçtiği andan 1Ub:ıttn ileri hare· 

rakaz vapurunun y&Da§llllJ bulundu· 
ğu nhtmı daha kalabalıktı. Burada, 
Dcnizyolları Umunı MUdtlrO Kemal 
Baybora, Linınnlar Umum :MüdtlrO 
Rauti Manyas, lstanbul GUmrüklerl 
Ba§ınüaUrU Medlıı Adakon, ""esair de· 
niz mnhatill crkdnı da merasime fııti· 
rlı.k etmlı bulunuyorlıırdL 

Sa.at 9,25 de merhumun t.atnı
tu vapura nakJedilmi5 ve bando 
muzika tarafından çalman ma_ 
tem havası dinlenmiştir. Vapur 
9.30 da vapur hareket ederken 
Vali Dr. Uıtfi K:rodarla Orgen~ 
ral Fahrettin Altay ve sair askeri 
mü1ki erkan rıhtnn kenanna ge 
!erek gözyaşları arasında mer: 
huma son n~ıanei tazimi göster 
mişlerdir. • 

Dün sabah, vapur hareket et. 
tikten sonra ihtisasla.mu rica 
eden .bir muhaITİrimize vaH 
Doktor Lutfi Kırdar: "Merhum, 
çok yakın dostlarnndan ve mu
hakkak ki tamdığmı en iyi ın. 
sanlardan biriydi' demiştir. 

ÇELE~"KLER 

Merhumun, bu sa.balı.ki m~ 
sime şahsen .iştirak ed · 
bir çok dostları cenaze = 
çelenkler göndermişlerdir. Ta
butla beraber vapura konan ~ 
lenkler ara mda Başvekil Doktor 
Refik Saydamın, Dahiliye Vekili 
Faik Öztrak'm, İstanbul vil3ye. 
tinin. İdarei Örfiye komutam 
korgeneral Ali Rıza Artunlml ve 
ailesinin, İstanbul kumandanlığı. 
run. dostlarından K8zmı Taşkent 
Cemal Cermen'in, lbnanlar ~ 
mum müdürlüğünün vesair te. 
şekkilllerinki göze ~taydı. 

"'* 4 
Öğrendiğimize göre General 

Kizmı Dirik'in vefatını mucip 
hastalxğm. kolisistit enfeksiyoz 
(intani hüveyasali safraviye) 
iltihabı olduğu ~rlmıştrr. Bu 
hastalık halk dilinde (safra kese
si iltihabı) diye arulmaktadrr. 

Bergama orta okul 
talebelerinin t:ergisi 
Eminönil halkevinde Bergama 

orta okulu tıle'beleri lbir yıllık 
faaliyetlerini göstren !bir resim 
sergisi aÇillIŞlardır. 12 _ 16 ~"l 
arasındaki ibu çoctiklarm eserle
ri büyük bir alaka toplamakta
dır. Sergi her gün saat 10 dan 
18.30 aka.dar açrktır. 

BO SA 
lstanbul 4-7-941 

ÇE KLER 
-

lOI Dolu 
100 Frcı. 
ıoo um 
IOG ln1çre Fra. 
100 ll"lor1D 
100 Selp 
100 Drahmi 
ıoo f.eva 
lOO ICa,J'lo:nartr 
100 Çek Knma 
100 Peoeta 
tOI ZloU 
l 00 Pcıııgt' 
lOO Le1 
100 Dllllll 

ıoo l'ea 

100 lsveç Kronu 
lOO Ruble 

.68'16 

IL18715 

Sl.0050 

de bır :Benim küçük orman evim
~ -.il~ . bu rahatsızlıklardan 
~lg~bıhrsin. Oraya. gelecek 
~~ dar, .btiyük bahçeyi ~vro
tıı.ir k onur parmaklıktak1 de
~n Utunun içinde kalır. Bnh. 
liııtUs he~r tarafnu kapayan öka· 

Gazetesi 
20.15 Unntulmuıı 

rkılar 

21.00 ~Jnınt 
Taın1nıJ 

%1.10 Dlnleyld 
lııteklC'rl 

:n.40 Konn,mB 
,cUuün 
~1ler1 

ıı.M ton 
orke!:itrnst 

zı.!O Ajans 

Hafize akıl hastalığına müptc .. 
ıa olduğun.dan kendisinin bir 
buhran anında kazara. denb! dü
§erek boğulduğu sarulmaktaysa 
~a herhangi ibir cinayete !lru:rıban 
gidip gitmed~ de tahldk edil
mektedir. 

Kimyahanooen gelecek rapoı
lara nazaran uzun veya yuvarlak 
ekmek çık~lması hakkında bir 
kar.ır verilecektir. 

ket tamamlyle plıtn d:ıircslnde ecre • Altm 25.25 

bnr tıando11.1.ı 
14.U Türkçe 

pl!\ldnr 
l~.00 Damı 

lli.rl 1 
lS.03 Knn~ık 

ş:ırktlAr 

J 8.80 1.'m!.Oket 

po5ttw 
18.40 Q:ı.z 

orkestra • 

2%.45 Salon 
Ol'k &na 

Diğer taraftan biııkaç gün ev. 
vcl Ahırkapı sahilinde bulunan 
kafanız ve kolsuz kadın oescdi 
ctrafır.dak!lıı\ahkikat da ehemmL 
yetle yUrütü!mektedir. 

Bu husustaki mol'g raporu he
nüz almamadığmdan kn.dınm 
ne s-.ırctle öldüğü anlaşılama.rnış
tll'. 

-

· .a~ıannın arkasında da 
hir \.,~ <-' kinıse görmez. sen de 
naı, 1l1seyi göreme.zsin. Seni k~ 
l'inin ~rak değil, fakat diğel'lc. 
~ C'OZ\lndcn seni kaçırarak 
lez.e aa'la aynı z:ıma.nd da·öteki
ra . ~u Benin peşinden ko.,anla
~8:1ıın küçük bir sihirbaz oldu. 
ka~Utturarak seni ortadan 

Ôk . receğim. 

Bir kadm yal'alandı 
Cumarte. Pazar Ali oğlu !z:r..et adında bir ara.. 

laı, alıf!Ws a.ğaçlarmm yaprak
ka.rı ~ış llencereler altında n
ş ltilde k arın sulamıa değecek 

5 Tem. 6 Tem. !bacı dün idaresindeki odun ara. 
ı------ı·-----11 !bası ile Kadrköyünde, MISirlıoğ. 

dtt Yerlere kadar sarkıyor. 

Ocm.Ahır 1 O Ocım.Alıır ıı 
lluır: 61 DiZii': 62 

ket~l? Z8Jnannı ve e.sld memle- Valr:lUc.t vaaa• llU.aD> \taua1 f.llAll 

daJ:ı:_nn kokulanyle dolu olan o- GllOOifn 
la el~ }'etle sad.eoo mdlilvnlar. d"" ,,. s.s.1 

v.~nını .... · • 0111 lS.18 'l1 S'\.l, b 

~ Zuifeld gı'bi kendi ma- Jklndl n.18 

8.50 5.35 8.61 

4.Sl 13.18 U6 
8.31 1'7.19 8." 
ıı.oo ıo.« JZ.00 

lundan geçerken 60 ya.şmdn Ce
mile adında lbir kadına. çarpmış
tır. Kadm başından ve bacakla. 
rmdan yaralanmış, baygın bir 
halde Haydarpaşa hastahanesine 
kaldnlmı:ştır. 

Yeni Neşriyat : 
ke i ~Ouretinden bıkmış bir er- Ak§Uııı 20.u 
ven k~n bu Bamimi bava. benjo. 'l'a&st zı.ı&I l'VR'ttYOlj - Bu lsimlo yeni bir tUdr 
ni llnlıkt~ bu o_d~lar _ve kendisi- lmsıal a.n ve san"at mecmuası çıkm~tır. Kutlu.. 

ı.oı ı%.'5 ı.oı 

ft.81 S.J'i 8.ŞS 

"u.crıl&k ıçm bir ~ ~ --------------- ıar ve okuyuculamnı.za tavsiye ederiz. 

yan etmektedir. -~ESHAM VE TABVILAT 
Bnngoe mmtaknsmda Ud taraf a· 

:rnmıd& §lddetll topçu faallycU olmll§" 
tur. 

t:kramlycll % 6 938 
tkmmlycli % G 083 
Ergani AB O 
Anadolu Dcmlryolu % 60 
Şartt ~nlerl 

hisse ı;encdl 

lD.'6 

%0.20 

Ticaret Ofisine 
alınacak memurlar 

Cenup cephesinde anı.zlyc mayn 
döken, devriye V1lya kcşlt hareketle • ı 
rinde bulunan müt'tcr.ı>lcrln fıı.allyctı 

kaydedl~tlr. 

Ala:ıd adalan bu adalann mUd& - r-------------
laşe müsteşarlığı ticaret ofisi. faa.emı temin için i§gal cdllml§tlr. 

ne al"m<>Mk memurların tahriri nı d '' d-- 1--}6 •-' •--
~......... """r aşman CllU4 a.u:ıı mayn ..... ZAYl - NnUfus ~~'---• --

imtihanla.rI yapılm~~ı. Nctloe. ıala ımızd~ batmnı•- ~,;.ı.,...,u ..,.,. 
~" r .. .,...... yi ettim. Yenisini çıkartacağnn. 

ticaret mektebi kapısına asılnn Tayyarelerimiz demlryollanmızı, Esk. ·nı h"k .. okt 
bir liste ile iUln edilmektedir. Şi. §ChlrlerlmlZi muhafaza etmloler dilş· ısı n u mu Y ur. 

fahi imtihanlara da yakında baş- mnnın ıırazlsinl ha\•a mcydanlarmı ve ! Şehremini Jskende:rnğ8 mahal
lanac:ı.ktır. yolların Dtlııak noktalarını bombala · lesinden AbdurraJıınan o •lu Ha. 

Fiyat murak-a'be tıeŞkilatına ye.. mışlardır. san OzgcnçlCr. (36451) 
njden clınaca.k memurlar kursa Av ve muharebe tnyynrelerimlzle 
tabi tutulmuş, 23 !haziranda da tayyare dnfi toplarımız. 2 temmuz 
imtihan yapılmıştL llhntilıanlarm akşamma kadar 48 Sovyet tayynrcal 
neticeleri alınmış, üç namzedin d~Uşlerdlr. ı 
muvaf fo.k olamadığı görülmü.S-
tilr. Tayinler, b'JgilDJcrde Tica.. d 
ret Vekfı.letindan şehrimizdeki Malatya a Yerli mallar 

Birinci sınıf 
mütehassıs doktor 

NURI BELLER murakabe bürosuna tebliğ edile- pazarı açılacak ı 
cektir. lktısat Vekfı.letJ, Malatyada SlNtR ve RUH BASTALIKLAm 

Kursa iştirak edip de imtihan- bir yerli mnllnr pazarları açmıya 
da muvaffak olıı.nla.nn ekserisi karar vermiştir. Halen Malatya- Maeyene saauerl: ıo 4e0 ftjb&J'eıı 
yüksek ticaret mektebi mezun. da toptan satış yapan bir pazar ı .. ••••••••••!?!'.A 

Ankara Caddem No. 71 

!andır. varsa da hu. kafi görülmemiştir. 
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(--;linbu Levazım anttr ijinden verilerı 
L ıarıcı asker' kıtaatt ılan.ar. 

Af&A'tda yazılı ml\ umeler MU';..caktır. Taliplerin nUmunelerile A:ııka. 

l'&da Lv . .ı\mirl!ği eatın aıma "'mıayonuna mtlracaauan. Elb!ııellk kumaş 
ciheti aakerlyeden verH~cek, ya.ıu» ım&liyesi müteahhide ait olacaktır. 

Kılınç, keı&er. sırma, battanıyo!, 'll&tra, hurç, portatü karyoıa, manevra 
ltemeri, mar.evra ııandıtJ, elblııeliit kum~ ~ imali, çlz:me, totin kaputluk 
kum&§ ve !mail. (237 - 5371) 

... ~ * 
Ajağıoa yazılı mevadın kapal. zarfla eksiltmeıeri Sarıkaml§ta askeri 

eatm alma komlysor.uı.c.a 9.7.041 ı;vr.ü saat 15 de yapııacaktır. Taliplerin 
kanu&I vesikaıarlle tek it mektu~:s.ın:ı ihale sratlnden blı saat evvel komla· 
yona vC?rmcıerl. Sade )ağı ve sığı:- eti kUçUk partiler halinde ayn ayrı talip. 
tere verile t;J.J lr. 

CtNst &llktan Fiyatı Teminatı 
kilo ımnış lira 

Sığır etL 792,000 24 10,754 
Bııc.~ yağı. 170,000 135 13,063 
Ot. 1,830,000 ' 4 910 

(129) (4938) 

~·· 2"..0,000 kil:ı sıfır eU alınatak~r~. KapaıJ zarfla eksiltmesi 9.7.9U Çar· 
~amba gllnU Eıı.at 15 de Erzincaı:.cta askert !latm alma komisyonunda yapıla
caktır. Tahmin bedeli 7~,000 tlrı., llK tem!nııtı 5000 liradır. Şartnamesi ko. 
mJsyonda görUIUr l'aJlpıerin ıı::.ı.r.unl veslkalarl.Je tekli! mektuplarını ihale 
saatinden bir ııant evvel komiAyor:a vermeleri. (139 - 4948) 

*~* 
~.000 kilo sığır eti kapalı zaıfla eluıUtnıeye konmuştur. İhalesi 7.7.941 

Pazartest gi.lnU saat 16 da Kars...ıa ukeı1 satın alma koml.!Jyonunda yapıla. 
caktır. Taliplerin kanuni veslka'art-: teklif mektuplarını ihale saatinden bir 
saat evvel koınisyona veımelert. t'5..tıır.ln bedeli 10'>.000 Ura, ilk teminatı 6250 
liradır. Evsaf ve §&rtruıınilS! koıJ1!;yonda görllIUr. (115 - 4889) 

4' ~ * 
.Ap.ğıı1a ya.zı'.ı 1U~eler açık eksiltme ile müteahhit nam ve hesabına 

atın almacaktr. •ra".pJerln 7.7.941 l'uartesi gtınU aaat ıı de Ankarada M. 
lıL V. Satınalme kom'..ll'cr.ıtmda ou!".•nmalan. tık teminatı 1248 lira 75 ku"* 
tur Evsat ve prtnamm komisyoııı"la görllllir. 

otNst.. Beherinin n,.an 
un tim 

Tozluk düğ'meai. 4 dellklL 
rnJmlek ve §Arka 4 deJJkH. 
Ka.put dUğmeet. 

3,000,000 
li00.000 
750,000 
750,000 

27 

Ceket dtığmest 
• • • (117 - 4891) 

~ton kuru ot alı:nacaktı~. Kapalı zarfla ekaUtmesı 14.7.9tı Pazartesi 
g11n0 saat 16 da Çanakka.Jede Adl~eı1 satın şıma komisyonunda yapılacaktır 
Tel clhetl asker.iyeye alt olduflı takdirde tahmin bedell 168,('IOO llk tcmlDatı 
MM J1ra teJ müteahhide alt olduğu takdirde tahmln bedeli 18:?,00Cı Ura, Ulı 
temlnatı 10,350 llradrr. Evsaf Ye §&rlnamem komisyonda görlllUr Taliplerin 
beDJ vakitte kanmıl vesikaalrlle tekllt mek pla.nnı kom.Jsyona ihale san. 
t:mden bir saat evvel koııılsyona •ermeleri. (167 - 5083) 

~.,,. 

Hepsine tahmin ~en fiyatı 2~.525 lira olan 1.lsteslnde cins ve miktar 
lan yuııı U kalem veteriner ıa.ı; lll.7.941 Salı günU saat 11 de Ankarada 
M. M. V. Satm alma koml1ıyonunua pazarlıkla satın alınacaktır 1stckll1erln 
3318 lira 715 kuruş kati temlnatlariyie belli saatte komisyona gelmeleri. 

(169 - 5085) 

*** Bchcı kilosu 40 1'urıl§tan ol~.~O kilo ınıtır eti pazarlıkla satın alınacak. 
tır. İhalesi H.7.941 Pa2'&rtest 6Jı.·tı .ııaat 16 da Çorluda Asken Satın alma 
koLllsyonunda yııpılacakt.Ir. Katı teminatı 1920 liradır Evaat ve şartr.ames1 
~mfJ!Yoflda gHr1llilr. Tal!plerin bı>lU T&kitte koınlBY911a ~lmelerl. 

(173 - l>107) ,, . . 
Beber kilosuna 30 kunış talu!:il"l edilen 144,000 kilo sığır etl kapalı zarfla 

ekafltmeye konmU§tur İhaleal 12 7.941 Cumartest günU saat 11 de lzmlrde 
LT. Amirliği ı;atm ara komisyonunda yapılacaktır. Tutan 43,200 lira ilk 
teminatı 824C liradır. Evsaf ve sartnamesı komısyonda görll!Ur, Tallplcrln 
kanun! wıılkalarile telrilf mektuplaımı iha.e saatlnden bir saat evvcı komıa. 
yona vern::clert. (177 - 5111) 

••• 
200C ton odun kapail zarfla t:ks!ltmeye konmU§tur. İhıılesı 21.7.941 gUnfi 

saat 16 da Karsta aaltt-?1 satm sıma komisyonunda yapılacaktır. Tahm!.n 
b!:deli 40.000 lira ilk teminatı 3000 liradır. Taliplerin kanJnl vesikalartıe tek. 
11! mektuplannı ihale .sao.tlndcn blp aa.at evvel komisyona vermeleri. Evsaf 
ve p.rtnamesı komlsyM.aa görlllUr. (207) (525i) ..... 

2400 ton buğday l.ıtdmlacakt:r. Pazarlıkla eksiltmesi 8.7.941 Sah gUnU 
ea.at 1~ de ~l!bol•Jda eskeı1 n.tl.ı alma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin 
bedeli 78,000 Ura. tık teminatı 51:50 L.radır. Evsat ve şartnamesi Ankara, ıs. 
tanbul Lv. Amirlikleri satın al~& kcınisyo.alarmda da görUlllr. Taliplerin 
bent vaklt~e koml.syona gelmelen. (143 - 4951J 

••• • 

Aşağıda yo.zılı mevad paza:-!Jkla satın alınacaktır. tha.Jelerl hizalarında 
)'Ullı gUn ve saatlerde Hadım.t6yı!oa A.sker1 satın alına komisyonunda yapı. 
Jacaktır. 'l'ekarrtlr et'eo:f'k fiyatJAr 'b.erinden % 15 katı teminnt alınacaktır. 

ctNst Mlktan İhale gttn ve saatL 
Kllo 

Socb. 1000 Dn/941 15 
Domates. 15,000 10 .. .. 16 
ZeytJn yağ. 8000 10 .. .. H 
SQt. ~.ooo 15 " .. 15 
Slrke. 2000 10 n .. us 

' Çay. 100 9 .. .. 14 
Yoğurt. :Kl,000 ı:s" • 14 
4 Rdet hayvan aabfı. 10 .. ., 11 

(2131 - 5365) 
4•• 

Beher çiftine tnbmin ed:ten flatı 720 kuru§ olan 50,000 : 6~ ooo çift B. 
Tıpl kundura pazar:!kla aatm 11.!:.:ıocaklır. İhalesi 10.7.941 Pe~embe g1lnU 
842.t l" de .Ankaracin M. M. V. ~at•r.alma komisyonunda yapılacaktır. KaU 
teminatı 44,940 llradır E\saf ve Ş"r•.namesi 2340 kuMI§a komisyondan alınır. 
fallplerin kanun: Veslk.iİariJ beı..1 Ttıkltte l:Oin!.lyOna gelmeleri. 

(257 - 5428) 

• "'* 
A~·,ğıda yazılı M>t:zeler a.Jmarnktır. Pazarlıkla ekıılltmesl 21.7.941 Pıı_ 

&arteııl gtlnU saat 14 de ômerllcı~ ı:ııkeri satın aıma komlsyonunaa yapıla. 
c:ıktır. İlk teminat. 3Qr, liradır. l:'vt:a! ve §tırtnamesi komisyonda görtilUr. 
Taliplerin bellı vakitte komlsyonıı. gl"lmelert. 

ctNst Hlktan ' 

Anekadın fasulye. 
Kabak, 
Domateı. 

' 

.... 
Kilo 

14,300 
14..300 

8,360 

(271 - 5476) 

Aıatıda yuıh mevadm kap.llı zarfla eksiltmeler! hizalarında yaztlı gllıı, 
saa: ve mııhalıerdekl tiı<ker1 satın ama komisyonlarında yapılacaktır. Evsaf 
ve şartnameleri komsJoıılarmda ~öıl1lllr. Ta.Jlplerin kanuni veslkalarlle tek. 
ltf mektu;:ılarmı ihale ııaatıertn.ı •ıı bir saat evvel alt olduğu komisyona 
vermeleri 

oıssı Mlktan Tutan Teminatı. İhale gün ıoaat 'O mahalli 
Kilo Lira Lira 

Arpa. 1,300,000 104,000 6450 24/7/941 1c Siirt. 
Buğday. 1,300,000 156,Cı-OO 9050 25 .. .. 11 Sllrt. 
Sade yııtı. 88,000 154,000 ll,830 2::i •• ., lti Gebze 
Sıfır eti. m,ooo 55,000 4125 23 " .. 10 Siirt. 

(273 - 5478) 

T. iŞ BANKASI 
Küçük Tasarruf hesapları 1941 ikramive planı 

KEş!DELER . • Şubat, 2 Mayıs, l Ağustos, 3 lklndte§rln 
tarihlerinde y:ıpı.lır. 

1941 kram eıerf 
1 adet 2000 L.lık = 2000.-Wra 8 250 . - 2000.- . 
• • 1000 . ... 8000.- . S!S • 100 . ... 3:100.- . 
2 Uı,O . -= 1500.- . ~ • 50 . -= tOOO.- . 
' 500 . = 2000.- 300 20 = 6000.- .. 

• 
lstanbul Hava Mıntaka Depo Amirliğinden : 

ı - ı~co metre .nlihUrlU nuı: ı;Lcsl evsafında brnndn alınacaktır. 
2 - Kıt'a. temınntı olan 659 ır.ı;ıı:ı Ba.ıurköy MalmUdUrlUt;-Une yntırıla. 

rak makbuz1nnle bcrnrcı 10.7.91. Ferşembe gtlnU saııt 14,30 dıı Ye§llköy 
Hava. mınta'kn depo l.nlrllgl ııa:J almo. komisyonunda bulunmaı ... rı, (54fi0) 

Topkapı Maltepesin deki Satın Alma /.' omisp 
yonundan: 

1 - 26.6.94 1 tarih.ııdc lhnl s.. \'ı;ıpılan 50 bin liralık gnzyağınm fiyatı 
mıı.kamca gali gt,rU dUğı.;ndcn t J{r:ır pazar'"kıa satın alınacaktı.-

2 - İhaicııı 9.7.941 Çarslllll l'l ın;.nu saat 10 da yapılacaktır. Şartname. 
ler her gtln mezkfır kou.l1ıyonda ı;örü cblUr. 

3 - 50 bln J!raJılt gnzyağı ı.,!n teminatı kat'Jye 7500 liradır 
.ot - lsteklıl~rln n c.zkQr gU•ı ve saatte temin:ıtlarile lıcrab r Topknpı 

Malttıpe eski Askeri J 'se blnasındug satın sima komisyonuna mUracaatıarı. 
(5449) 

lstanbul Fiyat Müra kabe Komisyonundan : 

78 :NoJı ılA.o: Kun: Ç'llı !asu.ı~cslnln lııtıinbul v1H\yetl dahllınde loptan 
azami satış fiyat: l~ ve perakend-: azami satış tiyntı Jsc 21 kuruştur. (548~) 

lstanbul Fiyat Müra kabe Komisyonundan : 

79 No.lı ı.ıo.n. l>cfüme sarı .n•.::ıru lstanbul v!IAycU dahilinde toptan aza. 
o:l sat•§ fiyatı 5,5 ku ~,tur. 15485) 

lstanbul Fiyat Müra kabe Komisyonundan: 

6<' No.ıı llAn. YerU etıındapt 1•11 lfli mallar her mağaLad::ı perakende sa. 
tı~larda czam. ybza11 25 kfu'la. :ihn ı:ırt hıırlcı olanlar tsc komisyon tıırn!ın. 
3an ık!nci sınıf tanıla'l mağazalıırc!a ytlzde 85, birinci sınıf tanınımlarda yUz. 
de ~o :ı.zrum kıl.rla satı1:ıcaktır. (5486J 

lstanbul Fiyat Müra kabe Koınisyonundan : 

Sl No.lı il~: Azami odun tıyaclan §U şe:kilde tesbit edllml Ur. 

t'JNSİ 'J'opt ın fh ııtı 
Kuru Anadolu vo Rumcu ıncı1esf :!SO 
Yaıı nume•t me t"Si aoo 
Yaş Anadolu ın ı;~sl ve kur..ı gUrgcn <:75 
Yaş g-Urgen 250 

Pernltcmıe fiyatı 

43:, 

400 
3~1) 

3lı0 

Toptıın Eat:ş knynctan ~hllJckl oepolara kantar Ustu tc ıım surctlledtr. 
E\•lero tcsılm ve yeri ıP !stif, çe •• •:-c dcp::ıla.c!a )apılan satışlar pernkend<'. 
dir. Doğnı!lan d<ığruya kayıktan a dJ mUstehlıke toptan flyat!n,.la satış ya
placaktır. Kilo tlc odun satan .hkl·a.nıo.rda ozaml fiyat kilo ba;ına iki ku-
ruştur. (54S7) 

lstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden: 

4 köşc> kurşun pulu 
!rıce Sicim 

Tutarı 

L. K. 

soo '° 
U52 

1\llktnrı 

KUo 
1000 
600 

Yukarda cins V<' nı !<'tan f,'Jl.f•rilen eşya nfimunesl vcçhlle 2190 ııayılı 

kanunun hfikl.ıınl ri ı:aıre ınde 9 7 fc41 tarihinde saat 10 da ayn ayrı açık 
ekslltn.e FUrC?tıl aıtı"l almacalt ır 

lskklllerln )'lız. ' 7 ~ p y 'li. ~(' c"1nl yatırmış ol rak Ea mUdUrlllk Sa. 
tınalm:ı Komisyonun müracaatı .. n. (5064) 

.· ;i .. ._, f • ·-~ .!... .... .... J'•· "Lı • . .. ~· .' i • • • l 

1 

Deniz Levazım satın alma 
komisyona naaıarı 

MAl{l'tfl),li.A ÜSSÜ BAHRi K. ~ATIN AL.."'IA KOM18YONUNDAl"i' 

Kllcım rahmini Ff. 
Kuruş ~ıı. 

Temlna.tı 

Lira K. 

Dok;ne kalın benzin 350 01)(1 85 92 1885~ 00 
Toz §ı>kcr 50 000 f8 18 3613 60 

ı - 25.6.~41 günilnc!e yapııac<J.k olan ı1ıı.zar11ğındıı. talibi zutur etnılf' 
yuk&rda yazıl. maıldcler ayrı ayn yez:iden pazarlık eksiltmesine konuımu~ 

2 - Pazarlığı 7 Te'?lmuz 94' Pnzartcııl gUnU saat 15 te lzm!tte T"'1""" 
ka;ıısmdak! komisyon Nnasında ~ .uıiacaktır. {I 

3 -· Pazarlığa 'ştlr!tk edeceı1. '.fiılplerln 2490 sayılı kanunun ıstedlll ~ 
mkaiar:nı ve yuksrd:ı bizalarm~a ~·azılı tem~naUarile birlikte belli gUD 
aıatte kom;..s) on ba~ka:ılığma mtıracaatları. (5275) 

ır- • • 
ı - Tahmır. edilen bedeli 1060!" Ura oıan 40 000 metre Amerikan ~ 

nm 7 Temmuz 9~l Pa711rtesi ~'ınO saat l~ de pazarlıkJa elulltmesi f 
pılacaktır. 

2 - İlk t~mlnatJ 795 lira oıu,, şartnamesi her gün komlayoııcı' 
alınabilir 

3 - İsteklilerin 2·19C sayılı Kanunun '.stedlği vesaik ve ikinci madı!fl 
yazılı mlktardı.k. tt>m nı:.ı mektcı:: veya makbuzu lle Kası.mp&§&d& buıuıı' 
kcmısycnda b&zır buluınıalan (5349) 

•:f :w. 
1 - Tahmin edilen tıedel! ( tShOCJ Ura olan 2000 ki.Jo çayın 7 Tern1'' 

041 Pa::-artesı günü saat l:S,30 d' '$ZEirlıkla eksl.!tmeııl yapılacaktır. 
2 - Ilk te.mınatı · 1020) Ura oUp ııart1U1.mesı l!er gtln k. m.Jsyondan V

rıı..ııız tllarr.k alınabilir. 
3 - lstekl!ltrln beli• gün v. Eaötte Kasımpqada buliuı. m ~omısyorsl 

hazır bulıınmaları. (5463) . ~. 
1 - Tahmtıı ec.lnen bedel! ı '!.!H 0) tlra olan 2000 metre talebe eıb!Jlll' 

kumaşının 10 Temmuz 941 Per,.ı~~""ıe gtlnU saat ı .. de Pnzarlıkl.K ekaUtılJ.-ı 
yapılacalıtır. 

2 - tık teminatı •BX:SJ u.-a oıuı §artna.meaı ı:ıer gtln komlayondan 9" 
ras.z olar .• !< alına\Jlllr. 

3 - !steklı!crin l-e •• ı gUn V" "s ... •te Kuımpaşada bulunan kom.Jsyoıı' 
hazır buıunmaıarı. (5456) . ~ . 

MAR)IARA tJsstJBAHRt K SATIN :\LMA KO~USYONUNDAN: 

oı:ı.;sı Kilosu l'tthmln fiyatı 
Kumı San. 

Bul~r 110.000 ?:S 00 
Kuru fasulye 58.000 lE! 50 

Nohu+ 58.000 19 00 
Kuru Uı:Um 50.000 80 00 

Tut.an 
Llra 

!?7~00 

ıono 

11020 
15MO 

İlk T<'Dllnatı 
Lira Kurur 

2062 50 
804 75 
826 M 

1125 00 
Sad-:ı yağı 50.000 14!'1 00 72500 48i5 oo 
Zeytin 20.000 3C 00 6000 450 00 
Zeytinyağı 21.000 61'= 00 13S60 1039 50 
Sabun 50.000 4f\ 00 225•)() 161!7 M 

1 - Vukarda cıns ve mlkt-l~.ı ı ı ynzılı !'ekiz kalem yiyecek maddeıeıl 
kapalı zarf usuHle elt~ııtmcye ko"U•MU§tur. Eksiltmesi 16 Temmuz 941 <;-" 
§amb~ gUııi.1 Eaat ır; te İ.zmitte rersaı.e kapıııın.:lak.J komisyon biI:asmd& yfl 
pılaeaktır. 

2 - Bıı madde:ere bir mU~et\:ı!llt taratrndan fiyat verileceği gibi ti 
madde için o.yr ayrı mUtenhhitl•r.:~ ve ayn ayrı fiyat teklü ed!.leb!llr. 

8 - f;lartnameııı 25 000 lira• aa vukarı olanlar bedel lle ve diğerleri .,, 
delsiz olerak l~om:syonıar. ahnabı:ır. 

4 - I<:lt.<ılltmrye i~llrAk ede::Jı< Uıllplertn 2490 sa~ıh kanunun fstedlt 
rnslkalcırını ve h.zıılar~da yazm t"mlnatıarıle blrıtkt~ tanzim edeceıdJ 
ekllf mC"ktupıann bc:ı gUn ve Jaollcn tam blr :ıaat evveline kacar ko~ 

yon başkanlığına Yermeler!. (5192) 

~------------~--------------------------____., 

Devlet Demiryoltarı ve Limanları 
işletme Umum idaresi ilAnları 

Muhnnıı• be<lell J(l!lG Ura ollln 860 M~ bctonluk çakıl ta§ı ekBUtııı' 
usuıı,e S.rk<:Clde veya l-t.ıeburg~ hat kenarmda veya vagonda teslım şartJI' 
ısııtın alınııcal:tır 

Tallp;cr!T' yUzde 7.~ muvakJra,• lemlnıu ite ıtanunur gösterd!ğl ves~ 
hl'ım'leıı 18.':.94J Cuma t>Unti sa.at 11 de Sirkecide 9 t.şıetme bınasmda A.. f 
ko .11.syrınmıa milrachar 'llrt U'lz .. r.c:!u. 

Şnrtnaıneleı rcraır.z olara1{ .<c•ııı.Ryondu .. verıımektedir. 15186) 

/lava Gedikli Namzetlerine: 

Gcdiklı n.ımzetıerln~eıı 338 do~umıu olup evraklan tamamlanmIJ oJaD' 
tar 7 Temmuz 941 tal'ilılııde scvkeJiıecekhrinden bunlarm Pazartcııı güllO 

ı ~t 8 sekizde Kuı-umda bulunmn.ı.11 llAn olunur. (5447) 

GRETA 
İsviçrenin Tanınmış 

Halis T raş Bıçakları 
gelmiştir . 

iSMiNE DiKKAT 

IGRETA 
T raş Bıçaklarını 
Israrla isteyiniz . 

EGE 
SİNEMA BAHÇESİ 

lıttanbuhın en rahat ve en k'mlz 
yazlık ıılrıemasıdır. 

Adres: Be~aut Haaanpap etıkl 
onaklar bahçesinde. 

Bu hatta 2 film birden 

Lorel Hardi 
Çocuk Hırsızı 

VE 
YENlKOVBOY 

OSMAN 
MANDIRALIO(.LU 

• • Terzı 
Ankara CJa.d. No. 89. VllAyet kar· 
ııısr. Temiz Murat ve t.emız l!)Çlllk· 

En mUtkUlı-.nt müştR.rtleri 
m<"mnon eder 

Diş Tabibi 
Arıs todımos Vasilyadıs 

Tarlabaşı Cad. No. 130 
1 nel Kat 

Dl§ Tabibi 

Nuri Aysan 
Beyoğlu Afacaml Karp&I 
Bunıa Sokak Batı No.. 1 

GOZ MOTEHASSISI 
Kemal Tarkan 

AiLE 1 Kili LOKAr~TA 
Hl'a' MC:t.E İLE l C UZ tÇKIL .R. BİR KEltE GORMENtz KAFİDİR 

Aınavutköy Tramvay Caddesı. 17/ 1 
1 

Sa!ıibi: ASIM U8 
8asıldrğı yer: V AKIT Matbna.'11 

Umum n~rivatı idare eden: 

Puard.an ba§ka, 1ıer gtbı 
ÖÖLEDEN SONRA 

Taksim, Kamer Palcu 
1 nci kat 

Refik A1ımri 8eveng;l 
Telef•: aaıı 


