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:'.> Hazirandan itibaren toplanacak ku.. 

ponl.:ı:aı ber 215 adedine mukabil 

"VAKl'J' OB:UYUClULA.RJ Kt1TtlP

RANE>Sl,, serf.ııinden AŞK UGRUNDA 

Roma.nmm 3 büyUk torma.sı hediye edUecektir. _J 

Kara sulanmızda ingiliz tayyarelerinin bir Fransız vapurunu bat1rmalan üzerine 
..., ,,_, ,_, ,_,, ,,_, - ~ --LcuıS ~ ,,. ,_,&u&_t:wwws_ ~ ---=swwws~ v---.ı~ ,,_, ,_, ~ ~ ----- ,_ ~ ~ ~ _.........,, 

Hükômetimiz Ingiltereyi protesto etti 
Antalya limanı ''Refah,,· şehitleri için 

l ngiliz !~Y garelerin~n attığı ~la bazln.~~~!~t-~,~~~~J!~~~ı 
torpıc.le hasara ugradı · · " 

Batıralan Fransız aemisinde 
260 kişi kurlartldı, 5 ölü, 15 yarah var 

~~----~~~~~~_;.,. 
kişiden 260 ı kurtarıl :ı.rak salıile 
çıka.rılmış ve fakat bunla.rda.n 5 i 
ölmüştür. 15 i yaralı olarak has
tan eye kaldmlnuştrr. 

Tayyarelerden atılan torP.illerle 

Alman ordular1 
Stalin hattı 

önünde 

Aııkara, 7 (A.A.) - Haber al
dığımıza göre, geçen cumartesi gü
nü Fransız bandırası alt.mda sey
retmekte olan Sau;t - Didier va· 
punı, Türk karasuları haricinde İn 
giliz tayyarelerinin hücumlarına. 
maruz kalınrş ve Antalya limanı: -
n·n önüne geldiği vakit tayyare -
lerden atılan iki torpille berhava 
edilmiştir. 

Antalya limallt tesisatında bazı ha.- - ) 
sar vukua gelmiş :ise de nüfusça , • 

Yazan: ASIM US 
ba~n - Rus harbi ikinci 
s~ Inı bitirerek üçüncü hafta.
et ltlı:::ıarken Rus orduları blrin
betı:nJ faa hattını tamamen kay. 
cl11farı~ h11Junuyor1ar; Alma.n or. 
tebu~ 8 tenım~ ta.rllıli resmi 
'tetinge göre şimdi StaJJn hattı ü-

~ayiat ÔlmamJŞtn-. Amerika ordusunun 
Türk hükUm.eti, kanınularmda 

Bu vapurda 205 i er, 34 ü erbaş, 
25 ·i subay ve 16 sı vapur müret
tebatı olarak mevcut buluruı:n 280 

vuku bulan bu hadiseden dolayı başkuman anı 
İngiltere hükiımetini protesto et-

miştir. slfatile 

Yorıa~e f.a.arı.uzı&rma devam edi· 

!ııı ~ Plinı fa.<ııJa...,.ız bir ta.ar. 
ka\·~ ~i ile Kızıl Ordunun mu. 
~ etini kati surette kmnak 
lç(n rn:.:~Yanan blr pli.ndır. Onun 
ku\'\•etı törize ve zublı Alman 
lllngrat crı .1\loskova, Klyef ve Le. 
k'- ~ ıstikamet1eri."lde geniş 
da Ylll' Jlhestnı nıuhtelU noktalar
ikt lu dıktan sonra ileriye doğra 
ecleıt!Jc ta. mütemadiyen ha.reket 
4liıer Jt.alln ha.ttmm önüne gel· 
&rr • man ~Jruma.ndanlığı ta
ta.tı.':::1 başlangıcı olan 22 bazi. 
~ 3 5 temmuza kadar Rus1ar
tııı sÖ ~.ooo esir almmııt olduğu· 
~Yia Y llyor. Şüphesiz Ruslarm 
~t d t~u iiç yüz bin esirden iba-o 
lnl)(ı.,e dir. ~ olmazsa. esirler 
~it rı:a. Yakın bir nfsbette ölü ve 
harta S ultınnı.aaı ta.blidir. Bu iti· 
\re ~ ovyt.Jerin bu harpte tank 
~ l'Ya.re ve sair silah nziatı 
% :tıt, Yalmz insan telefatı ya.. 

ttq Yonn bulnıu~tur. 
~hatta içinde fasılasız bir ta.. 
lıeaı b 5llsllesi ile Ruslara verdiri
~ ll 7.a.Yiat acaba Alınan ordu
~ n:,,~e nıaı oldu! Rus tebliğ" 
il oldn ~san telef&tmm 700,000 ki-· 
~ ~Q iddia. ediyor. Bu n... 
~ o'::balağalı olabilir. Fa.kat 
~ lln'llll ricat etmekle be. 1 

"'ekf.e b\iik~el surette harbct
hıttnıt( .. <>ldugun_u inkir etmek de ı 
lfn ıı..: değildir. Onun için Sta.
~Ylat illa. gelinceye kadar Alın.a.n 
tQt&ca. 'lllnı da. mühim bir yckU.n 

l,-te hıı ka.buı etmek ıazmıdıl'. 
ela bit,:lnıa.n ordusu ~mdi bu tarz, 
~ :tına le kuvvetler sarfederck ge
' Uer~lkeleri içeıislnde iki lıa.f. 
deıııııen htt~ sonra Stalin hattı 
~ se~·e So\Tyetler tarafından 1 

lileııde lk blr emek neticesinde ' 
~enı ge~ olan bUyük müs
~ lşt lntidataa sistemini zorla· 
ltcı "8.ıt ile karşıJ.aşmı" bulanuyor. 
6" ı..._. ret baztıanna ge"en Fra.n- Al -1-
te~;:{!en sonm bi; Alman Stalin hattını ııe man taarruz nolctwunnı gösteren 1ı a r i t a 

~ bir sözüııü hatırlat- zıl orduya ıaı.rşı tıınrnızlarma de· St ı • 
l'rın harBu generaı o zaman yıldı. vauı etmeleri harbin uzam.a.smda. • a 1 n 
lı 1cıt.eJ b1 yapaa mot<>rb:e ve zırh- kendileri ~m büyük tehllke gör-
lidd ar bir haftadan fazla son meleridir Rus orduları Stallnin h tt 
..._ etle bir ta.arnız yaptıktan soıı- istediği ,iıbt geriye çekilirken hı- a 1 na 
~ za.:.': olar-1c din1enmeğe muh. raktıklan her yerde her şeyi im-
~~ imı, çö.nkii motörlze ' 'e ha. edeblllrse Alman ordularını ş· d k d 
~··· ::a~~ =~ lh~~ biiyii'k zorluklara uğr&Uıbilir. ım iye a ar 
~iz askeıl muharrirleri bu ih- Bilhassa. Stalin hattında bir kaç 

-.raç dolayısfyle Alma.n ordulan- ay dayanmak ç.a.reısi bulumırsa Al- ı·hıı·yat olarak 
Cı1 s nn hattını g~meleri kolay man motörize kuvntleri benzin-

a;,ı1l ğı mütale&bmdadır. den mahrum edilerek hareket e• saklanan 
t yukarıda, bahsi geçen Al· demiyecek hale ge~ olur. 

tnan tebliğinin ya.zıhş tanından Rusya ta.a.rruzunun kısa. bir za.-
~ru ıldrğına göre Alman ordusu ma.nda yıldıran harbi ile bltlrlle- y • R 

r gt n bile kaybetmeksizin sonu• memesi Almanya i9in mağlup ol· en 1 u s 
~{ kadar harbe devam etmek \'e maktan pek de farklı değildir. Bu 
li ıııı Ordunun biıtlln müdafaa itibarla. St.alln hattı önüne geimlş ti • 

Q\ ,etJerfnl .kırmak me<"burlyetin. olan Alman ordulannm bundan kuvve erı 
edlr. Onun için St.alio ha.ttma sonraki mm·affakıyetlerl veya mn-
g~ldlkten sonra da Alman ordnla- va.ffakıyet&izllkleri Avrupa harbi· 
1'r )'la., taarııızl.ınnıa f88ıl& ver- nin ikibetl ve dolaymiyle clhanuı g e 1 d ı· 
•tı~mf~r. mukadde.-ratı üzerine büyük testr. 

Alınanların en büyük zorJolıı.n ler yapacak blr hicUse ehemml
lçJıııJe hiç fMJJa verm.ekslıln Kı- yetln1 alacakta. 

Ruzvelt 
Amerikan· donanmasına 
izlandayı İşgal ettirdi 

Alm.anva 
Burayı İşgal ederek 
lngiltereye yardımı 

güçleştirebilirdi 

Vaşington~ 7 (A.A.) - Ameri 
kan deniz kuvvetleri !zlan.daya 
gelmişlerdir. 
· Ruzvelt; Amerikan deniz kuvvet 

ler.inin hlan.da.ya ~ muva.salatla.n:nı 
V'6 bu kuvvetlerin ileride İngiliz 
deniz kuvvetler.inin yerine ikame 
edileoekleriııi bildirmiş ve Ame -
rikan.m a.tıantik sevkülceyş ileri 
karalrol.lannm. · Amerikaya karşı 

hava ve deniz iissil olarak kulla -
nılınasma müsaade edemiyeceğini 
ilave etmiştir. 

(Devamı Sa. 4- sü. 1 de) 

Alman 
tebli{li 

Stalin hattı mütead
dit noktalarda 

delindi 
Ukragnada 
Ruslar.ın 

ricali devam 
ediyor 

---<>-

.Bir günde 204 
tayyare düşUrüldo 
Ber~ 7 (A.A.) - Alman or • 

dulan baş kuma.ndanltğmın tebli. 
ği: 

Besara.bysda. Alınan ve Romen 
kıt.q.la:rı düşma.nm mukabil taarruz 
lar:ınr tard ettikten sonra il~rleme. 
ğe devam etmektedirler. 

Bukovina mmtlkasmda Rom~ 
krtalan ve bu mmtrkanm şimali 
garbisi.OOe Ma.ca.r kıta.lan Dinyes. 
ter nehrinin yukan mecra.sına. var. 
mrşlardır. Çernoviç işgal edilmişlli. 

Ga.liçya.da Seret'in ilerisindeki 
cephede düşm.anm takibine devam 

(Dooarm & . .J afi. f de)ı 

Genç bahriyeli aziz şehitlerimizi,.. hatıralarım anıyor, çelenk me-
rasimle denize bırakılıyor {Yazr.sı 2 incide) 

Gramer komisyo·nu Ankarada 
ilk toplantısmı yaptı 

Ankara, 7 (Yakıt) - Okulları 
mızda yapılan gramer tedrisatı
nı tanzim etmek üııere dil mü
telıassrslarımızla türkçe ve ede
biyat öğretmenlerinden mürek
kep komisyon bugün sab on 

Sovyet 
tebliği 

-0---

Besarab
yada 

Almanlar 
ilk hedeflerine 

kadar 

birde dil, tarih ve ooğrafya fa· 
kültesinde toplanarak çalışmala 
rma baŞJaımrştır. 

Maarif Vekili Hasan Ali 
Yücel, Türk dilinin t a b i ol· 

(Devamı Sa. 4 sü. 1 de) 

Cenubi 
Amerika
da harp 

Peru-Ekuatör 
-hududunda 
çarpışnialar 

oldu 
Geri pDs· ___ ,Y_ıuıs_ı -'_üncUde_, 

kOrtDldO Refik Saydam'ın 
Mo!ikova , 7 (A.A.) - Bu sabah tk •• betı•ıe 

Sovyet istihbarat bürosu tarafından nu u munase 
na§redilen tebliğde bildirildiğine göre 
6 temmuz gecesi Ostro, Polot.sk ve 
NovogradvoUnsk istika.metinde mu.. 
h.arebeler devam etmi§t.ir. Fakat bu 
cephede esaslı hiçbir hareket olma. 
mıştır. 

Ostrov istikametinde Sovyet kıta.la 
n bu mmtakadan geçmek maksadile 
dil§manm zrrblı birlikleri tar&fmdan 
mükerreren yapılan taarruzları püs. 
kt1rtmt1şlerdir. 

Gece mtıharebeleri esnasında Sov. 
(Devamı Sa. 4- ,m, 5 de) 

Milli PiYANGO 
Cekilen numaralar 5 

ci sayfamızda 

Fransızca Tan 
gazetesinin bir tahlili 

-0-

Türkiyenin 
harbe . "". . 

gırecegını 

Düşünenler 
yanılmıştır 

(YGM1J.6~J 
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e .. ttarıkta 
İngiliz dona M.Sımn 

manevr arı 

Lalinca, 7 (A.A.> - Ofi: 
Pek y.ıknula kafile halinde hare

ket ed.: ': olan a2 ticarc:t gemi
• Ceb u nk koyunda. demiı 
tmış vazıyeUc bulunmaktadrt. 

Bu vapu lamı clts risfnede hafif 
t:opiar v hava dafi ba.tarya.lım 

vardn. Ark Royal ta;:.ryare gemisi, 
Lrenov zırhlıSI, 5 destroyer ve 3 
denizaltı, dün yen5den askeri li -
marun muhtelif mendirekleri eiva.. 
rmda d ın:ıir atmışlardır. 

Dün h men b .. ~tin ciin Cebelüt
tank f sü•hltem mevvli cW.ıita.m

muc1><.aa m.,'ıı !Vl"alan yap 
çok U:)-· "' , dağ 

adın kıyafetinde ·r ''Refah şehitleri için tifi~ 
Alman r '' ~ i. ~ 

paraşiUçü'eri Dl azlll bir lbtllal 1apddl Mübalağa kaian1 
S'>v}'et h tlarının 

ger .. sine ve nalk arasına 
iniyorlar 

,fo,,!,o\a, 7 (ı\.A.) - Sov,;et 
hatlarının arkasında, rnr tarattan. 
bozguncu nazı paııışütçüleri ve 
diğer t:.ıı.ra.ftaıı Sovyet askerlen 
sivil müdafaa tcskilatı ve nihayet 
sivil halk aranmda miitcmadi bit 
mÜ"aJcl .::ereyn.n etmektedir. Va 
zifelerl, miina.lı:alatı bozmak. ben· 
zin depola.rmı berhava etmek ve 
Alman bombru'dıman tayyareleri. 
ne ~:ır .. Uer v rerek tnınla.rı he 
defk·rinı~ vardırmak ol Alınan 

pa.~ütçüleri ekseri.ı.a küc;Uk 
gnıpJa.r halinde innıcktedır. Bu 
pant§Utçü.lerln b1ıvlan ka.dm el -

:.:J nul'.iranda 1:>lr gece yı..rısı Mel'Sln 
.ıçıK!a.nnda IJııtan Refah vapurundııJu 
askert~rlmi.7.den ıc·htt dü~erill haU. 
ralarI!lı tazız mtıkaadlle dün !'tı.b&h 

Deniz Komtıtanlrğrrnla bir ihtif&I ya· 
pılmı!}tır. 

Meı-u.<oıme .• aat. 10,3U aa bBil&nm&ı;. 

tır Torende hazır bulunan İstanbul 
kumand:rnı, tstanbul merkez kuman-
oam ve tlcııiz kwnandıuu, merasim sa 
hasm:la yer alan ltlt.a&u teftlJ ettik
ten sooı a. deni?. bandosu t.ltlklll mar. 
şuu c;almış. kahraman bahriyelile:rimiz 
tara.tından mllll marşımız bıirme~ 

dinıeı:ı.m!ştır. Bundan aonra tı.a.zırla. 

nan kiJrsUye g·cıen deniZaltı erba§la • 
nııdan Fazıl Darman. bir nutuk 86y. 

lrmlş \"O ezc!lmle demtııUr ki: 

"- Hugün burada n1ç1n ve ne ma1'. I 
ııatııı. l;.ı)pla.ndığımız hepim!%tlı. maıo.. r:', 
ınudur. Zira, bugUn on sekiz mUJon r ransa - . 

uzerı-

ADad.olunu.n muhtelit vil&yetle
rini gezıııia ve mu:bac.iır isk.8.nı io· 
lerile usun miiıddet mcuJ olmU3 
Jıı{wm paşanın bir Wye81 var. 
Faile Reşat, hikiyeyj M.UM paııa • 
nın ağzından şöyle kaydeder; 

Türkün .kalbinde a~ılaıı tedaTlli im. 
1WlS12 bQyilk yaraıun tam m:ıdöt'dıın.. 
cll gtınüdU.r. Kalblerimlai yaltan bU.. 
yük nıtırab fırtuıa.sı, bi:ı:lmle daima 
beraberdir vo kıyamete kadar beraber 
gidecektir.., 

"~a takibine memur olınu;; · 
tum. Kaiyetime bir bölilk aüvaıi 

Londra, 7 (A.A.> - İngiliz ha~ zaptiye alarak yola çıktım. Bil' o\~ 
va lt'Zmret.i.nin t.ebliği: dan giderken birdenbire hava ka-

ne şiddetli 
akınlar 

Pazar günü şafa.Jd.s.Ü. biraz son- rardı. Şimşekler çakmaia ba.şla · 
dı. Ya°""'ur bosan~ ya~t -ra. bomba.rdonan servisine mensup ._- - -

Ble:ohebn tayyareleri, ş.ima1 deni- yonln.. Sığmaeak bir yer arama~.~ 
zinde bir miktar düşman .karakol başladık. Göızüme bir çadır ilı~li. 

--..::ı""'""'-~==-...,. ... --.. 
1 
tılscleri, b:t7.rlan da K•ztl Ordu üni
formaları giymekte ve hemen hep-

Erba~tan sonra ba.lıriye listteğmen. 
l:erind~n Sermet Kiper $Ö?l aınuıt ve 
kahraman rt1rkttn oamı mazisinde bu. 
na ben:ıer facialarm eksik olmadığını, 
daha dün d~necek kadar klA biT ma.. 
side çllrillc btr tekne Ue .Japonya su. 
Ia.ı'ID.ds. şehit düşen Barbaroawı kah.. 
ram.an lıafiUerlnin unutulm&dlğuıı 

IÖylemlş, h&Zi.nınınu, Refah vapurun.. 
aa ~t«t düşen Am Türk çocukları 
tç:n :Jl~ka sük.fita davet etmi,tır. 

., · ine mensup Blanhaym tJ:.y- Zaptiyelerle o taraf& ilgar ettik. 
yare1cri, Şimal denmooc bir m'':· Ya~~tığmu:z _V&.kit b~un çad;r 
tar diişmu ka.m.kol gemisine al- 1 blçımııııde ye§il renkli, dam.arlr. 
ç:ıkta.n mu.va!fakıyetli hücumlar ne katı. ~ yum~. elhaml ~
Y JŞl.a.rWr Bu gemilerden dört layamaclıgnn~z acayıp bir~ olau· 
:'· lah · · ,.,.ı;ı ... ;., tam · ğunu gördük. Hepıim.lz ha.yvanlrtı ı 

esı np ... ~ ve ısa- l . ~ ... m. Yagın-ur g,,.,. n-
&i ruaça kontl$Ml 11'. 

Albay Splrtn, pazar gtlnli 1.zves
tiya. g-azetts nde n Tettlğt bir ya
zıda d1yor k l : 

P ütçü re k ı kullanılan 
Sovy; t usun ri, nazi etin gcc;en 

H la.ndadakl sUrp'rlzlerln 
Dl!llli obnu tlll'. İlle günlerde pa -

Ü 
l..oııd.ro 'l {A.A.) - HObnlln biikü.,. 

m ti FJnlİndtyadakl siyasi mümcs3P. .. 
!tınnt geri çağırmııtır. Resmen beyan 

edUdiğine göre Holanda hUkfımeti 

Finlandiyada b1r diplomatıı. tıeyet 

btılumlurulma.smın rolanda)a hiç bir 
fayda tP.mhı et.mediği kanaatine var
nuşur. 

.......... WWWW$WM d ·-· wcw• 

Bundan ı::onra., bando mızıka. ma.. 
tem nava5mı çalınış.. ve merasimde 
hıı.zır buluntı.nl ar ağır adımlarla deniZ 
k narcıa aoğru ilerlemlşı~rdir. ~ah\l· 
de, bir bahriye müfrezesi tarafı.ndan 
bava:va üç el sll!l.h atılırken hazirlan
m13 lki g1.lzcl çdenk dC' d<'n1.Zt'! bırıt. 

.kılmıştır 

Merasıınoe ask.eri ~rld\ndan l:ıqka. 

Ltanbul emniyet clirektbr vekili. U. 
nıan rriısJ, denlzyollarr ~şıetmeslnden 

bir milmessll, matbu.at. merunıbiııi ve 
§ehit düı,enı,rden bazılarmm aileleri 
ba.ztr bıılunmu~tur. 

bet alan diğer iki vapur ciddi ha.- mız a. ıçı.ne öu.......... :'" 
- eeye kadar otuıduk. Kalkıp gııı.i· r-

sara ugratılmıştır. k bir köyt·· rastladık buntnı 
Da.ha soma, başka. Blanha.ym. en ı.JYC , 

l ı . H"" bol d k'- ne olduğunu sorduk: 
ıı.yya.re en o.tva.n an ru.;1 u.ı. - ,. ...... gı- dedi. 

d d.. k rak 1 ·ı · · - LtaJ.Lan:l yapra .. 
rm a. uşman a. o . gcmı enru lptida ine.namadı:m Köylü bi~ 
boımr.ı.~ et.mi§lerdir. Bu ~e~l zimle eğleniyor sandmı. Sonra bız 
lerden bır tanesine isabet vaki ol· zat tetkikat yaparak. g8rtfom, ;.ı 
muli ve pek muhtemel olar.ık bat- hakikaten :W.bann imiş . ., 
m~. • _ Bu fıkranın bir de zeyli var· 

Digcr bir gcmı has.va ugramış- dır. Bn fıkrayı dinliyenlerden b!n 
tır. . şunu anlatmı!!: 
Avcı filolarının himayesı.n.de _ Seyahatimde bUyilk bi.!' b· 

seyreden bamba.nlım.a.n tayya.relerl sırga gördUm. tlç yUs amele ba-
arafm.dan şimall Fransa. Uzerine 1ı:ırda.n bir kaza.n yapıyorlardı. 

de hücumlar yapıJmıştır. :uı me • Yüz (>ili amele kau.nm içine glr
talilrjt fabrikasına şfddeut ~ miş kalaylıyordu. 

tc ler, cephede Sovy askeri 
btrti.klerbrln hem0 n arkasına lni 
yorlardı. Fa.kat 90n glllılerde cep. 
ben.in 100 .kilometre kadar geri -
lerlne de iıunJşlerdir. Bu paraşüt
çUle'r &Ik sık Sovyet tayyareleri • 
nin kızı! yıldız fl}a.retini taşıyan 

nakliye tayyn.rclerinden yere attl
mtı.kta ve ~ da.ha bir ziyan 
yapmadan etıııfı ı:a.nhr.nktnd!r. 

Albay S;>Irln. maka.le :nde §imdı
ye kadar paraşüt~üler tarafnıdan 
ehcmmiye.tli lıtr hareket yapılma -
dığnıI temb etmekte fakat bilhas

1 
i . . 

-·--·-... ------ı kudretinde bir seri bombe. ısa.bet Ll.hana !Jkrasmı anla.tanla.nl.aıı 
etmiştir. Civardaki demiryolu is - sorarlar: 

Tu .. rk kadını ıeçı·n tasyonla.rına da bombalar atılnuş- - Bn kadar büyü JaLıan neye 
br. Hedeflerden b.UyUk duman sü- yarar. 
tunla.n yükselmiçtir. - Musa pa.şanm iıçiue giı\liği 

i Avcılamru.z., 11 düşman avcı tay Wıanala.r ~kA nerede taynatı, 

ptanörlerle kUUe halinde ~ - 1 
lere pek yakmda teŞebblis edile- ! 
bil~ haber vermektedir. • 

" .' ardımsevenler Cemiyeti" 
nin muhterem üyelerine ithal 

ya.resi dflşürmfu!tür. lır. 

ir na ai 
MU.baıağa aımnda yqamıyoru~. 

F akat bazı haldk.atleri mliball.; a 
Ue izah edenler var. Ya.hm b. -
zandan bahf!e(}en yok. Ha?p son.un 
da bugün söyJenenierin malılyeti· 
ni tama.mile a.nlaml'J ola.eağn, e· 
ğeı arada büyük bir fark olursa o 
vııkit, bir de kazan bik&yesi uy
durmak .kola.y .• 

Sovyetler 
Birllğinın 

z ızllay 

Bir 'kanat hamlMıi yap göklere yükselt. ad.mı 
Gıpta versin gi.ine§e. almrnı aydınlatan ak. 
Yinni yıl önceki bir mucizede Türk kadını 
Yazdı maziye. zafer şu}eli bir penhe §afak. 

ingilterenin gizli niyeti 

1 mi var? 
Bertin, 7 (A.A..) - Yan rea:nl 

1 bır m.emhıı dan bildiriliyot': 
l 

teş k ülle.rı 

. . . . . . . 
Stmdi de oün, hep o gün; şimdi de yol. aynı o yol 
Yurt için, n 1Uet için birleşecektir kafa, kol. I

• İngil.tereınin lrana ait bazı niyet. 
leri hakkında ecne\:14 memleketler
de yayılan haberlerin büyük bir a
laka ile karşt1andığı Alman harl-

N'lyad Aluı'l8'. 

-=======================::;ı::ıı;::::; 
Peynirciler yeniden 

zam "ıtediler kovı.., ı (A.A.) - MoskOVJ\ rad.. İ 
yosun& göre Sovyetl€r blrtt~nln Kr.. ı·:. 
zılliaç ve Kızılay ttsckktllleti Ce.ile,;. 

O büyük mucizeye şimdı de bir ımıhika ol 
Saçının her teline bjT ş~ref avizesi tak. ı 

ciyıe nezaretinde teyit edilmekte
dir. 

rede beynelmneı kızılhıı kom tesi 
nezdlndo tcşebbllatc tıu.ıunanı.k Sov- İ 
yeUar birllğiııl ışgal ctınlş olan Alm:ı.n = 

kıtt.larmın itlstctn:ltİ1' bir ıı kilde has. İ 
tanelerl bombardıman etmelerim pro- ! 
teato ctm!ştlr. 5 

Sana rehberlik ederken '&yan ismet lnönü" 
Şüphe yoktur kı zafer e doludur azmin önü. 
Hadisat gösteri) or simdi sana aynr yönü 
Vrıtan ufkunda panl<la, yine şimşek gibi çak. 

H.iıriclye nezareti mahfillerin • 
l den bildirildiğine göre İngiltere • 

1 
nin orta ~arka ait emelleri hıı.k -
kında diğer bir çok ha.berter gel
mektedir 

Beı-lin siyasi mahfillennin ka -
naa.tine göre bu haherlerln mtiB -

Fiyat murakabe komi.syonu, dürı 
tekrar toplanmıştır. Bu toplantıda 
komİl!" on peynir işi ile mt>şırul ol· 
muştur. Peynirciler, süt fiyatla:·· 
nın yük.sek olduğunu ileri ı::iircrrl< 
bugtinlı:iı :rx:ynir fiyatlarmda deği
şiklik yapılmanıasmı istemişler • 
dir. Komisyon, süt istihsal mrnta
kalıırmda tetkikler y .. pmağa. ka 
rar vermiştir. Perşembe f;Unil de 
pernkend 'ci sütçüler kom:iısyonıı 
çnğırrlar.ı.k dinleneceklerdii. Ay • 
ı"lca komisyon, tel, çM, ka.rpit ih· 
rJkıin ~nna. bir kaç Jıi..,qyi adliye
ye teslim kıı.rar venıtiştir. 

Tutsun en p,ırre bir ava:z ıie afakı s~in bet ımltralara i .. tinat edip etmedi
ği hakkında hen.Uz bir şey söyle
mek kabil değildir. Hariciye neza. 

ProlNıto nota ında 22 den :.ıs bazı.. 

rana. kadar Alman bombardnnan tay
yarelerlrıin Grodno, Mlnslı ve Smo. 
lenskdcki hastaneler tıomba.rdıman 

\'e talırip etmi§ oldaklar kaydedil.. 
ıı:ıektedir Alman tııyyarc.ıeri 1vovda 
Cenevre mukavelesi nıuctblnce iyi gH.. 
rllDebllccek blr şek!'de konulmuş o. 
lan işaretlere rağmen tnr hastan-: 
treııile aeyyaı· lıaatanelerl de bombıı.r. 
drmM el.m!şlcrdlr. Doktorlar, yaralı.. 

lar ve hastalar ara.aı.nrla bombardnnn~ 

! 
~ 
i 

Yine dünya seni duysun, aeni gÖrt'ıÜn ki nesin 
Seıı, "Mdu etclk"' denilen kahramana validesin 
Sana. beyhude de~ildir •<Ata" mrn verdiği hak. retirıde ingiliz prope.ğancbsmın 

bazı siyasi sergfu:eştlere teşebbUs 
etmeden evvel yalan haberler yay 
ma'k itiyadında olduğu teharilı: et
"tirilmekt ve bu vesHe ile Suliye
de Alınan seyyahları bulunduğuna 
d:ıir eümrılmııı olaıı ha.ht'rler ha. -
tırlablnınktadır. Malı'.lnı olduğu 
üzere bu ha.berlerin İngiliz mem
balar;ındiln işae edildiği .iBbo.t edil
miş btılunmaktadır. 

i 
E 
1 

i 
1 
i 

Akşamın hüznü silindi. k'lra günler aşıyor 
Yeni bir f ecrile yu:rdu'&l.da sabah yaklaşıyor. 
Yirmi yıl ön ~ki mazi, yine sende yaşıyor 
Kutlu olsun onşarıp kurJugunuz kutlu ocak. 

na kurban gidenler ol.muştur. , 
Edebi 
roman 

i 
l...w: il ••• --··-

uLaılıya me!'}gul etmcğe ki.fi geliyordu. 
O gözler, o tıı.th knrım, o 'lcng;u çiz~iler bir 

çok ı11echullil bir prol>ıeıniu tek maliimu gibi iJi; 
Ahmet Dtindar on.dan ba.":lıyarak oteki meçhulle
ri bulup yorinı~ koymağa \'C böylece hayalindeki 
a.ıb \'O <•siri \'arlığ>l ı.,ekll \"~rmt'ığe uğ~ıyordu. 

l~u lıa.yal hiç bir :t.aoıan hakl'kat olnuyacak 
mıydı! 

Rir giin lıast:ıhaııeye tedaviye gelenler ara
"ıo<!n. gt•nç l.ılr kadın, t" 11' i sın-ef to dllika.tlnl çek
ti. Bu bir slnlr ha~tası idi: ::rorgunlukta.n tansiyo
nu dü~mllşttt, olur olmaz <oey~ kızıyordu, ı;ılub
yord u, a..,a;h yukarı ,jdrlr:tli bir isteri buhrP.m 
geı;irJyordu. Yeyiıı i~mekten kesilnıi7, gıdasızlık
tan sUztilmil'}. ,ansız \·e b<.•ınbeya.z ı:ehrest, f'Ski 
kağıtlar iisttinf' t·izilnıi,. l\foryem tasdrhıe dön
mil~til; adefo. f'f\DSJZ ~bi dora.n bu ~ğuk çehN'de 
smak, fıulvs.h , .n nıanah gözleri sıcak memleketler 

"' lenndcki yıldr-ılı giikyihiinfl b uzlyordn; zen
in olmndığ: bntti tam m!i.ruw:vle orta halli bile 

om d ğr nnl l:yo•du. Resmi makamJann ra.por
t rll hcuavn. bakı1mal. u .. ere lı:ısfahıuıcyo yahni. 
r ıı-: olnn zuyrf ~C"1: lı.a.drnm ~üçük bir Hahıl knsa
lıD.!' md ı ilk okul öğretmeni oldajCıınu öğrenince 
ı\Jımet DUnda.nn aliıim•:n arttı. nu ka<lm onun 
\.'npmak i'>feyip de yap:unadığı ~yl ba!llamıa.k tc:ln 
nııkı:.dcleye at.Jlmı" 1·e bu bale gelmlstJ. KlmSc
·lz bir genç Imdmın, hem de bövle g1h:el bir ka
dmm, da"·a u~ndıı. A nAıfolu yollarma dü!,.ltip mem
l<'k<'t <;ocUklarmı ) otlşt hmek icln bir misyoner 
reraı:atl ve a.?Jnl He ~hı;ma<:r hflnnet. edllmeğc 
layık bir ha.ckett.i". Ahmet Dündar genç ltl!!rtMı 
:!e: scr gün biraz Haha yakmclan m !."t!l oldn: onun 
maddi rıtrrabı ne birlikte mabe't 1 tini teaavl 1>t· 
ti, onu Jmnnşturdn, t"ğlendfnli, ca.n sıkmlısmJ da
!trtt.r, n<'ı;ıeSf!lf yerine gf>tirdl ve memleket. htzme.. 
ffndo!d faallyetl l~tn <Mla lmtlaladı, t~ ettJ. 

Yazan: 

REFiK AHMET 
SEVENGiL 

Sonıında. -ildf>i de bu bahse dAi.r ~·r kelime ko· 
nuşıruuıM olduklan halde-- fark fltt.i ki gene ka· 
dının ~ md.llekctlel' gecelerindeki l ıJ .. ızlı g~'k
yüzüne benzeyen gttzel gözlerinde Ahmc Dtinda.. 
rıı. ~· minnetle beraber minnetten ba.5kn. oldllk
~·a kuv\ etli bir merbutiyet mi.n!\.t'ı d.a panf fa. 
ma.ktadır. 

Ahmet Dündar, bu neticeye varınca he~·r.· 

canlanıp sarsıldı. Aradığı şartlarm hepı;;lni lwlki 
de tuüz olmama.ki:& beraber işte gözet ve dınalı 
bir kat!m Itendislııl galiba seviyordu! A Uahrm, Jıic 
klın...e kendisine hiç bir c:cy söylememi' ohlu~u 
halde AJımet Döndar bu düşünce ile ruwl tA lı:in
den ı;.ı.rsılıp coştur Ne knvvet.ıı ruhi hamlelerle 
oa.o;;:ıl bir buhranın sademesine U~"l'S!:lıl Fa.kat ya 
ahlnmvorsa? •• Ya Ahmet Dündar n kuru bir veh
ntlnden başka. bir şey değilse .•• Kim blllr, ne gü
lünç bir mevküe dUı:;ecekti; ha.yır, hayır, Ahmet 
Dündar durup dunırk<'n kendklni l'ezfl f>demez. 
Kadmm v<'daa.tine mümkün olduğu imdat' kanı ve 
adeee 'azife!ll.İui yapqt hltirrulı; bf:r lıeldm ciddi

yetiyle hl~le etti. 
Öğretmen Selma Tumral, Mm1ruıyadald l!dnin 

hasma donUvorllu. Tekrar mektebine ghlecek, kü· 
çUk çocuklarm arasına k&rışooak, Unılt ve neşe 
lı:inde yol g~t.ertp onların gelecek günlerini ay
dmlatmab ve muhite feyiz, hareket ve hayat da. 
~t ma~a uğrıışscaktı. Beyaz blh üstünde siyah 
eıt.c1<, t-eket, ktl~Uk kenarlı siyah pka Ue zarif 
\'e ddd; kıyafeti Ahmet Dündara pek fazla sevim· 
fi gelmişti. Gene lauJm aynlll'ken elini dolıtonm 
a.vut'u idnde ga.Uba biraz fazlaca bır~\Ju111~tı. 

- Sl:ı; bana ı;lhbatimi kazs.ndı dmız; fakat 
ondan tlaha mühim olarak c08&ret ve fma mu 
ktı•'Vetle:ıdlnil.nfz; slT.e pek minnettarım. her za. 
nı.ln dostnıııuz o1arsk kalaea~ım. Mudanya 11irak 
yerdir, gemıc*, eiJenmek ve19 dinlenmek lçbt 

. C\'lvğlada zelzele 
Mo~Ja, 7 (A.A.) - Dün öğle

den sonra burada tldsi hafif ve 
birl şiddetli olmak üzere üç yer 
sarsıntısı olmcştur. Hasar yoktur. 

Bursaya fll&n gidecek ohırMna her haide hEılai zi • 
yarct etmenizi rft'a ederim. Size pek mü.tefek. 
kirim. 

Bir küçük ayrılık nutkuna. benzeyen bu llÖ'ı
ler ,.;sdN'e bir nezaketln Hadcı;i mi! Bu davet ba
susi bir mana tasmnyor mn ! 

Oaha bir k:M: a,t" ev\'el U-dın-i ettJğl bu ~en(.~ 
mnsl1im kad~ hu ~eee tmra.Jııla cezae,·hıln nıMa
firlcre mahsus hln:ısmm balkonunda geceyi \e 
denb:i clinllyerek maL1ı.,1ni gliLüniia önünden g~ı
ren Ahmet Dünılan işf,e bir l'&ate ~~un za.mandt.r 
ki mc5gul etmel<te devam cdi~or. Selma T111Dnıl 
h.astaiıeden c;rktiktaa sonr:ı ne oldo r Alunet Dön. 
dar acaba bn id at kadmrnlla aııı.dığnu balmuş sa.. 
3 bnaz mıydı! Madanyada öğretmen... ek 111-
nl<'Jkta., lmralmın yalu bıı ı:mda., bir kaıe saat öt.e. 
._:ad~. 

GecenJn içlnd<'n gelen ve ne olduğu aalaflfa· 
ana.yan bir takım ka::ıŞl§ı ve boğuk sesler Ahmet 
Diinila.rı holyalamım karanlık uçurumundaa ~kip 
oyıuulmlı. Ne oluyordu! Ba.lkon•la a~ kalkarak 
~örebildlit tara.flllrn. uzanıp bakh: hiç bir fCY 
farkedilmiyordo. Öli:i ve krua bir 8ükiln.. Belki dı: 
mahbm;Ja.ra aft ols:ı hangar gibi, koğuş ~ ge
niş ve yaY\'&n binalar gecenin içinde. çömelmiş hh
ıtlni veren m:ınn.-alariyle fülsiz Vf! m&temH :lir 
c;ehttye IM'nziyor. Dostoyovsldnin hapiRue do· 
lerinl anla.tan m~hur romanma "0tfüer edata 
hitrralıvı,. i11m.inJ vermesi elhetk sebepsb deill
dir. tmralr da hu hürlinlU lıatı ile koslmea bh 
•'ölüler e\'l,. nden ~ka. bir şey mi! 

Sesler, gecenin derinliği ~indr blrtbfrbıe lla
n,arak h:ılkala.nryor. Uzaktan mala batnlmalar. 
!lltnlrlerc Urpertt '"Aftlft feryatlar halinde Bbedi
yor. Ölülf'r C\inln ~)eri canlanıp ayaliludılar 
nn? "\'edl yüz katile muk&bll dört janclannanın ve 
nihayet ~rkfz on mMnnnnt bulonduin ~ Mr a
da hayat kime eımanet edifml'4Ur? Ma.hkftm1v 
lsvaıı rdip lıf!ndUerlni idareye memor olan1an Mr 
tılr odalannds. bU'..-ltVUDUlat' mr, onlaTa tartı -
ve t"efada buluntlakt,an !W>lf!'S fd~ ~erine al. 
mata, hl\tt& hclkt ıle h11nı..ılan kaçma~ yerlerlM 
)'1ll'ilanDa 41.~ lrallmmule'f' mrf me.-..., 
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Danışmalar ·tarafı tuttuğu bılind'ğı hald 
Amerika harbin dışındadır. 

Pasifiğin davası, Japo:ıya me 
selesi, şu. bu nihayet bir küçük 
düğümdür. Koskoca bir devletir 
fılrren ve nıhan hu kacbr h?. 
zır olduğu bir dav.Hlıı. karar 
vermesini, yıllarca seciktire. 
mez. Ameril·a. asıl \rinm cetre 
fil bağlarından kurtuı"amndığı ı 
çfo. hal<l harbin dı,,ında duru. 
yor. 

ıstikbali bekliyor 13 yaşında bir çocuk 
1ı.,ıı~:t~ Ptiillet Meclisi bir aylık Kendisini tekme ile lramvavdan indiren 
ler,111 ~ d:n~si kabul etti, Muh-

!1~1:;!k:;;ı:~nı!:z cı~:.:::~~ biletçiyi göğsünden· vurdu 
l'ıllı '.l'u"ı". r snlh adası halinde llu. ~ 
ı)a aoyentn 1:> ra~ında brr çocuk, t;\'Velki 

ha anJaın dM"asını bir kP.re sabah Kurtul11s - B2ya.zrt tram 
J\nkn_ ış olılular ....,., 

korııınakra siikun içi;dc sulhunu vayı biletçisi ile bir kRvga yap 
!iuJfı ha, için kun-ctlidir '\c hir ınr..c; ,.e kavg:ı. sonunda. hırsını 
~or. ili a ı iı;inde inkisafa. ~alısı· alamıyarak akşam tiz~ri biletçiyi 
hirin . r Ya.ndaıı vatan " l.i 1 ~ · yaralamıştır . 
a ...... rı PIU.nr is.,.al cdi m 1 arıaaka~ı Yapılan tahkikattan anlaşıl-..... ıııa ,., vor a • d - .. 
letin ha naa, aynı sırada. ';,j,· mil- ' ıgma g.or7' vak'a şöyle c-ere -
la..'"'-· kiki JıU\'jycti .1 , yan etınıştir: . . . ..._.,, . I 1 C IDUll!-.Ir. y tul ta Şah" • d 
lb--eri ıç ıı lii.zmı olan . rtl -ı..ur uş . ın ::-okagm a 
~,...~~e do titiz bir •ti ""?. .• r 18 numaralı evde oturan Nuri-

..... "'k~-... 1 nn !!,Ol•' n· 13 1 dak" ~l l" 
!'l.et~ l...'L "'"'il'. nır .kaç günlülı ~a- m Y~ arın ı o~ ~ -ı..e-
lna .f ~40crleri ~lıe bu nıua!lırlas- ınfll, Beyogluna g-ıtmek ıçın Kur 
ni ar;'"Y<'tinin glizeı nümunell'I'!- tuluş .. Beyazıt tramvay~a ~~-

lıc·Cder. laımş, fakat tramvayın bilet~ı~ı 
kcııse ela J>el'!lcmbe gıinti Tiırk 512 nu~1aralı_ Adil çocuğun tr.ım 
li s~~ıttu,·arı iNi meznnlarmı MU- va~a bınır_ıesı~ıe .manı ?l~uştur. 
rt'ı~b ... lan, Ba"'·ektlin Vekili . Kemal, ı~erı gırmek ıçın ısrar 

.. s mı ' enn, ed' b.l t · b ~ l't.ınııa ; ınüncn·erlcrin buzu- ınce, ı e c:ı u sefer çocugu 

tekme ile arabadan indirmiş ve 
bu suretle Kemal aşağıda kal· 
mrştrr. 

Ancak yaşııun küçüklüğüne 
rağmen fazlaca asabi ı:e haşin 
olan Kemal, akşam üstü Kurtu 
luşta Baruthaneye giden yolun 
;cıvrıldığı yerde, kendisini tram
vaydan tekme ile indiren biletçi 
Adile rastgelince. yanında taşı
dığı sustalı b1çağı çekmiş ve 
biletçinin göğsüne saplamıştır. 

Adil kanlar içinde yere yuvar· 
lanmış ve imdat istemiye ibaşla 
yınca etraftan yetişenler Kema
li yakalamışlar ve derhal polise 
haber vermişlerdir. Yaralı SigJj 
hastanesine kaldırılmıış, çoc~k. 
adliyeye teslim edilmi.ştir. 

'l'Ur!(j~ !5~hndetnaıncJerini nrtli. 
ett· .e hn ı .. 

ığt Ju muesı;esenin iradi' Nışadır iht~karı yapan Marko 
Pardonun muhakemesi 

1n llnla.ı nınnaı ın mahiyetfoi daha 
tıat 1..atiJı~'.5 oJna.k i~in dünya !'ia
g~l°lnek trinl şöyle bir gözden 
~ti~ konsenatu,arm, ~zel 
1etint ha.t nıillet ha~·a.tındaki roı. 
llıııa...onr nıa.ll'larnak lazımdır. Bi1: 
inıtar ed Dasile gfü.el sanatları 
!.ll'akara~nı bir tarih ıle\Tİni ~erlde 

Müddeiumumi muavini şiddetli ceza i!ıtedi 

1ne ~ı'kına ~nas.il' milletler se'\i~·e
dlr k.ı cı·· k istiyoruz. Bunun için
Yıı~ığt unyanın en ha1Jn ~Jcr 
11Uııı llf'd dcnılerıle Tiirk de\·leti 
lıllyetıı ub.afa.a lla, a..:;ı katlar ehcm
dtırınas ır sanat men:uu Uzerlndo 
~~rı l·a.:;';kiblllyor. Türk sahn~i
'"'kiın k Yaıııcılarını yarınki 
tir•· il\ ,.etı · ı • "en d erın hayata ~aln·e-
laıı ın~vletın en l üksek makam-
~ atılan ır sanat scvi~esinde Uc
"'1ııırı b' adnnı nıilli kültür cephe-
h. ır zar . la 
U\Jeee h~ erı 0 rak ~ılırnr ve 

la az ''C h . • r. e'\ ec>an duyuyor-
1\tıııı k·· ı 

~lrı ı a.re~it~r cephesindo bir zafc-
lc ll'lenı lan konsc:rvatuvarm n uzları. .. ~ . 
aıne biitlin ...... 'erilen ~ahadet-

:~1ıı güzeı 1 ,~birde aynı al&ka, 
Uruyor. e"'kldyi hakim bulon-

l>Un li 
Yetınu. ~- Ycııi bir kültür faali
l"ılda bir 1 ile karşıJaı;tık Anlaı.
di!i~ n[ı gl'a.rner kongrf'Sİ milli 
~c.t tıiı.'kj~l~lnı, kaidesini 'r. niha-
111•~tır, (t ~et.ini tesi:. için t-0plaıı
dava.~ıdır:ra\ı~er da,ası bir kültür 
nı e b. n ta k.en . ır mlllctin 'arlığı-
nev\·orıer· ~ı~idlr. ~h·mı(•Jıd mii-
' aıı 1• alımı · · . ın r.trar en sımdı bu da-
til~i ile k~ıcla huzurla, fikir hiir
. Cstıi t ~u~nıaktadırlar 
ıltj e nu.,aı 1 ·-nokta o nrak aldıı;-ım bu 
~ lşlertn Ankaranın harici siv:ı.· 
111illi kUıt·;- ne kadar hnssas ·iı.se 
ı,a- ur d 
b !ti tuttnad ~ a\ asıııı da ondan a· 
~r !:-0}( ını •gın~ bir delildir. Biz, 

~dl.,eıeri ~~llerıni biliriz. Dünya 
gjrdı ll'li ~raz retin bir safha,·a 

"I venı h. . ., ler Şe en ukUm şu olur: 
heye?,, Y Pa~dos! Yalnız ct.~p-
Ouınh 

l'etı şu :Uriyet hü'kfımettnin hususi. 

i ''lfiııet b' 
• h~İrj sı '' kUldür. Onun cephe. f ~'nı ı>eydı/a~~ i dahili ~iyasetl 

'n""ctıi 01.:._ Millet her !-.afha.dn 
l>iyeblu uualıdır. 

ili Yor . " . en 1:-ethı .~ e de, lef fa.aliyeti-
rı.ı:1.aın1ıy0, ~llnlerde dahi böyle<'e 

Cnnı . 

Bir müddet evvel nışadır ihti 
ki"rından 2 sene müddetle sürgü
ne ve 500 lira para cezasına malı
küm edilen, Balıkp::ı.zarında ~Jak· 
sudiyc hanında tacir !l.ln .. ko Pı;ıdo 
geçenlerde kalay ihtikan sııcuıı
dan yakalaIUDış." asliye ikinci ~c;::ı 
mahkemesince t evkif cdilmislı. 

Marko Pardonun muhakemesine 

dir. }'a.kat bu teı.at hır hüyül; h!ol<
la.r arasındaki tCl"Jltlardr;, Ui.t.im 
herhangi bir emperlalist arzumu~ 
yoktur ki bu tl'1.atlardan Jwrhanı:;i 
bir kutba iltihak zaruretini lıi."'""" 
delim. Emperyalist arzula.rınıız ol
machğı, milli hutlutlarımıı içinde 
inkişaf arzuslllKl:ı bulundnğumuz 
içindir kJ hirtbirlerinin düşmanı 
olan müeadelecl gruplar bizimle 
teker, teker dostturlar. 
Diğer taraftan Almanya Ue 

Sovyctlcr arasmda muaz7.am bir 
harp deYam ediyor. Bu mm\z:t.am 
ha.rpte bir bakrmdan ideoloji, bir 
dünya. nizamı kurmak i~lnd<>ıı c:ı
kan bir ıniıcıu!eledir. Biz ne dün
ya~·a bir nizam \·crmel• J:;a;rretinde
l;z, ııe clt' kendi hudutları ic:iııdc 
!.:..tediği rejimi tatbik eden S(n·
l etlerle bir tezadımız ,·nrdrr. Bi
naenaleyh bu müradcledc bitaraf 
kalmak, milli hudutlar h,:iude in
ldşafınuzı 1 <'miıı <'imek ;!;aye. 
mizdlr. 

Cumhur!.\ <>t Tüıı;J~ esinin k<'ndi 
me\•cudi~·cti hal<kıncln koyduğu 
realist,c:e iCtlhis Ankaranm siikiın 

içinde istfübali bcJde:n~in<' imkan ı 
, ·ennekt<'dir, 

SADRİ ERTEM 
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- Aman kızım, kendine dik
kat et.. Soğuk alırsın. hastala. 
nırsm da yabancı memleketlerde 
dilden. halden anlamaz bir sürü 
ecnebi arasında rekmediğin sı. 
kıntı kalmaz .. Hem sık sık mek
tup yazmayı unutma ha! .. 
Aynı cevap veriliyor: .. 

dün devam olunmuş vr eski mah
kiimiyctinin tenıyzce tasdik olun
dnğu aıılasılarak müddeiumumi mü 
t rıleasıııı ııöyl"mışlir. 

l\Iı.iddc:umumi muavini Marko _ 
nu~ kalay ihükarını birinci suçu i.ş-
1.,dıkten sonra yaptığını ileri sür
müş, siddetle cezalandmJmasmx is
temiştir. Duuşma karar için ba§ka 
bir güne brrakılmıştJr. 

Bağdat ticaret 
ataşemiz geldi 

Bağdat ticaret a~emiz Baha 
şehrimize gelmiştir. Baha, şehri

mi7.de btılunduğu müddet zarfında 
alakadarlara Lemaslarda buluna -
caktır. Bu arada Baha, dün mm
taka ticaret müdürlüğüne ve tica
ı ct odasına g imiştir. 

Verilen malümata nazaran Bas
ra - Bağdat yolu açılmıştır. Bu 
suretle, bir ınüddet.tcnıberi Ba.sra 
ve Bağdatta bckliyen ithalat eş
yaımzın memleketimize celbi müm 
kün olacaktır. flk parti olarak zi
ra.at iı.IeUeri yola çrkarılmL<;tır. 

Koska yokuşunun yaya 
kaldırımları 

Kos.ka caddesinin yaya kaldı 
rımlan inşaatı daimi enciımcnce 
31 bin liraya ihale edilmiştir. 

Ayrıca Beşiktaş karakolunun 
yrkılma.sına karar verilmiştir. 
Yakında ihale edilecektir. 

Yeni ithalat 
kararnames: 
Alakadarlara t~bliğ 

edildi 
Yeni itha.18.t kararnamesi aliı.. 

d:adarlara bildirilmis ve tatbikat'l. 
geçilmL5tir. 

Bu talimatname ile hangi mal
laı- içln akreditif verilc~eği te.sLit 
edilmiıı ve malları gösteren li3te
ler talimatnameye eklen~tir. 

İtlınlat mukabilinde döviz alma
yıp memleketin mutat ithalat es
yasmın celbedileccğine dair vesa. 
ik ibrazı da akreditif alabilmek 
şartlarındandır, 

-----0---

Dir hizmef çi kadın 
Çalıştığı yerden 1700 

lira çalmış! 
Taksimde oturan doktor Safa

addinin yanında hizmetçilik yapan 
Fethıye adında bir zenci kadın 
evvclkı gün, evde kimse bulwıma~ 
dığı bır sırada doktorun 170-0 kil
.sür lırasını çalını:-<, evden kaçmış· 
tır. 

Zabıtanın ta.ki.hl neticesinde dün 
ya.kala.nan Fethiye adliyeye teslim 1 
ve birinci sulh ceza mahkemesince 
de sorgusunu müteakip tevkif o- f 
lunmuştur. 

Romenlerle yapağı 
hesabatı tasfiye edildi 
Romenlere taahhüt ve ta.mami

le teslim edilen yapağ'Ilarm hesap. 
ları tasfiye edilmiştir. Tiftik ve 
yapağı ihracat birliği aza.l.a.rt hisse
lerini tama.men almışlardır. Roman. 
yaya sevkedilmeyiıp !st.a.nbul tif· 
tik ve yapağı ıbirliğinde kala.n. 250 
!bin kilo yapağı da. 1zm:i.r şark halı 
şirketine satılımştrr. 

--0--

Vali Y alovada 
Vali ve Belediye Reisi Liı.tfi 

Kırdar, Yalova kazasının imar 
ve muhtelif işleri etrafında. 
tetkiklerde buJu.mnak üzere 
dün Yalovaya gitmiştir. 

---o-

Belediyede terfi eden 
müdürler 

Konservatuvar müdürti Yu.slıf 
Ziya, belediye muamelat müdü
rü Zühtü. itfaiye müdürü İhsan 
birer derece terfi etmişlerdir. 

-0---

Çivi geldi 
Vilayete 13 ton çivi ve bir milc

tar da çimento gelmiştir. Vilayet 
bunların tevziini çizdiği. bir prog
ram tahtında yapm.ağa başlamı;.
trr. 

-0--

Altın fiyatı 
Diin, bir altmm fiyatı 25 lira 25 

kuruştu, 

RuzvelL, .. Haydpark,, dan "Be 
yaz Saray., a dönünce, milli mil· 
dafaa .ve I:arici siyaset yüksek 
muşavırlenle görüsmcğe başla· 
ln1F . 

1 ngilterenın Amerika sefiri 
Lı>rd "Halifaks,. da , belki bu 
aatlerde, bir tayyare ile vatan 

) ulundadrr. 
Telgrafa, rc1dyoya . şıfrcye e 

rı.ıanet edilemiyen bir takım ha
berlerle yüklü olarak bu l!idişi 
ışte bu danışmalar takip ediyor 

Alınanların. şarkta rok bü\•ük. 
düşmanla boğaz]a.,tıfrı ':!Ün.lere 
rastlayan. bu iki hadise, belkı 
yarınki en mühim vakaların a 
nası olar,aktır. 

Amerikadıı aivase t makinesi 
1.-;!eme ıı::t i kamet'ini kotav kolav 
değiştiremez. Bu memleketin 
krndi kıendini zincirliyen. saht:i 
keyiflere. şahsi kanaatlE::re yer 
vermiyen bir idare sistem• \•ar. 
Baı:ıka ülkeler ıçin biraz garip 
cribi görünen; fakat Amerikalı 
kafasına. Amerikilı ruhuna peJ; 
uygun dü~n bir sist~.nı. 

Bundan ötürüdii:- ki harp 
başlıyah ıki sene olduğu ve ilk 
günündenberi, Amerıkanın duy. 
gu ve mantık bakımtrıdw hangi 

Gerçi, "Ödlinç V(!rme,, . "fü
r~ama" , "Bedava vrrme,, gfü 
L.r tn.kım hamlelerile, Amerika,, 
çok-tan kavgaya karımııs sayan
lar çoktur. Fakat bugünkü de 
mokrasi cephesiııın, ondan bek 
l ediği yalnız bu değildir. 

Son görüşmeler. son danı:;;ma 
!ar, galiba o ülkcvi mühim ka
rarlarn dof{ru goturecek 

Rus · Alman harbinin Cermen 
ha1!11_el~ri üstündeki yıpratıcı 
~rının de bu kararda payr ola 
cagmı c;anıvonını 

Hülasa. ·iRuzveİt,, in şimd. 
Beyaz Sarayda yaptığı danış
malar, donanma kwnandanmm 
iki gi.in evvelki sözleri ve Hali· 
f~ksrn ... İngiltere seyahatiyle 
bır!eştirilırse büyük bir terkibin 
yoğurulmakta olduğu, kendili. 
~nden meydana ~ıkar. 

Hakkı Süha GEZGiN 

_G_o_·, ...... N_D_E_"_'_G_o_· _N_E_I 
Yaz içinde kış 

Y akınlarda fazla duman ol· yağdı; böyle oldu" derdik .. Şım.-
du mu, yağmur da artıyor; di de ''Harp oldu; yağmur ya.ğ-

diyorlar ... Balkanlarda harbedi- dl,, diyeceğiz galiba! 
lirken, bu ''nazariye" ye iBandı- Her ne halse ... Kı8 mevsimin-
racak hadiseler görülınüştü. Gö- de ya.z günlerini andıran blr de-
zü yaşlı göklerin bütlin hıçkırık- ğişiklik gördüğümüz zaman bır 
la.:rı boşandı... Fakat şimdi ne o- sevinçtir duyarız... Fakat yaz 
luyor? Yine yakınlarda bir harp mevsiminde kış benzerine aslfı 
cereyan ettiği için mi uzun uzun dayanılmıyor. 
ya?mur yağdı!? Kış mevsiminde "Yaz günü". 

Es.kiden bir hadisenin iz.ahını 
yapamadığmıız zaman: "Yağmur 

Peşte ve Laypzig 
panayırlarına iştirak 

edeceğiz 

Bu sene A vrupada açilaca.k o
lan beynelmilel sergi ve panayır
lara daha genM;ı mikyasta iştira.
kimiz Ticaret Vekaleti ta.rafından 
kararlaştırılmıştır. Bu panayırlar -
da yapıla.calı: olan pavyonlar kendi 
tarzı m.inıa.rimi7.de yapılacak ve bil
hassa Türk motifleri knJlantlacak-
txr. I 

Sergilerın i.nşaatmd:i billıassa 
çini, şömineler, kemer kitabeler, 
brodürler kullanıfacaktır. Hükii
metımiz bu ay zarfında Pcştede a
çılacak olan beynelmilel sergiye 
iştirak için Macar hükii.meti ile 
mutabrk kalmr.ııtIT. L8.ypzig sergi
sine de iştirakimiz takarrür et
miştir. 

düf Senihayı bu heykele musal
lat etmişti. Bir heykel kırılmak.. 
la kalmamış. bir mabedin ililıı 
parçalanmıştı. Bütün kini de 
buradan geliyordu ya! . 

hasta bir zaifuı iyiliğe yüztut
masnıı andrrdığı için hoşlruııyo
ruz sanırım. Yazın havala.mı so-

l ğuması ise, bün.yesi sağlam, bir 
genç insa.nın hastalanmasma ben

~ ziyor ... Onun için, verdiği teessür 
çoktur. 

Fakat genç adam, kuvveW biln.. 
ye, ne yapar yapar, mania.lan 
zorla:r; kefeni yırtıp yine kendini 
kurtarır. 

Netekim bugün !ıava, belki tek· 
rar açrlmıştxr. 

IUKMl.'T l.rüN1R 

Uç halk hamamı . daha 
açılacak 

Üsküdarda açılan halk hama 
mı büyük bir rağbet görmüştür. 
Hamamda şimdiye kadar 2 bin 
kişi yıkanmıştır . 

Belediye. Beyoğlu ve Istanıbul 
semtlerinde birer, ayrıca ihtiya
cı bilabıra tesbit edilecek bir 
kazada olmak üzere üç halk 
ha.manu daha açmağa karar ver 
miş ve hazırlıklara başlanmış
tır ' 

Kahve tevziab 
Beledi.ye kooperatifi 500 çuval 

kaıhve tevzilnl ikmal etmiştir. Şim 
diye kadar almıyanlara verilmek 
üzere yeniden ofisten kahve isten 
miştir. 

Yeni tevziata bir kaç güne ka
dar başla.nacaktır. 

ra•·•~ hurıyet h"'k 
1 "...:rt \'e u iımctine bu ka-
l bi rpn 
lıısa r uZ\1Yet •h:;;;: maziden fa.rk-

- Merak etme annecışım .. 
Ya.zannı .. YAZAN: i.EM.AN AH ISKAL 

Eğer Hakkı Senihanm da ana_ 
sının kasabaya qetbcilerin hücu· 
mu sırasında öldürü~düğünü bil
miş olsaydı acaba bu kin ve uzak 
ltk aralarmd.ı de\Tam (>dPr miy -
di? İhtiyar b~.basınm al"Jattığı 
kasaba baskınını Hakkı şöyle 
böyle bilirdi? Belki de Seniha 
hiç bilmiyor. hatırlamıyor, sadJ. 
ce ha basını:; ağzından dinil vor 
du. Yalnrı sn var ki: Hakkının 
babası. ftkayı vakmdan görme
miş, Hak''·"' yanına aldı~ ~ • 
mau. l:ıu ÇG':uğu lr;!tirenrte~ bir 
şcyl ~ ngr('n-rı!gtı . 

Sıtma ile mücadele 
Sağlık Vekaleti memleketin 

sağlık işleri etrafında uzun za · 
mandanberi yaptığı tetkikleri 
ikmal etmiştir. 

d ~ 11 gönı11n e koyan sadece 
egildir. ~den ~eçcn arzular 

a:.zuıara te n gönlünden geÇen 
huJonetınesı 'Vaf1Jk eden hadiselere 

llnnun ik~l bilmektir. 
.' - C liebebJ \ardır: 

ll'lılletı lllnhtııiyet hükümeti 
ı tam b' 
t aı:ıık lstik•~ı •r içtimai uz,iyet o-
eJıuckı ııı le ıin tamamı o 1ara'.k 

l\ti1<Jaı ;:!iYor. Siyasi ha.yat.ta 
~ lstı&daı sa.tta lHtiklal, hukok-
1ııtlkıa1 t-'- cllJ~e hıt.ikli1, sanatta. 
llıa.._ . • aı;tikWl dar bir · t 
~l!tda ıuyMC 

hl bir ~olamıyor. .M.llleti sos-
~lltL uvzı:vct ol&J'a.k biitün 0 ooırı u · • u-
ııı"-8 e idriı1' ediyor. Flllıaldka 
'l<ad,;r ~let dö\ üşmesinl blldigi 
~l tn~<ıtakbeı bir iktısada, mös. 't. hır kuhuka, miistakbcl bir 
l'lııe, ~aııma, ti~ ıı.troşuna, sll
bıine ebıyatına, heykelint', re!>
ll'liyet:-naıisiııe ~P olan bir re
"e nılcrJi. ınıu Şef büyük tnönünün 
~"1ıde P partisinin miUeti bn 
lıatp te a.nJaını!f olması milletin 
f~larılıUkesı önünde , e dünya 
tısu ln!Jail karşısmda sosyal hiiviye
ile ta.ı.A~::;,an biran geri kalmaması 

ıı -~ etmektedir 
~nras- TİİJ'klye Cumhuriyeti harp 
~linı 1 l'eJlnılerJ içinde hiç bir 
hl:t e~ devlotle te7.adı olmryan 

'nlli Yettir, 
~~ ~ le Lozan s1Jlhu onun 
ili~ bQ ~l taym etmlıııtl1'. Filh&

~ diinya tezatlar içinde-

Vapur gittikc:e açılıyor, salla.. 
nan mendiller biraz daha küçü
lüyor, rrhtımı dolduran kalabalık 
kaynaşarak biribirine sokuluyor. 
siyah bir gölge oluyor, nihayet 
noktalaşan men.diller, birleşen 
bir karanlığın üzerine serpişti
rilmiş beyaz benekler halinde gö 
rünüyor. 

Hele .lstanbulun siloeti.. İnce 
minareleriyle, ışıldıyan masmavi 
sulariyle, lekesiz ve bulutsuz se. 
malariyle unutulınıyacak bir gü~ 
zellik a,nediyor .. 

Sevgi ve sevgililerden kendile· 
rini bekliyen yeni bir hayatın 
sevincine kapılarak gö1Jeri su -
lamnıyan Rençlerden çoğu~.un. 
daha doğrusu hepsinin. bu guzı;l 
ana yurttan uzakla...<ınıanın acısı. 
le Yürekleri eziliyor: burkuluyor, 
çe;ıeleri titriyor· ve gözleri iste· 
nııyerek Y8.Şarıyordu. Bu yur -
dun hasreti daha bu yurttan u. 
zaJdaşmağa başlarken kendini 
hissettirir .. Bu sempati başka 
hiçbir toprakta görülemez bir 
hakikattir. 

Şimdi koea gemi Marmarada 
ilerliyordu. İll< anda kamarala -
nna girerek ufak tefeklerni yer
leştirenler güverteye fırlamış · 
lardı. Akademi talebesi kaptan 
köprüsünde toplanmışlar vapu -
nm otuz ~ yıllık emektar de. 
nizci baıbasile konuşuyorlardı. 

Senihamn kulağı bu konuşmada 
gözleri hfila etraf t~ araruyordu. 
Hakkı bu ana kadar meydana 
çıknıaımştı, Yoksa son dakikarla 
~yahatten vaz mı geçmişti? Ih
tıyar babasının üç gün önce 
gripten yattığım duymuştu. Aca 
ba ihtiyar hfila hasta mıydı? Ya
nındaki arkadaşlara HakkIVI 
sormak istiyordu. İstiyor du a_ 
ma, gururu da biraz bWla mani 
oluyordu. Beklemeğe karar ver. 
dL 

Bir ara aşağı salona indi. Şef 
garsonu 'buldu. Yenek salonuna 
ineceklerin listesini rica etti . 
Hakkının admı görünce bir de· 
rin nefes aldı. 
Kamarasına . koştu, Ye~k 

vakti gelmişti. Elbisesini değiş -
tirdi ve salonun yakınlarında. sa. 
bıı sızlıkla dolaşmağa başladı. 

Tek tük salona inenlerin :ba • 
şmda Hakkı vardı. Masasına he 
z-Uz oturmamıştı ki Seniiha ses
lendi: 

- Bonsuvar Hakkı Bey. 
Hcılrkı bunu bekliyormuş gibi 

gayet sakin dönerek: 
- Bonsuva.r Seniha Hanıme -

fendi. 
Ve !Skcmlesine oturdu. Fak:!t 

bir daha cönüp Senihaya bak . 
maık veya Senihanın kendi m<l 

sasma g~ıl:rek oturmasını iı:.te 
mek kadar kuvvetli bir çarpıntı 
ya kapıldı. İ<;i iGine sığmıyordu 

Uzun boyu, sarı ~ları. irı 
beyaz rlrl? mavi ve menevişli 
gözleri Sen :ı- anın en güzel ta 
raflarıydı. Fakat bu anda üze . 
rindcki a:k.şam rdbile bir içim su 
olmuştu. Yanma sokulan garso 
nu bifo görmiyecek kadar dalmış 
tı. Serüha.nın bir keskin kahka
hasile kendine geldi . Başucunda 
garson servis ıçin bekliyordu. 
Senihanın gülüşüne bakılırsa bu 
bekleyiıı oldukça uzun bir T.a -
man sürmüşe benziyordu. 

Gö1..lerinin önünde Senihanın 
göz k~tıran hayali. kulakla. 
rmda alay eden, haykıran kah 
kahsı vrdı. Birinin hayranlığım 
ötekinin nefretini çarpıştrrdı. 
Hayranlı.ğı üstün ~ldi. Fakat i
nadı vardı. Sonuna kadar ta -
hammül edecek, Senihaya bir 
ders vermeden aşkını anlatnıı • 
yacaktL Çünkü o! .. 

Birdenbire durakladı. Ü G yıl 
hk bir emek vererek kasabanın 
çeteciler tarafından basılması 
sırasında öldürülen anasmm, ka
fasında kurabildiği ve hayalinde 
ca.nlandr:rabildiği hadar benzeri. 
ni yapmağa ~ışmıştı. Tam bi . 
tirdi, diyeceği sırada bir tesa 

Ye·llektcn sonra Kaptan kot> 
rüailne. C''ktıl;,r. Yer yer .:{ı-up -
lanmış akademi talebesinin sazlı 
sözlü eğlenceleri bütün vapur 
hall:mı güverteye toplamıştı. 
Kuvvetli bir mehtap, ılık bir 
meltem ve pürü7.SUz bir deniz 
vardı. C':ıencl·er çoştuk«a coştu ve 
kendiliğinden birinci. ikinci ve 
uçuncü mevki güvertelerinde 
yer yer gruplar peydahlandı ve 
<;ılgınca bir dans başladı. Çift
ler dönmeğz. kahkahalar savruL 
mağa ooktan hazırmış sanki! 

Hakkı bir köşeye yaslanmış 
dönenleri, eğlenenleri seyredi • 
yordu. Senibanın gözü de Hakkı
nın üzerindeydi. Ona sokulmak, 
onu konuşturmak istiyordu. İşte 
bu sırada gençlerden biri ortaya 
<;ıktı: 

- Arkadaşlar; dedi. Bir kad.. 
rii kuralım. Fakat bir teklifim 
var 

Hep bir ağızdan bu teklifin ne 
~•c1ı1ğunu sordular. GeDG kısaca 
dedi ki: 

(Deoomı'tm} 

Sıtma mücadelesi için 1stan
bulwı muhtelif kazalarında yenı 
teşkilat yapılacaktır. 

Bu iş için bütçede 5000 lira 
tahsisat aynlnuştır, 

Ku~kançlık yüziinden 
işlenen vaka 

Karamustafapaşada dökmecilik 
yapan Mehmet Dile kıskançlık yü
zünden Galatada 8-12 numaralı u
mumi evde sermayelik yapan Ah
met kızı Şerüeyi bıçakla sol ko
lundan yaralamrştrr. 
Yaralı kadın Beyoğlu hastanesi

ne kaldtrılmı!'l, Mehmet kanlı bI 
çağı ile birlikte yakalanmıştır. 

!Yirmi yıl evvelki Yakı~ 
811/lkU 

Avrupaya gidenler 
Tutulan lstatlatiklere nazaran mtt 

tarekenin akdinden bugüne kadar 
tebeal devleti aUyeden 57000 klşi be 
rayı l'eyahat veya maslahat İstanbul· 
dan memalild ecnebiyeye ıı.z1met et· 
mlştir. 



• 

e 
(Bas tarafı 1 incide> 

duğu kaideleri tayin ve te3bit 
etmek üzere komisyonun toplan 
mış olduğunu, doçent Tahsin 
Bankoğlu tarafından yazılan 
anahtarile Türk grameri adlı 
eserin mahiyetini ne şekilde ha 
zırland.Iğım, gramer kaideleri· 
nin tayin ve tesbitinden sonra 
bütün mekteplerde ayru esaslar 
dahilinde gramer okutmanın 
mümkün olacağını söyledi. 

Bu mevzu üzerinde hn.zrrla 
nan anketlere gelen cevaplar, 
bu hususta va:pılan dilekler et· 
rafında izahat vererek ~nla.n 
illve etti: 

"Başlıca. üç mesele üzerinde 
meşgul olmamız Hizan geliyor. 
Bunlardan biri, imla meselesidir. 
Arkadaşlar şikayet ediyorlar, di 
yarlar ki bir kelime okuttuğu· 
nuz kitaplıı.rda başka di<"Ter bazı 
kitaplarda b!'l"'ka, gıı.zetelerd-e 
~ka bir şekilde yazılmaktadır. 

Tedris mesuliyeti bu işi bir 
es:lsa bağla.mamrzı icap ettir· 
mektedir. Türk Dili Cemiyeti bu 
mesele üzerinde bir buçuk scnc
denberi çalışmaktadır. Diğer ta 
raf tan yine anket mahiyetin~e 
olan bir pro_;c elimizde mevcut 
bulunmaktadır. Bu projede im· 
laya ~ olan görfuı1erin ne 
oldu;:u sorulmalrtadır. Bundan 
sonra bunlan bir esasa bağln.· 
mak ve tutmak mümkün olacak 
tır. 
tmıa projesini bir anket ula· 

rak sunı:ycruz. Gelen cevaplar, 
t.etkik ve tasnu olumıca.k , on
dan sonra bunu bir prensip ka· 
rarrna bağlamak mümkün o1a • 
caktır. 

11kinci mesele. gramer terimle 
ri m selesidir. B;.ı mese!e üzerin 
de Dıl Cemiyeti, Maarif Vekfıle 
ti faaliyette bulunacaklardır. Te
rim meselesi i~lizce, f ransızca 
veya almancadan turkçeye bir 
kllı e uydurmak veya her keli· 
menin karşISina ıştılah mahiye 
tinde di~ r bir kelime koymak 
damek de::-i1dir. Bu sene en 
kat'i ·r F 1 ild,. bir kaideye bir 
esacıa tf..bi tutulmal!d.Ir. 

Kom' yonun başlıca meş"jlll 
ola~<Yı meselelerden birisi bu· 
dur. B ı husustaki calışmalar 
neticesintre verilerek karnrlnr, 
Dil Cf.niyetine nrzo1unacak ve 

kongre 
ondan sonra Maarif Vek8.leti 
bunları mekteplere bildirecektir. 

Üçüncü mesele, dilimizin in· 
şa.sı meselesidir. Dilimiz nasıl 
bir kadronun içindedir? Bunun 
iskeleti nedir? Şeması nedir? 
Kelime taksiminden tutunuz da, 
terkip ve inşaya kadar, yani 
cümle ve onun h-uruluşuna ka· 
dar, (a) sındruı (z) sine kadar 
bunun bir şemasını çizmek la· 
zmıd.Ir. 

Komisyonun mesaisi şu arzet· 
tiğim meselelere inhisar etmek· 
tedir. Bunlara mütedair meseleler 
takdim ettiğiniz diğer broşürler 
de mündemiçtir. 

Bu broşürlere bir nevi pro
gram gibi bakmak ve ona göre 
çalı~k lazımgelir. !şin bu ta 
rafı hallolunduktan sonra yapı· 
lan dilekler de t.esbit olunur. 
Ve bu suretle gramer tedrisatı 
da yoluna girmiş olur ... 

Maarif Vekfli bundan sonra ya..
pılncak münakaşalarda gayet ob
jektif olarak hareket etmek lô.8.znn 
gelccefrin.i, vaktin çok dar olması
na rağmen i'}lerfn haddizatında 
ehemmiyetli olduğunu ifade ede
rek komisyona mc~lsinde muvaf
fnkıvetler diledi. Aza.dan Hakkı 
Tar k Us, memleket hesabına çok 
faydalı bir iş olan bu komisyonu 
topladığından dolayı :Maarif Veki
line teşeltkllr ettikten sonra mU. 
zakerenin nasıl cereyan edeceği 
etrafmda münakaşalar başladı. 

Masrlf Vekili akademik mUna
knı;anm burada yeri olmryacağını. 
cavnnm valnız okul tedrisatını a
laka.dn.r ~en meseleler üzerinde 
durmak llizun geleceğini bir kaç 
senedenberl bu yUzden mektep -
!erimizde gramer okutulamndığ-nı 
ve eğer münakaşa.lnl' uzun sürer
se bu işin içinden çıkmanın mUm· 
klln ola.mryacağmı beyan etti. 

Dn.ha sonra doçent Tahsin Ban
koğlu hazırladığı kitap hakkında 
uzun izahat verdi, bu hazırlama 
işinde karşılaştığı mü.,külıi.t hangi 
yollardan yürüdüğü hakkında ldta 
brnda mevcut esnslaro ait görüşle
rini anlattı. Komisyon öğleden 
sonra ikinci bir celse daha yapa
rnk nasıl çalr .. :ıcağmı tesblt etti. 
Yarın çalrşmalarn devam oluna -
caktrr. 

(Bas tarafı l ıncideJ Lyon, 1 (A.A.) - on: 
Neoyork, 7 ( A.A.) - Ruzvelt Le Tan gazetesi, başmakalesinde 

kollgI"i: ye bir mesaj göndererek diyor ki: 
lzlanda başve!dti ile yaptığı bir D.,ktor Refik Saydamın BUyUk Mil. 
anlaşma muc'bince Amerikan kı ıet Meciisi huzurunda beyanatı, TUr. 
talarmın bugün !zlandaya muvn kiyenln vaztyeUnı tam surette aydın. 
sabt ettiklerini bildirmiştir. latmnktadrr. Bcnoist Mechinln Anka. 

Amerikan deniz silLlıendaz kı radn Fransız menfaatler için bUyUk 

talnn l~liz kuvvetlerini tamam clıemmıyetto bir vazife •fa etmııı oı.. 
}ıyacak veya bunların yerine i· duğu §U dakikada, TUrklycnin hntb 
kame edileceklerdir. hareketinde ve bilhassa Bwoıst Me. 

Rlli.'"VClt gönderdiği mesajda ehinin vazıtesi dolayıslle TUrltiyenln 
diyor ki: Fransaya gösterdiği dosUuk tezahUr. 

"Ga.rp yanın küresine karşt terine ve Fransız • Tilrl: munhedes! .. 
yapılması muhtemel b"r hücum nin merlyette bulunduğl:nun teyidine 
da sevkukeyş bakımından hava karuı dikknUi bulunmaklığtmız pek 
veya daniz üssü olarak kullanıl tablldir. 
mağa milsai.'t no'•Warın. Alm~ TUrk ba,vekillnln sözlerinden, An
ya tarafın.dan ic.-,.a} edılmes~ı kara hllkQmctinln imzaladığı mubte.. 
Amerika kabul edemez. Amerı • lif muahedeler arnsmda btçb1r tezat 
ka şimdiki halde bu toprakların bulunmadığı ınnnast çıluruıktadır. Mu 
hü cümr.ınlı~n;Ja de<!isi.klik yap nyyen §Craltte TUrkiyenin harbe mü. 
ma.k niyetinde değildir. Bu ada dahnl'3Sinl dll§tlncnler, Ttlrk zımam.. 
lnnn Almanya taı:afınd8:" işgn· darlarının hnklld nlycUerinl iyi bil.. 
li l~ tereye yapılan ıaşe ve memtıı w bu aureUe bun1ann alyas1 
harp malzemesi sevkiyatını ha 1 hesaplan yanlı§ çıkmıştır. ÇUnkü TUr 
lc'd"r edecek bir mahiyet p;öste kiye, milli arazlsl doğrudan doğruya 
1'Cb

0 

·r. Binaenaleyh ordunun hUcuma uj:l'raınadığt tak<llrde, ailAhn 
lba h."UJD.andanı sıfatil~ ~and:ı sanımamnıta katı !JUrette amıetmlf 
ile Amerika ve "!111erıka ile bıl bulunuyoTdu. 
fımum sevkulcey~ı noktaları ara TUrk • Franmz muahedesi. Türk • 
sındaki deniz mün:ı.l·ale yol~a~ı Rus Jostıuır ve bltarnfıık muahedesi 
nın emniyetini temin etmesi ıçm Türk Alman dostluk muahedesi 
lazmıg 1"'n t ·rl.eri almasını b1lt1ln ·bu d'plomntlk vesikalar Tnrk 
donanmaya emr~t?m1. • •. d-...:1: emnlyeUnb tc§ktl ettı~ esas prcnmp 

!.zlanda tı-wc O ıne &.on enu bakımından nazarı dlkktıte alınmalı. 
jfm bir mc~jdka t~~:.r.n ı~r dır. Herhalde şu cihet ma.ııldnr ki 
talarınm ffil'In.! e ın " .. 1 

l '111 e baıJ\'.?kll Almanya ne olan paktm bun 
rine. h"ç b"r. ~urette mucbh~~ dnn böy;e An.kartı h'lkQı etlrıln dalm! 

e=~ce::ıe~~~rl :ıtile ıılynsetln!n esaslı bir unsurunu teııkD 
~ w•ni !zl a clıali ine t..,y·~ et ctUğl.nl tebarüz etUmıl'" ve Alman 
t m Izlanda ı uıru: eti hüküm· Sovyct anı~mazlığı karı:ıısmda Tllr. 
rani ğı muhaf " edecektir. kiye, derhal Berlln ve Moskovaya ~ 

Ruzvelt mü+ ~·"ben !f!nnda tar !lığını clldlrmlştir . 
başvc:fiilinden ı temmum·la bu hu Bu suretle harbin bllt~n hudutlar! 
sustaki rn" tab!!.katı bi'dirir b1r civarmda bllkilm BllrdUğU bir zaman. 
mektup a' iı<!mı ve aynı gün d ual:ı!, TUrklye cumburiyctlnln bnrp 
kendi ine cevap vetdiğini be- dışmdn. kalmak azmi, yUksek bir tatt 
yan ~·:;tii'. d:ı teyit edllmiıı bulunmaktadır. 

8<.'rlln 7 (A.A.) - Alman matbua. 
tı Dr. Refik Sayd!lmın BUyük Millet 

'Sizm eazeteniu:lir. Her Mecl!sindeki nutkuna V" Ttlrk • Al. 
• man muahed,.'!!:ılrı ıı..ır •t r'n!n t<>a ttsı 

VAKiT 

arzunuzu yazınız, sıze 1 ne alt t".f'cı ıntı ilk • yf .... larında ~. 
ceı..ıap verecektir rctmektro r 

-
Alman ve Romen gemi
leri olduğuna dair şayia 

Sof yadan ekzip 
edildi 

Sofya 1 (A.A.) - Alman ve Rumen 
harp gemilerinin Karadenizdeki Bul 
gar Jiman'ianna girmip olduklarına 

dair Sovyet radyoları tarabndan vcrf. 
len haberler resmi Bulgar mahfillerin 
dıı katiyeUe tekziP. olunmaktadır. Bu 
haberler tamamlle uydurmadır. 

Çin -Japon harbinin 
beşinci yıh 

Tokyo, 7 ( A.A.) - Japonya 
hükumeti, Çin - Japon harbi· 
nin beşinci senesi baş!aıaten yük 
sek a.slreri makamlarda mühim 
değişiklikler yaµmıştır. 

Ezcümle cenuıbi Çindeki sefeı i 
kuvvetler başkumandanı general 
Uşiroku general lta1akinin ye
rine Çin seferi kuvvetleri kur-

unan 
kralı 

Ordu teşkil 
edecek 

Lond.rn, 7 (A.A.) - Yunan Kralı 

Jorj, ctnubt Afrika seyahatinden ln· 
giltcreye avdetinde ilk iş olarak §Up· 
hesiz Yunan mUscUA.h kuvveUerfnill 
talimleri, techlz edilmeleri ve artırıl • 
maıarlle me~gul olacaktır. 

Malilln olduğu veçhlle Yunan bah· 
rlyesinln yıırı.s•ııdan f:ı.:;1nsı Yunanis
tan harbinden kurtulmuştur ve §imdi 
Brltnnyıı. Akdeniz donanması ile teş· 

rlkl mesai etmektedir. 
Hava kuvveUerl mcn.."llplarmdan 

mühim bir kısım da Yunanlstandaıı 

kaçm'l§tır. Ta.hllyc edilen Yunan kıta· 
ınrmn mensup askerler ve Mısırdaki 
Yunan cemaati tarafmdan te§kil edi· 
len kuvvetlerden mUrckkep oldukça 
mUblm blr ordu da te§kll edilmekte • 
dlr. 

.Meınlcketlerlnln kurtnrılmnsına iıı· 

tlrak arzusunda bulunmasından do!a· 
yı diln:;nnın her tarafında bUyük mik· 
tard::ı. !:ura askerinin gekccği tulımin 
olumı.blllr. 

Şımdillk harbiye nazın Dimitnı.kis 
ve ba.lınye nazırı Amlral Salcellariu 
Ortaşarktaki Yunan kuvvetıerile ka· 
lncaklardır. 

ma&n=i~~:a~y~~~~~k· Alman tebl"ıg""·ı 
askeri §tlra ~·rna tayin _OOi j 
len general ı azam.ura ye:r~ıne fBas tarafı 1 incide> 
Koı:e. or?~u kwnandanlıgına edilmektedir. Pripet ba.takhkla 
getırılmıştır. nnm simallnde Alman ordusunun 

Yüksek askeri §Ura ~sı~n birlik.l~rl ilerlemekte, Dlııyepcr ve 
ş-encı:_al Okan_ıura ~ezxur şura dvina'nm yukan mecra.m istikame. 
auılıgına ta~ın ~~ ,:ıe. erı:I tinde uzanan cephede ça.rpı:şmnk • 
Ta.cıa:un yerme şımalı Çındekı tadrr. 
seferı kuvvetler OOşkumandanlı· Alman • Finlfındlya kıtalarmın ha.. 
ğma tayin olurun~tur. rcktı.l.ı plft.n mucibince devam etmek. 

enubi m 
da har 

-
Llma, 7 (A.A.) - Pnzıır gü· 

nU Peru - Ekuatör budndutida ce
reyan eden hfı.dise hakkında Peru 
Jıw.umetJ ta.rafından ncsredilen 
tebliğde hfıdiscnm mcsuliyeti Eku 
atöre yilkletilmektedir. 

Tebliğde şöyle denilmektedir: 
6 temmuzda Elruatör hududun -

da Zarunula. mmt.ahasında miisa -
demeler olmuştur. Deloro eyale
tinde Ekuatör krt.a.ları Aava.rdes, 
Palma ve Ohu.rgal mevkilerindeki 
hudut karakollamnıza. taarruz et
mi.<ilOrdir, Peru kıta.lan bu taar -
ruzu tardetmişlerdi:r. 

Pazar gü.nli gece yarım Ektıatör
lülcr tekrar ta.n.rnızn geçerek Pe
ru arazi.sine gtrmeğe te5cbbUs et
mişlerse de gene geri pliskürtW -
mUşlerdir. Cereyan eden muhare
be neticesinde bir Perulu ölmUı:ı, 
diğer liçü yaralanmıştır. 16 Elmaı-
törlil ölmilştUr, · 

Asl:erl makrunlarca. mUdafaa 
tedbirleri almm:rştır. 

Quito, 1 ( A.A.) - Neşredilen 
bir tebliğde 4 Peru tayyaresinin 
üç Ekuatör §eb.ri il.zerine n'.km
lar yaptığı bildirilmektedir. Bir 
kilise. aske.ıi lbara.l{alar ve bir 
ev harap olmuştur. 

Quinto, 1 (A.A.) - Eküvatör 
resmi tebliği: 'Peru muhafızları 
Huaguillas ve Chacras arasında 
J<~küatör topraklarına gimıi.sJer
dir. Knrşılrklı topçu ate§i tea.ti 
edilmiştir. Peru tayyaresi 01.ae 
rasa Balzalito ve Guabillaya kn.r 
şı yirmi dakika süren bir hü 
cum yapmı.slardrr. Bir kışla ve 
bir ev yıkıl~tır. 

Burada halk arasında harp 
galeyanı art.maktadır. 15 bin ki 
şilik bir halk kütlesi vatanpera 
verane şaııkılnr söyliyerek Guin 
tosokaklarmda dola.,,c;mıştır. 

Halk, cenubi Amerikanın kur 
tancISI olan Sim.on Bolivarm 
heykeli önünden geçeııken hay· 
kırmış ve Penıya misli ile mu 
kabele edilmesini istemiştir. 

Fevkalade salahiyeti haiz bir 
icra komitesi teŞkil edilnm;tir .. 
Muhtelü sınıflar sil:Wı altma 
alınacaktır • 

Sovyetler 
f apongaya 
nota verdi 

l\loslmvn., '1 (A. A.) - Sovyet 
Rusya hUkfuneti Jn.ponyayn bir 
nota tevdi ederek Tokyo bükfune
f n 1 n Alman • Sovyet muharebesi 
hı ı•,,ndakl vaziyetini kat'i .suret.. 
tc tasrılı.! da\'ct ctmi,.tir~ 

tcdir. 
Almnn ta.yyarelerl pazor gUnU dUş 

manm blr çok tnnklannı. zırhlı kam.. 
yonlarmı imha etm~ lor, Sovyet bı:. 

tnryaalrmı işe ynramıyacak bir hale 
goUrmi~ler ,bir çok trenleri, yollan, 
cephane dcpolanu teahrip otmtşler 
dlr. 

Bundan b~ka Ul<ranya'dn ri<:net 
eden kıtalara ve dllşmanm mtlsteah.. 
kem mevzilerine karşı da bava taar. 
ruzlan yapılmıştır. 
Diğer birlikler Smolcnsk mıntaka. 

smda ve Peipur g!llUnUn şarkında 

d~ınnn kıtaıarmı bombardıman et. 
ml§lerdir • 
Bombardıman tayyareleri Uo pike 

bombardıman tayyareleri Finlı'mdlya 

Sovyct hududu ~ivarmcla balıkçılar 

yarım o.dnsmda kara ordusunun Uer 
ıcmcsl!ıo yardım etmişler ve muhtelif 
çaptn bombalarla dUşmanın mtlstcah.. 
kem mevzilerini dövmll§lerdir • 

D1ln Sovyctler 204 tayyare kaybet 
mişlerdir. Bunlardan yUz aıtuu hava 
mubarebelert esnasmd:ı. lınk b1rl yer 
de vo Uç1l mayn gemileri etarnfmdon 
tahrip edllmlı,ıtir. 10 Alman tayyaresi 
kayıptır. 

Baltık denizinin ıµrk kısmmdıı. Al 
rnan mayn gem!lcıi dört Sovyet buh.. 
rlbino tes:ıdUf etmişler ve bir saat 
devam eden muharebe neticesinde a. 
tılo.n top mermileriyle muhrlplerden 
birinin hasara uğraması Uzertnc dll§ 
man çekUmi§tir. 
Aynı Alman mayn gemJreri dll!lma. 

nın yedi bombardıman hllcumunu 
geri pU.skUrterck Uç Sovyııt tayyare. 
si dilşUrmU§lerdir, 

nerlln, 7 (A.A.) - D. N. B. nJn 
bildirdiğine göre, 4 temmuz akşnmr, 
şnrk ccphC!linln cenup bölgcslnde dU§· 
me.n koU:ırma karşı harcJd\tta bulu· 
nan birkaç Alman savaş tayyaresi. 
blr yol iltisak noktasında 15 tank ve 
20 kamyon tahrip etmltı ve büyük 
miktarda druıa birçok arabayı hasara 
uğrntmıgtır. 

&rlln, '1 (A.A.) - D. N B. nln bH· 
dlrdlğlnil gı5re, 2 temmuzdan itibaren 
72 eıı.at. zarfında, §ark cephesinde ye· 
nlden 345 tank, 291 top, birçolt zırh· 
ıı tren ,.e sayılnmıyacıık kadar her 
tllrlll sllAll ve tcclılzat almmı§ veya 
talırıp edll~lr. 

Bo:rlln, 1 (A.A.) - Beskld ne Prs
pet arasında mnğlQp edilen BoJ§'Ovlk· 
ıer de Stalin hattmn doğru alel!l.cele 
çekllmeğe ça~yorlar. 

D. N. B. nin öğrcndiğlne göre, Al· 
man kıtalarmııı tazyikma ve Alman 
bava. kuvveUerlnin mUtemadl taarruz 
ıa.nna. binaen bu Sovyot kıtaıarınm 

ancak az ehemmlyeW kısımlan müs
tahkem hntta va.rabUccektir. 

Bc.rlin, '1 (A.A.) - Voliniden 
~ekilen bolşevikler, yeni mfidafan 
lhattmn.ı Stalin hn.ttmm modern 
3stlhkamlarma varmaya. teşebbfuı 
ediyorlar, 

D.N.B. n1n öğrendiğine gijre Al
man kuvvetleri diimdar ha.tla.nnı 
yardıktan sonra. bu istihk&nlnr sis. 
tomlııe laı.r§ı mücadeleye başlamış 

Amerikan efkarı 
Rus mukabil 

taarruzuna 
•• • 

guvenıgor 

Başhca Rus 
kuvvetlerinin 

Henüz harbe girmedi
ğini kaydediyor 

Ncvyork, 7 (A.A.) - Amtırlkada 

gittiltçc gerckleşcnblr kannate göre 
nnzller Rusyn seferine ba§lamakla. 
beklediklerinden fazla dUııman kazan.. 
mI§lardır. 

Başmakalesinde Novyork Herald 
Tribun gazetesi Almanyanm ııimı!ikl 

vazlycU ile Aimnn ordusunun Fransa 
da vo Polo:ıyada aynı mllddct zarfm
dtı katettiği mesafeler arasında bir 
mukayese yapmıı.ktadrr. 

nadyolar, Hus mukabil tnarn.ızu 

hıı.kkmda. nikbinane tefsirlerde bulun.. 
maktadırlar. MUft"ssirler Rus mu~ 
vemct!.nln uzun süreceğini iddia et_ 
mckten içtinap etmekte iseler de nıı ... 
zllerin henUz kat1 bir muzafferiyet el. 
do etmediklerlnl ve baıılıca Rus kuv
vetlerinin henüz harbe girmedikleri,. 
ni kaydcylemcktedirler. 

Soy e tebliği 
(Bas tarafı 1 incide) 

yet kıtaları dU~m:ı.na mUblm tank za.. 
ylatı verdirmlşlerdlr. 

Polostsk istıkametlnde Drlnayı geç 
mek isti.yen crn,manla bUtUıı gece §id. 
detli muharebeler yapılmı§tır. Bütün 
taarruzlar gert pUskUrtUımuı.ı ve dU 
m!Ul nğtr z.:ıyiata u~rnWmııtır. 

Besarabyndan Almanlıı.r ilk hedefle 
rine kadar geri pUrkUrtwmUşlerdlr. 

Riga. körfezinde cereyan eden bir 
deniz muharebcstndc iki Alman dest
royeri bııtırılmı;,tır. 
Finl~ndiya kor!ezindeld mayn tar. 

!asında bir Alman denizaltısı tahrip ı 
cdllmlııtir, 

Sovy.et sabah tebliği 
l\lo kon, 7 (A.A.) - Sovyct ~

tihbarat bUrosu tarafından bu sa. 
balı ilk saa.tlerde ne§redilen Sov. 
yet tebliği: 

6 temmuz giinU, motörlil cUzU. 
tamlar arasında muharebG Ostrov, 
Lepel ve Novograd • Vollnsk böl
gelerinde büyük bir şiddetle de
vam etmemiştir. 
,Ostrov bölgesinde, düşmana kar
şı yapılnn enerjik mukabil hUcum
lar dil5mnna. nğır zayiat verdirm~
tlr. 

BUtUn gUn, Visna. bölgesinde çok 
§lddetli çarpTŞmalar cereyan et
mi;stlr. Öğleden sonra tank hil· 
cu.mla.rma maruz knlan dUşman 
motör!U kıta.lan, tedafüi vaziyete 
g-eçmeğc mecbur bırakılmıştır. 

Borisov bölgcysinde, krtnlarmıız, 

düşman motörlil cüzütamlarına 
karşı taarruza geçmiştir. Öğleden 
sonra bu bölgede Hiddetli çarpıır 
mıı..lar cereyan etmiştir. 

Bobrulsk bölgesinde, lut.nlanmız, 
d~anm Dnieper'i geçmek i(iin 
yaptığı bir çok tcşebbUsleı-i t.ar
detmiştir. Düşman, bu bölgede 
vukua gelen muharebelerde nğır 
kayıplara uğramıştrr. 

Novograd. Volinsk bölgesinde 
düımıan motörlü cUzütrunlan hil· 
c~larda. bulunmu.<ıtu.r. Aııudanc 
mukavemet eden kltalarmuz düş. 
marn durdurmu§tur. 

Cephcrun Besarrubya bölgo~irule, 
krtalnrnnrz, Bcltzi istikametinde 
hticum eden dllşmnn piyadesi vo 
cüzütamlariyle §iddetle çarpL5I11ak. 
tadır. 

Cephenin diğer bölge vo mmta
kalarmdn., Iutalarmırzm vadyeti de. 
ğlşmcmiş olarak kalmaktadır. 

Hava. kuvvetlerimiz, faaliyetini 
düı;man motörlil cüzütamlan Uze
rlnde tem~.rkilz ettimtiş ve bu su
retle kıtalarımızm harekatına mü
zaheret etıınlştir. lJk rnporla.rn. gö
re 5 temmuzda. hava kuvvetlc:rinıiz 
28 dli;,man tayyaresi tahrip ebnlı.ı
tir. Bizim kııyrbnnız 8 tnyyaredir. 

!ardır. Çok kuvvetli müdafaa si -
lfı.hları ile mücehhez bir kaç ka -
lenin tılııuna.smı mUtcaldp, hat mU 
teaddit noktada dcllnmiştlr. Al -
man krtnlannm ileri ha.roketi de
vam etmektedir. 

BcrJin, 7 (A.A.) - D.N.B. nin 
öğrendiğine göre Alman z.ırhlı kuv 
vetleri mağlup bol§evik baka.yası
nın tuttuğu müdafaa hatlarını döv 
meye dlin de de\'anl etmişlerdir. 
Çok çetJn harplerden sonra en son 
sistem 20 beton mğmak f§gSJ edil
miştir. 

Bu Almnn ilerleyi:şbıde 154 ~ 
vaş ve kC' if tnnkı ile ağır ve orta 
-çapta l 00 top iğtinam od~c;tir. 

Londra, 7 (A. A.) - B. B. C: 
Amiralliğin tebliği: 29 Hnıl • 

randa 10.000 tonluk Gorezzla ~~ 
yan kruvazörü bir lngillz dcııV k 
tısı tnrafmdan torpillenerek ~~ 
rılmıştır. İtalyanın bu tipte dO'" ~ 
kruvazörü vıırdr. Üçü Mata.ban dEl" 
niz muharebesinde batmlmrştır. 

Bundan başka. 9.000 tonluk~ 
sellILh bir tiehret kruvazörü, 6._';.; 
tofiluk bir italyan iaşe geIJW"' 
1500 tonluk bir başka gemi, ~e 
8000 tonluk bir vapur da batırıl • 
IDL5tır, 

Sta in hattı 
Stokholm, 1 ( A.A.) - RUS~ 

daki askeri harekatın ink~' 
hakkında !svcçe gelen haberl~ 
göre. Sovyet genel kurmayı,-~~ 
diye kadar ihtiyat olarak BW"o!s 
nan Lcningrad, Kiyef Kule 
askeri m.mtakalan krtaatını dl• 
harp meydanına sev ketmiş b1l • 
lunmaktadır. 

Bu taze kuvvetler Stalin ha~· 
tının öni.inde harekete georll:1ş 
lerdir. Hudut mmtnkalarıııd' 
cereyan eden büyük muh~ 
lere i~tira.k etmiş bulunan ~ııi 
vctlcrin bir kISmı da bu }11-
önünde toplanmış bulunma.kU' 
dır. .:"• 

.Mezktir kıtalar, Litvanya. v 
U>nya, şimali Polonya ile. Voli~ 
ya ve Galiçya ıruntakalarınd~1 

muhnrebelere iştirak etmişle.ı:d~ı 
Zırhlı ve motörlü Sovyet ıh t 

yat kuvvetlerinin yaptığı si~ 
li mukabil hücumlar Alman ıte 
ri krtalarmm yürüyüsünü dur 
durmak gaye ini istihdaf e-""..nıel' 
tedir. Bu suretle d~qmamn patı 
ze:'<liyonende tatb:k . etmek is~~; 
digı ihata manevresınd n kunv'. 
mak için büyük gayretler saıfet 
rniş ve çolt yorgun düıµnüş oııııı 
cd;'miş olacaktır. "fl 
krtalarm nefes alın2.sı tenıı 

Stokholmdeki askeri mahfill~r 
bu yeni Sovyet kuvvctlerinııt 
müdahalesi üzerine hasıl olacs3t 
vaziyet hakkında bir mutaıeıı 
beyan etmenin zor olduğu ltıı' 
n:ıatindeı:lirler. Alman kıtala.t! 
mn süra!.le ilerlemeleri bu vatı 
yeti müphem 'bir vaziyete l{OY' 
muştur. .1 Bununla. beraber, ayıu mahfı. 
lcr bugünkü vaziyetin aşağıda:k1 
şelWldc tasavvur edilebileceği mU 
taleasmdadırlar: 

Baltık memleketlerinde mukll' 
bil taarruza geçen kıtalar Leni~ 
grad mmtakasınd:iki m<Y'"..örlü 
Sovyet kuvvetleridir. Bu mınta· 
kada başlıca muharebeler ~lJ. 
burg - Lcni.nıgrad yolunda ıtrun 
Astrov şehri civarında ceroyao 
etmektedir. Burada halen ça1' 
§iddetli bir meydan muharebeSi 
cereyan etmektedir. 

lkinci Alman kolunun llerle~ 
hakkmda hA.lll. sarih haberler alına • 
marnıştır. Son malOmata g6re bu kDl 
merkezt Estonynda Parpat nehri llzB" 
rinde Valka istikametinde ilerlemek• 
tcdir. Ostrov etrafmda cereyan eden 
mey<!an muh:ırebcsinin nclfccsin dil' 
tızaren bu kolun durmuıı olmaaı lhtı· 
mali vardır. 

M.lnı!'lt - Smolensk cephesinde nıu· 
harcbe, asıl StDJln hattı üzerinde de" 
vam ebnektcdir. Burada Ruslar gıld • 
detll mukabil hUcumlarP. geçmekte' 
dirler. Alman resmi tebll.ğt .Almanla • 
rm Dlnyeper nehrine vardıklarmı bil' 
dlrmektcdir. 

İsveçli nakeri mUtehaSSI11lara göre, 
§llrkt Gaılçya Ue Bukovlnada da buna 
benzer b!r vaziyet vardır. Klyef • 
Harkof askeri mmtakwmla mtl1111up 
zırhlı kuvvetler Alman, Macar, Slo· 
vak ve Romen kuvvetlerinin te3ebb~ 
ettikleri çevırme hareketine karııt koy 
mnk maksadlle ııiddeW mukabil hU -
cumlarda bulunmaktadırlar. Bunu1n 
Ruslar üzerine yapılan tazyik m1lte
madiyen artmaktadır • 

Sovyet • ltalyan siyasi 
memurlarının 

mübadelesi 
Roma, 7 (A.A.) - Rus elçili· 

ği memurları Moskovadaki tta.ı 
yan siyasi mcmurlarile müibada 
le edilin k üzere Roınadan ha -
reket etmişlerdir. Bunlar milba 
dele mahalline en kma. yoldan 
gideceklerdir. 

Sovyet siyasi memurları ne 
birlikte iki Rus başmuharrir flp 

Tas ajansmm bir memuru c!:ı. 
~~I 



= . 5 - \ \MT 8 T.t lfMUZ lMl 
. ~ 

Bltlll Dllll ROIUK -<~ I . , ~ ' (/{. (/J_ ~: 
SPOR - - Milli piyangonun 
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MUCiZELER DOKTORU 8-7-941 
7.81 BatW 

Jll'OIT&m 
'U5.Ajau 

poetası 

19.00 Ya-. aaau 
.1 t.30 Ajan.ıı 

Ateletizm seçmeleri 
btaallul böap.,i aUethım aJan

bğmdaa: 

6. 7. 941 tarihinde yapılması 
mukarrer bulunan t&tanbul atlc -
tizm birincilikleri aeçme mil&aba· 
kaln havanın fenalığmdan dola~ ı 
12. 7. 941 tarihine tesadüf eden 
cwı:aarteei günü saat H te Fener-

"" iYazan: Türkçesi: 
PJTIGRILLI MUZAFFER ACAR 

24 
8.00 Ba:toaik 

parçalar 
uo Evin .ııaau 

1133 Tnrkçe 
pUUdar 

1%.15 Ajans 

ıt.'3 Jiamt aazı 
20.lrl Radyo ltll 

~ da nikbindir, iti -
~· 

'1' ~· Holandalıla... 
"' tıi.L.~ ve Fransızla • 
~~iben yapt.Jklan 
~·- '-4-.p olan müstahkem 
ı_ ~stü ~ taflanlar 

. Glotenburg'un mü. 
~bir iklimi 'Vardır. Çün. 
-~ :tü~m ~ğunu 
~bertaraf eder. Kömür 
~ n ~k zengin olan bu 
~ ~~n bir de büyük silah 
8-ı f~ tnlnıat fabrikası vardır. 
k~r, bb- k~n bir hissesine Vi. 
hıases· ~e Krup. üçüncü 

- ~ d4'! Jizel sahiptir. 
- -=l de kim? 

Gra.ıı ~ dElmin söylemiştim y:ı 
ten~ .~.Harp esna.sır.da. Glo 
~ ~ Belçikayaı Amerika •a 
~ )-aya mitraJröz imal 
llrl iüi. Fakat Glotenh~' -
~! se vetı bund:ın ıha.ret 
~ C!ot Avrupanm en gü7.cl bi 
~m· de erıbur~?e yapılır. ~s 
~I ''llııa ~ en mükem 

- ll YI getirir. 
l..' R!_Prens de nasrl adam? 
• .,~~ bir adamdır. 
~ M...._içer, himıetkirlarına 
it. Ji~ ve balık avm:ı bayı_ 
~ Ve 

1 ~ k~mşu memleketlerle 
~ li'rar SUkun içinde ~inmek 
~adan . a para be.stmr, Bel 
1'it aın- lütün, Hoiamadan kib. 

~rg'da şc. e>rlik panl'.at 
~~~ ~ .. Yet" ir. Jizel maliyesi. 
kl~~el idare etmesini bil. 
~Olııon Skoaa fa trikalanna on 
ll\Je ~ ıs rlamı ve muk bi 
~ \t t • 1 ü ile pancar ve 
ti. ~Un~ini kabul eltirmi~ • 
~l f hrikaları enteresan 
faJııt Sr-arı hu alış verişe bir de. 
~ otrrı !.!%?\t>ali göstemıek için ra
\& ~!ar f~kat bir daha baş_ 
~~,~~ğa teşebbül!! biL 
~rdı. 
~ Ç(i~ buna ihtıyaç da yok
~U1!k)tır Glotenburg i_çin on 

ij r.ı fazla bıle geiıyorou. 
' oı: ~nburg denen yer e. 
~tk ~ bin ki'lometre mu
~ tr Verden i00rettir 'Ye 
~~ ~ nıilyon kişi yaşar. 
l'l ttı ·a.smın altın do-
~ç )U~ >arn bır ln sam vardır. 
.. et ~~ ~e~breı bıı memle -S JŞtlri.k ebnemiş oklil. 
~. bit ~esi için mükem· 
,:,._"'! lı ~ oknuştur. Gloten 
~~ asında en büyük ser
~~lar ~l Jyanlar mnumiyeL. 
... "'ftUeıJt ı e şu veya bu <k>St 
d1t. ~Ueriıı maliye nazırları-
~~ Vıyana muahede
;~·a h~ alD"ken Gloten 
:-'-~İt et-.ı.~.. dokunulmamasını 
$~ Naolyon da Glo -
li ti~ k geçerken dıınntıt1 
n b(ıl'Uk ll'athanesinde Jjzc -

:t'aJ \tolı r -~inin i.şıkı Geoo
~1 "'""K"hen ile satranç oy -
. İlatt.a . 
ıle ~~k kimseler Jizcl 
~ ha Van loghen arasında 
~- ~i~~bir m~~ gö: 
~ h ._.'"'86a mavı gözlen 
İ~('fnen &.YnI gibidir. 
~r Olan bir şekilde a.nanelerc 
er ~ G!Qnburg'da şimen ·• 
~ ~ tu'lan h&li. yüb sene ev
~ Yani iUc defa olarak 

'~it- •1,!~bel hattında şi
t 'al~1'\ .,~ği gUnlerdeki gibi 
~da Claketler giyerler. Glo.. 

blanmak §iddetle 
ll' ~ gü~ JiJJeli birçok defa.. 
~da", J)i..ı~~l'Cinlere eerçelere, 
.. ~~~- aerperken gör -

~tgô~ fiiur~· Ji2Jelin kendi -
h~ "\7eıruı-en de vardır. Me. 
~ oıuı..~}ıeyeti ta.rafından 
.:~ ar~ bir sürü eer 
Cilt ed.ı...ı... --naan gdmesini ter _ 
J~'"der 
~ ~ 

0

defal&r Glernma 
~ Clddeeinde durup bir 
'8lce.&.._; Cllt.e, istediği va.kidir ve 
~.t--ırı kendisine "mirala-
~' "-nt!!ldanım" d&balt~ ~- Halkm kendi 
~ ~ ~i biı:l.a.t :a ~ h~ ilniVeraite salonla. 
•• ,er ~ t...~~ne devam 
'Clebe ----~· için de 
)ter, ~ dakt.iJo elbisesi gL 
~ ~l ~. genif ke· 
,:•rqe ""'---er takar, ba.şnım ü-
~aı.ı~t inıaı ettiği küçük 
Oı....ı.~~· 

""-' kfV' Rtbel tebtili kıyafet 
~~-~le kenıu.tni ta. 
~ ~l.Qten ~ük çem. 
~~- ~~· ·"' kendi ıa.~ ldn-{~ lrulağile 
.._. wa..:-' A&aUt arMnıda dola.. 
dl? --... hüteaıııtn İlmi ney--~ 

Diye Teodor cevap verdi. Judi 
OJep devam etti: 

11.to 'J'Urkçt> 
plAklar 

ll.llS Ran§ık 
program 

18.03 Orkestra 
J8.30 Mcınleltet 

zeteet 

·-·~ Şopenden parçalar 
21.00 Ziraat tak 

•imi 
21.10 Haftf faal 
21.10 oKnU§lD& 

21 •ıs lObik 
program 

22.30 Ajana 

bahçe stadmda yapılacaktır. Bu i
tibarla 3. cü, 4. üncü kategori at. 
ietlen 10. 7. 941 perşembe günü 
aqamına kadar kayrt.larm.ı yaptır. 
malan rica olunur. 

Tenis müsabakaları 
TCldtı ..ıanhimdaa: 

Milli piyangonun 6. ncı tertiıı 
3. Uncll çekilişi dün Eskişehir 
stadromunda saat 17,30 da <:ekil
miş ve bu çekilişi kalabalık bir 
halk takip etmiştir. 

Bu çekili:ıte kazanan numarala 

- JiRI haftada bir bre hu
ta.baılacı kıyafetine ~ ba 
taneye giderek ameliyatlarda 
hazır bulunur, doğuran kadmlar 
ve doğan ~Jdarla meşgul olur. 
Beyu e!bise ve ktrmızı salib ta
Ş!J :ı.n beyaz Bone ile resim cı 
kanna.ktan pek hoşlanır. hasta •• 
nede çaltşruıılar kendisine lodo 
form - Gödl derler. Çünkü Ç<X: 
gtı7.el baca.klara. !lahip olan Jizel 
hakikat n bir müzikhol daneö • 
zilne benzer. Her uç dört ayda 
bir Ji2!e'l yeni elt;):~ıer ve biHıas. 
sa. kıym"tli kiirkler almak iste 
diği zaman hir seri hatıra pull:ı.
rı çık~··hr \'e bütiin dünya bu 
pulları kapış kapıı:: alır. Bayram 

1 
ı - Bölgemiırjn 941 yılı tenis ıı nşagıdıı yazıyoruz: 

birincilik miis&balralarma t!) tem· 40.000 lira kazanan numara 
.-..·------------. mus cuma.'ı"t.esi gUnil başlanacak 1 161619 

ve müaagaiialar bölge kortlarında 111.000 lira kıu.:ı.nan nuınarnlar 

Salı IÇarpmb . 
8 Tem. 9 Tem. 

('Nn.ahn ı.; IC. Alur: H 
llı7.ır M Rıur: ~ 

r,-tınlerindc Jizel süvari miralav Otirw,.ıı •.36 R.53 •~7 8.M 
iinıfonna mı gh·erek bcra~i-1- ıs 
de erk'\nıharb" •ecıi ~"' ol •ıP. ı Ögı" l2.l9 

halde> ekr" rıyctin' top~u b rlil le. İkindi ltl.Hı 
·~ 1219 
1\.3:) 16.19 

4.36 
8.36 

yapılacaktır. 5369, 110091, 2274.69, 249939 
5.000 lira ka7.anaıı numaralar 2 - Ahvali hama dolayısil 

kafi miktarda tenla topu bulunq- 9262, 30783, 72346 103660 
madığı cihetle bu müaahakalara an- 159861, 192831, 2085i2, 264999 

2.000 lira ka7.anan numaralar 
eall ajanhkça ayrılacak te~ler &nu 6674 ile blten 30 bilet 
iştlrlk edebileceklerdir. 

3 _ l'apıJ:ac.k miiaabekaJar: Sonu 7655 ile biten 30 bilet. 
a _ TeJı: kadınlar 1.000 lira kaunan numaralar: 
b _ Tek erkekler Sonu 1727 ilo biten 30 bilet. 
c _ Çift kadınlar Sonu 9202 ile biten 30 bilet. 
d _ Çift ttkekler Sonu 9228 ile biten 30 bilet. 
e - Muhtelit. Sonu 9678 ile biten 30 bilet. 

600 Ura kazanan numaralar 

100 lira kazanan numaralar 
Sonu 484 ile biten 300 bilet. 
Sonu 554 ile biten 300 bilel 

5{) lira kazana.ıı numaralar 
Sonu 155 ile biten 300 bilet. 
Sonu 453 ile biten 300 bilet. 

10 Ura kaz.anan numaralar 
Sonu 59 le b:'ten 3000 bilet. 

4 lira kazanan nuın.anlar 

Sonu 5 ile biten 30.000 bilet ilc
:ranıiye kazanmışlardır. 

40.000 liranın bir parçası Ada
na, bir parçası İstanbula aaWmı -
tır.. 10.000 liralar Mardin, Kihta, 
DUzce ve İstanbula satılmt§tır. 
5.000 liralar latt>.nbul, Suşehri, Gü· 
mü§ane, DemJrdağ, Gaziantep v 
Kayser: de satılmıştır. 

rinin teşldJ ctti~ı <'filrcn kuvvet_ Altşam 19.43 ı2 oo ıus 12.00 

~~~~:g:![;f !: __ ;n ... Y111_•:_k_2_;_:~-~--~~-ı~--2~_::o_a __ :_:~_1_.I Fi!~§.~:;;:~ 
dusunun topçu kUY\"etle.rİ değil, u.· Takt11lm: Tallmhan~ ! 

Sonu 0589 ile biten 30 bilet. 
Sonu 1911 ile biten 30 bilcl 
Sonu 3892 ile biten 30 bilet. 
Sonu 5337 ile biten 30 bilet. 
Sonu 9778 ile biten 30 bilet. 

2.000 liralar 13 tanesi Ankam. 
13 tanesi İstanbul, 5 tanesi lzmir, 
-t tanesi Adana., 3 tanesi Mersin, 
2 tane.si Eski.şehir, 2 tanesi Gui
antep, 2 tanesi Akhisar ve birer 
parçası da Ordu, Akçaabaty Tarısuıı, 
Kayseri, Artvin, Edirne, 1sk€ndc
nın, Kastamonu, :&u-bn, Muğla, 

Çanakkale, Niğde ,Antakya, Hav
za, Dcmlrcl, hm.it, Pmarba§ı, Mi
las, Samsun, Malkan, Safranbolu 
Kangal, Cebelibereket, Trabmon. 
Mnlatyada satılmışt.rr. 

Glotenburg r ök31arının o se • B Oöagor Ap. i 
nenin marnulatmd~ndır. Dahn Beyog""lu Halk Sinemaaı · R _. ..... ö"'....._ İ 

T
· .. ·-ı :: e.,._. ,. ... "'"'8 eoara 

el ~su bunlar o sene lınal edi J - Mıtklne sdam. &!r1 r.aaı u :mssu:aıawc a::mm:::ma:am 
lceek modellerin c~ntivonudur. 
Ve t.eş.'1-ıir olunmaları icin ~ra-
im günlerinde caddelerde dolaş. 

tırılırlar. 
Her m mlekctte askeri ve tek. 

nik tahsiller bu münm:ebctle 
Glotenburg'a ~elerek. Paristc 
otomobil seııgi~ini ~eziyormuş 
gibi fabrik:ılarm son imalatını 
,gözden geçirirler. Tin Wbarile 
Fransıza benıiyen Jizcl Ko!~t. 
Moruva, Jradu g' i muharrirleri 
da.vet ederek uzun müddet ya -
m:nda alıkoyar. 

Klodet ile Alekııandr Saka.ro
f'un fevkalade iyi dORtu olduğu 
için bir daııs mektebi açtırmış 
ve kendisi de hlmusi dans ders 
leri almıştı. Gloten~ gayetle 

hirden. 
: - l>olu dizgin. < K.ovbo~· ). 

1 - IUlld. 
----0-

Rasit Rı.z.a Tiyatrosu 
8-7-9il salı günü akşamı 

O&:üdnr Ayparkta - Asilzade· 
ler - ltomedi 3 perde 

Suadlye. Şenyol Çınardihi Aile 
tlyatroeunda '1 Tcmınuz puarteei 

günü akşamı K A N I!. Vedat 
Lütfi 
~ 

Suadiye Şenyol 
Tiyatrosunda 

Bu akşam maruf ilim rejiııörU Ve. 
da.t Ortı tarafından K A N ?.. 

büyük bir lisan mektebi a~tıtdı Kiracısını odunla 
ve lisanın hayattakı ehemmi- yaraladı. 
yetin" anlatmiik için mektebin 
kapısma Korneyin !fU cfmlesini Büyükderede Bağlar yolunda 20 
yaz'lrrd · numarada oturan 50 yaşlarında 

"On li~anda yalan söylomesi· Abdullah oğlu Ahmet Cimri, diln 
ni bilin .. ., g""e saat 11,5 sralarmad ev~ gcl-

Jizel bir de nebatat ~esi m'ş ve merdlvencle ka~ıla.ştıgı ay
mevdana getirdi \' bahçenin 1 nı evde kiracı Buralı Haaan kw 
mcthaline tabiata karşı duyul- Fatma Erdul ile bir meaeleden 
mMı Ji.rmıgelen hiirmeti çok şiddeW bir kavgaya başlamıştır. 
gı:zeı hül~ eden şu Alman ve Ahmet Cimri . ka.vga . ~nunda 
cizesini havi bir levha diktirdi: Fatma Erouln eline geÇi:rdiğt. bir 
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t;SBAM VE TABVJl.AT 

Muamele olm&nu§tır. 
Mürver ağacı önünde şapka· odunla baıimdan yara.l~lir. Ya· 1 

nızı çıkarın,. rah kadm Beyoğlu lıa.sta.ncelne kal-
( Deoomı oor) dınlmış. ıau<;lu yakalanmıştır. ------------ı 

250 Ura kazıutaa numaralar 
Sonu 0525 ile biten 30 bilet. 
&>nu 3192 ile hiten 30 bilet 
Sonu 6505 ile biten 30 bilet: 
Sonu 6803 ile biten 30 bilet. 
Sonu 7852 ile biten 30 bilet. 
Sonu 8575 ile bllten 3() bilet. 

Kaptan ve makLTıİstlerin 1 
imtihanı 21 temmuzda 
MayıSta yapılması kararlaştırı

lıp bilAhtre gönU değiıtirilen kap
tan \"e maklııJMler imtihanı 21 
temmuzda yapılacaktır. O gün her 
mut kaptanlar, scyrilsefahı m.. 
mmdruı tahriri, gemicilikten tahri
ri ve gif al, men'i mllsademeden 
§üaht ol&rak imtihan verecekler
dir. 22 temmur.da. kaptanlar hukuk 
ve işa:ret bilgislııden imtihana ta· 
hl tutula.caklardır. 

.Ba§kasının nüfus 
kağıdını kullanmıt 

Ahmet adında birisi, Bakırk~y 
Bez fabrikasına amele olanıl: gir. 
melı:: 5demi.cı, faka.t nüfus kliğidı 
olmadığmdan arkadagı ŞükrilnUn 
nUfus klığtdmı alarak fabrikaya 
müracaat etmiştir. 

Ancak iş anlaşılmış ve Ahmet 
be.şkasmın nüfus kağıdını kullan
mak suçuyla aeldziııcl ceza mah· 
kemeslne verilerek döl't ay 3 gUn 
hapee mahkfım edilmiştir. 

Diğer ikramiye kazanan blletleı 
de yurdun muhtelif yerlerinde sa· 
tılmıştır, 

T aharrı memuru 
süsü veren adam 
2,5 ay hapse mahkUm 

• oldu 
Mehmet adında birisi, kesıdiaine 

inzibat neferi ve sivil talı&rri me
muru süsü vererek gedikli tale
besinden bl.rislni sokakta çevirmlı, 
karakola davet etmiştir. Talebe
nin kendisine itanti ile karakola 
doğru ~·ollanan Mehmet itiıı sarpa 
sardığını görilnce ka.ptda i§l tatlıya 
bağlıya.ra.k sıvışmak istem.Jşür. 
Fakat bu sefer Mehınedin ısran 
ile karakola sokulan Mehınedin ne 
taharri memuru, ne de inzibat ne
feri olmadığı nnlaşılm;ştır, yaka. -
!anarak asliye seklzlncl ceza mah
kemesine verilmişt.fr. Mehmet mu
hakemesi sırasında deınlştlr ki: 

DUŞMAN 

- Ben Fatih askerlik şubeei 
reisine müracnat ederek, bütün 
asker kaçaklanru yakalıyncağun, 
bana vazife veriniz ded1m. Maksa
dnn dürü.at hizmet etmekti ve bu 
88.llhiyetlc Mehmcdi başı açrk g6-
rllnce tedip etmek istedim.,, 

Mahkeme bu vaziyet karşısmda 
işi tshklk etmi6 ve Mehmedbı. u
kerlik şubesine böyle bir müraca
at yapmadığını meydana çtkannca 
deli olduğu §llpheaile kendiehN 
übbt adli mUtahedeıhaneeine g6n· 
dcmıiştır. 

~nuln her çalqılar. gtlnUDde, ve 
her mevsiminde, sabahleyin saat 
sekizi on beş gC1;e, küc;Uk Jack Har 
oi.ng, EaUngdi?kl küçük evinl terke -
der ve kend!Blnln Charl.ng Croırs so
kağındaki küçük kltapçı dWckAııına 

giderdi. 
Her yıl, bir aytık tatili 'Yardı; fa

kat bu tatıi ayında da yl.nc aynı 

hAdiee tekcrrUr ederdi. Çllnkü nere 
ye ııeyahat etııe orada sırtUsUl ~attT 
ğJ yatakta, saat yed! buçukta uyn
nır, elbisesini giyer, kahvaıt.ıamı 

yaptıktan oonra lstaayona kopr ve 
Hammenmlth'de aktarma etUkten 
IJOnrıı I..eicestcr meyJa.nouln iner, 
kUı:ük dükkAwı doğru y11rllr ve dal 
rna bademclklerlrıden hasta upğına 

bir küfür srı vurduktan sonra defter 
lerlnl açar ve her günlük ı,ine bq 

lardr. 
SrrtllırtUDe yatarak t&tlllnl geçir

mek, pcneerenııı dJŞ&nıroıdaki dalga
larm ~ağtltmmı !§itmek, bulutıarm 

yavqça hareketini &e)'fttmek, uzak 

taki çiftlikteki separatörlln yapt.Jtı 
sert gO.rlll !lyü dinlemek hakikaten 
onun için lWca bir ,eydL Evet, tatilin 
den çok bo§laruyordu. Fakat ifinlD 
\Jqma clönmealni daha miyade ee'Yl
Yordu. 

Ha11>ten eonrakl bu ~ günlerde 
ooa pek butt bir maltet t.mln et. 
mekle beraber dtlkklnmı ~k ll8TDÜf 
ti, fakat kitaplarla, yalDJB cınlarm 

a§kma me§gul oldutu iddia oluna. 
ma.zdı. KllçUk bir adamdı, bir kOtttk 
«ibi §i§man ve yuvarlaklı, el ve a. 
yaklım çok kU~kW ve bmnmla çok 

iftihar ediyordu. Jıl1zac:IDda bir ,en
lik ve n 'tblnllk vardı. kendi lleflini 

din'emesinl 86'Verdl. 

Kır& be§ yqmda olınuma rağ -
men, hıç evlenmemiıti. x.dmlarm 
oemlyetinc:le bulunmakta Jııatlamrdr, 
fakat bu hofJanma, ha.mıl olmaktan 
tıtyade umumt aebepterdılD ileri geli 
Jmdu. Yaall 1* Uda. <ma ve onun 

kU.Çillt evine bakmI§, onu alclat.mq, 
.OyDlUf, ona küfretmiş ve hasta ol· 
madığl zamanlarda kötn muamele 
yapnuwtı. Fakat hastalandığı mman 
onu sevmiş. onun iııUrııbatlnl temin 
ıc;ın her tere katıa.nlD.lftı. Bu ada· 
mm dünyada yalnu bir ~ınanı 

kalmqtı. ,, ,, .. 
Bu dll§mana alt mUbim bır nokta, 

onunla nadiren konu!JmU§ olmasıydı. 
Birkaç &ene evvel, llk defa olarak 
Eallng'de yapmaya bafladığt za. 
man, her Mbab yaptığı yolculuk es
nasında gem,, atır ve kırmızı yüzlO 
bir adam naı:an dikkatini celbetmi' 
ti. Bu adam her halde aynı caddede 
oturuyor, ve dalma Hardlng tam 
onun e'Yinln önlln'jen geçıecegt esna· 
da kapıdan dıprıya çıkıyordu. 

BlSyae birdenbire çıkfnumm abe
bi her halde bir sabah müsahabeslne 
başlamak arzusu idi. Hakikaten Har 
lll!lıl' bir 11lUddet noııra, bu lrt ve 
ağır o.nWme:ıln, yemek odulnm 
perdeei arkumda kendl.alnl bekledi -
11. Ye tam kendlai oradan s•rken 
meydana çıktıtı lranaaUnl buıl et
mlfti. 

Fakat Harding uzun blr sabah 
tnUBahabest istemiyordu. Kafası gU 

nUıı yapııacak itlerll• m._wdU. Ha
zırlamakta oldutu katalot, dUn al· 
mq oldutu Te elraerialnlD drpndakl 
altı penlllk sandığa yerlepeııl m':lh 
temel olan ucuz kitaplar, ve bu ka. 
talog" iı;ln belki bQ)'llk bir mun.tta 
kıyet teflcll f!dPCek derecede bekleıı.11 

medlk mtlblm blr acr bulmak dQ. 

tUncoaL. Bu gibi meseleler karpmı 
da blr -.tıah muaahabeai onun cam 
ar ıukM:&kb ve Hardhlgde, hlı; blr 
mukaddime yapmada.il kendlalne hi
tap edecek otan heru.ten ·en alır 
bh' dnayet bile ,Uphe edecek cleNCt 
de blr .tııcnız karakteri Tardı. 

Bu iri adam, Harcımcta filcriDoe. 
keodlainden bir cinayet bekliJ'ebUece 

Yazan: Hugh Valpol 
ği bir adamdı. İlk günü. bu adam 
Harding'e istaayona kadar refakat 
etmekt~ .ısrar etınl§U, bavadan, o 
civardaki musiki halinden ve orada 
dana eden küçtlk ve zarif k.ızd&n. 

baZı l§lerde elde eltlti hlMelerden, 
bir dul oldutundan, arka be.boedekl 
ıtır çiçeklerinden, bul eUerckn, Jıa. 

zlmel.zllkten 'H yaz tatUl.nde güiece
ği yerden bahsetmişti. 

B1ltDD bu 19ylert ı.tuyona 'Y&rma· 
dan anlatmrıtı. Trende Hardingin 
yanma otumıuıtu. HattA onun Uatü 
ne oturmuıı da denebilirdi. Ve .onra 
trenin gUrUJtnsile yanı edercesine 
f&R ve yük.sek bir seaıe pa.tateaten, 
fuulycden, ve llhanadan bahaetme
ge bqlaml§tt . 

Hardingin dünyada en OOk nefret 
etUğt blr ,ey varu. o da trenin gUrlll· 
U\stı lçlnde yUksek sesle kODUffllaktJ. 
Kendtılnln sesi de hafit ve çatlaktı, 

Hammenmlth lataayonunda onwıla 
beraber inerek, ona çarpmak ve bilet 
nrme yerinin önünden onu iterek dl· 
fer perona gttmif ve trende yine o
nun llaUlne otunıvermlftl. Sonra Let· 
ecster meydanına kadar onunla bera· 
ber y1lrUmUştU. Eğer kalabalıkta bl· 
rlblrlnl kaybetmemiş olaalardı, Haı

dlılgin fikrine göre, kendl81D1D kitap· 
çt dUkkA.nma kadar gelınll olacaktı. 

H&rcllngta keyfi bugün kaCJllışlı, her 
ne kadar herifin sesinlD yolda kaldı· 
ğnu açıkça blliyorduysa da, onun bU· 
yük flrÇıı gibi bıyığı, kitap sıraları 

arumda dolqıyor ve genif, ve t.eea· 
vUzkl.r göğ&U :mU,terUerl estyormu.e 
gfıbl g&11.DUyordu • 

Hardlng ona y{lz \>ermeml§U. Fa· 
kat erteat gUn herif yine oradaydı, 
hmlı adımlarla merdivenden inerek: 
"8abablar hayrolaun, sabahlar baJ • 
rolnıı. buglln naaılmıız ?" dl,.. ba§la• 
yordu, o kadar ki, "biz., kelimeaiDdeD 
nefret eden Hardingin çok cam akıl· 
mi§ \"C btr şey unuttutu b&haneallo 

Çeviren: F et hı Nuri 
tekrar evtne dönmllş ve dUl.kll.nrna 
yirmi dakika geç varmt§tı 

Tanıt:ıklık böylcı ba§lıyor ve z.ıvnllı 
Hardlng bu korkunç yabancı tarafın· 
dan lad.Z olunuyordu. Bu korkunç a· 
damm ismi Tonkadu, ve aebzecDlkle 
mepdU. Çocuğu yoklu, yeniden ev
lenmeyı dU§llnüyor, fakat buna blr 
karar veremiyordu. Eski evli hayatı 
hakkında, kendlslni nefretle dlnleyen 
arka1aşma nllhoş ve aamiml tafsllM 
veriyordu. Bilhassa kUçUk linrdlngio 
omuzuna elini koymayı t\dct edlnmig· 
ti. İşin tuhaf ciheti, her gUn o saııtte 
oradan geçeıılcrln hiç blrlBl.nln 'ronk· 
llWl pek öyle hoşuna gitmemiş olma
aıydı. Hardirıgln noktal nazarmn göre 
bu adamlarm bir çoğu her halde 
Tonk un sırlarını dinlemekten hoşta· 
nacaklardı, fakat Tonks bunbrm hiç 
blrlslnf tanımak istemiyor gibi gürü· 
nUyor ve kUı;ük, mütevazı blr adam 
olan Harding bu hali Tonkaun kendi 
pbmna ka11ı kuden yaptığı bir if -
kenco olarak telAkkl edıyordu. 

Fakat Ubbı adli Me.hmette hiç 
bir akli mnraz görmemi§ ve Meiı
met dünkü muhakemesi sonunda 
2,5 ay müddetle hapse mahkflm e
~f r 

Hava Kurumuna 
teberruda bulunanlar 
Hava Kurumuna yeniden teberruda 

bulunanların lslmlertnl neşrediyoruz 
Me~ıı.m Aynşoğlu 1.200, Mehmet 

CclAlettin Kulluk 1000 Moiz Avakil 
1000, Oryant Export Ltd. ş. 1000. 
Mnnoel lstrangllos 700, Zeki Bilmen 
500, Cömert Zadeler GOO, K. Karllyan 
500, PoHU Gomcl 1500, Anadolu lnki~ 
§af ~· fiOO, Yadlgflroğlu KardC§ler ISOO, 
Tcbcrrtıkoğlu 500, lOoopulos ısoo, 

:Mehmet Efendi Mııh. 400 Reraeı ve 
Hayim 400, Trak Tllrk Anonim Ş 
400, Albaynık Mustafa Nezihi 800, 
ŞUkril Ulay 800, Nuri Faik Gılevan 
800, Kanaat I<ütüphaneei SOO. Yani 
Devl toğ'lu 300, B:ıhar Yuda 800, Ha 

Hardlngln hayattaki yegAne sevda· 1 san Bczran 200, ı•umnn Sadık 200 
sı dllkkA.nı idL Her gUn ve her gece ıımıall Hakkı 200, İlıakldis 200, Vltall 
onu dtl§OnUyor, her yemekte onunJa Ne im Fia 200, Setrak Setrakya.n 200 
meşgul oluyor, ve onun lstlkball için !ıvn 200, Yaser Yuda 120, Nail Jılab 
plAnl~r çizdiği zaman kadar hiçbir met 100, Uobert Bali 100. Kolltt Pa· 
vakıt ltf:ndlslnl mesut hl&~tmlyordu. nnyoti 100, Tco!an 100, nya Anjel 100, 
Bu pICınlar Umt mahiyette dcğlldller. Şcvlcct ZuhtU 60, Sari Nlkoll 60, Hüs 
BütUn hulya \'e rüyalan, binlerce ve nü Cepoğlu 50, Mehmet Sadık 50 
binlerce elıdl ıhtlvn eden C<'slm bir Servet 50, Topuzoğlu 50 Aleko 50, 
dUklcı\ndı. Bu dDltkD.nda salon salonu Kara ~ ordanldl 50, Koço Andonyadl 
takip <>dccck ve kitap rafitın b!rlb!rl !10, D "ut N zrnl 50, İhan 80, Mus
Ostünde tavanm esrarengiz karanlığı· tat :Mazhar SO, Ömer Sudi 30, lıllhııl 
na doğru yUkseleceklerdi Orada o Papaz~lu 80, C&vit Tunca 2:1, AJek 
kadar çok kitap bulunacaktı kl, klm· sandır 215, Bodoa Mayaotlu 215, Samo 
se bu11un mlktarmı btlınlyecek ve öğ- el Tercüman 20, Relael 2<' lira. 
renemlyccekU. Bu dU§Unceler içinde 
bUy1lk bir sevinç hissediyordu Har • VAKiT 
ding :t~ blr at ynnl'ma gitmemlıll; S H 
bir dostuna ııöyıedlği gtbl, at yan§ını 1 izın gazeteniz.dır. • er 
dükkD.nında yapıyordu. • aT.Zunu.zu yazınız, ..ze 

(Devamı oor> cevap verecektir 
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ıstanbu Levazım amır ığmden iBrilen ı 
ııarıc• asker ıutaatı . ıln ıar -------aeo toD Jcuru ot ~macaktır. f(&pal.J zartıa ekailtmeat 21.7.941 Pazartesı 

ı;tıntı ... t 10 d.. Trabı<.nda asker. ısatm alma komilyoııunda yapılacaktır. 
rabmln oedel! 21,600 ura. Uk te'?lın&tı 1620 liradır. Taliplerin kanuni vesi. 
lıalarile ıeklll mektuplarmı Uıa.e .ısatinde!l ~ ua.t evvel komlayona ver. 
melen. t 233 - ~67) 

··~ AfaA'ld• :fuılı mevaom kapaı... •rfla eıuıiltmelert nlzaıarmda yazılı gür 
n eaatlude lakenden•nda aıılt9.ıi rtıtm aıına komilyonwıd& yapılacaktır 

Tallplenn kanwıl vaıkalartle «\.'<1~t mektuplartDJ lbaıe aaaUerinden bir aa.aı 
eYYel Jcomlsyona vermeleri. Eve:at ve ~rtnamelert konıl!lyonda görülür. 

Püinç. 
Sade J&t. 
Sıtır eti. 
8"11' eti. 
Bıtır ett. 

Miktarı 

Kilo 
152.000 
18.000 

1eo,ooo 
86,000 
7',000 

Tutan 
Ura 

18,720 
24,000 
40,000 
21,2150 
18,l500 

••• 

Teminatı 

Ura 
H04 
1800 
3000 
1~94 
1388 

tbale sün 
ve uatl • 

18/7/9U 9 

18 .. " 15 
19 .. " 9 
21 .. .. 9 

21 " " 15 
( 23f> - 5369) 

.llubtellt nakliyat yaptmıacı..ktu. Kapalı zarfla eksiltmesi 18.7.941 Cu. 
ma p'1 aa&t 16 da -.;ıuıaıtkaı~de uker1 tatın alma komlayonunda yapıla. 
caktıT. Tabm1n bedelJ 8660 ı.t.ra, ilk teminatı l500 liradır. Taliplerin kanwıl 
vatk&l&rlle tekW mektu,ıarmı t•·a1• eaatin..ien bir sa&t evvel komlayona ver. 
nıelert. ~artnameıerl komisyonda görllltlr. (239 - 5373) 

••• 
ı.m toD od1lll almacaktır. Kaı;ala zarfla ek8tltmesi 28.7.941 Pazarte81 

gUnG aat U de Adapazannda Mker1 •tın alma komilyonunda yapılacak. 
tır. TaJunlD bedeli 16,791 llra. il~ teminatı llM lira 40 kUl'U§tur Taliplerin 
lralmDl ver.Jcaıartle te,rlıt mektıı.,ı.vmı ihale 1&&t.inden bir aaa• evvel ko. 
ml8JOlıa ~ l!maf ve ~Lmmeal An.kara, latanbul Lv .ı\.mirllkleri 
atla aıma ~ da görlllür. (2"3 - 5377) 

••• 
Aptıd& JUSb mevadm kapalı nrfla ekalltmelerl hizalarmd& yazılı gün 

" aatl•rde Konyada aakerl .W.1 alma komı.ycmunda yapılacaktır. TııtJp. 
ıerta lrUlunl TdlkalariJe teklif m"ıctuplarmı 1hale aaaUerinden blr saat evvel 
f1aı1D1Qcma ftTDlıelert. l.ft&f ve qrt.nameleri komlayonda ıörlllllr . 

dNlll Mlkta&, TUtan Teminatı tbale 
Kilo Ura Ura stlD, Matl 
8GOO 9406 881,72 14:/'I/ 11 

10,000 6266 587,f9 H ,. 15 
220,000 98,800 7906 17 " 11 

(193 - 5199) 

**• 120,000 1ı:Uo m1tr •U almacaktu. Kapa!! aarfla ekalltmeet H.7.Hl Pa· 
IU'teBI g1lnD eaat 18 da 1mıtr Lv. AmlrliA't Satın alma komisyonunda yapL 
leeaktır. Tahmin bedell 86,000 11M, Wt temlna.tı 2700 liradır. Evaaı ve p.rt. 
_. kamf.8yoDda gllı1dtlr. Tatip1erill kanuni ves1kala.rlle teklU mektupla 
nm fbale 8Ut1Dc!en bir 8Ut evvul koml8yoDa vermeleri. (197 - 5203) ... . 

Seber Jrlloeu 40 1Lı11'Qft&D 32~.ooo kUo mtrr eti kapalı zarfla eladltmeye 
1tanm111t1IT' !llales11&.7.941 CUma lf'Ltl 8Ut 11 de Çorluda aakeı1 satm al. 
ına 1ı:oml8yonunda yapllac11ktır. Tutan 128,800 lira. Dk teminatı 9660 liradır. 
ıı:veat w prtnameai konWıyonda tıorUlllr. Tallplerin kanwıl veslkalarile tek. 
.üt mektupl&rmı lhale saatinden bir saat enel komilyona vermeleri. 

. (203 - 5211) ..... 
ec,ooo 1ı:llo •de yal& aımacaJrtı·. Kapalı ama ekalltmeel 18.7.941 Çar. 
~ 19,DU aat 16 da Eakifeu•.rde Asker! .atın alma komlayonunda yapL 
~tır' TahmJD bedeli 91,IM)O tlrL t:k temlnatı !IS~ liradır. Enaf ve tart. 
........ ~ t:ll•füQr. Taltp~ kan':Ull v..UWUU. tekW mektupla 
ıım iMie IU.tindn b'.r aat e'Yftl __..,_. vermeleri.. (211 ı ı ~261 > 

• .. * 
2000 ton odWl kapalı artla ekalttmeye konmuıtur. thaıeıd 21.7.941 günü 

.aat 16 da Kan'da askeri •tm elmc koml!lyonunda yapılacaktır Taliplerin 
~unl veaikalartıe teklif mektu.(tla-cı 1b&le 8Ut.inden bir aaat evvel komı. 
J'CID& vermeleri. Tahmbı bedeli 40.000 Ura. ak temlna.tı 3000 l!radır. 

(187 - 51531 

"'*. 
.ı.~ ton odun alınacaktır. Kara1J zarfla ek81ltme81 22.7.941 saıı gtlnU 

..-ı 10 da Zara'da aueı1 •tm ııtma komllyonunda yapılacaktır. Tahmin 
1ııtdtU ~ Ura, Uk teminatı 26f0 liradır. T&llplerln kanuni vealkalartıe 
taklit mektupJarmı thaıe aaatın.1tı.'l bir aaat evvel komisyona vermeleri. Ev-
9'( ye f&llnameal Ankara. hı~ılJUi Lv. Amlrllklerl ve Sıvaa aakerl satm 
alına kam!ayonunda ;brU!Ur. (191 - 5157) 

• • * 
Aptıda yazıJı DU a.emeıer t.111'1.C&ktır. taupıerm ntım~elerile Anka 

ıad& lJW. Aıplrllli •tın &ltD& "''mıayonuna mtlr&caatıan. Elb1ııellk kumq 
cılbetl •ertyeden nrn.cek, ,a.mııı mıallyem mQteahhlde alt olacaktır. 

Kdmç, kemer. sırma. battanı)'\l, matra, bW'Ç, portatit karyoıa. manevra 
llemerl. manevra l&Dchtz, elbl8e11' lmmq ,,. imali. ~lzme, fotin kapuUuk 
lmmat .. lm•ll (237 - 15371) 

**• Afalıda mQttarıan yazılı kuru otlar kapalı zarfla ekautmeye konmur-
lar. Uıaleat 30.7.Hl Çarpmba gllnG eaat lf de Çanakkalede askeri satın 
alma k~unda yapılacaktı.·. T&llplcrln kanuni veaikalarlle teklif mek. 
tçpl&nm üİale aaatlllouı bir sa&t nvel komwyona vermeleri. Evl&f ve ıart.. 
...- Juımiayollda ı?GrWtlr. 

... 
Tutan 
Ura 

81,300 
29,840 

85,7"0 
70,200 

18.000 
21,840 

H.290 
26,000 

... * 

Tem mat. 
Ura 
2340 
2223 
2681 
'5265 
915 

1636 
f221 
19!50 (265 - 5436\ 

7S tı. kuru fuuly-; almacaku •• Pazarlıkla ek81ltme81 H.ı 941 pazar
&ell gtlaO aaat 9 da \nkarada Lv. A.mlrlttl ııatın alma koml3yonunda ya. 
pıı.ca&tır. Beaer klloeunun ta.ınıt::; t•atı 22 kurut l50 aantimd:r Taliplerin 
temlnıttlaJ'U komt...yoru1 gelmelrır:. (283 • 151U6) 

.... * 
Afa~da yqılı :n:.ı:.ablyeler r.lıracaktır Puarlıkla ekalltmesl 18.7.941 

CUJDa gflnU uat 10 da Ankarad'\ Levazım lmlr11ği atm alma koml!lyo,. 
llUllda yapılacakln. l'a •plerln b9U.; vakitte komlavona ırelmeleP• NUmune. 
...,. komisyonda ırörtı'llr. !229 - 5363) 

c:aNSI :Wlkıan Bebertııln Fiyatı 

~- torbuı 
Bellellle 
Çul 
Tavlll balalı 
Nalbant talumf 

••• 

adet kunıt 

1000 ıs~ 

1000 400 
200 8150 
200 
100 

240C 
2900 

Afalıda JHılı m~ad aımııca~tır. Puarltkla ekalltmelerl hlzalannda 
,...ıs stm n natlerde Hadım,d5Jc!e aakert aabn alma komisyonunda ya· 
pdaea)rbr. !Jııdedeu lf"Jıra taka -nı• edecek ftat UF.erinden vtızde 15 katı 
teadaat alınacaktır. 

a..I llUrtarl ihale silnll ve Mad 
KDo 
1300 
1800 
llQO 

22n;941 1• 

n .. " 11 
22 .• - 15 

, 
tMA•' 

~ 

T. JŞ BANKASI 
Küçük T asarrul hesapları 1941 ikramive planı 

KEŞlDELER • Şubat, 2 Mayıa, l Ağuato3, 8 lkiık:ıte~rıa 
tarlblerlnı:le y:ıptlır. 

1911 kramıyeıerı 
ı adet 2000 L...l.Jk • 2000.-Ltra l 
1 • 1000 • - 8000.- • 
1 • 7~ • - ll500.- • 

' • '500 • - 2000.- • 

Yoğurt 

Süt 
Yoğurt 

Odun 
Salça 

ı 1800 
l300 
1800 

300,000 
2000 

*** 

• 

• 
• 

2l50 • - 2000.- • 
100 • - 81500.- • 

150 ,. • fOOO.- • 
20 .. - 8000.- • 

22 " • 15 
22 .. .. lf 
22 .. .. lf 

21 " .. 1' 
• 17.. .. 1' 

(291-55f9) 

8elıer kılosu 4,:5 1'ıını§tan •OO - 300 2150 - SOO - 280 - 200 -
600 ton saınan ayrı c yrı kapıııı ıarfla ekslıtmeye konmuıtur 1hale81 19-
7-941 cumıu !esi gUnU aııat 9 J• J.'u·llyede ~keri sa'1n alma komisyonunda 
yapı'acaktır. Evsat v~ ~ ... rtııa.ma'l ı\;ıkara, İstanbul Lv Amirllkıeri ve Kon· 
ya Bursa At'yonkaran•t'ar, Ba1tkeıı·1·, Bandırma, Ku(laııya 'aalceri iiltilt el 
ma kore~yoiılarında r,oı ülUr. raı ı•ıertn kanuni veslk&larile teklit mektupla 
rmı ihııle saaUnden biı saat evvel io.r,,miayons vermeleri. (1515 - 50•8) 

• ~ * 
Üç 11.det pavyon yaptı:ıııı. ~i<tır. Pazarlıkla ekalltmelerı biriaioin 

14 - 7 - il41, ikincülnln 15 ·- i - 941, üçüncUsilniln JIS - 1 - 941 
günler! saat 15 a- Akınudıo asker1 satın alma komisyonun· 
da yapılacaktır. Beheıır.in tahffiır, fıyatı 31.-i88 lira 78 kun1$tur. Muk, 
tezi çivi bu fiyata dah!ı oımay:~ clht-!' ask••riyeden ver!lecektfr. Her pavyo. 
nun kat'! teminatı 4i:.!3 !ıra 32 k>J "..ıştur. Keş!L ve projeleri Ankarada M. M. 
V. Emr.kln ı;ubı•s ndıı Vfl lst.. Lv. (nnırliğl satın alma komisyonlarında da 
görillUr. (27~5508) .... 

A~ağıda yazılt .nevad atmııc.\:Ztır. Pazarlıkla eksiltmeler. Bolayir 
civarında askert posta 700 asıo~I satın atma komisyonunda yapılacaktır . 
Iıı.liplerln belli \"SJ{Itte komlsy.ıa:. gelmeleri. 

Cinsi Mlktan Tutan "J'emlnatı 

Saman 
Kuru ot 

ton 
500 
l500 

Lira 
20,000 
32,500 

,. .. 
Lira 
3000 
4875 

bıalf' gün ve 
... u 

11/7 /9U 16,30 
11 .. .. 15 
(28~51543> 

20 adet btiyUk v~ 2~ adet .<U:Ol; bakır kazan alnıacaktır. Pazarlıkla 

eksiltmesi H-i-941 ı azarte11l \lÜ"U saat 14 de ç.anakkalede askeri ııatın 
alma komısyonunöa y.•pılacaktı:-. 1ahmln t..edell 4155 lira ilk teminatı S12 
Uradı". Evsaf ve ~ıtrtr &meal komır;;>onda gvrU,Ur. T&l•plt>rin belll vakitte 
konılsyona g<:!lrncleı!. t2!17-15541i) 

..,. . . 
f:lrkPciden Karaı-.ı.r:ına slgort:ılı takriben beher tonu 8 liradan 2150 

ton arpa nR1'lettlıilecelftfr. tııtekl' erln 12-:-941 gtınü saat 14 de Hadım· 
köyde esJ;ı komutaniık bahçe.ı:Nıc askeri ııatm alma komisyonunda ya· 
pıi:ıcaktır. Tal·pl(•rtn bcJli vakitte komisyona gelmeıeri. (289- 5547) 

...... 
ıllr tamirat •yap~ıı .ıacaktır. ı• apalı zarfla ekalltmeııl 24-7..::e.ı günU 

1aat 11 <le Kon~'ada asJ..ert ııa .m Plpıa komisyonunda yapılacaktır. Ketlf 
bedeli 16.uıo ııra Ilk l<·mlnatı j:.!l4 lira 2~ kuruştur. Keşif ve ıartname81 
Ankara, İstanbul I.v . .-\mlrllkl.>ı, satm sima komisyonunda da görWUr. 
rullpl€'rin kanuni ves•lııJarile tf'J.:ııt mekturlarmı ihale saatinden btr aaat 
111rvel komisyona \"erırıt'lerl. (293- ~51) 

• • • 
Be!ıer metresıne ~t:mln edl'r.r, ! iati 71 kuf'U§ olan 300,000 metre yazlık 

elbiselik bez pa.zarlıkltı satın a.·n·l'~..ıktır. thaıeaı 1~7-941 aalı gtınU saat 
11 de Ankararla M M \. satın elma kt'mlsyonunda yapılacaktır. 100,000 
metreden aşa{tı olmaın.tk üzere ayrı ayn teklifler de kabul ed'llr. Taliple· 
rln ~ckllf edece! ıerl ı •iktar Uz'!rn .. rten kanuni katl ~ın.lnatlar!le be1H va· 
kitte komisyona ~lrof' ert. Ev' lf v<. prtnameal 106:i kurup. komi.iyondan 
alınır f26~!>474, 

1·araıre 1;aaauır ti 
ZiRAAT BANKASI 

lüuulu' tanbı . lS88. - Sermayesı. lW.UW,UUlı l'urk ~ 
~ube ve AJail! adedi: 265. 

Zsrat 111 tıcmt 'ın ~vı banka rnuamtwlt'ri. 
....... llllrlk~ tK.IOCI l1ra Uuaadft ""1J•· 

ar.at 8&nkumd8 cumtıarab -. tıırıanu caanur a.-~ ........ ,..,. .. fi 
K W'U' aıwunanıara 4elı.O. • :ıera •&•dJeceJI l(ura O• q&lld&lll 

ı>&&ne ıeon krMLıye ~ıJuıı lftlr. 

• Mlt"CI ı .OIM• ıar.1111 ı ooc an UM tclfld "4t ıtrahlı a.oocı ,.;. 
• • 50G • a.ooe m • .. • &.llGI • 
t • !.\G • ı.oucı • HO • ~ • UGI • '° • 10) • .. •• 

OlKKA ı Hetıapıarm~ı oaraıar tıtr tene ıçtnd,. ~ 

JUfD"Uyezııen JtraaıJyt wllUJ( tAl.IU1ll'0. ~ 4(ı 

l{~• -: tl Mart 11 rlaz·ran U l!.") 1Ql 11 
• n·Je yapılır 

V A K 1 T matbaası 

il 
K ita o kısmı ı1.1 
ta ıızim edip 

qeTZıden 

açmıştıı 
Kitap, mecmua, 
Tabii,., "ft"'""'~ 

basar • 
alır. 

-RADYO~ 
ıo Liradan 50 Liraya 

Kadar radyo mak1na parçalan alı 
yoruz. &zuk da oll!un Poataca 
tortıad'a mtlhllrlU olduğl.ı baıde alı· 
nz. Aı:ık adres, tat.!IAUı nıektuP. 

.a SEZA R remzlne yazınız. 

1_ KANTMEN-.. 
ŞEKc RLE '1E MAiJZASI 

SEL l iVI 
Slrk1.:cl Hamid1ye Caddeııı 

tramvay durak yeri 

Envaı Çf'ltlt paata ve vkerte~ler. .. 
btanbul Be!Jtncl icra Mermırlutun· 

daıı: 

9411489 

Kira borcundan dolayı bakkı hapla 
yapılmı!: olan lokanta ve birahane etı· 
yası ı.çık artırma auretliE 16/7/941 
tarihinde çarp.mba günü saat 16 de 

' Galatada Merteban1 sokağında ıs No. 
lu dUkkAnda açık artıı·ma aureWe sa· 
tııacaktır. 

Bl:-incl artırmada satılamadığı tak· 
d1rde !.kinci artırmuı 1817 /941 cuma 
günü aynı yerde ve aynı saatte yapı
lacak H ııatılacaktır. Almak isteyen· 
lerln mahallinde - memurumuza mU· 
racaaUan illn olunur. (36481) 

Yeni .'V eşrıyat : 

İnkı!A.p Ktiabevinln neşrettiği 300 
ktl.aur ııaytalık iki kıaımlık pheeer: 

NAMIK KEM.4L 
Sadet.tin Ntlzlıet.in yazdığını eöyıe 

mek eserin kıymetini ızaba kltfdlr. 
Fiyatı 150 kuruıtur. 

Sahibi: ASIM US 
Basıldığı yer: V AKIT Matl-l(IQ.' 

Umum n("!:lrivatı idare eden: 
D.efik A hm,t ~"11'?71oıl 

KAYIPLAR 

Kanrull: ıuz use.ınnin UçUııcU 
Cmdan aldığım taadiknameyl ~ 
tim. Yenisini alacatımdan 
hUkmU yoktur . 

Aksaray Bllytlk 1.-np 
No. 11$ Güzin Kansu.. 

••• 
H&!"biye mektebı inzıbat 

* * * Pt>ndlk Birinci okul 
ğfnden: 

Okulun resmi mtlhUrtl zayi 
tur. Yenisi kazılacağmdan 
hükmü yoktur. 

Pendik, Blrlnlcl okul baııımu_.'.:11 

tt. 

- * * * 
tneb?lu askerlik ıubeainden 

aııker•lk tezkeremi zayi ettim. ~ 
nı aı~tımdan eskisinin bUkmO 
tur. 
İnebolu: Abana nabJyeılf 

köyünden Abclullab ottu 111 
lü SallL Gökau. ( 

Apartmanı ı Numarada 
, ,.,. ırlln ötleden llOlln 7 1• 

Telefoa: 

A,ağıda yazılı me,•adın kapalı zarfla ekıılltmeıerı tılzalarında yazılı stın, saat ve mahallerdeki uker1 Atın 
alma Kcmlsyonlannda yapılacaktır. Taliplerin knaunl veelkalarile teklif mektuplarmı ih&le saatlerinden blr saat 
evvel alt oh1uğı. komisyona vermeıerl. Evsaf ve ,artnamelerl Ankara, ı.tanbul Lv Amirlikleri aatm .ıma komil· 
vonll!"ltlda görülür. 

Birincı aınıl 
mütehaıııı doktor 

Clnat lllktan l'utan l'emlaatı ............... malaaUl 

Kuru fasulye 
Sade yağı 

" Samaıı 

Saman 
Kuru et 
Saman 
Sığır etl 
Sade yatı 
Şehrıye 

Koyun eU 

KUo 
45,000 
15,000 

l,ll50,000 
S.600.000 
2.000,000 
1.528,000 

60,000 
16,000 
60,000 
TS,000 

Ura Kr. 
18 000,IK 
20,lOC 
M,l500 

108.000 
1'0,000 
8f,040 
18,800 
22,400 
21,0CO 
'6,800 

Lira Kr. 
978,75 

ll507150 
2587,50 
6650 
4750 
5452 
1280 
1680 
1575 
aG10 

14/1/9'1 
16 .. • 
lf • • 
lf .. • 
l' .. • 
ı• .. .. 
17 • • 
n .... 
lf .. " 
ı• •• 

9,80 
10 
11 
11 
11 
16 
15 
15 
18 
11 

Kldyat 
Kldyat 
Ezine 
Ezine 
Ezine 
Bunıa 

Adana 
Aadıuıa 

Gelibolu 
Balıkem 

~157 - 15CK8) 

~uıım n ava BAST ....... ~ 
Ankara CeddNt No.. ft 

tluaJU• aaatlerl: ıa den 

Şubeye davet 
ratA A*erllk ............. : 
S. G. S.. Ke. Dunımı Of. 

Top Dal (1878) OOk acele ~ 
racaau u.an aıuımr. 


