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• Milli birliği 
korumak için 
MiJli btrlifi koruman., yo
lu, milli siy~ ayken ha
reketlere göz yummak de
iil, bunlarm üzerinde has
M8İyetle durmak'br. 

• 
t Deniz bayramımız 

Parlak tezahüratla kutlulandı 
Yazan: Ahmet Emin YALMAN 

Bir İsviçre guetesi anla-
tıyor: Bilmem nerede ya

şıyan bir .iptidai kabile varmış· 
Reisleri diğer bir kabile ile harp 
ilan ettiği zaman kabilenin bü
tün azası dilsiz kesilir, cbelki 
boşta. bulunarak ahenksizlik u
Ya.ndıracak bir aöz sarfederiz> 
diye ta mücadelenin sonuna ka
dar bir tek lif konuşmazlar ve 
konuşmak inhisarını reislerine 
bırakll'larmış. İsviçre gazetesi, 
iptidai insanın bu basiretine ait 
ibret dersini medeni insanlara 
duyurmağa çalışarak, neticede 
harp zamanında ileri geri ko
nuşmamak ve umumi ahengi 
bozmamak yolunda tavsiyeler
de bulunuyor. 

Memleketimizde de miltt bir
liğe ve Rhenge olan ihtiyacı 1 
takdir etmiyen yoktur. HacJ.ise. 
~~i~~~~-------~-------------------------1~~~~~~1~, 

Dünkü ~eniz bayramından ir.tıba lar: Taksim CümhuriJet abideei ~a Barbara. tiirbeW önl..incle m eruİm- türbesinde Türk deniz ticareti adına bir nuta k irat ediliyor 

mak ve gaye ve prensipte bir- c bllyQk merasimle kutlandı. DUn kabo-

likten ayrılmamak lüzumunu h • • • taj hakknnm ıctı11anm91a başlayışı· ! 
hepimiz vakit vakit tekrar edi- lu gün bfttün şehirlerimizde oldug"u Um U rr e 1S1 m iz mısın 16ncıdönürn yılı idı. Bu mut· Münakalat Vekili 
yoruz. Milli birlik, bir buhran gibi ıstanbulda da coşkun tezahü-
zamanında bu kadar mühim bir ratıa anıldı. 

kıymet olunca, bunu bozmak Frma D:vlet Ruın saroa ... elit MecldDI llD 
yolundaki hareket ve teşebbüs-
ler üzerinde hassasiyetle dur- Çauayadald ll6'Jllerblde abal 'llayartalar 

Merasim bafbyor 

VekAleU altlsatlar etlea mel8181er 
tzerble gazeteame lt8Juatla balatla 

Dün sabah çok erken saatlerden 
itibaren bütün deniz vasıtalarile rea-mak ve bunların zarannı defe- Ank d ara, 1 . (A.A.) - Reiai- mahııuaa ile Anka raya .izam edil- dır. mı ve huııusl mUesseııeler bayraklarla 

erek birlıği korumak her biri- cümhur lıımet lnönü, Fransa dev- mif olan Fransa devlet nazırların- Bu mülakatta Hariciye Vekili donatılını' bulunuyordu. Merasime 
miz için vazüedir. L 

ıet re.İsi Mareşal Petain'in dosta- dan Baron Benoiat Mechin·i bu- Şükrü Saraçoğlu ve Fransa mas- sabah tam saat 10,40 da bQ.\llandı. • 
~~r, ~ı,:satta ~örüyoruz ki ne bir mektubunu kendilerine gün saat 16 da Çankayadaki lahatıgüzan M. Outrey hazır bu- Deniz komutanlığının bir böl1lk aa-

mı lı bır~ge tecavuz teşebbüsü tevdi etmek üzere memuriyeti kö,klerinde kabul buyurmuılar- lunmutludır. keri, başlarında Şehir bandosu oldu- -
hep aynı membadan geliyor. . ... r' 7 bl ri il •••- il gu halde, Galatasaray lisesinden ha-
lkilik havası yaratmak yolun- :ııroa ı1ta8C D All ra ... ID888YI Dlllrllllda l'eketıe ısukl11 caddesını takiben 

!8-ki çabalamala:ın başlıca Ankara. 1 (A.A) - Fransa/ noiat Mech·in bugün 15,30 da 1kabrini2.İyaret ederek huzurunda Taksim Abidesine doğru yürO.rken ar· 
. e~baı (Cumhunyet) gazete- Devlet nazırlanndan Baron Be- Ebedi Şef Atatürkün muvakkat eğilmiıı ve bir çelenk koymuıtur. (Devuu Sa. il. 8L 1 de) *I*! 

s~?ır. Bu ısrarlı ve :planlı gidişe ================================ ========== 
goz yummak suretile muhafaza R 1 lı • k d 
edilecek llÜ~unet; aldaUeı".. e a w.• o;:n.u Mos ova a 
rarlı hır suki'ınet olur. Bunun U" _. y .., 
için deni~ oı:taya konulJneem- mu·· hı·m tedbir 
da ve millt bırlik baknimıdan p rt• G d k b 1 k fr f münakaşa edilmesinde fayda a 1 rupun a gere u mese e, gere anca a 

Miı119kmıiit Vekili B. Ce.det Ke rim ı...,. din ~ U.... 
t...a.... •• • • • ~ .,..,........ • .. --- -r-

va~~huriyet gazetesinin baş- ve kahve tevziat. hakkında sual takrirleri verildi 
muharrirlerinden B. Nadir Na
di, TUrk gazetelerini ikiye ayı
nyor: Alman dostluğuna dai
ma sadık kalan hakiki Türk 
gazeteleri ve bu dostluk etra
fında anlaşmamazlıklar yaratan 
fena niyetli Türk gazeteleri ... 

.. lk Vekili C..det Kerim ~ ,..likleri takip etadıwtiae Velıl. tMa 
....... relllllbld• ~ bulawı Münaka-lwel.ıcie :nıpılH meruim Te 

lalr •Dil .ad U din Vekalet mlnuul ıincMki anıda kendini P.ea bir ıntabarri-

Böyle ayırıcı ölçüler kullan· 
ınanm milli birlik ihtiyacına 1 

<DeYam.: 8a. 5, 8tL ! de) -

Karadenizde 
Bulg::ır sulanna 
mayin dökülecek 

Sc»ya, 1 (A.A.) - IWgar 
ordu1Unuıı tebliği: 

Karadenizde Bulpr kuu11Ia
rm.a 2 temmuzda aut 24 te ma· · 
Yin di>külecek.tir. E.cneo.i vapur
lar nihayet saat 16 ya kadar ka
raaulannda ııeyr\i.efer edebilirler. 
Bu sula.ra. girmeden 12 saat ev-Yel 
müaa.de almak lazımdır. 

B.Knoks 
Amerikanın harbe 

girmesini istedi 
v.....-. 1 (A.A.) - iL 

Knox tarahndan ~ ..._. 
V .. lngton'da tabii 1ılr ....,__ 
uyaodımıJştlr. HMll olaa • llt
Uba ~ naımmm. ı.,.... 
ye 'ft bllıEat AınerillllP ,........ 
etmm l!.*ı Arwww ı enm _. 
CbnilfJdW a9*~ Wmnlııf .._.. 
dır. 

Amerika bahriye 
silcihendazlarını 

l ngilterege götüren 
vapur torpi !lendi 
llll.flııgton., 1 (A.A.) - Balıı1Ye 
~ Yabancı bir bandıra al
tında eeyaJı.at eden , e Londraya 
~ ba.hrlye &iWıeodu.ları 
Co•n-
~ıı bir \apunm torpllleodfığl 

~rııı1 tc-) it etrmşt.Lr. Fllkat ö
lhı.. rln nd -ıu henuz bllcUrilme· 
-~tir. 

"Re/ah,, meselesi lıalılıında hiJlıdmet tahkikatı ın 
bitmesine intizara karar verildi 

llomltlll linawlt• ...... ı.. •• --- ..... '" .... --v~ a.Waulw eden ••• ..- .........w• ı..,ı • _. ..,.,.__ 8a. t. a • a) ._. 

&~iTEIS~ . .... 

Devletin bütiDı sala
hiyeti bu komitaya 

verildi 
)loüova, 1 (A.A~) - Talla .,.._ 

bildi~ 
Ahvalin ~ dolayıde .,,. 

vatanımıa M.inane bir Bm"9tt.e ~ 
(.,.,_: Sa. .. - 1 ... ::1 

Kazllçeşmede Papadoplos 
fabrikası tamam ile yandı 

Fabrika, yefmişbin hraya sigorta 
edilmiş bulunuyordu 

Dün a.kpm aaat on eekiade 
Y cclikulede Gazliçetnıede Kö
sele aokaiında iki katlı klrair 'bİT 
fabrika ile fabrikanın milflemila-
ı~n altı numaralı ÜÇ katlı ab-

Sovyet 
tebliği 
Cephelerde 
çok tiddetli 
m alm'ebeler 

ola yor 

.......... ,.. ... 
·-~· .... .. lllrmanllül-,. ~ ........ . 

1 • 1 HARP VAZiYETi 1 • 1 
Alman orduları Sovyet Balhk sahillerini kimilen 

almak üzeredir. Moskova yolunun 
hemen yarısını da muvaffakıyetle katetmişlerdir. 
Alman - SoYyet harbi Finlan- 1 y . 1 ilin .w.t ıwl ımi _K.nli '*'-: . . azan. .... ._ ı...1op aöli ......-m =-~·:..=·:..:: .... ...... ~-So~ .... ~ 

deaindea aonra Almanlarm Nor- - · ~ tabmk ....._ --id•-
veçten ve belki de Aimanyadan kon PmaJclm ele hir tehdide ae micl..faQ ppmalan "mpdw. 
F"ınlandiyaya kuvvetler nakletti- marm bulanmaktaclar. S-uala Baltlk .......WCetı.rincleki laarp 
gi anlaplıyor. Alman_ Fin lota· berab.. So.,._ P......., lime- nsiJeli tamemiJe Almanlarm 
lan 29 haziran aabalıı So"Yet ha- mm ~ ele ArlraajeWı lebine ialdtaf .............. Sahil
dudana taarruza batladalar. Ba limuundan ~ pnlNlirler. de Libav J!m-a Alımmlarm eu
taarralann hedefi Mormana de· Ba liman cenuba demirJolile .._ l9PDİI •e hu balpde bir Sov. 
miryolunu kesmek ve Leninpt bqW... Tabii banMlaa yap.ı.. Jet liwni ihata ecllecek vulye
böı..ıiai ele ıeçilmektiır. Ba ... calr t..ilia ,...._ p.k mehdet &e dlıımlttlr. ö,1e tahmin em. 
retle ~ memWcetleri ... Moa oa.Mlw. a. ceplaı .. • • •• <.,_ a. a. 8' 1 .., X 

Alman 
tebliği 
Almaniar 

Lemberg,in 
ikitarafmdan 

ilerliyorlar .......... ................. ...... ..,., ... .., ..... ,... .. 

Eyüplü Halit 
Maceralarına 
başlarken diyor ki : 
"Nemuslu hayatta fay
dah olmak için ilk defa 
olarelc bana bir el uzan1-
yor. Bu ft~attan istifade 
için irademe hakim olma
ğa çalt141cağım. Böyle 
bir pyin hasretini daima 
duydum." 

Yarmnki sayımızda 
başlıyor 



Turk--...... 
Tarihinde ~usı.r :m! 

Biniaf ili ve Kaveza ·kardeıler 
lllıa aı -·-

Kahve 
Tevziatı 

devam ediyor 

Sirkeli Haynyenin 
ıenzUitlı 'asılan 

Pendi 
Kampı 
açılıyor 

Anlrara Gut T....,_ lluUttd be
den ~ ...... tallb.ı.t tela 
IWdUrt.e bir bmp lmralmul IEaıv
~. •ır...-*-'11 .. 

Yağ fiy tlarını tetkik, çuv 

mıkdarın fesbit etmektedir 
ı MUnakallt Vıkiltnln ......... 

-

' kocasını tabanca ile vurdu 

SORUNuz ........ ----.... 
~·~.....-~OYLIYELIM 

Kay;p şahadetname 

aıMI& W.t kocı11aın tabancıııa• 
alAut •• Tmluaaua ilHıin• •tet 

baya tı 

vaktiD umumi ihtiyM:ı noktum· 
dan takviYe ecfilmeai lüzumludur. 
Bu teaiaab ud veeaitle teçhiz ve 
ihtiftca tebbW edecek• ha;e 
ıetir.ilmeaine çahfıyorua. 

Amer..bcla biısm.it olaa tnal 
lanmızın buraya nakli ve ihraç 
mah1aller.imizin Amerikaya pil• 
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Harp Vaziyeti 

YAZAN: 

l11ıu BOBAR 
(Blılp 1 ~) x 

yoruz ki, bu memleketlerde ti· 
male ve ıimali prkiye dojru ta· 
arruz e"en Alman ordusu Dona 
nehrini henüz büyük loamlarile 
§İmale ıeçmemiftir. Fakat Risa 
ve Loc:lz nehirlennin Almanlar 
tarafından itıal edilmesi muhte· 
meldir. 

Alman bareüt planuun üçte 
iki derecede muvaffakiyetle tat· 
bilı: edildiii ..... Baltık memle
ketleridir. Zira Sovyetlerin elin· 
de yalnız Estonya kalant cibidir. 
Onu da kaybederlene Baltık 
sahilleri\e aJia,.lan kalmayacak, 
Sovyet do~ mağlubiyete 
ve imhaya maruz kalacaktır. Bu 
itibarla Sovyetlerin Dona aebri 
boyunda muhakkak tutunmaları 
l&zundar. FakP.t Kareli berzahın· 
da mukavemet edilemezse bu 
Dona müdafaaa da ıuya düıer. 
Zira buradaki Sovyet orduaunun 
Alman • Fin cenah taarruzlari ıe 
anavatanla irtibatı lle.il.ebilir. 

Pinık batakhklan timal ve ce· 
nupta kat'i neticeli meydaa mu
harebeleri devam ederken bizim 
bu Dona nehri müdafauına 
ehemmiyet verifimizi belki mu
balqalı bulanlar olabilir. Fakat 
bizce Sovyetlerin Baltık sabille
rile iırtibatmı kesmemeai bilbw 
Sovyet donanmumm mukadde
ratı için lazımdır. Bu biraz d ı 
• Balhkta Sovyet donanması bu
lundukç. • Alman ordulannı ik· 
mal ve muvasala mü,külabna uğ. 
ratmak demektir. Bu itibarla Sov 
yellerin donanmayı ve Balbk sa
hillerini kaybetmemesi büyük 
ehemmjyeti haizdir. 

Kooperatifçilik 
mektebi açılıyor 

Köy enstitillerinde kooperatif dersi 
için kitap müsabakası, kooperatif 
memurlarına mecburi sigorta. 

Ticaret Vekaleti Te~.latlan· ı tenmiş okluğu~an:. bunun için 
ciırma Umum Müdürlüğü koope- pek y~k•nda ıbır rnusabaka açıla
ratiAer ve kooperatif-c;ller .iç.in ye. caktır. Kitabın hangi bahiı
ni eea1ları ıbavi bir çalı§llla prog- leri mtiva etmesi ap edeceği 
ramı hazırlamış ve faaliyete geç- ve müfredatı hakkında Teşkilat
miştir. !andırma Umum Müdürlüğü Ma-

Öğrendiğimize göre memle- arif Vekalet.ile temas halindedir. 
kette kooperatifçiliğin ink.işafını Müsabaka .için 2000 lira müka· 
temin etmek ve zapturapt altına fat kahul edilrniftir. Bu para bi
ahnak için bir kanun }ayması ha· rinci. ikinci ve üçüncülük kaza-
zırlal\mt§tır. nan eser m:µelliflerine taksim edi. 

M kt l • lecektir. e ep meae ea 
T k'ı • l d U M.. Memurların aisortalanması İfİ eş nat an ırma mum u· 

dürlüğii Tapu ve Kadastro idare· 
sinin açmış olduğu mektebe ben· 
zer .bir kooperatifçiler mekteb.i 
kuırmek y-olu.ndachr. Mektep, 
Maliye Meslek mektebine benze· 
yecek ve Ankarada kurulacak· 
tır. :Bu mektebj bitirmiı olanlar 
bueiın faaliyette bulunan koope· 
ratiflere veya yeniden yeniye .ih· 
das olunacaklan memur olarak 
tayin olunacaklar ve meslekler.in. 
de terfi etmeleri müıtbet bir esa· 
sa baifanacaktrr. 

Yewi bir müsabaka 

Maarif Vekaletinin açmıs ol
d.u~~ köy enıJtİtü\er.inde koo;era. 
tıfçı.hk dersi de programlara kon. 
muştur. Buralarda ameli koope
ratifçilik öğretilecektir. Bu tedri
sata uygun olarak kitap hazırlan
maııı, Ticaret Vekaletinden is· 

T eşkilatlandııma Umum Mü
dürlüğü kooperatiflerde çalışan 
memurların tekaüdiye almadık· 
)arını gözönünde tutarak ölijme 
ve saireye karsı mecburi sigortJ 
edilmelerfoi muvafık bulmuş ve: 
faaliyete geçmiştir. Sigor.ta (.J§ 
alan ve iş veren) eaaalarına göre 
yapılacaktır. Yani, memur lcen· 
di&.i maaşmm yüzde üçünü vere· 
cek ve mensup olduğu koopera
tif de buna yüzde 3 ilave ede
cektir. Memurların, asgari maa· 
rafla ve en iyi şartlarla, komis· 
yon vermeden sigorta echlmelen 
ve mümkün mertebe fazla nema· 
!anmaları .için Vekalet, Milli Re· 
asürans. Anadolu ve Güven gib.i 
milli sigorta şirketlerile muhabe
re etmektedir. Adetleri bini aşan 
kooperatif memurları sigorta işıni 
sabırsızlıkla beklemektedirler. 

Avrupa ve Amerikadaki talebelerimiz 
Bulundukları yerlere göre her birine 

verilecek ayllk tesbit edildi 

Tarihten bir hatıra 

Cengizin Rus Seferi 
7 asır evvel 

1235 yılında (Karalturum) 
da, Oktay Harun reialii;i ahınd"' 
toplanmış olan büyük Kwruıtay 
Avrupamn istilasına karar vermiş 
ve Ceng.ii.in dahi, yenıilm• gene· 
rali (Subutay) ı bu seferin plan· 
lannı b.azırlamaia -memur etmiş· 
ti. Bu mühim ve muazzam işi on· 
dan d&<ha iy.i baprabilecek baş· 
ka bir kimse de yoktu. General, 
yıllardan-beri bu .ieıti1'nın baereti
lc yanıp tut~yordu. 

On dört sene evvel Harezem 
devletini yıkan Cengiz Han ta.N· 
fından, bu devletin hükümdar• 
Suhan Mehmedi öJii veya diri o· 
l.arak yakala.maia ,memur ed ·ı. 
mi§ti. Hakanın, w.ine en değerli 
generallerjnden {.Cebe) ile bir· 
likte, 1 2 2 1 yılı ortalarında. yjt-m · 
bin seçme süva.-.inin Da,tnda. 
Hindistan sınırlanndan ı,.taya 
doğru yola çıktı. lskenderle Ati· 
ladan beri tarihin .görmediği bjn 
bir maceralı. pnh Ye müthit bir 
akın başlamı§tı. Bu küçük. fakat 
kahraman ordu, büyük 18&1Z çöl· 
lerckn, geniş -bataklıklardan, kor. 
kunç dağwm:lan oımanlardan. 
.ınamur ve kalabalık memleket· 
lerden geçti. Yoluna ç,Jtan ve sa· 
yıca kendisine çok üstün olan or· 
duları dağıttı. Parçaladı, Sultan 
Mebmedin Haz.er denizinde ıbir 
küçük adada ölümünden sonra da 
yoluna devam etti. ıKafka• dağ· 
!ar.mı aşarak cenubi ve mt:l'kezi 
Rusyaya dC'hşet ıa'klı. Yüz bin ki
şilik bir Rus orduaunu bozarak 
Kıpçak eller.ini itaati altına alda. 
Oradan Avrupa içerilerine doğru 
atılrnağa bazırle.nırken Hakandan 
aldığı emir Uzerine dönmeie mec. 
bur oldu. 

Bu dönme emri (Subutay) ın 

Rus birliği nasıl kuruldu ? 
1 
panın yolu da bu ovalardan geçi-

yazan• Cemal BardakCI yordu. Faka.t Subutay, kendisin-
• den altı asır aonra Napolyonun 

tına almak hak*.ındır. Ve yine 
her yerde büyük deden Atil&nın 
izler.ini .Oukluk. Zaman darlığın · 
dan dolayı fethedemediiirniz bir 
memlekette (Tuna) denilen bir 
nehir vardır. Atilerun kararvüıı 
itte ora<ia idi. Söylendi.ğin.e iÖre 
onun torunları hali orada, o neh· 
rin kıyı?annda yaııyorlermııt. ) 

Cengiz, kuıdretU generalinin 
melahualarmı clikkatle d inl«i.i. 
Neticede Avrupanm istilasır.ı mu. 
vahk buldu. Fakat onun fikrince 
senelerce sürecek oian bu işe baş
lamadan evvel yeni kurulct, im· 
paratorh.ığun temel\e:-.ini tahklm 
etmek. geleceğe ait b.ir Mirü ted· 
bUkr almak, huıusile Çinin zap· 
tım tamamlamak lazımdı. Bunlar 
yapılmadan o büyük maceı ıı > r. 
atılmak doğru olamazdı. Bu ee
beple muzaffer ordularına Kara
kuruma hareket emrini verdi. 
(Subuta,>) ın emelleri de içinde 
kaldı. 

ltte ,imdi kurulta> ın bu kararı 
ona yıllarca .iç.inde hapsetmiı ol
duğu tatlı hulya\ıır!n. gerçekleı
tirmek ırıkenını ve~miş oluyor· 
du. 

uğraıdığı felikete düımek .t.teme• 
di. Eier cenup yolunu tutmuı o.
eeych. Ruslar, fimaldelU ormanlı~ 
ınıntakaya çekilerek orada ordu
lannt toplamak ve kendiainin yan 
la.nnı, gerilerini vurmak imkanını 
uzanmıı olacaklardı. Rusyanın 
tklim ve arazi prtlannı çok iyi 
öğrenmiı olan Subutay itte böy· 
le bir tehlike ile karıılqmamak 
iç.in sefere, kııın en ıiddetli za· 
manında bDtladı. Ve kırk dere
ceyi buhn nıüth.if soğuklara bak
mıyarak ordusunu kar ve buz der 
yaları içinde §imale sürdü. Altı 
gün muhasaradan sonra (Riya· 
zan) a r.irilcii. O tarihteki Rus 
prensliklerinin en kuvvetlisi bu
lunan (Viladimir) prensliği 11-
malden, cenuptan çevrileli. Mos
kova alındı. Ve dört gün süren 
muh::rebe ao;unda müstahkem 
(Viladimir) ıehri de zapteclildi. 
Bu arada daha fimalde toplan· 
mıı olan Grandükler ordusu da 
çevriler\!k imha olundu. 

Almanlar Min&k tehrini i§lal 
ettiklerini bildirdiler. Fakat Pinak 
batakbklan civarında iki Sovyet 
ordu.unun mailiıbiyet ve imhası 
hakkında henüz kat'i bir haber 
yoktur. Bu sahada göze batan 
nokta tuclur: Alman Zll'hll tü
menlerinin ileri hareketi bir kaç 
RUn evv~~ki hızını kaybetmİ§tir. 
Bu da söateriyor ki Sovyetler es
ki hudut boyunda Alman yarma
llnt önleyebilmİfler, Alman tank 
ve z~rhl~ kıtalanna fazla zayiat 
verd~ı!ler v~ ıeriden gelen pi
yade ~menlerıle miifterek hare
ketlenne :mini olmuılardır. Ya
p&mualardı, timdi bu mrlalı tü
menlerin Minak fimal ve cenu· 
bunda çark 'harekitlerini ve Sov· 
yet cephesinin t.awamile ~ 
kupblmaya batlandıtnu 'haber 
alacaktık. Fakat bunlan birer ih
timal olarak kabul etmeliyiz. 
Herhalde Minsk etrafında timdi 
biiyük muharebeler ~an et• 
ınektedir. Almanlar ilk muvaf .. 
fakiyetleri tevsi için elden ..a-i 
Yapacaklar, Moskova istikameti
ni açtnağa çalıfac&klardır. Sov
yetlerin vaziyeti oldukça tehlike· 
lidir. 

Ankara, 1 (Telefonla) - Maarif 
Vekaletı hUkQmet hesabına muhtelif 
Avrupa şehırlcrlnde okuyan TUrk ta
lebeye her ay verılecek olan aylığı 
tesbıt etmış ve bu hususta bir liste 
hazırlamıııtır. Hazırlanan Jıstl'ye na
zaran, Almanyadakı talebeye 94,5, 

ltaıyadaki talebeye 115,5, lngıltere
deki talebeye 180, Amerikanın ucuz 
memleketluinde okuyanlarına 130, 
pahalı memleketlerınde okuyanlara 
160, İ&viçredekilere 145,5, Macaris
tandaki talebeye de 105 Türk lırası 

hiç de 1hotuna gitmemitti. Çünkü 
uz.ak garptaki memleket ve mil· 
Jetlerin coğrafi, siyasi durumları, 
nüfusları, dağları, nehirLeri, yo~· 
lan, ıgeç.itleri hatta madenleri 
hakkında esaslı ve faydalı mallı· 
mat toplamı.ftl. Ve seferi muvaf
f akiyetle de~am ettireceğine ka-

Ural dağlarile Aral gölii arat 
sında yığınağını tamamlıyan 150 
bin süvariden mürekkep Türk 
Mogol orcu&U 1239 yılında hare
kete geçti. Ordu Gengizin torunu 
(ıBatu) nun ku.:nanduında idi. 
Fakat hakikatta sevk ve idare iti 
(Subutay) ın elinde bulunuyor· 
du. İlk hamlede Hazer denizi ile 
(Kama) auyu araaında ve (Vol· 
ga) nm şar~nda bulunan Bulgar. 
!arla diğer kavimlerin itaatleri te 
m.in olundu. Ordu., birinci kanun 
içinde, donmuş olan Volgayı ge· 
çerek §imali garbiye doğru uçsuz 
bucakuz. bir buz. denizi üz.erinde 
yürüyüşe başladı. Askerler yiye
cek bulamayınca atlarının bir da· 
marını kesiyorlar, bir iki yudum 
sıcak kan içtik.ten sonra tekrar d.i.. 
kiyorlardı. Zaten açlığa idmanlı 
olan hayvanlar da bulurlarsa bir 
tutam ot ~~ balagaazlana 
aiaç kabuklarını kemriyorlardı. 
Bu kıt aeferi, Subutayın dihjyane 
bir stretej.ik ..eridir. 

Bu havalide yalnız. büyük 
(N~rod) ıehri kalmııtı. Bu
nun zaptından vaz.geçilcli. Çünkü 
bahar yaklB;flyordu. Suzi.ar çö
zülünce husule gelecek çamur ve 
bataklık deryası içinde yıldırım 
harbini devam ettirmek imkansız 
bir hal alacaktı. Esasen ıimalde, 
korkulacak bir kuvvet de kalma· 
ınıttı. Simali Rusya prenslikleri 
artık mevcut değildi. Bu sebeple 
Subutay ordusuna cephe değiş
tirtti. Cenuba dündü. Şimıek sü
ratile ilerliyen ordu cenuptaki 
prerıalikieri de ortadan kaldıra
rak (Ki3•ef) i hücumla ele ıec;.ir· 
di. Ve (DinY.,ester) nehri kıyıla
rında mqla verdi. Birkaç ay .için· 
de bütün Rutıya Cengiz impara· 
tcrluğun\!n bir vilayeti haline so
kulmuftu. 

Bu jatili esnasında Ru.yada 
( 64) pı enaltk vardı. Yüzlerce 
prens, post kavwaları iç.inde bir· 
birlerini boğazlamakla vakit ge· 
çiriyordu. hiç biri cl.iieri üzerinde 
hakimiyet kuramıyordu. (Altın 
ordu) devleti bu anartiye, keş· 
mekete son verdi. Ve Rws1a.nn 
•İf'asİ birliii itte bu auretle doi· 
du. Moakow. meneler.i (Saray) 
hanlarının Qfaklan ~lmutlardt. 
Bu aayede ~lerİlldea fazla nii.. 
fuz ve itiber kazandılar. Yani al
çalmak auretile yük.eldiler. ve 
(Alıtın ordu) dev~ .inkıraza 
yüz tutunca.. <>.ma.nlı Türkleri de 
Kırımı ve Karadeniz aahillerini 

. Cenupta Lemberı Almanların 
e~nıe geçmiıtir. Luk ve Brodi İl• 
tıkametierinden yapılan Alman 
Y~ ınavaffak olursa Ki
Yef'lll ıaidafaaaa cüçletebilir· 
Prut boyunda Sovyetlerin vazi
y~ti sağlamdır. Fakat zaten bu 
bölBede kuvvetli Alman • Ru
men laarruzlan yoklw'. 

Huliaa, Alman bareüh, Bal
tık memleketlerinin iatiliaile Mos 
~~va İstikametini açmak pyeaİ 
ıç!"de toplanabilir. Eğer topye
kun aöylemek lazım plirae en 
kasa §Öyle a;C;yliyebiliriz: 

Alman ordulan Balbk mem· 
leketlerinin üçte ikiaini alnut ve 
Moskova yolunun da ....._.. ,... 
ıımu muvaffakiyetle bletmİftİr. 

verilecektır. 

Şarktaki askerlarimizin gıdası 
Bu hususta yeni bir kanun 

layihası hazırlandı 
hasıl olan bu netıceye göre kanunun 
şark vlllyetıerımize de tetmıl edile
rek oradaki aııkerlerimize de yq seb
ze verilmesi çok yerinde olacaktır. 

r 

ni bulunuyordu. Fakat Hakanın 
emrini yedne getirmek zaruri jdj, 
Hiç denecek kadar az zayiat ile 
._dllll föilrıdtut c:l&ildılllir. 

Cen&izle buluıunca. Subutay 
ona tunları anlattı: (Bu iki aeae
lik. akın eanaaında her yerde keıı
di ırknııızdan İManlara rastladık. 
Qerçi bunlar türlü dinlere girmi!!. 
ler. yeni yeni adetler edin mitler. 
Fakat ne de olsa kanımız birdir. 
Bu itibarla onlan da bayraiın al· 

Cenubi Rusyanın zensm ova.
lan dururken askeri ve hayvan
ları .iaıe imkanı bulunmıyan bir 
i9tikamet tutturmak ilk bakl§ta lw 
trlı gibi görülüyor. Eaasen Avna· 

Ankara, 1 (Tl'll'fonla) - Milli MU
dafaa. Veklletınce hazırlanıp İcra. ve
killerı heyetınce Meclise arzı karar· 
laşUrılan bir kanun lAyihası ile yur· 
dumuzun şark mıntakalannda bulu
nan askerlerimızın gıda maddeleri 
arttırılacaktır. Bu llyıhanm esbabl 
muclbesınde denmektedır ki~ 

Kars, Erzurum, Beyazıt, Hakkarı 

ve Van vUA.yetıerı dal\ilınde bulufttlll 
askere günde YÜI gram kuru sebze 
verilmektedir. Halbuki asker istihka
kının kuru sebzeye mlinhasır kalma
sı ve günlük gıda ara.ında Y8' seb
zelerin bıılunmaması &Skerın sıhhi 

vaziyetine müessir olmakta ve 1hti

yaca kA.fı miktarda. sebze Yedirilme
mesinden Hen gelen bir takını has

talıklar ortaya çıkmaktadır. Nitekim 
bu sebep dolayısile 1933 seneainde 
kabul edilen bır kanunla memleketın 
diğer kısımlannc' ' i askerin tayuı is. 
tihkakı 300 gr, n. .>8' veya 100 gram 
kw-u sebze olarak kabul edilmiş, bu 
hükmün tatbik ve icrası umumi sa· 
bada faydalı olnıuftur. Tecrübe ile 

1 Gazeteleri okurken l 
Ankara radyosunda 

Burada, yalmz gazetelerde 

trördüklerim hakkında yaz.ıyo· 

ıum ama. işittiğim bir cümleyi de 
kaydetmeden geçem.iyeceğim. 

Ankara Radyosunun •pİkeri 

dün aynen §U cümleyi .öyledi: 

cPWdardan çaldıiunız kan
pk plü1ar programımaz bitti.» 

Bu cümle ile, «etli dönerke
bap:. demek arasında hiç bir fark 
Yok. Dönerkebabın etle yapıldı· 
ğını hep.imiz biliriz. 

Çalgılı içki 
Kem_!.nİ Sadi ltılay ile bir ko· 

nuşmadan parçalar: 
cükiden muaiki dialemek 

iç~ içerlerdi. Şimdi de içmek 
için dinliyorlar.» 

Sanatkarın sözlerinden çıkara
cağımız. netice tu<lur: 

Alaturka, rakıeız dinlenmiyor. 
Rakı alaturkasız içilmiyor. 

İnhisarlar İdaresinin rakı fite· 
!erini birer alaturka plakla, gra· 
mofonc:ulann ela alaturka plakla
rı birer rakı tifeaile birlikte sat· 
malan, ıürümlerini çok arttırabi
lir! 

Ne var"J 
Ö.mer Besim, Fener bahçe ata· 

dında yapılan atletizm ırup bi
rinciliklerini anlatırken ıunlan 
~or: 

«Müaabakanm niaum befba .. 
kem yok, miiaabtldarla hakemler 
arwnda irtibab temin edecek 
komiser yok, kronometre, mava
aalat, abna ve atlama hakemle
rinden bir çojq yok... Huliaa fU 
yok, bu y~ ••• » 

Na.W ıu yok, bu yok? Anla
tılıy~r ki mükemmel hlr ke,me· 
ket varl 

s..1- G. SAVCI 

bu devletten a7'1'1nca .akla! aaa
sını korkaraık. titııeyerek ellerine 
aldılar. 

Müatctrik (Fernnd Crenerd) 
ın dediii gibi: (Mal aahibi orta· 
dan çekilince, otel müdürü utak· 
!ara bakim oldu). 

Rasy.a bugün de. (Subutay) ın 
istilasından tam vedi yüz. yıl son
ra, yine büyük bir i8ti.liya maruz 
bulunuyor. Alman bat kumanclar 
lığının mühim ku?Yetlecini fimali 
ıg.arbi istikamet.ine aovkel!ftit ol· 
masana, y&ni Rusları fimalden çe
vimıek Hıted.ijine bakılıraa onun 
da (Subutay) 111 planlarını • fa. 
kat bu d• alW ..iltikametten -
tatbike çallflıiı eamhr. Birinc.i is
tilı&, dediilıniz gibi Rus siyui biT 
lıiiini doiurmUflu. &kinci ilıtila. 
muvaffak oluna acaba Rusyayı 
yen.iden altmlf dört prenehk ba-
l.ine ıni ptirecek~ 

GONON 
CTAKVIMl.J 

- Mesela ınsanm ufak tefek kusurlar 
yapmasını affetmiyorum da büyük bir çıl
gınlık veya bir cınayet ışlenebileceğine ak
lım enyor. Aman korkmayınız Madam Tur
pin, insan bunlan yapabilecek flraatı o ka· 
dar güç bulur ki ... 

EDEBl RO~: TEFRİKA No. 4 altında kalarak &rıBftU. Bir •7 mnra ..,.._ 
neeeklerdi. tJç Mlledlr ~ Uç ee
nedenberi Odreye ~ bir ıuvki ..ıatbl 
olmak için ça1..,!fll. Tam uwltlft:ak oldu
ğu ıurada bu k.a... 

Z TEMMUZ lMl 
Ç.UŞAJIBA 

AY: 'I - IGCN": 181 - llnu': 58 
RUMi: 111'1 _. llAZtBAN: 18 
HİCRi: l860 - Cm d n,_: 1 

V AKlT ZBV ALI 1:ZAN1 -
GÜNEŞ: 5,33 8,48 

öGLE: 13,18 4,33 

İKİNDİ: 17,18 8,34 

AKŞAM: 20,45 12,00 

YATSI: 22,47 202 

lMsJ..K: 3,13 6,28 

Abone ücreti 

8eıııeUk 6 aybk S aylık A.Jlık 

1400 1tl0 400 uso iL 
Ra.rıç memleluıtıere: 

Sendik 6 aylık s llı,)idc AJbk 

2700 1410 800 ıq. Yoktur 

Madam Turpin korkmamıftı. Aksine ola· 
rak kalbinde uyuyakalmıf olan hayalperest· 
lıfl ayaklanmıştı. Odrey ile konuşurken ona 
hem acıyor, hem beğenıyordu. Gençliğine yazan: Francis de Croisset 

On iki yaşında iken annesi bir boğaz kan· 
gUzelllğine, b8'ına gelen felA.kete ve bu yUz· 
den doPıt teessürüne kalbi sızlıyOt'dU. 

Kendi kendine şöyle dU.UndU: serinden ölmüftü. Bütün çocukluk hatırala
Odrey eskı zamanlardaki masallarda yaşı· rında yafmurun büyük bir yeri vardı. Kalede 

yan hulyalı prenseslerden birınin macerala- . de çok. Yatmur yağdığı için sabahları mek· 
nru yqıunağa llyık bir kız... tebe . gıderken yağmurluk almakta tereddüt 

ettlğı zaman hayalinde annesinin sesi can· 
lanırdı. Kadıncağız ona her gün: -2-

'Bir akşam Madam Turpin Odrey'i yemeğe 
davet etmifti. Renkli artWU masa başında 
otururlarken genç kısa dedi ki: 

- Siz hayatta bUyUk hi.diseler yaşamak 
tçın yaratılmışsınız. :Mazinizi bilmiyorum ve 
sormuyorum. Fakat eminim ki hayatınız 

herkesınkl gibı geçmemı,ur. 

Odrey bu sözlere cevap vermemiş. sadece 
kendine mahsus bezgın tebessümle mukabe· 
le etmışti. Evınc döndükten sonra Madam 
Turpının sozlerlnl düşünmüştü. BüyUk hl· 
dıseler yaşamak!.. Halbukı hayatı hAdisesız 
diımdilZ, boşu boşuna geçmişti. Çocukluğun· 
da oturdukları karanlık sokağı hatırladı. 

k k sınai bir merkez olan gUrUltUIO 'Bu so a , 
bır şehirde ıdı. On ıki yaşına kadar büyük 
bır tq evde yaşamIŞtı. 

- Sakm muşambanı unutma ... Şemsiye de 
al yağmur yağacak derdi. 

Şimdi akşamlan yağmurdan ıslanm19 ola
rak evine döndüğü zamanlar yav8' seııle: 

- Zavallı anneciğim. O olsaydı bu nezleye 
yakalanmazdım. Diye mmldanırdı. 

Annesi yatağının b8'1nda aııılı duran Pas· 
tel resımde olduğu gibi. güzel yUzU mabZun 
tebessllmü ile hafızasında yqıyordu. 

Odrey şöyle düşünüyordu: 
- Ona benziyorum, fakat annemin ba

kışları dRha kararsız, atız hattı daha yu
muşak... lçimde daıma yaşıyan nihayetsiz 
bır ümit menbaı var ki köU1 kaderim bunu 
solduramamıştır. 

ı,te bu memba da bana annemden miras 

Çeviren: Rezzan A. E. YALMAN 
kalmJ4tır. Babam annecttıml ne kadar çok 
severdi! Ona daima (Ckace), aevgill (Grace) 
derdi. Zavallı babam ölürken bile sosı aözU 

4u olmuftu: cGrace elini ver, bana :pardım 
et.> 

Odrey 'b&baauun titreyen elini abnif ve: 
- Baba, benim, bana bak. Demiştl. 
l'akat baba, o B&niyede kızmı görmllyor· 

du. Kendialnl beldiyen sevgili kanim& ka
vuştu: 

- Hiç olmazııa annem ömrUnll tam ~ 
dı, normal blr kadınlık hayatı stırdll. Halbu· 
ki ben._ 

:Muanm üzerinde duran çok genç blr a
damın resmine d&lmıf, bakıyordu. Açık alm
lr, parlak gözlll, nefe}i ve btraz mUstehzl 
tebesııtımlü, bir gençti, Ölen nişanl111ı Brik 
idi. 

Bu genç nif8.Dlr, mAnA.sıs, açma bir kaza
ya kurban olnu.ıftU. Odrey bunu da talih ve 
kaderin bır kötü cilvesi tellkkl ederdi. Yir· 
mi J'9di yqmda canlı, parlak, iyi kelpli MV· 

gftiel Brik blaOOet1e gida'ken 'bir 1cam10JlUD 

Odrey kendi kendine dedi kl: 
- Ne iyi ettim dıa.. ODdlın kaMllıeı& esir

gemedim. Ne tyt ettaıC. Atllllm 1wapuıda 
kan koeaJ11L 

Bil bakUt&tı Herbert cuter'e itiraftan çe-
Jqnmemittt. o d& b8I' hıPU* her ae1Jldili 
genç ıma vereeett bıbll O..- \tel'IDtftl: 

_ 1'fe wan ..... o -- .. t»eattbliz. 
Kün8eJl aldat.,,.....nı: kL.. 

OeDO ıas lwJ t ıwa ~ tılWllne .... 
Artık biç bl!' ,., beldaatJ'Ol'du. 

ttte bUt'Dn ~ paç kulıfmm 
satbalan gös1erbdn aıntbadt ~ canları· 
dL T....,_f olan ~ 1Ullar ~ lmWa
rmı JteceH,e MCeli'9 :pıro• ~
dı. 

Nila,Jet sil Çlddl. 8mlt delddı· 
Odreytn bugt1n yaya olu'8k eve kadar 

gttmete baH yoktu ~ 80kaldan aJ'ftl •· 
atıerde geçmele tabumltllG kabnaınıftı. 
Bir tramva7 geçti. hmCa h!D4; dolu idi. Odrey 
yunmıklanm ıakarak bekli;.,: ll'da. Fena ai-

nirlen\yal'dlr. 
- Ne olurA olaUll. Bu mAıı6lııs bap.ta 

bir nih&yet wnneli. Yarmi altı JaflDdQmı 
kendimi şimdlden ibt4'ar billedlyorum. Bu 
olamaz .. aun•. 

C'*• .-t 

-, S-IY_A_S_l l ... CM_A ... L .. , 

Rus cephesinde 
•• • surpnz payı 
Yomn: M. H. ZAL 

A lman uferi Wdmacla 
puar paü dilden dile 

dolatan ve Alman fevkalide 
tebliiinde de mmka ile ilin 
edilen haberler fimdi1e kadar 
tamamile dojru çıkmadı. Bma
dan ıu neticeyi çıkarmak miim· 
kündür ki Rm mukavemeti tab
minclen herhalde tiddetli ol· 
mut ve üiıt üzerindeki hesap· 
lan f&futımflır. 

Neticede Ruslar ezilecek mi. 
ezilmiyecek mi? Nekadar da7a
nacaklar? Bunlar ayn davalar ••• 
Şimdilik belli olan nokta tud• 
ki Finlandiya barbindenberi 
Ruslar tehlikeyi adamakıllı claJ· 
mut ve pek iyi çahpnıtlardır. 
~erek Finlandiya harbinin tec· 
rübelerinden ve ıerek Alman 
yddvun harp usulleri hakkında 
A vrupanm muhtelif memleket• 
lerincle ıörülen tecrübelerden 
istifade edebil."IMIİDİ bilmitler· 
dir. Rua sevk ve idaresi ilk tah
minlerden herhalde ütün ol
duktan batka Rua piyadesi de 
Alman motörlü kuvvetleri kar 
, .. ında oanik yapmanuf, bu ne
vi darbeleri kartdamaiı bilmiı. 
motörlü kuvvetlerle Alman pİ· 
yadesi arumcla rabttayı kesme
ie çalqmaiı akletmittir. 

Pek ~oklan, Almanlann muh 
telif cephelerde elde ettildsi 
zaferlere bakarak Alman uke
rini, b&ftanbata çelikten yapıl· 
11Uf bir disiplin halkası diye he
saba katarlar. Halbuki Alman 
eri de nılaayet inaandll'. Muka
vemet sörmecliii bir sahada 
yorpnluğunu unutur, kanatla· 
nar, fakat Rmya sibi uca bacaiı 
bulunmaz bir ..hada ciddi bir 
mmavemetle ~ bezJ 
sinlik hiaainden hımamilc mak 
kalmua aüçtür. 

Şuraamı itiraf etmek ıu.mdır 
ki bqüae kaclu- olan Rua mu· 

kavemeti ve aevb idaresi bile 
bir sürprizdir. Bu muka...,.ı 
deftlll edecek mi, yoka Al
manlar bunu sorlaytp temelini 
az zamanda kıracak ma? Buna 
cevap aramak, muamma hallet· 
mek\on bafka bir teY dejildir. 
Şimdilik ,...,alacak ~. ils tah
minlse niabetle bir keaara mat. 
IUa bir aürpriz payı apmaktaa 
ibarettir. 

937 doğumlu ve daha 
yaşlı müeccel 

talebeler 
Ankara. 1 (Telefonla) - llT do

tumlularla daha y~ müeccel taıe
beııın temmusun Hk haf~a son 
askerlık yoklamalan ya.pılacaktır • 
Lise olgunluk imtihanı venp te yük• 
sek okullardan birine henüz kaycle
dilmemif bulunan talebenin kayıt ve 
kabul müddetll'rin n h tamına kadar 
ukere celbedilmemesı Milli Müdafaa 
Vek~tınce ukert makamlara blldi
rilmiftir. 

Polis kolleji 
talebeleri 

Ankara, 1 (Telefonla) - Polia kol
leJI yüksek ve orta Juaunlarmda oku
yan talebelerın remıl lıse ve orta 
mekteplere imtihansız olarak kabul
leri Jıılaarif Veltlletınce kararı.,anı. 
mlfbr. 

rRADYO_] 
l_PROGRAMI .............. 

1.ao Profıram. Saat apn, ua 
Baftf parçalar (R.) 7.46 Ajaaa ha
berleri, 8 Baftf JIU'Ç&lar prograım
rua devanu, (Pi.) 8.30/8.45 IWin _. 
atı. 

12.30 Pı.c:c...., w.t ayan, 12 aa 
Kan.fak fU'IDIM', 12.46 AjU18 haber 
]eri. 13 ~ fU'lala.r programı
- 4-rnt, U.15J1' Kanflk proc
ram (Pa.). 

11 Program, aaa.t ayan. l&.oa 
Dana havalan (Pl.) 18.15 Km1fma 
11.emleket po8fut, 18.25 KnQfma 
<Dlıf potitika tıtdtzeleri), 18.'5 c;o.. 
C11k aaatı, 19.30 Saat ayan, Ajana 

haberleri. 19.46 l'asd aası, 10.ıa 

RWJO lgaseteıd, 20.,5 'Bir balk tur .. 
kQaU ötnıntyıoruz. Battaıım turktı

ır1l l&ler tUrkilaü, 21 Ziraat takvbn1 
,,. Ülp'a.k mablltllleri bonuı, 21.-1 
Solo fU'kılar, 2125 Ri7ueticQm. 

har ~ 22.10 Kllzik ~ 
l}&rial• ve turldHer, 22.30 Saat a
yan, Ajnaa baherler , 22.45 ea. 
band (PL). ~ Yarmki PIO(" -.-bpeNJ 
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VATAN ------------------------------- 2. 7. 941 

Paderewski ' .... " -

"Rusyayı şereflendiriyorsunuz,, 
diyen Çara "Polonyayı murat 

ediyorsunuz! Değil mi, 
Haşmetmeap,, cevabını vermişti 

Dünkü Moda deniz yarıtlanndan inhbalar: MUnakallt Vekili ve hakem 
Gelatasarayhlar 

Deniz yarışları 
Dünkü müsabakaları Bayan Mevhibe lnönü, 

Münakalat Vekili ve Vali de takip etliler 

Galatasaraylılar büyük 
muvaff akiyet gösterdiler 

Denızcilik bayramı vesilesile 
hazırlanan deni~ yarışları dUn 
Moda koyunda parlak bir surette 
yapıldı. 

Müsabakalar, Denizyolları va• 
purlarile diğer denız vaııtalarının 
çerçeve!cdığı sahada, hUyük bir 
kalaba l ık tarafından alaka ile ta
.kip edildi. 

Yarışlar, muntazam, güzel ve 
çok heyecanlı oldu. 

2indi. Müsabıkların aldıkları ne· 
ticeleri aşağıda veriyoruz: 

BlR ClFTE BAYANLAR 
Galat111aray Nulı, me1afe)'İ 

4,ıfO da alarak birinci oldu. 

BlR rln'E ERKEKLER 
Bidncıliği Galataıaraydan Pet· 

ro. ımesafeyi 7,23 le alarak ka· 
zandı. Güneşten Celali ik1nci, 
Herekeden Cemal üçüncü oldu· 
lar. 

Bunda da Galataearaylıhır bü· 
yUk bir muvaffakiyet gösterdıler. 
Galatuarayın Reıat, Tevfik, Be· 
ııim, Turgut, Sadi ek.ipi meaafeyi 
6,31,3 de alarak blrlnol, Beyko· 
zun Cihat, lbrahlm, Safi, Nihat, 
Kemal elôpi ikinci, F enerbahçe· 
nin de Zekai, Muetafa, Semih 
Behiç, Salih eklp.i UçUncü oldu· 
!at, 

DENiZ KAY AGI 
Cümhurreisimizin refikaları Ba 

~n Mevhibe lnönü ile mahdum· 
Paderewıld, Amerikaya ri! meclen evvel Lo:aan radyo farı, Münakalat Vekili B. Cevdc:t 

mubabirile ıörü,üyor Kerim lncedayı, latanbul Vali ve 

İKi ç!FTE BAYANLAR 
&yanlar araıındaki yarıılarda 

ıimdıye Jtadar F enerbahçelller 
umurniyetlt muvaffak olm•ktı 
KIJler. f' ak at bu eef er Galat Ha· 
raylıların bu y1tıı1lar !çifi de ly.i 
hazırlandıkları anlaıılıyordu, Oa .. 
lataaaraylı Behln, Na~lı ve Suzan 
mHafıy· 4, l S d• katederek bJ. 
rinci oldular. Fener bahçenin Nee 
li, Müıehher ve Müny)'en ekipı 
ikİ.n(l oldu, 

Çok eilenceli ve zevkli olan 
bu müsabakada Deniz Ticaret 
mektebinden Milmtaz bitlnci, 
ayni mektepten Mustafa Jnce 
ikinci oldular. lınace Paderewski yalnız Po- ba bir daha görebılecek nılylmi .. Beledıye Reisi doktor B. Liltfl 

onyanın değil, butun be!lenyctin Sıze bUtUn kalbimi bırakıyorum. Kırdar ve diğer bir çok gı.izide 
ıft har edebileceği bır phsıyctti. Emin olunuz ki aradaki kocaman 1 kimseler musabakaları takip etti-

P;aderewski; dünyanın en bil- Okyanus beni SJzden, o kadar ler. 

YELKE~ "M09ABAKASI 
Bunda da ıGalatasaraylılar 

kendiler.ini ıgölterdiler. BirinclUği 
mesafeyi 25,35 dak.ıkada kat•· 
den Galataaaraydan Mahmut, 
ikincillgı yine C•lataaaraydan 
Bürhan, üç.üncüiUiü yin• Galata
saraydan Hasan aldılar. Demir
epordan Feyyaz dördüncU, Vec• 
di befinci oldular, 

yult piyanistı. Mauru opeıasının sevdiğim lıv.içreden ayıramıya- ı Müaabaka proııramı hayli zen· 
ve .daha bir çok senfonık parça· caktır. Zihnim, f~um, kalbım 
!arın beıtekirıdır. dalma buraya bağlı kalacaktır ... :. 

Ounya Harbinın başlaniıcında PadereWşki, büyuk bir artı.t..1 ya'rtırı hul:urunda konserler ver· 
anlı sminı. dünyayı tutan ıôh- bUy1lk bır devlet adamı, aıil bir mi~Ur. Artık ~hreti eakı ve y•n. 

ret.anı ve ıtibarını vatanının hız- karakter sahibı. cômert, çok yük· dünya~a yayılmı~tı. 
iKi ÇiFTE ERKEKLER metine koymuştu. 1917 • 1918 sek ruhlu ve temiz bır adamdı. Paderewak~ çok at~ııli bir Va• 

senelerl arasında, Pariıte mılli Polonya tarih.inde ve ınaanlık tanseverdi. Buna bir misal: Ruı· 
komite azası ıdi. kültüründe ebedi bir naın bıta· ya Çarı ikinci Alekaandt'ın ıara• 

Bıliıhue komıtenin murahhaeı kacaktır. yında VerdJğj konıetden sonra 

Bu müsabaka da heyecanla ta• 
kip edildi. Galata.arayın Reşat, 
Ali, Süha ekipi 6,43 .ile birincı 
tıctldi. HerekeRen Salt, Mu-1-u.in 
ve Ali ikinci oldular. Fenerbah• 
çcnin Zeka~ O sman, Vecihi ta· 
kımı üçüncü oldu. 

Bu suretle bu güzel epor ten• 
hliratı nihayet buldu. 

sıfat.ile Amerıkaya gitti. Dostu, Padereweki, ilk konserinı imparator Yllnına gelerek: 
sabık Cumhurreisı Vılson, Orta 1884 le, zamanın en maruf ak· - Üstat 1 Tebrik edenm. Rus· 

MÜKAFAT TEVZii 
Birincilıği kaı:anan müsabıkla· 

ra mükafatları olan kupaları MU· 
nakalat Vekilimizın huzurile ve
rilmiş ve Vekilimiz kazanan epor 
cuları a;tn ayrı tebrik ve taıvlk 
etmiştir. 

Avrupayı a akadar eden si); asi tr~ Helen ModrzeJweka ıle bir- yayı §ereflendirıyorıunı.ızl 
ı lerınde kendiaıne muzaheret et· lıkte Krakovl' de vernu.ştir. Bu Demiş, Padereweki, derin hir 
tı. Memleketine deıuıden blı koneerin hasılatı olan 400 florin· reveransla: DÖRT TEK BAYANLAR 

Galatasarayın Nazlı, Sabahat. 
mahreç temınıne çalı§h ve mu- le V.ıyanaya gitmiş, mC§hur rrı.u· -.J, Polonyayı murat eclı} orsu· 
vaffak odu. aı.kişınaı Teodor Leszetyekl'nın nuz, değıl mi, haımetmeabı .•• 

Polonyaya avdetinden sonra, kunlarını taklp etmışhr, Cevabını vermiştir. Bu cevap, 
1919 da Başvekil ve Harıcıye Genç plyarust, az zamanda Rus sarayının ebediyen kendiı;. 
Nazırı oldu. Memleketine bır çok kendini tanıttırmış, VJyanada. ne kapanmasına ve b.ir daha Rus. 
hizmetl~e bttlundu. So~a. b1l&hare Strazburg'.da, Par.iste, yaya girmesine mU.aade olunına
miınhaaıran sanat.ile uğra~ak Lond.tada, bUyUk Kraliçe Viktor- masına •ebep olmuııtur. 

GUner, Behlh eklpi rneHfeyı 
8, 1 7,2 -de alarak birinci oldu. 

Müsabakaların neticelerinden 
anla!}ılacağı llıere Galataaaraylı
lar mükafatların büyük bir kıs
mını alarak klüplerinın müzesini 
yeni zafer hediyelerile zenıinlet· 
tirmi§l erdir. ıç1n sıyasi hayattan çelul<li. 19 39 

da Polonya taarruza ujradığı za· 
m•n yıne vatanı için uğra~aya 
baıladı. 

Padercwski, uzun zamandan· 
berı ~rede, Motges civarıhda 
Riond • Boeson'dakı malikane· 
•uıde münzevı bır hayat yaşıyor• 
du. Buradan ayrılmamaya nt) et 
etınltti. Cunını birinde, menıle· 
ketının d•vaaı ~ n ycru gayrt>tler 
arfetmek u~ere Amer kaya gıt· 

meye karar verdi. Doktoru, dost. 
arı bu seyahati tehlıkeli buluyor
ar, manı olmak ıatıyorlardı. ta· 

kat o hıc bninI dınlemedi. Hare-
ketınden evvel Lozan radyosun· 
da mılletlne ıu hitabede bulun· 
du: 

Hayatımı vatanıma hasret· 
tam. O, flllldi benden hizmet is· 
tıyor. Bınaenaleyh yaş, sıhhat ve 
t hlike bahıa mevzuı.ı olamaz. 
Malikanem& terkedzyorum. ha-

Yu:ara ne haceti.. 
Ho-nm Wri, llt. 8 1 •ıp 

........ re,...... anlabrı 
- Bu ıece haywdar iapllah 

.... M..... ilemincle ld o
m11wnda bqok ...... ....,.. 
Wrlıllia&'dlm. M..ula, kim 
w neci olclatau sual ettim. 
$eJtan oldujunu aö1WI. Ya, 
.. OlllUIDdald urpalar aeclir 
... im ........ olullannm ,.,. 
........,, ,...,. bmcle ........ 
........ bo,..&anna pçirir, 
..-, iAIJiim JOla aC'tür.
•• •iWillmi yapbnnm ....... 
111 ..m. Baalann iviacle ..._ 
ait ,ular ... , nu?. l>Ve IOI'• 

..__ Ne dedi bana bil ....._ 

............ ? •• 

-~---.... lanlmua Jok lııa.. 
-Yok... 
- IMale l,le ile... Yalara 

- .... - Wr İpNt ki&. .,.. ...... -+=idrak. .,.. ... ho 
CllQI~. 

Jak, otelin &'•ra.Jına gırer cırmez 
Matildln ellerini tuttum; 

- Seni seviyorum! 
- Siz dellainlz ... Jak siZden şUphe· 

lenlyor .. 
- Ne kadar ıhtıyatkArlık ! .. 
- Oh sız dellsintz! ... 15usunuz .. 
Bu seyahat bent çıldtrbyordu. Zan

iıetllyordum ki seyahate çıJunamı~ 
ol aydık onunla yalnız kalacatfilı. O 
nun yanında, harlmı mUhltinde bulu
narak onu doya do}'a, kana kana ku
tUJay&ınamak, sadece Keceleti kö· 
c&auıin oduına girerken «Geceler 
hayır oııunı. Demekle iktifaya mec• 
bur kalmak betttm lçltt 61Umden kat 
kat beter bir l'}kence idi. Kocası fllP· 
he edlyormuf .. Bu mUınkUn mil? Jet. 
rafımızda ihklfllf eCStn emıaıııt man
zaraların payansız ıetaı.ıterine kar· 

-

-

-

DÖRT TEK ERKEKLER 

Bu yarış, sünün en meraklı ve 
en heyecanlı müııak-bsı oldu. 

HiKAYE 
-

--

ıstıraplarındaı'ıdır. Oh bu hareJCeUe- I r_ d !armış ~bi • uzaklara initaI eyle-
rin ~k ağır ceuaını çekllm rnUca- y i C an mlşti. Hayatımıaı şımdi ellerinin ara. 
zat hata ile mUnMlp oldu. smda tutan bu zata garip bit nazar-

Her şeyden evvel fUr .. ını ıı6yle- b la bakıyordum. Tarafımızdan yapıla-
meuyırrı ki Matlld ile ben - Matlldin QZ Q l • • • cak bJr tedatUklrane hareket' ölUmU 
t&lAkandan sonra • izdivaca kılrar ver tacllden bafka bir feye yaramıya-
m~tlk. O zamanlı kadar ievgialmln caktı. 

tallkı talep cylememealnin birici!< Çe\1İf0ll : ÇililkU atıııyoraunuz ya; Jalt bizi 
sebebi Jaka karşı hlsııettlği merha- •• d 1 a. D dl ı illdUrmek ve biz.imle kendi de intihar 
metti. Jak hayatında )'alnrz makine etmek istiyordu. El4n berhayat ol-
ve ırıor meraklısı, klbltll ve soğuk- Yuanı LOU1S REBUD maklıtmuzın ~bebl de bizi aıtturrne-
ka.nlr bir mah!Ok OldultJ için hiç bir , den evvel ölthn uablle tuıp etınek-

ı tamemen !&kayıt kalan Jak; motö
rtınôen benzininden, llttlain4en, o
tomobilinden b&Şka bir flY dUfUrlebll· 
tnek kabUty•t1nd• midir? 

taman zevcesinin muhabbetini celbe reçU ve harekete bafladık. u. İhtiaarı uzatmaktı. Bir an, Jakın 
muvaflak olamamıştı. ı Etrafmıısd& ytlkselen •lvri datla· j boğazına sarılmak istedim. LA.kin 

Halbuki Mntlld· he as, hayalper· nn korku veren manzar .. ı ve hemen :Matlld dehşet fçeralnde bana sıkıca 
ver, heyecan kabiliyeti fasla, sev- iki, Uç metre kadar sağımızda açılan ılal'tlıJUf olduğü için bu hareketim
meğc l!evllmeğe şıddetle mUhtag derin bir duvU'la örWmUf uçunamun den de kat"I bir neUce lallhaal mUtn· 

- Beni bıralunuı rica ederim ... Oh 14.ut ve nesih, bir !tadmdı. Bir sev- vehim mevcudiyeti ikimizi de acı bir kiln değildı. Bana bUtUn hayatımdan 
beni korkutuyarsunuz... gm idi. (Seven) hav.tllsınde tertip e- endişe lle titretiyordu. ÖnUmUzde yal; daha uzun ve daha. feci gelen birkaç 

Metnıltmı kucakla4Jm ve göat.erdl· dilen bu otomobil ııeyahallne mUcet- namtttenah1 dolambaçlarile Adeta baş saniye zarfında bu suretle ve fayanı
ti muhalefete ra«men onu dudakla· ı-et Matlldden ayrılmama kve Jakın döndUrUcU, hlç bltmlyecek kadar u· hayret bir aoRukkanlıhkla muhake
nnd&n usun ve yaktot bir buee ile öp. .,Uphelerlnı davet etmemek için lftl· aun ve heluonl bir feride benaiyor- memi yUrUttUm. 
ttlm. rake karar vermı.,,ttm. du. Adeta dafttı sln .. ıne dolanmış Evet her UçUmUz de muUak ıruı-et-

:tr&kat, döner dönmez .Takı orada, -- Haydi yola! ·· ea&Url bir yılan ~nebllll'dl. MilnUı- te mahvoımu9 addedlleblllrdik. Hatam 
bizden iki adnn uzakta, gen1' bir b&- - Nasıl makineyi itletml,veoelr ranın bu aaarrıetı tıserlnde biz, oto- her ne olursa olsun yine nefsimizi 
rltanın tlzerıne etthnlf tetklkatıa mlaln? • M tnobllimi.ıe tdet& kUçUk bir oyunca- kurtarmak hakkına malik tim. Metru 
tnetgul (OrGQm. Yana.klannd& pyrı - Neye yarar, Meylin bllyUklU,U- ta benıiyorciuk. mUdataa halinde bulunuyarduk. Teh· 
tabU bir IOlıutıhık vud.ı. 'Bır an S- nU görmUyor musunuz? ÖnilınUııd• Bü-den MatUd bentm Uzerltn• dOfru ilke her saniye daha ıiyade yak14'· 
çinde kendimi topladım. Kalbim ~ ytlzde on meyilli elll kllom•lrelik bir dUttU ve baflanmrz ~edit bir sademe lığı ve bllyQdUfU için kaybedOecek 
rınden tıtlayaoakmıf gibi flddetle çar in1' var.. Biraz fren kaldırmak b\sf ne çarpı;ttlar. dakika blle yoktu. Derhal cebimde 
pıyordll. Çoklatlbtrt laten kat'! anm, sevke kilidir. - Oh bu dlvanellk... Böyle bir bulunan rUvelveri çekerek Jakm bey· 
bu latll&h anını beklemiyor muydwn. Bunu aöylerken ellle de bir dUva· mevkide bu .un.t... nine bir kurşun sıktım. Jak bir an 
ltte 91mdl onun afltndan Oık&eak Uk ra yapıftırılllllf fU il&nı sGttetlyor- - Jak, JakM. Rica lderltn trenı iQlnd9 yuvarlandı. Derhal. yalnız bU· 
kehmeye muntuır ve btlttın &vakib1 du: aık... yQk tehlike zamanlannd& hluedilen 
kabule Dllllleyya idim. l'akat O ~ İ tt 'B'• •m-iye d•'"a ... Vti ya....,.., .. ..,,. nihayetsiz bir cesaretle Jakın bulun-cŞ6f6r! Dikkat.. nif pek teh keli ...... , ... '"' ,._._..,. 
ce: ve dolambaOlar pek ıık Ye nqth&ni· olaa)'dık uourunıdan 8f8tı )'UV&rla- dutu yere atladım ve treni yakalıya-

- Söyteyln bakalmı ltober, dedt, dlr.> narak PUCal&nmaklığımız rnuh&k- rak nihayet otomobUl durdurmaya 
LAaal yalundan mı Sftmek lıtlyorau• kaktı. Fakat devri yaptık. MaUld blr muvaffak oldum . Bir kestane ormanının kenarında 
nuz: yoka& Sen • Ja.nd&n mr? defa daha Uzerlme dilştU. Otomobil Mevkllm fevkallde vahim idı, bu va valıfl bir tepenin yamaoında 1!\'8-

Demek, blZlm clnayetklr hareketi· edllmif olan kUçUk (Pompldo) köyün. ayni sUratle aldiyordu. Metre•lm vahtl bofuda bayılmıf bir kadın 
misi görmemiftı. Matild, garajın du- de ldtk. Pompldodan Sen Jana kadar timdi kocuının omu&larından tut- öldUrdutUm bir erkekle beraber ya. 
varma yasıanmqı, Meta ba.ygın bir bu vahşi tabiat ortaatnda yapayalnız muş onu tuylk ederek bu m.,nuna.- payalnız bulunuyordum. Bilmem fev
halde idi. Fakat zevcinin auali tıse- &ittnete mecbur bulunuyorduk. Ma- ne allratten vuceçirmeğe çaltfl)'Or· kallde bUyQk bir ö!Um tehlikesi ge-
rine h.endt8int toplıyank: tild biraz korktu: du. Bu aralık freni tutarak butır- çlrdlkten sonra tekrar yaşamakta 

- Sen Jan yolundan ıldelim. Ce- mak tlltedlm. Fakat Jak Hrt bir dar· bulundujtunuzu, saf bir hava tene!-
- Buradan •eçmek ihtiyatsızca ı 

vabmı verdi. bt lle bu hareketime mt\nl oldu. Bu fU. etUtini&l, hl.Ssettlnlz mi? şte ben 
İtiraf ederim bUtUn bu yaptıkta- b1r banket delil ml? .... anda dönQm yerine gelmlftlk. Ayni timdi bu zevkı; muzatferiyetln asaba 

nm alçaktan ~ka bir ,ey defildi. Jak omuzlarını •ilkti: tehlike tekerrür ediyordu. Fakat ta- bahşeyledlği gerginlikten ve gururun 
Llkln yasık kt bu lıalcUcal b&yatun- - Bana itimat edebllll'llnlS... mam heı- feyln blttiflni ve uçuruma okşanmasından ibaret olan bu emaal-
la aJAk•dar idi. il,_ burtln bO)'U Ve fUldU. O aanıan 'ini Jlehltll ftl· yuvartandıtnnııa zannettıtim dakika aız zevki tatıyordum. 
vaktinden evvel lhtıyarlaftlıf ve elll· JUfUn Mkild üilMau anlJyamamlf- el& devir 1&pllıyordu. Jakm ıimuı Böyle ne kadar müddet kaldım. 

bıif Jaem hlç ftlpheslz bunun ...,..,. tan. Matild ve beb otcnnobtlln lget· gattp lJlr fekll almı, ve gözleri • An· Bilmiyorum. Fakat JceDdlme ılldltlm 
çektiltJll o tlllalmnW edilmez vicdan sine ;79rlefltk. Jalt fMOt ıuvıcune Jel bJo bir fe)' tarmtlyor, hl81etmiyor • Mm&n. gün .. kanlı llı.alar lçlnda su· 

( Adliye koridorlarında ) 

Minerva 
müsveddesi 

Zabıta memuruna hakaret ettfğl 
için mah.hılm oldu 

- Minerva Allahın adaletine 1 Avukat artık coşmuıtu: 
uğramış ve ulu Tanrının el koy· - Bu davaya, dedi, Allah ta• 
muı olduiu bu davada beraet et· rafından bakılmıştır ve Mınerva· 
miştir, diye bağırdı. nın beraetile neticelenmiştir. Bı· 

Onun .kısık sesinin uğultuları naenaleyh mahkemeye bu kıı 
arasında kendtmi sema>·a doğrı. hakkında beraet karan vermek· 
yükselirken ıgördüm. Bulutların ten batka bir §ey kalmamıttır. 
orasında gen.İf bir mahkeme kür- Eski Yunanlıların ahlak ve ean 
ıüeü kurulmuş ve Jüpiter bu kür- at ilaheeırun adını t&§ıyan cılız ve 
aliye oturmuıtu. Bir yanında de· ııüneıten kıpkırmızı 9lmuı bir 
nizler hakimi Neptun, diier ta- aenç kız hararetle konUf&D avu· 
rafında da cehennemin hakimı katına hayran hayran bakıyor, 
Pıuton bulunuyordu. Jüpiter çıp· bera.et edeceiine emin bir hal ve 
lak omuzlarından biri.ini örten ta.vırla omuzlarını kabartıyordu. 
beyaz ve uzun kumaıı elile dü- Bu Jr.ızın euçunu merak ediyor• 
ze,ttiktcn sonra kızı Minerva'y .. dum. Öyle ya AUahın el koydu· 

dönerek: . itJ bir dava vardı. Bu dava belld 
- Sen bir rnaaumıun, dedı. · tim' -• b" d b ı•-· d -ı..ı.,··'-t . la d 1 .• 1 · ıç aı ır ava, e ~ı e mı -
Minerva yaı,ar 0 U iOZ Orl• b • d 1- Lilir' di. 

ni babasına kaldırdı. · ır ava OIA'U 

Öyle Ya aanat ve ahli~ın ill· Kararı beklemek üzere kor1• 
hesi nasıl olur da ıuçiu olabilir· dora çıkmıttık. Kız b.iç heyecan• 
di ~ (anmadan dolaşyor, aıvukat il• 

Jüpiter'in huzuruna Mincrva- mUtereddit bir halle .aralardaa 
yı müdafaa içln aelmit olan, uzun birinde oturuyordu, 
boylu, tıraı olmayı unutmuı ba Dinlefenlerden birme dav&DJll 
avukat yerlere kadar eiiler9k •· mırvzuunu aordum, aüldü. 
daletln tevziin_ffen memnuniyetinJ - Hiç. dedi. ~aret. 
bildirdi. - Naııl hakaret} dedim. 

Fakat... Birdenbire lkenclimi - PoU.e !hakaret etmif. ıdiy• 
lstanbul Adliyesinin tozlu korİ· cevap alınca, doirueu d-"a ~ 
dorlarında dolaıırken ve ltllon· nice okkalı davalar .iıç.U:) bile .sök• 
!ardan birinde bangır bangır mü· teki muhtetem tahtm<lan inmei• 
clafaasını yapan avukatın sesine zlıbmet etıniYen AllMuıı bu mü• 
doiru koşarken ıg.ördüm. dahaleıine pttım. 

Salonden kafamı içeri soktu· - Herhalde, dedim, bir yan• 
ğum anda o: lııhk olmu§tur, dedim. 

- TUrk ceza kanununun kes· Biraz '9oM• karan dinlerkeo 
kin kılıçlarından kendini kurtar- hakikaten itin. avukatın hiitnU 
mak isteyen.... kuruntuau oldujunu anla.dun. 

Sözün a•r.i tarafını pek anla- Mahkeme Minerva olup d• 
yamadım, çiinkü bu keekln kıhç· hwki Minerva'nın huleUerin• 
!ardan birinin kafama Jnmemeaı den uzak olarak bir zabıta mt

içüı ged çakildim. muruna hakarete cüret eden bit 
Avukat .ise hail müdafaasını aahte Minerva"yı 1 ay bapee ..,, 

yapıyor ve •Mod• tutt• k6jıdı .30 lira alır pa~ cezuına mah
oltuma~-=ı çalışıyor, arada bir de kum etti. 
sesıne ton vermek İçin duralıyor· Koridordan uzaklqarken d.iJi' 
du. leyenJerden biri: 

- Polis Refik kendini kurtar- - Allahın adalelj ele eökml' 
mak ~in ıMinerva'yı Adliyenin meie batladı artık, eledi. 
çarklarına atmırtır, dedijini duy-
d {tir b&Jkaaı cevap verdi: um, 

- Auahın.._ kullarının ifindell 

elin.i eteğini ~•ktiii epey olc:lu ba• 
radır. 

Milat PERiN 

roba başlamı, ve buz &ibi aert ve 
serin bir rüzgar hataretll naaiyeml 
okşamakta bulunmuştu. MaUldl, Yol 

Jen civarıtıd& bulunan kliçUk bir de- •------------
reclğın yanına kadar gntllı"dlbn.. O· 
racuı. kendi.ile (eldi. 

- Orada!_ 
- Orada!.,. 
- Onu kurtarmıal." 
- Artık çok geç! .• 
- Hayıt, onu Sen • Jana rl>ttıre-

llm. ôrada bir haat&h&ne bulundutu
nu billyaı-um. 

Fakat nua.rıarmun kU'ftaında 1"11 
tu. İklmla de ne kadar atır bir itbam 
altında kaıaoaıımızı anlamıttılc· Her 
halde bu cinayeU bir kasa fekllne 
irc& icap ediyordu. 'Bu yeni tehlike 
ka11ıımda birinci defa oldul'U gibi 

içki sofrasını harp meyd ... 
nıne çevirmiıler 

Ha.köyde oturan Ömer oi• 
Ahmet Çetinle arkada,ı Muıtaf 
dUn b•raberce .içki lçerlerkerı. 
1amoıluk yüzünden aralarınd• 
k.vsa çıkmıttır.Bu ıırada Ahme 
Muıtafaya hlicum ederek elısı 
deki bıçakla alır surette bae• 
iından yaralamııtır. 

Yaralı tıııdavi edilmek Uzerf 
Balat haetaneıine kaldırtlmı1o eııf 

anı btr flkJr buldum. Ve MatUdln be ===--===-=========~ 
ni meneylemMlne lmkln bll'&km&Jc-

lu yakalanmııtır, 

11aın derhal otomobile )'&lcl&fU'ak 
hareket kolunu çevirdim ve freni ao· 
tun. 

Otomobil; biraz evvel öldtll'dtltum 
dostum Jakı hamil olan otomobil ev
vel! yav4' olmak tısere huekete 
b&Şladı. 

Size mUcazatm cinayetle mütena.
ılp oldutunu eöyiemlfUm. Hayır, mu 
casa.t cinayetten çok daha. afu'dı. 
ÇQnkU o anda bir deli &'ibi bOyflmU' 
olan gtızlerlmle otomobilin mecnuna
ne bir sürat içinde, Adeta taklak ata
rak uçuruma yuva.rlandılmı, parça.. 
landıftnı, 91ldf#inl a&mU.,ttbn. 

Bunun neticesini biliyonunuz.. Ce· 
•et kimilen parçaJandıfı içln öltbntl 
tayin ameliyatı imklnı buluıuuıwldı. 
CiheU adliyeye Verditinıis 1ab&t ~ 
dlaeyt tenvire klti eörQldO. Jak bizi 
orada lndlrdikten 80nr& maklne)'l se
riye almak, çevtrmok illtenıl.f fakat 
.(anltf blr ln&nevra aebebile uourum
dan yuvarlanmış &itmifU. Blslm id
dlamıa bu idi. 

Muwniyetimizin kaUyyen ta&Jytl· 
nünden sonra Matlldi bıraJmuıla 

mecbur oldum. Btrbirimlsi mUtadeh
hi~ olmakeızın ıörmekllğimls imktnı 
yoklu. 

H&ll. humma ile yandıtJJn, tutu.t
tutum o uzun ve muzlim cecelerde 
etrafımda derin ve bUyUk bir UÇW'U· 

mun açıldıflnı ve dostum Jakın oto
mobllle birlikte kWle ıtb1 uçuruma 
yuvarlandıtmı bir klbua fibl gflırOr 

ve Vicdanımın bu facia ile parvalan· 
dıtmı hl81ederim . 

.... G1'lmCZ 

Kılıç f.nnı 
Bir .,.. kWc lMblmı, dört• 

te bir niabetincl• laalia ÜZÜlll 
...... ile kanfbnbmt ac:a ... 
... Ud aat buUbktaa .... 
.... llkulP taLİs ... ile birb9 
tWa ~ ve iri cm. _. 
Jtildiiiiade &*'çalara ayuuus. 

T..,.iri iki 1emek kapjl •1 
~tiı ile railaJJ1UZ. lçiae kr 
wlan tıepeiam m.ma tapcak 
~ bir Jai kilıdı yayt 
.... oamn. kili miktarda so
taa ile domate. halka halP 
dojraJUm. İki kahve kafalı bit 
ve bir de Jeni bahar ..-pİp tep 
aiye d.,inia. Lhld•n dizinit 
ve aralanna bet alta ,.pra1s 
defne Japraia ko,anua. Doi
l'UIJ8'f bol ma,danoa ve t.r 
otana •ÇPUL Kabap IOJUI• 
IDUf bir limonu halka ... 
kesip clajltau. O-nn. bir 
kahve fincam zeytin Yatı iki 
finc:aa Jtlmz et ..,.. alatmd
Kijl_dm keaarlan ile tepsiailt 
a..lai kapatıp fama ataus
ICAid pemheletince ......... 
Pekne&ol. • 



~--7_94r 

Deniz 
bayramımız 

(Başı 1 inclde) */*/ 
kadan kafıleyl sırasile Yüksek Deniz 
T,caret mektebi talebesi, Deniz Tica
ret zabitanı, Deniz sporculan, Deniz. 
yollan, Limanlar idaresi, Şirketi 

Hayriye mensupları ve Armatörler 
tak1p etmekte idiler. 

Alay Galatasaray lisesinden hare
ket ettiği esnada limandaki bütün 
gemiler düdüklerle bu mesut günU 
seıa.mlamışlardır. 

DUdUkler, alayın son eri Galatasa· 
rny lisesi bahçesinden çıkıncıya ka· 
dar sUrmllştUr. 

Alay böylece Taksım CUmhuriyet 
meydanına varmış ,.e fi.bide etrafında 
yarım bir devir yaparalt yer almış
tır. 

Abide önünde 
Tam saat on birde bir boru sesile 

büttin orada ha.zır bulunanlar hazır 
ol vaz;yeU almış ve şanlı bayrağımız 
yavaş 'yavaş meydandaki direğe çe· 
kilmeğe başlanmıştır. 

. Bayrak çekilirken 1imandakl biltliıı 
!gemiler de yarımşar dakika fasıla ile 
birer dakika suren iiç seHiın düdüğü 
ça\mışlardrr. 

Bayrak merasiminden sonra her 
le!JekkülUıı hazırladıkları çelenkler 
merasimle A.bldeye konulmuştur. 

Çelenklerin konması işi bittikten 
sonra .Deniz Ticaret okulundan bir 
talebe kürsüye çıkmış, heyecanlı ve 

1 a~.eşln blr nutuk söyllyerek bu tarihi 
gunUn kıymetini anlatmıya çalışmış
ttr. Gencin nutkuna Deniz Ticaret 
filosu namına ee-rap verilmiştir. 

Barbaros tiirbefinde 
!Buradaki merasjm böylece niha· 

yetlendikten sonra alaylar srra ile ve 
muntazam bir yürüyüşle Ayazpaşa 

yolundan Beşiktaşa inmişler ve Bar
baros türbesi etrafında yer almIEılar
dır. Merasime burada İstikHU m~rşi· 
le başlanmıştrr. 

1 İstikl8.l marşından eonra Cümhu-

1 

riyet Halk Partisi adına, Ctimhuriyet 
Halk Partisi Beşiktaş kazası idare 
heyeti reisi Zühtli Çubukçuoğlu bir 
hitahede bulunmuş ve demiştir ki: 
j <B~gün çok manalı ve şerefli bir 
tarıhın yıl dönüml\dür. Bu zafer 
Tjirk milletinin irade ve kudretıni~ 
eseı i olduğu kadaı· onun başında bu· 
lunanların da vatanperverlik ve l{ah
ramanlıklarııun bir timsalidir. 

Dört asır evvel Akdenizi has bah
çesinin havuzuna çeviren koca Bar
baros bugün M.la. dilşman rüyaları
nın korkusudur. 

d Barbarosta biz, denizlerde, karalar. 
a hareket ve yaratıcılık kudretıni 

her sahada. gösteren millet· . . le ımızın ne-
te muktedir olduğunu görüyoruz.~ 
Nutuk sUrekli alkışlarla devam 

ettikten sonra hatip Barbaroaun ru-
hunun .,Ad olması için halkı bir daki· 
ka sUk1lta davet etmiş ve bir dakika 
Sül{f.lt edilmiştir. 

Devlet Limanları lpetmesinin 
açtığı yeni hastane 

MUnakale VekAletlnin tensibi ile 
tesis edilen İstanbul limanlan işlet· 
n-estnin açtığı hastahane bu mutlu 
gtinde :\ninakaH'ıt Vekilinin kısa ve 
Veciz bir hitabesile açılmıştrr. Mera
sime tam saat 14 de başlanmış mera. 
Simde MUnakalilt Vekilinden başka 
İstanbul Vali ve Belediye. Reisi Dr. 
Lutfi Kırdar, İstanbul komutanı, li· 
Inanlar umum müdtil'll ftaufi Man
yas, Denlzyolları umum müdUrU B. 
Kemal Baybora ve şehrimizin diğer 
tanınmış gUzidc zevatı hazır bulun· 
muştur. 

Hastahane hakkında devlet liman· 
ları işletmesinden aşağıdaki izahat 
verilmiştir: 

Yeni hastahane ve poliklinik tesi
sat ve teşkilAtı bugün hizmete gir· 
miştır. İşlerımiz icabı bir çok kaza
lara ve hastalıklara maruz kalan iş
çilerimizi vapurlardan karaya getir· 
dikten sonra karadan da otomobiller. 
le uzak hastahanelere göndermek ve 
hazan da boş yer bulamamak vaziye· 
ti ile karşılaşıyorduk. Artık vapur
dan alınacak kazazede derhal Rıhtım 
Uzerindeki hastahanemizde tedavi 
ed·lecek, gtinlUk muayenelerde de 
hastalar muayene ve tedavi oluna· 
caktır. 

Münakalit Vekilinin tetkikleri 
MUnakalat Vekili Cevdet Kerim 

1needayı hastahanenin resmi kUf8,dınr 
yaptıktan ııonra her tarafı ayn ayn 
gezmiş ve allkadarlardan izahat al
mıştır. 

Vekil bundan sonra Liman işletm 
sinin işçi servl&lerlnl geznuş ve am: 
le ıle konuşarak ihtiyaçlarını ayrı 
ayrı sormuştur. Bundan sonra yeni 
yolcu salonu gezilmiş, tamir olunan 
rıhtım vesaire hakkında allkadarlar 
Vekile lA.zımgelen izahatı vermf!ler
d!r. 

Vekil bütün bu yapılan işlerden 
rnemnun olduğunu ve yakında. daha 
bliyllk işler başarılacağını beyan ede
rek Denizyollan idaresine giderek bir 
rnUddet <le orada meşgul olduktan 
sonra Modada yanşları takip etmek 
Uzere motörle Moda.ya hareket etmiş
tir. ·- Gece §enlikleri 

Geceleyin de resmi dairelerle va· 
PUrlar ve deniz mUesseseleri tama· 
llıen donatılmış bulunuyordu. Deniz· 
de bu bUyük günU kutlamak üzere 
gece bir fener alayı yapılmış Şirketi 
1-IaYriy .. e ve Denizyolları ıdaresının 

~avetıuere tahsis ettiği vapurlarla 
alk mUk . . . 

t k' enuneJen deniz şenlıklennı 11 ıp edebiJrnek imkfLnlarmı bulmuş-

Milli birliği 
korumak için 

(Başı ı incide) -

uygun bir hareket olduğunu 
müdafaa etmek oldukça güçtür. 
Böyle usullerle ikilik yaratmak 
meyilleri, olsa olsa faşist gidiş
lerin takip ettiği bir yoldur. De
mokrasi ruhu daima birliğe ve 
ahenge varmağa çalışır. 

Türk gazetelerinin varlığının 
hP{meti, demokrasi esası üzeri
ne kurulmuş olan Türk rejimi
ııin menfaatlerine hizmet etmek 
ve milli siyasetin sadık bir ale
ti olmaktır. Türk gazetelerinin 
biiyük kısmı bu vazifeyi idrak 
cdeı ek milli siyasete uygun neş
riyat yaparken, tam bu tarzda 
ç:alısan gazetelerin hepsinin bir· 
den hakiki Türk gazetesi olma
dığını iddia etmek ve nüfuz ve 
tesirlerini halk nazarında kötü
lemek, milli siyasetin faSdalı 
bir takım aletlerini körletmeğe 
çalışmak manasına gelir· 

Cumhuriyet gazetesinin, Yu
nus Nadfain, Nadir Nadinin şu 
noktayı nihayet anlamaları la
zım gelir ki herhangi bir ecne
bi devletin dostluğunu gütmek 
ve ona bağlılık göstermek Türk 
siyasetinin sabit bir esası ola
maz. Bu siyasetin değişmez esa
sı, Türk bütünlük ve istiklalini, 
Türk vatanının menfaatlerini 
ve bütün cihanda sulh ve emni
yetin kurulmn.smı aramaktır. 
Milli siyasetin icaplarına uygun 
hareketleri de nereden gelirse 
gelsin her zaman dostça hare
ketler sayarız, aykırı hareketler 
de Türk ölçülerile düşmanca ha 
reketlerdir· Krrm muharebesi 
günlerindenberi muhtelif mem
leketlerin hareketlerinde vakit 
vakit dostluğa uygun veya aykı
rı meyiller gördük. Dostlarımız 
ve düşmanlarımız değişti, fakat 
hakiki Türk ölçüleri hiçbir za
man değişmedi. Biz başkasının 
malında gözü olmıyan ve kati
yen fırsat kollamıyan bir mem
leket olduğumuz için milli siya
setimizin, esen rüzgara göre 
değişmesine ihtimal de yoktur. 

Halbuki Cumhuriyet gazete
sinin kolleksiyonlarında esaslı
ca bir gezinti yapan bir insan, 
böyle istikrarlı ölçüler bulamaz, 
aksine olarak esen bazı rüzgar
ların tesirlerini sezer. 

Nadir Nadinin yukanda bah
si geçen makalesi üstad Hiise
yin Cahidi hakkile kızdırmıştır. 
Makaledeki tabirlerden kastet
tiği manaya dair izahat arıyor, 
Yunus Nadinin verdiği üstü ka
palı tarziyeden daha açık bir 
tarziye istiyor ve Nadir Nadiye 
de bazı sualler soruyor. 

Bizim de Hüseyin Cahidin su
allerine ilave edeceğimiz bir su
al vardır: Bugün birbirile dö
vüşen iki memleketten ikisi de 
muhtelif vesilelerle ve birbirin
den bir kaç ay fasıla ile ayni 
Türk gazetesi hakkında bir ta
kım imalarda bulunmuşlar ve 
bu gazeteden, taahhüdünü tut
mıyanlar hakkında kullanılabi
lecek şekilde tecavüzlü ve haka
retli bir lisanla bahsetmişlerdi. 
Hele Alman Nazi partisinin fi. 
kirlerini naşir olan Völkischer 
Beobachter gazetesinin ve Bör
senzeitung gibi diğer bazı Al
man gazetelerinin kullandığı 
lisan cidden ağırdı. Ben o sıra. 
larda (Tan) gazetesinde bu i~i;n 
incelenmesi ve Türk gazetec11ı
ğinin haysiyet ve namusunu? 
Moskova ve Berline karşı temı
ze çıkması hakkında yazılar 
yazdım. Fakat alakalı gazete 
sustu ve meseleyi ört bas etme
ğe taraftar göründü. 
Şimdi B. Nadir Nadi'den S<>

ruyorum: Ayrı ayrı zamanlar
da Moskovanm ve Berlinin ayni 
şekilde tecavüzlü bir lisanla ha
karete layık gördükleri gazete
nin ismini hatırlıyor mu? Buna 
«hakiki bir Türk gazetesi» adı 
verilebileceğine kail midir? Al
man gazetelerinin bu kadar açık 
hakaretlere layık gördükleri 
gazetenin Alman • Türk dost
luk cephesindeki yeri acaba ne 
şekildedir? Moskova ve Berlinin 
ne gibi bir hakka dayanarak 
bir Türk gazetesi hakkında böy
le bir lisan kullandıkları hak
kında B. Nadir Nadi memleket 
halkını tenvir edebilir mi? 

Ahmet Emin YALMAN 

ıardır. 

Donanmış seyyar fener dubası Li· 
man işletmesınin ı·enkli su fışkırtan 
su dubaları ve fişek dubaları demirli 
olarak alayın devamı mllddetınce 

gösterişler yapmışlardır. . 
'BütUn gece Sarayburnu ve Şemsı

a renkli havuzları bugllntin şcre· 
~i: rengarenk fıskiyelerlle etrafı 
süslemişlerdir. 

s 

o Telgraf', Telefon ve Ajans Haberleri . D Sovyet tebliği 
(Başı 1 laclde) .,. 

MllJOD vamllyarl&I' ı Japon yanin kararı 
Amerikanın ne olacak? 
muazzam 
tahsisat. 

Bu karar, bugün 
anlaşılacak 

Kan adanın 
zafer meşalesi 

8. Churcill'e 
tevdi edildi 

709 milyo~luk harp 
tayyaresi siparişi 

Londra, 1 (A.A.) - Röyle· Londra, 1 (A.A.) - Başve-
rin istihbarına göre, Tokyoda, kaletin bahçe~inde bugün Başve
askeri rüesadan, bellibaşlı hüku· kil .B. Cburchıll, Kanadanm harp 
met erkanın.dan mürekkı:p fevka- ı istikrazına .i§tirakinin. ~ir remzi o· 
lade bir jçtima aktedihıUştir, la.n «Zafer meşalesıı:ıı» almıştJT. Vaşington, 1 (AA.) -Ayan 

meclisi, yardım sandığına 91 1 
milyon dolariık tahsisat verilme· 
si hakkındaki kanun projesini ka
bul etmiş ve imza edilmek üzere 

Toplantıda Ru5 • Alman har· Bu meşale Kanadada dolaştıktan 
bi müvacdlesinde japonyanın sonra bir bombardıman tayyare· 
vaziyetine dair kararlar alınmış· sile İngiltereye getirilmiştir. 
tır. Netice bugün İmparatora bil- Meşaleyi ıB. Churdhll1' e Kana· 
dirilecektir. da Tekaüt nazırı takdim etmiş· B. Roosevelt" e g~nderilmiştir. 

Mualmkta bulunan meselele
rin tasfiyesi için ziraat işlerine 
sarfedilecek 1,000,0-00,000 do· 
!arlık tahsisata ait kanun projesi 
de Beyaz saraya gönderilmiştir: 

Vaşington, 1 (A.A.) - Har· 
biye Nezareti dün, 709,000,000 
dolarlık harp tayyaresi ve tayya· 
re jmaline r.-ıahsus alet ve sair 
malz>JJıe sipariş etmi!]tir. Bu si
pariş şimdiye kadar yapıİanlarııı 
en büyüğüdür. 

Nevyork, 1 (A.A.) - B. Roosevelt 
Amerika ordusu için 10 mllyar dolar 
tahsisat verilmesini derpiş eden ka· 
nun projesini imzalamıştır. Bu• mu· 
azzam tahsisat, Bırleşlk devletleri 
tarihinde şimdiye kadar asla görül· 
memL-;ı bir mebl~ğ teşkil etmektedir. 

Alman tebliği 
(Başı 1 Jnclde) /-/ 

düşmanı takip ederek çarpışmakta 

\"e Lemberg'in iki tarafından ilerle
mektedir. 

Bialistok ile Minsk arasında muha. 
sara edilmiş bulunan Sovyet ordula· 
rı, bUtün gün, muha:;arayı yarmak 
için beyhude nevmidane teşebbüsler 
yapmışlardır. En ağır tankların da 
yardımıyle 8 ila 12 dalga genişliğinde 
olarak dUşmanın müteaddit defa yap
tığı huruç teşebbüsleri, fevkalade 
kanlı kayıplarla kırılmıştır. 

Dunaburg ile Riga arasında geniş 
bir cephede Duna nehrine varılmış ve 
bu nehir mUteaddit noktada. geçilmiş. 
tir. Burada da düşmanın şiddetli 

mukabil hlicumları akamete uğra· 
nuştır. 

Alman hava kuvYetlerine mensup 
teşekküller karadaki muharebeye 
kati bir müesslnyetle f4Udk etınit
lerdir. Alman hava teşekkWleri Lem· 
berg'in şarkında yol Uzerinde kmmen 
iki veya Uç koldan yUrllyerek ricat 
eden dlişman teşekkUllerini bombar· 
dıman etmiş, Bialistok ile Minsk 
arasında muhasara altında bulunan 
Sovyet kıtalarına çok ağır kayıplar 
kaydettirmiş ve ml\temadl bombardı· 
manlarla Riga'nın öbür tarafında 

ricat halinde bulunan dti,mana hü· 
cumlnr yapmıştır. 

Alman hava kuvvetleri, Sovyet ha. 
va kuvvetlerine karşı mücadelede dUn 
mühim muvaffakıyetler kaydetmiştir. 
Fevkalade bir tebliğle bildirilmiş ol· 
duğu gibi, düşman, 30 haziranda, 
280 tayyare kaybetmiştir. Bunlardan 
216 sı hava muharebelerinde düşürtil

mü!')tür. 
Balıkçılar yarımadasının cenubun

da, bir Sovyet torpido muhribi bom· 
ba ıle batırılmış ve diğer bir torpi· 
do muhribi, ağır hasara uğratılnuş
tır. 

Berlin, 1 (A.A.) - Alman ordula
rı başkumandaniıtJnın tebliği: 
Şark cephesinde Beresina nehrine 

zi Minsk şehrini arkada bırakmış ol· 
duklarına işaret etmektedir. 

Finlerin Sovyetlere bir ihtarı 
Stokholm, 1 (A.A.) - Aftorbla· 

det'in Helsinki'dekl muhabirinin ver· 
diği bir habere göre Fin tayyareci
leri dün Hangoe üzerine beyanname
ler atarak kan dökUlmeslniıı önüne 
geçilmek Uzere oradaki Sovyet garni-
zonunun teslimini istemişler ve mu
kavemetin beyhude olduğunu llAve 
etm.lflerdlr. 

Finler Haqae'ye btic:uma 
bllfladılar 

Stokholm, 1 (A.A.) - İsveç tel· 
graf ajansına gelen haberlere göre 
Helsinki'nin 150 kilometre garbinde 
bulunan Sovyet Hangoe UssU civa
rından bütün gün top sesleri gelmı,. 
tir. Sovyet tayyarelerinin infila.k ve 
yangın bombaları atarak Us civarın· 
daki harekatı setretmeğe çalıştıkları 
ve mukabele eyledikleri zannedilmek
tedir. 

Afton Bladet gazetesinin Helsinki· 
den aldığı maltlmata göre, Finler öğ. 
leden sonra Hangoe'ye karşı hücuma 
başlamışlardır. 

Bir Alman ıazeteainin halka 

ihtan 
Zurich, 1 (A.A.) - Frankfurter 

Zeitung'da ne~redilen bir makalede 
Alman halkına, Sovyet zayiatı hak· 
kında Alman teblig"lerinde zikredilen 
çok ytiksek rakamlardan netice çı
kanlmaması ihtar edJimektedlr. 

Gazete diyor kı: 
varılmıştır. 'Bu zayiata rağmen düşman, kuv-

Berlin, 1 (A.A.) - Bugün askeri vetlidir. Sovyet multavemeti muan
kaynaklardan D. N. B. ye bildlrıldi· nida.ne ve şiddetlidir, Alman ordusu 
ğine göre, şark cephesinin merkezin- üzerine aldığı vazifenin henUz ba.,
de Bialistok'un şarkındaki büytik langıcındadır. 
muhasara çemberi, şimdiden Uç kU· 
çlik muhasara çembeı·ine ayrılmıştır. Slovak tebliği 
Bunun neticesinde, bu çemberler Preeburg, 1 (A.A.) - Slovak or· 
içindeki SO\.'Y~t teşekkÜlleri gittikçe dusunun bugtinkU tebliği: 
daha yakından sıkıştırılmakta ve im- Slovak kltaıarı dli.şnıan mukave-
ha edilmektedir. metini kırmakta ve ricat eden düş-

·Berlin, 1 (A.A.) - Berliner Boer· manı takibe devam eylemektedir, 
sen Zeitung gazetesi Alman kıtala- Sovyet ordusundaki Slovaklar bü
rının şimal ve cenupta baş döndUrU· ytik miktarda Slovakya tarafına ge. 
cU b!r sltratıe ilerlediklerini yazmak· çiyorlar. Alınan malzeme ve esirlerin 
ta ve seri Alman kıtalarının bu hav- sayıSJ süratıe artmaktadır. Slovak 
zayı iki tarafından çoktan geçmiş ve ciizUta.mları dilşman memleketinde 
beyaz Rusya ovasının mühim merke- yüz kilometre ilerlemlı:ılerdir. 

Şimali Fransada 

Londra, ı (A.A.) - Resmen bll· 
dirildiğine göre, İngiliz s.vcı tayyare
lerinin dün akşam şimali Fransa.ya 
karşı yaptıkları seri bir hücum esna. 
smcla 6 düşman tayyaresi düşUriU
mlişttir. 

İngiliz avcı tayya.relerinden biri 
ilssilne dönmemiştir. 

t.kenderiyede 

Kahire.. 1 .(A.A.) - Mıssr dahru-
ye nezaretinin tebliği: ~ 

İskenderiye bu sabah erkenden ha-
va taarruzuna uğramıştır. Atılan 

bombalardan ı kişi ölmüş, iki kişi 
yaralanmıştır. Evlere hafif hasarlar 
olmuştur. 

Moskovada 
mühim tedbir 

(na,. ı melde) = 
vilz eden dU.şmana mukavemet için 
Sovyetıer Birliği milletlerinin bütUn 
kuvvetlerini sUratle seferber edebil· 
mek maksadiyle Sovyetıer 'Birliği 

yüksek Sovyet meclisinin riya.set di
vanı, Sovyetler Birliği Komünist par. 
tisinın merkez komitesi ve Sovyetıer 
Birliği halk kom~serleri meclisi aşa· 
ğıdaki hususların teminini lUzumlu 
addetmişlerdir: 

ı - Bir mildafaa komitesi teşkil 

edilmiştir. Komite şu zevattan mü
rekkeptir: 

Reis: Sta1in, ikinci reis: Molotof, 
A.za: Voroşilof, Malenkof, Berila. 

2 - Devletin bütün salfıhiyetı mü
dafaa komitesine verilmiştir. 

3 - Vatandaşlarla btitun parti, 
Sovyet KomUnist gençliği teşekkülle
rine ve askeri organizmalara mUda· 
faa komitesinin kararlarını ve emirle
rini harfiyen yerine getirmek mecbu· 
riyeti tahmil edilmiştir. 
İmza: Sovyetler Birllği yUksek 

Sovyet meclisi riyaset divanı reisi: 
Kallnln 

Sovyetler Birliği halk komiserleri 
meclis reisi ve Sovyetler Birliği ko
mUniııt partisi merkez komitesi sek· 
reterl. 

Moskova, Kremlin, 30 ha.ziran 1941 

Moskova şehri 
Alman harekatı Moskova'yı 

istihdaf etmtktedir. Diğer ta
raftan Moskova' da B. Ştalin'in 
riyasetinde bir müdafaa mec
lisi kurulduğu bildirilmektedir. 

Moskova, 14 mart 1918 
denberi Sovyetler Birlii;inin 
merkeztdir. Bu Jelı~, 1462den 
18 inci asır ba,Iarına kadar 
Rusya İmparatorluiiunun da 
payitahh idi; D~li Petıo payi
tahtı Petresburg'a (daha son
rıı : Petrograd, ,im•.fı de~ Le-

nİnll'ad ) nakletrnİ§tİ. 
Moskova'nın nüfusu 1930 

aayunmda 2,781,300 dü. L':.• 
ningrad'an 642 kilometre ce
nubu şarkisinde ve Moakova 
nehri üstünde 01-n Moskova, 
Orta Ruıyanın ve Garbi Aaya
nın ba,Jıca ticaret ve sanayi 
merkezidir. Şehrin merkezinde 
methur Kremlin sarayı bulun
maktadır ki bu sarayın büyUk 
binalan ve kiliseleri idari teş
kilat merkeo,.leri halin~ getiril-

mittir. Sovyetler Birliğinin zi
yaretsihı olan Lenin'in siyah 
mermerden mezan Kızıl Mey-

. danm ortasmda bulunmakta· 
dır. 

Sovyet rejimi albncla fdıir
de siiratle yeni ve asri binalar 
meydana getirilmittir. 

1812 de Napolyon Moako
vayı itıral ettiii zaman. Ruslar 
febri tamamile .ıakmlflar ve 
Napolyonun bir felaket halini 
alan meııhur ricati başlamıştı. 

Sariye llarbl 

Tüdmür 
muhasarası 

devam ediyor 

Dvfoek, Bobruisk ve Luck .mika· 
metinde devam e~tir. Cephe

! nin diğer' bölgelerinde, gece ke
şif harekatı ve topçu ~liyeti de· 
vam. eylemiştir. 

Beyrut halkı şehrin 
teslimini istemiş 

Fransa - Sovyet miinasebab 
Vichy, 1 (A.A.} - İşgal altındaki 

Fransa ile işgal altında olmıyan 
Fransadaki bütün Rus kol160loslukla
h kapatIImıştır. Rus diplomatları 
dtin, husu!3l bir trenle Vichy'yi ter
}\etmi~lerdir. 

Vichy, ı {A . ..\.) - Fransa maliye 
nazırı, Fransadaki bütün Sovyet ala
caklarını bir emirname ile derhal blo. 
ke etmiştir. 

Refah vapuru 
( Bııf i• 1 lnQ\c1llO "'* * 

dan verilm.i~ bir takrirle İstanbul 
mebusu General Kazım Karabe· 
kir tarafından francala ve kahve 
tevziine ait Ticaret Vekaletine 
hitaben verilmiş sual takriri ve 
üçüncü madde olarak asker aile
lerine muavenet mevzuunu tetkik 
etmek için umumi heyet kararile 
teşekkül eden Parti grup komİs· 
yonunun raporu vardı. 

Celsenin açılmasını müteakıp 
Başvekil doktor Refik Saydam 
ilk defa söz alarak .hükumetin 
meşgul olduğu bugünkü siyasi 
meselelere dafr kısa bir izahatta 
bulunmuş ve noktai nazarı gru
pun umumi tasvibine iktiran et
miştir. Bundan sonra Refah va
purunun ne suretle batmış oldu~ 
ğuna dair yukarıda zikri geç.en 
takrir üzer.ine müzakere açılmış 
ve ilk defa Milli Müdafaa Vekili 
Sa.ffet Arıkan bu meseleye aıt 
uzun ve etraıflı izahat vermi§tir. 
Vekili müteakıp söz alan b.ir çok 
hatiplerin mütalaa ve tenkitlerine 
bizzat B&JVekil doktor Refik Say 
dam ve Milli Müdaıfaa Vekili ta
rafından cevaplar verildikten 
sonra bu mevzua ait takr.irler o· 
kunarak hükumetin yapmakta oL 
duğu tahkikatın neticesine intiza· 
ra karar verilmiştir. 

Üçüncü mevzu olarak İstanbul 
mebusu General Kazım Karabe
kirin Ticaret Vekaletine tevcJı 
edilen takriri üzerine müzakere 
açılml§ ve Ticaret Vekili Mümtaz 
Ökmen bu takrirde mevzuu bah
solan meaeleler hakkında etraflı 
beyanatta bulunmuş ve sual sa· 
hibi ile diğer hatipler de mütala
alarını söylemişlerdir. Grup ayn: 
zamanda asker ailelerine yapıl· 
ması icap eden muavenet hakkın. 
daki komisyon raporunu vaktin 
geç olması dolayısile perşembe 
günü ayrıca bir toplantı yapıla
rak müzakere edilmesine karar 
vermiş ve saat 19 buçukta celse
,.e n'havet verilm'., · •. 

Murmansk istikametinde düş
man, cüzütamlıırımızı geri püs· 
kürtmeğe muvaffak olmuştur. 
Fakat düşmanın başka terakki 
kaydetmesi, ağır zayiat verdiren 
kara kuvvetlerımiz.in ve tayyare· 
}erimizin darbelerile durdurul
muştur. 

Pinsl< bataklıkları Alman 
tanklanna mezar ohnll! 

Londra, ı lA.A.) - Rusyada ce· 
reyan eden muharebeler hakkında 

alınan haberler mUtenakızdır. Fakat 
Royter, Kızıl kuvvetıerın adım adını 
müdafaada bulunduklannı ve muka. 
bil taarruzlar yaparak, Alman kuv
vetlerinin çevirme hareketi yapmaJa. 
rına mA.ni olduklarını öğrenmiştir. 
Alınan mütemmim haberler, 41. 

manıann, Rus mukavemetıni a.ı; za.. 
manda klrmağa muvaffak olamıya. 
caklannı gostermektedir. Herhalde 
Polonya topraklannda halen cereyan 
etmekte olan korkunç harbin müs
takbel sahası Rus toprakları olmıya
caktır. 

Ss.nıldığına göre yakmcla şimalde
ki Rus ncati duracaktır. Bu kuvvet
lenn işgal etmekte olduklan mev
ziler ha.len, durmadan son derece ı.k
vlye edilmektedir. 

Pinska bataklıktan vadisinde cere. 
yan etmekte olan ıbUyUk muharebe 
henüz neticelenmemiştir. 

Bu saha, muazzam bır tank rne· 
zari.stanma dönmUştUr. 

Galibiyet boyuna, bir taraftan öbıir 
tarafa geçmektedir. 

Rus zırhlı kltalan mukavemet ha· 
rikaları yaratmaktadır. Bunlar ba
zan ricat etmekte bır müddet eksık· 
!erini ts.mamladıktan sonra, hatbe, 
mUZaaf bir kuvvet ve şiddet içinde, 
tekrar atılmaktadır. 

Muharebe başlıyalıberi Almanların 
her hUcumuna mukabil bir hücum ile 
mukabele olunmaktadır. Unutulma 
malıdn- ki. şimal cephesine uçıır 

• dır. 



Sıvasta feci bir cinayet 
Sıvas (Vatan) - Salı gecesi 

ıehrimız Posla, Telgraf ve Tele
fon şubesi önünde kanlı bir cina
yet i~lenmi~tir. Bu hususta elde 
ettiğı.m tafsilatı bildiriyorum. 

terhis olana kadar bu işe naçar 
bir vaziyette tahammül ediyor. 
Lakin son hadisede daha fazla 
dayanamayarak bu cinayeti işli-
yor. 

Cüm!huriyet Müddeiumumiliği 
tahkikata el koyarak katil Sabri
yi tevkif ettirmiştir. 

Sabri Kümük adındaki şahıs 
evıid.ir. 6 çocuk babasıdır. Karı
sı Sabiha ile beraber gece park
tan eve dönüşlerinde Sabiha: 

- Çarşıdan gidelim, diyor. Ticaret Odasının c;alı§ması 
Sa-bı,i daha yakın yollardan ve • 

postane arkasından gitmelerini 
istiyor. Sabiha: 

- Sizim utanacak ne halımiz. :. 
var. Çarşıdan gidelim diye ısrar • 

T rakyada srtma 
mücadelesi 

Çorlu {Vatan) - Stzna mu 
caddesi kordonu altında bulu· 
nan, kazamız kÖylerinde, sttma 
ile .arazi ve insan üstünde sıkı biı 
mücadeleye yeniden hız veril
m.i§tir. Jnsan sağlığına saldıran 
bu haşereyi ~ok etmek .için bu 
hayvana besleyen ve yataklık ya
pan her sahada başlayan, araz.ide 
mücadeleden başka sıtmaya mu· 
sah olanlar da, dikkatle muaye· 
ne ve tedav.i albna alınmakta, 
kinin, tatlı kinin ve komprime 
g ibi muhtelif ilaçlar tevz,i edile 
rek bu hastalığın kovulmasına ça. 
lışılmaktadır. 

Kazamıza yeni gelen genç, fa· 
al erhhat memuru Zeki Olcay bü
tün bu işleri liyakatle takip ve 
kontrol .etmekte, ayni zamanda 
mücadele ubesinin muamelatına 
da bakmaktadır. 

edince bu yo dan gidiyorlar. Tanı I 
T elgrnf \ e T e cfon binasının 
önüne geldikleri zaman Sabrinin 
akraba.arındun b irisinin oğlu, di
ğer baııka bırisi: 

T rakyada ziraat işleri 
Çorlu (Vatan) - Trakyada 

ziraat i~lerini tetkik eden ve bu 
, 1 -arada Çorluya da uğrayan Umu· 

- Sabrı ağabey ne zaman gi- , 
deceksın dıye konuşmaya başlı· t 

yorlar. -

mi Müfeltiıılik Zıraat müşavirJ 
Şevket Arı ile yaptığım konuş
mada bu sene mahııuıü bol ve 
bereketli olan Trakyada halk iş· 
!erinde çalıştırılmak üzere Ça· 

Sabrı askerdir. Kıtasından ço
cuklarını ve ailesini '&'Örmeye gel
mişur. izin müddeti dolmak üze
redir. 

Bu esnada karısı Sabiha da ar· 
ita tarafta kalıyor. Bunlar konu· Odanın genç bafkatibi Vefik 

nakkale, Edirne, KırklareÜ, ve 
reklrdağı vilayetleri emrine 141 
orak makinesi, 15 tane harman 
makines~ ve bir tane de biçer dö-
ver makine verileceğ~ ve merke· 
zj Çorlu olmak üzere ziraat kom· 
binaıarı teşkilatı kurulacağı ve 
Trakya.nın bazı mıntakalarınd.: 
görülmüş olan Çekirgenin süratle 
im'hasile meşgul bulunulduğunu 
öğrendi.-n. 

§Urlarken Sabrin.in kulağına bir Güldağ 
1 ses ~eliyor: 

- Dur ne yapıyorsun, Sabri 
burada. 

Bu ses.i .işiten Sabri dönüyor, 
bakıyor ki amcasının oğlu hacı 
Haüi karısı Sabihanın bileğinden 
tutmu§, onu sürüklemek istiyor. 
Bunu ıgören Sabri daha fazla bek. 
liyemiyor, tabancasını çıkararak 
ikisine birden ateş ediyor. Sabiha 
aldığı yaralardan anında ölüyor. 
Diğer yaralı Hacı Halil hastaneye 
kaldırılarak hemen tedavwne 
başlanıyor. Katil Sabri hadise 
mahallinden kaçıyorsa da zabıta
mızın kuvvetli ve şiddetli ara§· 
tırmaları karııuıında daha fazla 
kaçamayacağını anlayınca 24 sa· 
at .sonra .gelip polise teslim olu
yor. 

Sabri askerde iken karısı Sa
bihanın Sabrinin amcası oğlu ha
cı Halili sevdiğini ve böylece ko· 
casına nankörce .ihanet ettiğini b!l 
diği ıhalde Sabri 6 çocuklu yuva
&ının bozulmaması iç.in askerden 

Sıvas (Vatan) Şehri-
miz Ticaret Odası günden gü
ne artan bir faaliyetle mu
hitte faydalı ve verimli .işler ba
şarmakta ve memleketin her sa
hadaki hissedilecek ihtiyaçlarını 
anında karşılamaktadır. Qda ba~. 
katibi Vefik Güldağ genç ve ça
lışkan, yorulmak bilmiyen bir 
şahsiyettir. Geceli gündüzlü ar
tan mesaisi iy.i neticeler vermek
tedir. Bu çalı_şmalarından dolayı 
Oda başkatibi Vefik Güldağın 
maa§ı Ticaret Vekaletince 120 li· 
raya çıkarılmak suretile terfi et
tir.ilmiştir. Kendisine başarılar di. 
leriz. 

Kahve ihtiyacı 
Sıvas {Vatan) - Ticaret Ofi

si Umum Müdürlüğü tarafından 
vilayetlere tevzi edilmekte olan 
kahvelerden vilayetimiz hissesine 
isabet eden 260 çuval kahvenin 
bugünlerde vilayet emrine gön· 
derilcceği haber alınmıştır. 

P.aynirciler çahşıyor 
Çorlu (Vatan) Mevaim 

icabı muhitimizdeki mandıra ve 
peynirhaneler, çalışmakta büyük 
bir hız ı;östermektedirler. Ot çe
şitleri itibarile zengin olan bu 
mıntakalar, seve seve yed.ijimiz 
peynir ve .içtiğimiz aüte, başka 
bir ihususiyet vermekte, dünya 
piyasalarında, nam alın!§ bu ne· 
fis pçyn.irlerim.ize, buzhaneleri· 
m~ ayrıca vasıflar .ilave etmek
tedir. 

-GONON
l_soRsAsı_I 

1 TE.)IMUZ 19.U 

Erzurum yaz at yarışları 1 Sterlin 
100 Dolar 

Kapanış 

5,22 
129,5275 
30,30 

Erzurum, 1 (A.A.) - Erzu
rum yaz at yarışlarının ikincisi 
pazar günü kalabalık ve meraklı 
bir seyırci kutlesi önünde yapıl
mı~tır. 

pört kısma aynlmı~ olan bu 

koıuya .iki tay olmak üzere 16 
hawkan Arap at ve kısrağı .işti
rak etmil!ir. Tay koşusunda Er-

zurumlu Talat Kitapçının Leyla 

adındaki dişi tayı, ikinci koşuda 

Erzurumlu Sito Yavuzun Ceylün 

adındak: di§i tayı, üçüncü koşuda 

Erzurumlu İhsan Ozoltunun Kıs· 
met.i ve 4 üncü koşuda da Ada

nalı Sabri Yertutanın Kılıçarslanı 

birinciliği almışlardır. 

> İsviçre Frc. 
> Drahmi 
> Peçeta 
> Yen 
> lsviçre Kronu 

~ ham ve Taln11lt 

1933 TUrk borcu I 
1918 İstikrazı dahili 
1933 lkramlyell Ergani 
1934 Sıvas - Erzurum 

-.-
12,89 
31,0175 
:10,8875 

L. K. 
20 05 
21 M 
19 75 
20 05 

Zonguldakta atletizm 
grup birincilikleri 

Anadolu Demlryolu Tahvili 44 50 
Dcmlryolu Milmessil Senet 43 75 
T. C. Merkez Bankası 124 00 
T. lş Bankası mUmessil hisse 130 00 
T. İş Bankası (Nama muhar.) 11 15 
Osmanlı Bankası 20 fiO Zonguldak, 1 (A.A.) - At

letizm Federasyonu tarafından 
tertip edilen grup birincilikleri 
müsabakası pek kesif bir scyirGL 

muvacehesinde Zonguldak sta

dında yapılmıştır. Bu müsabaka

lara Sinop hariç olmak üzere 

~ grupu teııkil eden Trabzon, 

Tokat, Samsun, Ordu, Giresun 

ve Zonguldak. takımları .iştirak 

etme.k.te idi. 

Programa tevfikan sabahleyin 
saat 8,30 da Cümhuriyet meyda
nında ve Uzunmehmet anıdında 

Doğu ikmal kooperatifleri 
Erzurum, 1 (A.A.) - Reısıcüm

hurumuz ve lrlilll Şefimizin hJfnaye
lerinde kurulan Doğu ikmal koope
ratifı hazrrbklannı ikmal etmiştir. 

Evlerin inşası yakında mQııakasaya 

çıkanlacaktır. Gerek bu 150 evin in
,ası ve gerekse Erzurum şehri plA
nııun tatbikatında şehrin bQyUk cad
delerinin açılması için hük1Unetimiz 
tarafından belediyeye vaki olan nak-

di yardım vaadı Erzurumluları s~ 

vındırmlştlr. 

İnşaata ve yollann açılmasına bir 

ay içinde başlanacak ve şehrimiz bu 
suretle şu bir iki sene içinde tama

men yeni ve gUzel blr febir olarak 
meydana çıkacaktır. 

Yıldızelinde yeni buğday 
mahsulü 

Yıldızeli, l (A.A.) - Senenin ilk 
buğday mahsulU dün kazamız:ı. ge
tirilmiş ve bu mUnasebetıe Toprak 
Mahsulleri Ofisinde kalabalık bir halk 
kitlesinin lştlrakile bir tören yapıl· 
mıştır. llk mahsulü yetiştiren Akvl
ran köyünden İbrahim Çetin'e vali
mız ta.rafından bir pulluk hedıy,e edil· 
mistir. 

mutat merasim yapıldıktan sonra 
stada gelinmiş ve müsabakalara 
başlanmıştır. Öğleden önce ve 
sonra yaEılan müsabakalarda va
li ile Kor.gene;al, askeri komu• 
tanlar, Parti ve Halkev.i re.isi ve 
binlerce seyirci hazırdılar. 

Müsabakaların neticeleri §U· 

dur: 

Trabzon takımı 92 puvanla bi

rinci, Zonguldak takımı 7 6 pu 
vanla ikinci, Samsun takımı 39 
puvanla 3 üncü, Giresun takımı 
20 puvanla dördüncü olmuşlar
dır. 

T rakyada c;iftc;iyi teşvik 
Çorlu (Vatan) - Evvelce 

yalnız buğday, arpa ve yulaf sa
tın alan T onrak Mahsulleri Of.
si Çorlu §Ubesi bir müddettir, 
bakliyata mensup maddelerj de 
tüccarın alamıyacağı bir değerle 
mubayaa etmekte, çiftçiyi aldan· 
mııı olmaktan kurtarmaktan ba§· 
ka\ çok k._azanmasını temin etmi~ 
olmakla beraber çok çalııımayd 
da tC§vik etmiş bulunmaktadır. 
Trakyanın zahire .ambarlığı mev 
kiini muhafaza eden Ofis Çorlu 
§Ubesi. alma'ktan başka Trakya 
nm vilayet ve kazalarına da hu 
bubat ve bakliyat irsal v-e sevki 
ne devam etmektedir. 

?lı"UKliT 

Tilrk Altını (Reşat) 
TUrk Altını (Hamit) 
Türk Altını küçUk (Hamit) 
Türk Altını kUçUk (AZİZ) 
Osmanlı Bankası cBanknob 
Kalın beşi birlik 

> > (Hamit) 
> > (Reşat) 

24 ayar altın gramı 
Mecldiye 

Yeni Neşriyat: 
Perde ve Sahne 

2t 70 
22 90 
22 70 
22 25 
2 60 

106 00 
107 75 
107 75 

3 25 
74 

'Bu aylık sinema ve tiyatro mec-
muasının Temmuz sayısı bir çok re
simlerle çıkmıştır. İçinde Selim 
NUzhet Gerçek'in, Hikmet Feridun 
Es'in. Muhsin Ertuğnıl'un, Vasfi R. 
Zobu'nun, Mefharet Ersin'in, Servet 
Moray'ın, Frilza.n Cemall'nin kıy

metli yazıları vardır. 

... ıs. d• 'I 
TABANTO 
DAHiLi JIA8T.U.qı.Aa 

&tiTIBAlllll 
Tünel Şahdetfrmml Sok. No. 5 

Tel. 4920e 

2 den 5 f) kadar 

SUMER BANK 
~MUM MIDIRLttilNDEN: 

MEMUR ALINACAK 
İstanbul şubemizle Ankaradaki Umum mUdUrlUğtlmUz için vergi 

ve pul işlerinde lhtısası olan birer memur alınacaktır. 

Talıplerin tahsil ve hizmet veslkalıırlle birlikte 10 temmuz 1941 
perşembe akl}&mma kadar Ankarada Umum MildUrlfiği.imUze veya İs

tanbulda Sllmer !3ank İstanbul şubesine ınUracaaUarı. •••I 
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ScJdan tiağ"u: ı - At~te yaşayım 

mevhum bir hayvan; ı:Bir nota. 2 -
Bir hayvan; Eski zamanların gece 
bekçisi. S - Terazi. 4 - Başına «D~ 

gelirse geminin lstikametlni düzelten 
alet olur; Mayi hale gelmek. 5 -
Bağırsaklar. 6 - Haydarpaşa • lz. 
mit gUzergAhında bir yer; Uzak lşa· 
retl; Zarf edatı. 7 - Bir nida; Oy
malı slis; Ayı yuvası. 8 - Hısım· 

lar; Geniş düzlük. 9 - Göz rengi; 
Akıl keskinliği; Lahza. 10 - Et 
zarı; B r nevi kumaş. 11 - Fırla

tan; AllAh vergisi şeyler. 
Yukandwı L'}llğıya: l - MUstem

leke; Naz. 2 - zırıuıt; ·Bir vali ida
re.sinde bulunan nıcmlekeL 3 - Es· 
ki ve kıymeW şeyler meşheri; Bir 
renk. 4 - Namaza davet; GUç; Ayı 
yuvası. l5 - Bir renk. 6 - Zarf eda· 
tı; Fayda.sız lş. 7 - Tutsaklık; Ca· 
ri olan. 8 - Bır nota; Onarma; Ge· 
lecek. 9 - Gök; Masset. 10 - Akıl· 

sız. 11 - tsynn eden. 
DÜNKÜ Bl:Ll\IACA~IN HALLİ 
Sol<lıın Sağa: l - Hoplamalc 2 -

Hava • Cefa 3 - ltap - ls - Pa 4 -
Sıla - KA.tnat 5 - İtap • ls • Pa 4. -
Ma - Mi 7 - Eleme - Adann 8 -
Balık eti 9 - Ari - Al - Si 10 -

Ve fştahlı ! 

Kullanıyor! 

Çocuklarınızı küçükten 
SANIN dit macununu kul
lanmağa, SANİN dit macu
nu ile günde üç defa diıle
rini fırçalamağa ahıtınnız. 
Gürbüz yetİ§melerini temin 
etmİf olursunuz. 

Eczanelerde, büyük itriyat 
mıı.ğazalannda. bulunur. 

Fira veren 11 - İç içe - Ek - La. DOKTOR 

'Yukıından Aşağıya: lr- Hiç. Me ----· 
baııi 2 - Hatıralar 3 - Ovala • Ç ( P R U T 
Eliti 4 - Papas • Mi - İç 5 - Me· CU4Jye " Z1Uarevf7e lılökta.. 
kare 6 - Acıklı • EIA 7 - .Mesai - saıı Beyoğlu Yerli Mallar r .ı-
At - Ve 8 - Af - Dilek 9 - Ka (ak) can k&r!wcda P1111ta &..ıkatı 
Nota. 10 - Pay - Sel. 11 - İhata • k~lnde Me,.menet apsrt:naru 

Aşina. Tel: ~ -----

Küçük tasarruf 1941 iKRAMiYELERi 
1 adet 2000 liralık = 2000. - Lir 

hesapları 1941 3 > 1000 > = 3000.- > 
2 > 760 > = 1500.- > 

İKRAMİYE PLANI 4 > 500 > = 2000.- > 
8 > 250 > = 2000.- > 

KEŞİDELER: 4 Şubat, 2 Maıyıs, 35 > 100 > = 3500.- > 
ı Ağustos, S tklnclteşrio 80 > 50 > = 4000.- > 

tarlhlerinde yapılır. 300 > 2() > = 6000.- > 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden 
1 - Keşif şartname ve plAnı ınuc!bince idaremizin Samsunda yap

t.Iracağı tuz amban inşaatı işi kapalı zarf usullle eksiltmeye kon
muştur. 

2- Keşif bedeli 30.457.70 lira % 7,5 muvakkat teminatı 2284.32 
liradır. 

3 - Eksiltme 18/ 7/941 cuma. günU eaat 15 te 1stanbulda Kabataşta 
levazım şubemizdeki alım komisyonunda ve ayni gt1n ve saatte Sam
sun başmUdUrlUğUnde mliteşckkil komisyonda yapılacaktır. 

4 - Keşif, şartname levazım şubesinden, Ankara, lzmir, Samsun 
başmUdUrlUklerlnden 152 kuruşa nlınablllr. 

Münakasa.ya girecekler mllhüı-JU tekllf mektııpla.rmı kanuni vesa.
ikle. % 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektubunun 
ve şartnamesinin -F- fıkrasında yazılı vesaiki ihtiva edecek kapalı zarf
larını thale günU eksiltme saatinden bir saat evvel mezkOr komisyon 
başkanlığına veya Samsun başmUdürlilğilne makbuz mukabilinde ver-
meleri rn.zımdır. (5166) 

lstanb11I Gümrükleri Başmüdürlüğünden. 
• 

Mahrukatm chısi Tutan 
L. K. 

l\IJktan 

Mangal kömUrU 156 25 2500 Kilo 
Odun (GUrgen) 188 00 40 Çeki 

Yukarıda cins ve mlkta.rı gösterilen mahrukat 2490 sayılı kanunun 
hUkUmleri dairesinde 11/ 7 / 941 tarihinde saat 10 da. açık ekBlltme suretlle 
satın alınacaktır. 

lstcklilerln yUzde 7,5 pey nkçelerini yatırmış olarak BaşmlldUrli.lk 
Satınalma Komisyonuna mUracaatları. (5168) 

İstanbul Belediyesi llanlan 
VilAyet boğa deposunun yıllık ihtiyacı için alınacak 2t,OOO kilo yıı• 

laf, 28,000 kilo kuru ot, ve 23,000 kilo saman kapalı zarf usulile eksilt· 
meye konulmuştur. Yulafın beher kilosunun tahmin bedell 8, arpanın '1 
ve samanın 5 kuruştur. Şartname zabıt ve muamelA.t mildUIUğU kale· 
minde görlllebilir. İhale 10/ 7/941 perşembe günU saa.t,15 de Dalml En· 
cilmende yapılacaktır. Taliplerin llk teminat makbuz veya mektupları 
941 yılına alt Ticaret Odası vesikaları, ve kanunen ibrazı lA.zmı gelen 
diğer vesaik ile 2490 numaralı kanunun taritatı çevresinde hazırlıyacak· 
lan teklif mektuplannı ihale gUnU eaat 14 de kadar Da.imI Encümeni' 
vermeleri IAzundır. (5103) 

Devlet Demiryollan İlanlan 
.Muhammen bedeli (14175) lira olan (225) ton 250X120X65 m/m. 

veya 220X105 - 110X60 - 65 m/m. eb'adında ateş tuğlası 18/7/194.l 
cuma günü saat (15,30) on beş buçukta Haydarpa.,ada Gar binası da· 
hilindeki Komisyon ta.ra!ından kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 

Bu :işe girmek lstlycnlerin 1063 lira 13 kuruşluk muvakkat temi· 
nat, kanunun tayin ettiği vesikalarla. tekliflerini muhtevi zarflarını aynI 
gün saat (14,30) on dört buçuğa kadar Komisyon reisliğine ~ermeleri 
ıa.zımdır. 

IBu işe ait şartnameler Komisyondan parasız olarak dag-?Wmak-
tadır. (5333) 

Kayseri Tayyare Fabrikası Satınalma 
Komisyonundan : 

1 - Fa'orika civarında iki erat paviyonu, m\iştemllltı ve kanalisasyonu 
kapalı zarf usulile ihale edilecektir. 
A - İhalesi 417 /94.1 cuma. gt1nU saat 11 de on birde fabrika sa

tınalma komisyonunda yapılacaktır. 
B - İlk bedeli 73172 lira. 28 kuruştur. 

C - Muvakkat teminat 4908 lira 67 kuruştur. KaU teminatı 
c9817> lira 23 lmruştur. 

Ç - Şartname, plAn ve keşlfname Maliyeye yabnlacak 366 kU· 
nışluk makbuz karşılığında fabrika satınaıma komisyonun-
dan mesal zamanında tedarik olunur. • 

D - Teklif zarfları 4/7 /941 cuma gUnU Ba41.t ıo na kaaa.r xomts• 
yonda kabul edfllr. Her ne surcUe olursa olsun saat ıo dan 
sonra gelen zarflar reddedilir. 

2 - İfıteklllerin şartname almak isterlerken bu işe liyakatlı bulunduk· 
larma dair Nafia ve Ticaret Odası vesikalannı göstermeleri mec
buridir. Gerek şartıuune isterken ve gerekse ihale gfuıU vesika. fb· 
raz edemlyenlere şartname verilemiyeceği gibi ihaleye de ~rak 
edemez. (3387) (4826) 

İstanbul Cumhuriyet 
Müddeiumumiliğinden: 

Kilosu Muhamınen bedell 11t1wakkat teminat 
Lira K,_ Lira K!• 

Birinci tosya pirinci 3000 1350 00 101 25 
Horoz fasulyası 800 200 00 15 00 
Nohut 800 200 00 15 00 
Sade Urfa. yağı 400 640 00 48 00 
Tuz 400 24 00 1 80 
Sabun 250 112 50 8 4.t 

2526 50 189 4.9 
941 malt yılına alt ve mecmu muhammen bedeli 2526 lira M kurU' 

ve muvakkat teminatı 189 lira 49 kuruş olan yukanda cinsi ve miktarı 
yazılı 6 kalem erzak açık eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 14/71941 pazartesi gUnil saat 14 de Sultanahmette ceza 
ve tevkif evi mUdUriyet odasında yapılacaktır. Buna ait şartname tatıl 
günlerinden maada her gün ceza evi mildUrlUğUnde görillcbillr, lstekllle· 
rin yazılı gün ve saatte kanuni vcsıkalarıle birlikte yazılı yerde toplana· 
cak komisyona milracaatıarı. (5146~ 

TlrldJ8 Clmharlyetl 

Ziraai Ban ası 
Kuruluş tarihi: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 TUrk lirası 

Şube ve ajans adedi: 265. 
Ziral ve ticari her nevi banka muameleleri. 

Para biriktirenlere 28,000 Ura ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarnıf hesaplarında 
en az 50 llrasI !bulunanlara senede 4 defa çekılecek 'kur'a ile aşağı -
daki pili.na. göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 adet 1,000 llrahk 4,000 lira 100 adet ISO Jil'allk 5,000 Ura 
4 » MO » 2,000 » 
4 » 230 > 1,000 » 120 > 4,800 > 

40 » 100 11> 4,000 1> 160 > 20 > 8.200 > 
DİKKAT: Hesaplanndakl paralar bir sene içinde :SO liradan aşa

ğı dUşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 2Q fazlnslle verilecektir. 
Kuralar senede 4. defa., 11 mart, 11 haziran, 11 eylQI, 

11 BlrincikA.nunda çekllecektir. 

Sahibi ve Netriyat MUdUrü: AHMET EMİN YALMAN 
Buıkbfı Yer: VATAN MATBAASl 

~u: 


