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Ba pek meraklı hakiki romana ikinci 
sayfamızın batında bulacaksanız. 

Milli Müdafaa Vekiline itimat 
Dün Meclis Parti Grupunda, Vekaletten a{fını rica etmiş olan 

Milli Müdafaa Vekiline 14 reye karşı 209 reyle itimat beyan edildi 

Parti Müstakil Grupu da ittifakla itimadını bildirdi 
-, Ankara, 3 (A.A.) - C. H. 

P. Meclis grupu bugün fevkalade v a v e 1 olarak toplanmıştır. Celsenin a-
çılmaınnı müteakıp kürsüye gelen 

H• d• t d Başvekil Dr. Refik Saydam, Par· 
ın ıs an a t,i umumi heyetinin geçen salı 

günkü cclseainde Milli Müdaf.ta 

Büyük kumar partisinin ü
çüncü kısmı, hayalleri aşan 
bir ölçüde Rusya ve Asya-

Vekili Saffet Arıkanı~ Vekillik
ten afhnı rica ettiğini beyan ede
rek mumaileyh hakkında Parti 

umumi heyetinin hakiki temayÜ· 
lünü öğrenmek .istediğini ve bu
nun gizli reyle bildirilmesini rica 
etmiştir. 

BaJVekilin bu beyanatı üzeri
ne, riyuetçe grup umumi heyeti
n.in Milli Müdafaa Vekili hakkı .. • 
da gizli reyini kuHanmaeı teklif 
edilmi§ ve intiliap daireleri sıra
sınca reylerini kullanan 2 2 3 meb. 

1 da oynanıyor. 

Yazan: Ahmet Emin YALMAN 

G eneral Wavel'in Hindis-

Milli Şefimiz 
tandaki İngiliz kuvvetle

rinin başkumandanlığma geçi
ilmeai, gözlerimiz önünde yeni 

ufuklar açml§tır. Wavel, har
bin yetiştirdiği en kudretli İn

Devlet Konservatuarı diploma 
merasimini şercflendirdil~r 

giliz kumandanıdır. Mücadele- O 
run ağırlık merkezi nerede ise iplomalarını Maarif Vekilimizin elinden 

ustan 14 ünün muhalif olarak 
verdiği reye mukabil grup umu· 
mi heyet.inin 209 reyle Milli Mü
daıfaa. V dtiline itimat beyan et
tiği anlatılm.,tır. 

Bunu mütea:lup ruznameaine 
geçen heyet, asker ailelerine yar· 
dım mevzuu üzer.incie tetkikat 
yapan Parti komi&yonu raporla-

tDeYMıu: B&. .. 89. 1 te) 1-ı 

B. Açıkalın 

Berlinde 

orada kullanılması ;pek tabiidır. alan 14 genç mill"ı sanat h1yatımıza karıştı 
lngiliz kumandanına Hindis-
tanda bir vazife verilmesi şuna Ankara, 3 {Telefonla) - An- Mlllt Şet'imiz. Avrupai sanat bakı-ı 
delalet eder ki, İngiltere, harbin kara devlet konservatuarı bugün ilk mından memleketimizde bir dönUm 
~~lık merkezi Asyaya geçti- mezunlarını vermiştir. Diplomala- sayılacak bu mesut günde, gençlere ı 

Türk - Alman 
muahedes:nin mu
saddak nüshasım 
ham·ı b:..lunuyJr 

ne ve Alman ileri hareketinin rını alan 14 genç mim sanat hayatı- diploma tevzii merasimini ,ereflen-
gUnUn birinde Hindistanı tehdit mıza karışmış bulunmaktadırlar. dlrmif]erdir. Merasimde Mıııt Şef'ten 

Sanat eserlet:ine ve sanatklrlara 

1 

başka, Meclis Reisi, Maarif, Dahiliye, 
edebileceğine kaildir. 

karşı en büyük al!kayı gösteren (Devamı Sa. s, Stl. ı de) 

.. Şimdiye kadar harp deyince ======================== 
g?zUmUzün önüne kah şurada, 

Kazım Dirik'i kaybettik kih burada hızı artan bir yan. 
gın geliyordu. Şimdi bütün As
y~yı içine alacak kadar geniş 
bır yangın yeri tasavvur etme-

miz icap edecektir. Hayalimiz Merhumun 
ne kadar geniş olursa olsun 
böyle bir vazife karşısında aci~ 

şehrimize g :firilcn 
cenazesi :zmire gönderil:cek duymaması imkansızdır. 

.. ~arp denilen talih oyununun 

Adlon oteline 
Türk bayrağı 

çekildi 

Berlm, S (AA.) - Huaml mu· 

bablrJ.nılz bDdbiyor: 
Haridye mnumi kAtip mual'lnl 

Cevdet Aç*alm, 1011 Türk • Al· 
man muahecleelnln mUl'lllddak 
DÖllhaaıaı 11.AntDm ba ubab saat 
11 de BerUn'e plmlııJ ve latM· 
yoncla müe1epr Wohmuuı, pro
tokol memurları wı ~DBOlo&· 
11* erkanı iarafından karşdan....... 

'l'lbtc ....ar ....... ...... 
....., ~ ... ..... ,,. o&ele 

• "0SL0f'. 

• KURSK 

, 
olçusU cidden her türlü hudut
ları aşmıştır. tık partiyi Al· 
nıanlar parlak bir şekilde kaza
nınca pek çokları işin sonuna 
Vardığına kani oldular. Bu ka
naat haksız değildi. Hazrrlıklı, 

Tra.k,ya U~ .MW.t~ ~
.zım D.iriiln ,,.fah yurdda umumi 
bir tee•Ür uyanduacaktv. Ölüm, 
bir müddettenberi devam eden 
bir hutalıiın neticesinde evvelki 

Ttbtl lıa7niı ..... ~ ... Alman • Sovyet ...-.. metmela aon .barekitı p.tsen harita 

gece •baha kartı EcLirnede ol-
\l'arlıklı bir Almanyanın karşı- muştur. 
aında öyle zavallı bir İngiltere Kazım Diriğ:in bir aeker aıfati· 
duruyordu ki, bir avuç seçme le de, bir idareci sıfat.ile de mem. 
\re yetişmiş askeri de Dünkerk- lekete büyiik hizmetleri vardır. 
te ezilmiş, ağırlıklarını bırakıp Hele İstiklal mücadeHıai eanaaın-
kaçmıştı. Tayyare kuvveti azdı, da Konyaıda menzil kumandanı 
donanması müstesna, diğer teç- 11fatile unutulmaz hizmetlerde 

Suriye harbi 

T edmur garnizonu 
hi.zatı yok gibiydi· Almanya i- bulunmuttur. O tanhte memleket 

b hin türlü yokluk .içinde bulunur· r 

Ylce ır zorlayınca İngilterenin ken, Kazım Diriiin cephe arka-
tzslim oldu 

derbal oyun harici kalması bek- ı.. ,_ 1 w 1 aında kendine maneue atı,.an ıgı 
~nebilirdi. Mantık bunu göste- ve te•kilat kabiliyetini göıtenniı. 

nyordu. " 
irnali.tıhaneler vücude getirmiş, 

1 Fakat İngiltere, mantığı ya- malzeme .i§lerini M:ri ve munta- Kudüs, 3 (A.A.) _ Resmen bildi-
ancı çıkardı. Anayurdu üzerine zam itler hir bale koymuf, müca- rlldJfine göre Suriye'de Tedmür gar. 

Nebek'de Vişi tank
lars imha edildi 

oynanan kumar partisini kay- delenin muvaffakiyetine kendi nizonu teslim olmuştur. 
betmedi. sahasında cidden amil olmuttur. Harekltın pek ağır inkitaf etmeııl 

Bunu .. Kazım Dirik İzmir vali•: sıfati- Uze · t llizı s · n Uzerine Almanlar ve .... rıne ng er, urıyeye yeni tak-
ltalyanlar, İngiliz münakale yol- le de çok gayret ve faali)'et göa· viye kuvvetleri göndermtye mecbur 
larını kesmeği, geniş bir kumar Merhum General Kimn Dirile <DevMnı Sa. S, Sü. ı de) olmlJ4lardır. Vichy kuvvetleri Şam'ın 
t~şebbüsüne mevzu yaptılar. İn- =====:z======= şimalinde bulunan Nebek'de mukabil 
gıltere bu yarışta epeyce zayiat Matsuokanın Amerı·kada bir taarruza geçmişlerdir. Kullan-
Verdi, Balkanlarda, Giritte, A - dıklarr tanklar, müttefik kuvvetlerin 
d tankları ve tank da.fi topları tara· 

alar denizinde hezimetlere uğ- b t bir komı•te tından imha ednmı9tir. 
radı. Fakat Afrikada iyi tutun- ey ana ı - Radyo Guete!i _ 
du, İtalyan askeri kudretini tas- · Filistin üaera kampı bombalandı 
fiyeye uğrattı, HabeŞistanı al- T 
d T- ayyar:llerı"n go··nu··ı Kudüs, 3 (A.A.) - Sallhlyettar 
. ı, ı.nıka hakim oldu, Suriyeyi Yakin şarkta Japon- ..., -
ışgal ediyor. Atlantik muhare- 1 ·· ı 1 bir kaynaktan verilen malQmata gö-

l Ak d d u ere Avrupaya re, evvelki gUn düşman tayyareleri-
besinde de gittikçe fazla mu- yayı a a a ar 8 en nln Filistin aruislndekl üsera kam-
\raffakıyet ümidile dövüşüyor. tehilkeye işaret kadar göndaril- pı üzerine yaptığı akın esnuında 
Amerikanın işe kanşması ih- esirlerden 37 kişi yaralanmış ve has-

timalleri karşısmda, Almanya- O(Unmaktad.r mesinİ istiyor tahaneye nakledilmiştir. İçlerinden 
Y U U U bi k ikisi ölmllttllr. Bunlardan 11 ı Alman 

a ç ne r umar partisine Tokyo, 3 (A.A.• - Domel ajansı, Nevyork, 3 (A.A.) - lngil· olup mUtebaklsi İtalyan küçük zabl-
girifmek dUştU. Bu partide ka- Japon hariciye nazırı B. Matauoka- d 
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Prut nehri 
Al••• ve••••• 
ullerlerl taralıa-

dU ııçlllll 
-·----

Artık Sovyet ordu
sunun mukavemet 
kuvveti kırılmış gibi 

gözükmektedir 

Bielostok imha mu· 
harebesi umumiyetle 
nihayet bulmuştur 

Bütün cephede düş
manın ricat harekatı 
kagdolunmaktadır 
Berlin, 3 (A.A.) - Alman 

orduları başkumandanlığının teb
liğinde den.iliyor ki: 

Şimali Moldavyadan hareket 
eden Alman ve Rumen teıekkül-zan,. ihtimali de zara ·ht· ı· tereye yar ım auretile Amerika· tidir. 

-.ı ' r 1 ıma l nın aşağıdakı beyanatım ne,retmlş- Bu akın esnasında tngUizler ara· 
de büyüktür. Kazanç imki.nlan tir·. nın müdafaa komitesi aazeteler· leri, dün yanyana Prut'u geçmit-

aında hiçbir zayiat olmamıştır. 
arasında Rusyanm geniş ham HükQmetin bildirmiş olduğu veç- de neşrettiği bir beyanname ile !erdir. Bu teıekküller, halen Dni-

Stalinin 
emri 

Ricat halinde 

ya herşey 
nakledilecek 

veya tamamile 
imha olunacak 
Stalin: "Napolyon ve 
Kayserin ordularını 

gendigimiz gibi Hit-
lerin ordusunu da 

gen eceg iz ,, digM 
Moıkova, 3 (A.A.) - Reu· 

ter: 
B. Stalin, bütün Sovyet radyo 

istasyonlarile ne~redilen bir be
yanatta bulunmuş ve ezcümle 
derniftir ki: 

Sovyet ordusunun kahraman
ca mukavemetine ve düşmanın 
en iyi kuvvetlerinin tahribine 

(Denau: Silo. a. 81. 'J de) -

Sovyet tebliği 
Sovyetler 

Devlet ll•ftt•• 
..... 111 ........ . 

emelltılllrler 

Evvelce piyade ile 
irtibatı kesilen 

tankların bir çoğu 
tahrip edildi 

Bükreşte bir 
mühimmat deposu 

infilak ettirildi 

Şimalde iki Alman 
fırkası taarruzu 
uzaklaştırı!dı 

Moskova, 3 (A.A) - Sovyet iallh· 
barat büroaunun gece yarısından son
ra neşrettiği tebliğ: 

2 temmuz günü Jutaatımız Mur· 
mansk Vt Kexholm lstikametlerinde 
düşman piyadesine ve Dvınak, Bori· 
sov, Slutsk, Bobruiak ve Luck böl
gelerinde düşman ısenıar kıtaıanna 

<Dewıımı s... .. sa. 1 ile) -madde ve yiyecek ~embalanna, hile, imparatorun rıyasetınde topla- gemi kafileleri teıkilini, elde Beyrut bombardımanı ester istikametinde ilerlemekte· 
sınai tesisatına sahıp olmak. ve nan konferansta, «mühim blr siyast mevcut bütün tayyarelerin Ame· Vichy, 3 (A.A.) - Havu. Ofi bil- dir. Bu suretle müttefik ordular ========================== 
A 'k ardımının bozabıle karan aı dJrlyor: Sima! Buz Okyanusundan Kara· merı a y · ınmıştır. r!'-an gönüllillerile Avr"paya 

· · diden Al JA .. Dün gece İngiliz bombardıman den.ize kadar taarruz halinde bu· 
cegıw. muvazeneyı şım - Alman - Rus harbinden doğan va- aın~..ıerilme•iını' ve Amerikanın 1 i Be t üz 1 So · k h zl t b .,-nu ~· tayyare er • yru er ne Yeniden lunmaktadır. '\imdiye kadar v-
manyanın lehine çevırme ' er ye e, unun Almanya ile Sovyetler mu"dafa••ı irin de Atlantik ve bir rok infi'",. ve yangın bombalan f'k ·· h t Blrllğ .... •7 ,, 1AA yet kumandanlığının • ri şup e-
zaman için rakip bir kuvve say 1 arasında blr harp olduğu hak- Paailikkki i.tinat noktalarının atıımıf ve bunun neticesinde yeniden k · -'-

k ıd kında yapılacak b ıt bi naahad aiz Alman ileri hare etini tutmaa 
dığı bol.:::cvikligwi ortadan a ır- as r m""' e iıooalini iıtemektedir. (DeYaılu: Sa. a. 81L 'I de) /// (DevamJ sa. ı, 8li. ı de) */*/ 

:t • • k İn ile karşı konamıyacağı pek tabiidir ,, .. 
~~.A~a~h~ım~ma • • v~~tınınk~~ın~~W~k"~-------------------------------------

Kıskançlık neticesi 
Bir genç nişanlısını yedi 

yerinden yaraladı gıltereyi Hindistanda ve cenup kuv\ctlı dıkkat ve azimle takibetmek 1 1 1 
denizlerinde tehdit etmek var- niyetindeyiz. Hazırlıklar yapılmakta- • H A R p V A Z 1 Y E T 1 1 
dır. dır \'C bu hazırlıklara tam itimadı- • 

mız vardır. Yalnız askeri hAdlaelerin Dün Paşabahçede kıskan.çlı~ ı nüne çıkmıs ve kıza kızgın oldu· 
Buna karşı şu nevi riskleri inkişafını değil, fakat ayni zamanda ~ yüzünden bir yaralama hadıaesı ğundan hakaret etmİftir Kız da 

g,)ze almak icap etmiştir: Dim- bütOn dünya vaziyetini, muhtelif dev- Meguan muharebeleri Almanlar lehine inkiıaf ediyor olmut ve Mehmet ~~r'han adın~ bu hakarete mukabele edince za-
tata pirince giderken evdeki leUerln izhar ettiği tf'Jllayüllerl ve bu • • da bir genç uzun muddettenberJ ten 3özü dönmüı olan Mehmet 

Ulgurdan olmak Rusyada yıl- devletlerin dahili vaziyetlerini alAka- ~akerı yuılanmıza eau olan 1 Y 8Z[{Il; 1 bor~~-· Bu .kanaatle ~emıı nipnlısı bulun~uğu N~ciyeyi hı- bıçağını çe'kerck aciyeyi yed~ 
dırıın Usulıle rn~vaffak olamı- dar eden s yası şeraiti de hiçbir za- ~uım:t, ~vyet ve Abnan ~ f r llD B O,. A • tebliilerı ve resmı baberlerı dik· çakla yedi yermden agır surette yerinden ağır 111rette yaral&mlf• 
Yarak yı k k b'lini voruımıyacak bir dıkkatle taki· mı t~bliilera, Moakova ve Berlin r 111 katle karfılafbnyoraz ve sonun- yaralamıttır. tır. 
alrn3 w pranma ' mu a 

1 
man - remu ka,.naldannclan selen ha- da ihtimal teklinde bir mülahaza Vak•>:• sebep Mehmedin ni- Agwır yaralı aciye sıhh"ı :-dat 

rn 
1 

ga vakit kalmadan eldeki betmemız lfı.zımdır. ba .... 
"~a zemeyi israfa uğratmak. bu Bütün dünyada, fakat bilhassa ya- herler, ve bundan aonra tabiye bazalar Ye ve ihtimallerdir. yürütüyoruz. Bu mülihaza zan ıanlıaı Naciyenin, aralarındaki ni- otomobıli ile Haydarpaşa Nümu-
,, nı ene . d kın sarkta doğruc:l.:!n doğruya memle- fArllanna ve aevkulceyt ölçüleri- Yualarımm yazarken ijne ile Almanların ve bazan da SoY}'et· fani bir müddet evvel bozmuş ol. ne hastanesine kaldırılmıt suçlu 
dah·1· rıı israfı neticesin e · · .. üt' --•- L--•-~ .. · · kuv11 •--- - -:ı.·1 aabll'h -e 0··ı.-::ı:: lerm' aleyhinde olabilir Fakat bu masıdır Naciye dün Pa•abahçe M h t k 1 '- Ad• 1 ı ı c h kctimizı a!Akadar eden tehlike vazı- ne gore m -ıp ~ ıçm aı. ,_ ~ •- .. ........ • · • ., · e me ya a an-ra~ ~eye 

(~l) ede zaafa düşmek. (~-ı ı;;._ 5, Sü. 6 da) ••• ker ıörüıile yapılan ima mili· davranmak, bitaraf mütahitlik (De\anu Sa. a. St. 1 de) de sokakta siderken Mehmet o- tealım edılmi§tır. 
anu Sa. &, Sli '1 de) •ı• --·-.. 
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Eyüplü Halidin 
Maceraları ı\ 

Anlatan: Eyüplü Halid - 2 - Yazan: Mim Sıfır 

Geçirdiğim aşklardan hakiki ilk 
ve sonuncusunun hikayesi 

Kadınlardan birini dığcr:n
den ayırt etmez, hıç b:rini 
b.rbirinden üstün tutmazdım. O 
ı;amanlarımclı:ı, hatta ~mdi de 
oyle :ra, güzelde gözün mavisini, 
karasını, elasını; saçın siyahını, 
kumralım, lepisk&sını ve yüzun 
esrr ı·rini, sarışınını, bcvazını se,. -
mczdim. .Güzcllık hususundakı 
tclakkil.:rim işle bu derece üstün 
l,;örü idi. 

O gunlerimin en tatlı zevkini, 
yaş farkı aramaksızın, kızlarla oy
,amok, oyr.aşmakta bulurdum. 
Hele gelin güvey oyunlarına pek 
bayılırdım. Oyun sırasında onla
rı tavla) ıp aldatmaktan, ellerinde 
k.nı tatlılıkla alıp yutmaktan müs 
tesna bir naz duyardım. 

On altı yaşında iken tamamen 
kadıncı) olrr.uştum. J\lahallemde 
ki ve o sırada okuduğum Eyüpsul 
tan rüştiye&indckj erkek çocuk
lara karşı adeta çekingen bir ta
vır takınmıstım. Mektepten hariç 
vakitlerimde kendimı konu kom
şu evlerine atar yine kızlarla çe
ne çalardım. Tatil günlerimde de 
civardaki bostanlarda, seyir yef· 
!erinde kendime yeni e~ler ar.t. •• 
dım. Söylemeğe hacet yok ki, o 
aradn ti.ırlü türlü yaramazlıklar, 
hatta ufak tefek haşarılıklar da 
yapar, ortalığı birbirine katar
dım. 

Hiç unutmam. Mevsim yaz. 
günlerden de cuma idi. O de
..,.irde Eyübün mesire yerlerin
den biri olan Oluklubayırda, sa
rarmış otların üzerine yüzü ko
yun l:atmış, ellerim yanaklarım· 
da, biraz :lerdeki kalabalık bir 
kadın grupunun anısında otu
ran bir kızı seyre dalmıştım. 

Bu, bir kaç haf ta evvel ma· 
hallemize ••eni taşınan Tevfik B. 
adında bir kibar düşkününün kı

zı idi. Tam zevkime _göre çok gü
zel ve sevimli bir kızdı. Açık 
umral bir saç yığını .ile tombul 

ç_enenin çevrelediği duru bcfaz 
yanaklarında çimdiklenmlş gibi 
pembe hareler, gerdanında de: 
püskürme benler vardı. Açık ye· 
şil rengindeki tahrılli gözlerinın 
bakı§ları çok tatlı, görüşmesi, he· 
le gülü~semcleri pek naı:lı idi. 

Bilmem nedendi, bu kızcağız, 
daha ilk görüşte, üzerimde, o gü 
ne kadar tanış•ığım kızlardan da. 
ha çok başka bir tesir bırakmış
tı. Ben de hay:ılirr.de kendine da. 
ha süsliı püslü bir yer ayırtmıştı. 
Hatta, bır kaç geceler beni tatlı 
kuruntulara. kaptırmış, uykuları· 
mı bıle kaçırtmıştı haspa ... 

O gün, saatlerce ve pervane 
iştah ":e iştiyakı j)c çırpına çırpı· 
na etrafındl\.. dolaştım. fırsat bu.· 
dukça uzaktan göz attım, söz at
tım. Tıpkı sırnaşık bir kedi yılı· 
şıklıiı ile bir haylı yaltaklandım. 
Kızın :gönlünü avlamağa, gru
pun .içinden ayırmağa muvaffak 
oldum. 

BıraL sonra. Otakçılar mezar
lığının kuytu bir köşesinde, garip 
bir tesadüf değil mi. aşk kurbaı-.ı 
bahtsız bir gencin mezarı üzerin
de yenı dildadenıle karşı!ıklı o
turmu§tuk. O, hic; §Üphesiz kı. 
ı.tancından ~Ul'Üme bı'..: bah•mı· 
yordu. Halinden belli k.i, yüre
ciği de tatlı tatlı çarpıyordu. Ben 
de, muvaffakıyetimin verdiği şaş 
kınlıkla, dil altı olmuş bir ispı
noz ~ibi, b.ir türlü :ığ.L açamıyor, 

fakat sevinçten nemle ıer gözle
dm. yüzünden ayır.-ınııyorduın. 
Nihayet heyecanımı dindirdim, 
kendime bir çeki düzen verdim 
ve dıllend.ı•n. Titrek 'e boğuk 
bir sesle: 

-- Kiit;iık hanım, cle:ı:rr. Da
... e~;rr.; k'lbul etmrk. bur<1lara 
kadar gelmek tenezzülü ile hak
kımda. _gösterdiğiniz iltifata can
dan teşekkür ederim. ismin.izi 
öğrenmek şerefini de kölenize 
çok görmezsiniz, değil mi} 

Pembe yanakları birden al. 
laştı. Di)j polaştı. Kekelemiye 
başladı. Nihayet, utana sıkıla is· 
mini de bağışladı: 

- Nigar. 
- İsminiz de kendiniz gib, çok 

güzel. Mektebe gidiyor musun•,.: 
canım~ 

Acı acı iç.ini çekerek: 
-- Hayır, dedi. Valdem ö~ 

dükten sonra pederim mektep
ten aldı beni. 

- E ~imdı evde ne yapıyor
sunuz? 

- Üvey valdemden diki, 
nakış ve ev işleri öğreniyorum. 

O da bana b:r çok §eyler sor
du. Benim de öksüz olduğumu, 
üvey ana ate~ile kavrulduğumu 
öğrenince zavallı kızın yanakları 
soldu. TeessürünJen boğulur gi· 
bj oldu ve acı acı soludu. 

Öksüzlük, ikimizi de oracıkta 
b.dbirimize bağlamıştı. Hemen 
kucakla~mı~. hıçkıra hı~kıra fl~
laşmış ve acıiarımızı payla~mış
tık. 

* O günden sonra Nigur ile he-
men her giın mezarlıklar arasın· 
da bı~luşuyor, konuşup koklaşı· 
yorduk. Ara sıra fuly~ tarlasına 
doğru çıkıyorduk. Servilerin hü
zünlü lo§luklarına sokuluyorduk. 
Kendimize göre aşk ne1idcleri o· 
kuyor, sev~iyor, sevi~iyorduk. 
Ben artık bütün haşarılıklarım1 
terketmiştim. Komf\I kızlarını, 
cici ablalarımı unutmuş, bütün 
varlık ve samimiyetim ile Niga· 
rın olm:.ıştum. O da beni çıldı· 
rasıya seviyordu. Bütün varlı· 
ğını öniıme serpiyor ve seriyor· 
du. 

Bu tertemiz sevgi bütün benli
ğimi sarmış ve sarıımı~tı. Ben mek 
tebi unutmuş, evden soğumuştum 
Sevgimin esiri ve sevgilimin de
lisi olmuştum. Çok sevdiğim ba
bamı bile gözüm görmüyordu. 
Yavaş yavaş ona karşı besled:. 
ğim hürmet te eksiliyordu. Ni
garımın evinin etrafında göz ya
şı dökerek dolaşıyordum. Zaval
lı kız, o da benim gibi sabahla
ra kadar uyumaz, yatak odası
nın pc~ıceresinden ayrılmazdı. 
Sessiz sessiz ağlar, bana hıçkırık· 
lı buseler yollardı. 

Günlerimizi Bahariye sırtların 
da geçirir, hazan da Silahtarağa
ya, Çağiıyanlara kadar giderdik. 
Dere kenarlarında çadıtlaşmııı 
söğütle~ın altı!'la siner, suların 
sessiz akışlarını seyrederdik. Ça
yırlarda, bayırlarda kol kola ge
zer, kuşların cıvıltılarını dinler, 
hele cümbüşlerini gözlemeği pek 
severdik. Akşam oldu mu yine 
yüreklerimize ayrılık acıları çö
kerdi. Gözlerimiz yaşlanır, duy
guİarımız şahlanırdı. Birbirimize 
sarılır ve ağlaşarak ayrılırdık. 

(Arkası var) 

SORUNUZ 
,~---SÖYLİY ELİM l 

Malatyada yerli mallar pazarı 
ı -Malat) a )filcelll cacldesln

de 91 nıanarıW ~·de Bay Galip 
Atm&C'a -ı·e Zl3a Oncel soruyorlar: 

«Yeril )fallıır Pazarı -'lalatyada 
bir l}Ube ~tı. AJK'.ak, ntahdut ~~ 
ıyltler lizerlnde yalnız toptan satış
la muamele~ e başladı. l'ahan<·ı 

mlktan blr ha;) il arını'i olan şehri
ımhde. l>u ~ubcnin perakende sa
tış yaı,ma ı nc.aba ıııiimkün d<'ğll 

midir? 
CEVAP Yeril .Mallar Pazarı 

Umum MUdUrlUğU bu haklı dileği
nizle yakından ilgılenai. Halka blr 
kolaylık olmak Uzerc şehrın tam 
ortasında bir mağaza daha açılma· 
sını ve burada perakende satış ya
pılmasını oradaki şubesine bildır
dl. Bu şubeye çeş,Ul mnl!Rr göndcr
meği vadetti. Keyfiyet! size ve Ma
latyalı kardeşlerimize mUjdelerlz. 

2 - Adapaı.arında Pazar yolun
cla Bayan ş. E." tı0ruyor: 

«Bu sene orta mektepten mezun 

olan oğlumu btanbul liselerinden 
birinde paralı olarak okutmak ,.e 
talobe panstyonlanndan birine bı

rakmak h;tlyonım. Kayıt muame· 

leleri 1ıa.,1aymca t tanbula gelecek, 
olan oğluma, gerek kayıt işinde ,.e 
gerekı.e pamılyon temininde yardnn 
etmenhl bir oku~ ucunuı; ~ıfatlle ri
ca edtyorum. Bu zahme-te katlanır 
mıMnız'?» 

CEVAP - Kayıtlar başladığına 

dair gazetelerde 110.n görUnce bunu 
bize tekrar hatırlatınız. Zahmet 
değil, bunu hizmet sayar ve arzu
nuzu yapmaktan iftihar duyarız. 

~-----------------------------.! 

s==~ ~ =: • 1 ~ R a , ~ ı'\ ~~ .. R • ':: ~, 
ITTI7=· y,. r ' ~ f'tr\~ ~ ~ ,. ~ '" 

Yardım Bakkallar euermaeki şekeri Telefon 
Tahsisatı saklıyorlar mı? Şebekesi 

Bir fıkracı 
hakkında 

(6) ir fıkra muharriri d4, 

191 Daima siyaset üz~ 
yazar ama, ben onun bu yaıJI.. 
rını, ııiyasi kıymetinden ziy~ 
muharririn kalemine hakiını,....: 

ve üslubundaki güzellik dolıl' 
sile, edebi bir parça olarak cJI'.. 
maktan büyük bir zevk dılf' 
rım. Fakat ne çare ki, bu ı-1\ 
harririn bir «kuvvetli zaJI 
vardır: Kendini övmek. 

Belediye 900 bin 
aralık ictirnai yardım 

tahsisatını blr 
miıyona çıkardı 

İstanbul Belediyesi bu sene İç· 
timai yardım tahsisatını 900 bin 
liradan bir mılyon liraya çıkar· 
mağa karar vermıştir. 

Bugüne kadar içtimai yardım 
faslından fak.iri ere 1 O bin liralık 
ilaç dağıtılmış, hastanelere 1 O 
yatak ilave edılmi~tir. Fatihte bir 
emrazı zühreviye dispanseri açıl
mıştır. İki hasta nakliye otomo
bjJi dörde çıkanlmı tır. Şimdi de 
beş tane modern hasta nakliye 
otomobili alınması için te~ebbüs· 
lere geçilmiştir. 

Bu sene de eski bimarhaneler 
emrazı zühreviye mücadele oda
ları haline getirilecek, Cerrahpa
şa hastanesine de yeniden bir 
göz kliniği ilave edilecektir. Ay
rıca bunlar için altı aylık ilaç ve 
erzak temin olunmuştur. 

Permanant makineleri 
istenilen şekilde tadil 

edildi 
Permanant makinelerinin tadili 

için berberlere verilen rnllhlct tem· 
muz lptldasından itibaren nihayete 
ermiştir. Belediyenin yaptığı kontrol. 
ler neticesinde bu makinelerden ço
ğunun belediyece istenilen şeklide ta
c!il edildiği, yani voltlarının 21 dr. ln
dirildıği görUlmUştUr. Mak1nelerl:ıl 

henUz istenUen şekle sokmayan ber
berlerin ise bu işe başlamış oldi.lk\arı 

nnlaııılmıştır. Yal>ınd:ı yeni bir J.:on· 
trol yapılauık ve bu sef'?r de mııkı
nelernıi tadil etmemiş olan berl:erler 

faaliyetten menedllecekle:-dıt'. 

Diğer taraftan, kendls;!P. geı·U~c:t 

n.r arkadaşımııa belediye mak.lne ş11-
b 1sı m'~d'lı1l Ertuğrul ~unlıırı söyle· 
mlştlr: 

- Permanant makineleri hemen 
kAmilen tadll edilmiş gibidir. Ancak 
bunları kullananların bazıları tam 
()hli~~t sahibi klrıı."elct değlld:r. Tef· 
tlşlerimlz bunu meydana koymuştur. 
Şimdi gazetelere ııa.n vererek bUtUn 

Şeker meselesi bir iki güne kadar kati 
surette halledilecek 

Son bir lki gün zarfında §Chri· cŞehrimizdeki kesme §eker 
miz.in bazı semtlerindeki bak- miktarı eski bolluğunu muhafaza 
kallar halka ~eker vermekten im- etmemekle beraber bugün eli
tina etmekte, bazıları ise kesme mizde kafi derecede şeker vardır. 
şeker alana muhakkak toz ıeker Fakat bu gibi vaziyetin tahaddüs 
de alacaksın diye ısrar etmekte- edeceğini nazarı iti.bara alan Ti
dir~er. caret Vekaleti evvele~ har:çten 

Dün yaptığımız tahkikata na- çok miktarda şeker ithal etmiş
zaran bakkalların bu çek:.'lgen- tir. Bu ~ekrler halen Mersinde
Iikleri piyasada azalan kesme ~e- dir. Vaziyet Ticaret Vekaletine 
ker yüzündendir. Bunlar şeker . bildir.ildiğinden, Mersine şekerle. 
miktarının biraz daha azalacağını rin derhal İstanbula sevki için 
nazarı dikkate almakta ve bu su- emir verilmiştir. Bu ~ekerlcdn 
retle fahİ§ fiyatla mal salacakla- bir iki gün içinde lstanbula gele
rını ümit etmektedirler. ceği kuvvetle tahmin olunınakta-

Mürakabe bürosu bu gibi ha- dır. Bu şekerler kalite itibarile de 
reketlere mii.ni olmak için şimdj. çok iyidir. Şehirde sun'i bir şeker 
den lazım gelen tedbirleri almış- buhranı yaratmak isteyenler her
tır. Dükkanında şeker olup da halde şiddetle cezalandırılacak
sırf spekülasyon gaycsile mal !ardır.> 
satmaktan imtina eden bakkallar Gelen şekerler yine eskı fiyat-
ııiddetle cezaİandırılacaklardır. tan satılacaktır. 

Bundan ba~ka şeker meselesi Öğrendiğimize göre fnbrikala-
de bir iki gün içinde kafi suret-
te halledilecektir. rımızın istihsalatı da bir miktar 

Dün alakadarlarla yaptığımız arttırılmıştır. Bu seneki ~eker i;ı
temas neticesinde ı:unları öğren- tihsali geçen senelere nazaran 
dik: çok. daha fazla olacaktır. 

Cankurtarma istasyonları 
ıslah ediliyor 

Boğazın Anadolu mıntakasında 
istasyonlar tesis edilecek 

. 
yenz 

Limanlar Umum Müdürlüğü, 
cankurtarma istasyonları ve tah
lisiye vesaitinde mühim deği~ik
Jikler yapmaia ve bu mühim İ5İ 
en kulla!}ışlı bir hole getirmeğe 
karar vermiııtir. 

Öi-rendiğimizc göre bilhassa 
Zonguldıık ve Samsun istasyon· 
!arının yerme Boğazın Anadoiu 
cankurtaran mıntakasında istas
yonlar tesisi münasip görülmüı· 
ür. Ay.ni tıptc ve kargir olarak 
yaptırılacak bu jstaeyonların be
heri 15,000 liraya mal olacaktır. 

Ayrıca cankurtaran te~kilatının 
motörlü v:asıtalarla takv.iyesj mu
karrerdir. Bundan evvel 20,000 
liraya hariçten alınan Şile isimli 
cankurtaran motörü bir çok tec
rübelerden sonra bu işte kabili 
istifade olmadığı anla~ılmıştır. 

Bunun hizmet motörü olarak kul
lanılması dü,ünülmektedir. İlk 
imkanda süratli. kaza vukuunda 
Boğazın her iki tarafına yeti§ebl· 
lecek bir açıkdeniz motörü mu
bayaası kararlaştırılmı,tır. 

iki yeni santral_ daha 
inşa ediliyor. lstan
bul da telef on tevsi 
işine çalışılıyor 

Münakalat Vekaletinin verdiği 
tahsisatla İstanbul tarafında ya
pılacak telefon şebekesi tesisatı 
ve yeni santral in!lasına başlan • 
mıştır. 

Yeni iki otomatik santral için 
Ak11arayda Valide camiinin kar· 
~asındaki saha intihap edilmiştir. 
Burada köşedeki türbe ve mu· 
vakkithane ~rakılarak sonraki 
binaların istimlakine başlanmış· 
tır. Bu sahanın tramvay yoluna 
cephesi y:irmi, uzunluğu altını~ 
metredir. Üç kahve. bir fırın, bir 
bakkal dükkanı ve postane bina· 
!arı yıkılacak saha dahilinde bu
lunmaktadır. Binaların bir kısmı 
Evkafa aittir. iki numaralı lstan
bul santralı dünyanın modern te
lefon santrallanndan biri olacak
tır. 

İstanbul tarafındaki telefon 
tevsii jşine de süratle devam edil. 
mektedir. 1942 senesi sonuna 
kadar- bu js tamamen ikmal edi· 
lecektir. B~ :reni santral 20 bin 
aboneliktir. 

-<>--

Müstahsilden pamuk peşin 
para ile alınacak 

Doğrudan doğruya müstahsilden 
pamuk mUbayaası için Sümer Bank 
umum mUdUrlilğü tarafından yapılan 
faaliyet son günlerde bir hayli ilerle
miştir. Bu sene Çukurova mıntaka
ısmdakl banka teşklUl.tı bu maksatla 
tevsi edilmiştir. Geçen seneye naza. 
ran daha geniş mikyasta mUbayaatta 
bulunmıya çalışılmaktadır. 

MUstahsilden pamuğu değer !iya· 
tına almak ,.e pıı.rasını dcrlıal peşin 

para ile ödemek için icap eden bUtUn 
tedbirler alınmıştır. Geçen sene mas. 
tahsilden takriben bir milyon kilo 
KUUU, dört milyon dört yUz bin k lo 
koza, ceman beş milyon 1'11o kaba 
balya halinde Klevland vo yerli pa-

' muk mubayaa edilmiştir. 

Mübalagasız söyliyebilirif11 ~ 
bu muharririn yazılannın Y':'j 
değilse bile herhalde üçte 11'1 

kendisini övmeğe inhisar 
mektedir: e<Filan tarihte de.-. 
tim ki ... »; «Falan zaman 
kul buyurmuftum ki ... »; 
yazımda iddia eylemi~tim ki.-~ 
«0 yazımda ileri sürmüttl! 
ki ... ,> ve saire ve saire... .J 

Marsilyalının hikayesini il'. 
misiniz? 

Bir hikaye anlatacak ad 
daima ortaya attığı bu sual 
dar manasız bir fCY olabilir 
Muhatap. anlatılacak hikay 
hangisi olduğunu ne bilsin 
müsbet veya menfi bir c 
verebilsin. 

Neyse, böyle bir suali ' 
eden her anlatıcı gibi, ben I 
bilseniz de anlalac:ağım, bi1' 
seniz de ... 

Marsil~ahlar dünyanın 
mübalagacı insanları sayılır 
Bu Marsilyalılardan biri bir ~ 
vapurla seyahate çıkaca 
Her nedense vapura gelm 
gecikmİf. Rıhtıma geldiği 
man vapurun bir metre k 
açıldığlna görmÜf. Bununla 
raber vapurun merdiveni de 
mamile kaldıt'.llmamıf. M 
yaLmız Yaradana )ığln 
merdivene atlamıJ, atlamıf 
kafasını geminin ~ordasına 
rarak bayılmış ve merdi~ 
alt sahanlığına scrilmİf. Ayıl 
zaman vapur rıhtımdan elli 
re kadar uzaklaşmıt bulunu 
muş. 

Mauilyalı cenaplan, ara 
mesafeyi baygJn gözlerile 
tükten sonra kendi kendil 
- Aıkolsun yawum sana! 
mi . Ama atlamı~ın hı:ı ! 

berberleri ehliyet imtihanına davet =========================================== 

Bahsettifim fıkracının da 
de birde Mareilyalı gibi k 
kendine hayır kendi ken 
değil, herkesin önünde: ettik. Resmen bize mUracaat eden 

berberler, cemiyetleri binasında ha!· 
tada bir gün yapılacak olan imtiha
na. sevkcdllecektlr. İmtihanı kazanan
lara ehliyet Yerlltcek ve permanant 
makinelerini yalnız bunlar kullanu
bllecektlr. İmtihanlarda, berberler 
cemiyetinden. Belediyeden ve Sıhhat 
işleri mUdilrlUğünden birer mtimeıısll 
bulunacaktır. Ehliyet alacak olan 
berberlerin ağustos ayı içinde imtihıı.n 
olmuş olmaları Uızımdır. 

Halkın şimdiden odun 
tedarikine kalkışması 

ihtikara mı yol açtı? 
Bu aylarda İstanbullular da

ima kışlık odunlarını tedarik et
tiklerinden oduna kar§ı talip faL
lalaşmıştır. Muhtekir oduncular 
evvelce komi~yon tarafından sa
tııın serbest bırakılmasından isti
fade ederek odun fiyatlarını iste
dikleri gıbi yüksek olarak tut
maktadırlar. 

Fiy~t Mürakabe komisyonu 
vaki bir çok müracaatlar Üzerine 
vaziyeti incelemiş ve yaptığı tet
kiklerden odun fiyatlarının ev
velce konan narha nazaran çok 
fazla olduğu neticesine varmıştır. 

Komisyon dünkü içtimaında 
odun maliyet ve nakli.re ücretleri 
üzerinde me;mul olmu!f ve odu
nun yine evvelce konan narh üze. 
rinden satılmasına karar vermiş
tir. 

Bu narhtan fazlaya odun sa
tanlar §iddetle cezalandırılacak. 
!ardır, Komisyon bundan ba§ka 
odun kömüründe de ihtikar ya
pılmaması için lazım gelen ted
birleri almıştır. 

---o-

Peynir fiyatları yeniden 
tetkik ediliyor 

Son günlerde peynir fiyatla
rında görülen artış üzerine ko
misyon oeynir iş.ini yeniden tetkik 
etmeğe karar vermiştir. Komis· 
yonun bugüne kadar vardığı ne· 
ticeye göre önümüzdeki senenu1 
yarısından faıJa bir kısmı jçin kiı. 
fj stok bulunduğu ve fiyatların 

şimdiden artması için hiç bir se· 
hep olmadığıdır. 

Peynır stok ve fiyatları tama· 
men tesbit edildikten sonra spe· 
külasyon maksadile peynir sür 
mekten imtina edenler meydana 
çıkacak ve bunlar çok ağır suret· 
te cezalandırılacaklardır. 

ADLİYE ve POLİS HABERLERi 
- Afkolsun yavrum 

ama yazmı§sm ha! demesi 
masa ... 

Satie davasına dün 
devam edildi 

Francala yalnız Beledi 
doktorlarının raporile 

verilecek 
Bazı kimselerin hususı doktor! 

dan rapor alarak fırın1ı:ıra mUra 
le francıı.la aldıkları nazarı dil< 
celbetmlş, Belcdıyc relsllğlncc bO 
kazalara. bir tamim gönderil 
francala. alabilmek için mulıııl< 

surette Deledlye doktorlanndan 
por almak ll'lzımgeldlğt, bunun 
fına hareket edilmemesi için ter 
alınması emrı verilmiştir. 

Yusuf Ziya Oniş ve Neşet Kasımgilin vekilleri 

müdafaalarını yaphlar 
Satlc binasının ahın satımı hak-

1 

kanaat raporları yolunu'ı' gibi ifadede 
kındald davaya dUn İstanbul birinci bulunduğu halde aşağıda mahkCımi· 
ağır ceza mahkemesinde devam yet istemekle tenakuza dUşUldUğünU 
edildi. ifade etmiş ve beraet istemiştir. 

tık olarak Deniz Bank umum mU· Mahkeme diğerlerinin mUda!aaları 
aUrU Yusut Ziya Önlşin vekili Sadi yı:ıpılmak Uzere 8 temmuz ealı gUnU
Rıza mtidaraasını yaparak, mesele- ne talik edllmlştlr. 
nin başından sonuna kadar geçirdi~i N d h k M k 
sa!ahatı anlatmış, temyiz heyeti u- işa ır mu te iri ar O 

mumlyesinin kararında bııhsedildi~I Pardo tevkif edildi 
veçhlle bttıı.ra! ''e mütehassıs ehli Balıkpazarında Maksudlye hanın· 
vukufun bu binaya 24:5 bin 9oo lira d:ı. 12 numaracla kalay ve nışadır ti· 
kıymet takdir ettıklerine göre, dev- carctl yapan Marko Pardo bundan bir 
!etin bundan ev\'el ıddia edildiği gibi mUddet CV\'el 35 liralık iki sandık 
bır ZFar görmcdiğıni ilı\ve etmiştir. nışadırı ;o liraya sattığından asliye 

Sadi bilhassa eskiden rapor \'ere- ikinci ceza mahkemesi tf\rafından 
rek devletin 144 bin liralık zarara so-

2 sene sUrgUne ve 500 lirıı. para ce-
kuldıığu iddiasını orta.yıı. atanların zasına mahkfim edilmişti. DUn ayni 
yaptıkları rapor üzerinde durmuş ve mahkemede Marko Pardonun ikinci 
bu raporu veren heyet Azasından bır ihtikar davasına bakılmıştır. 
birisinin ben bu işlerde salA.hiyettar :\tarko Pardo kendisine nıUşterl ola
deği!lın. Komısyondıı.d bu1~nduı~:a 1 ~ak mUracaat eden Sinop tUccarla· 
ondıın imza ettim, emes no sı rından Halile kalayın kilosunu 41:i0 
Uzerinde durarak o raporun her tUr- 1 t ,.ti kil " 1 

kuruştan satmış ır. • z o ı•a ay-
IU kıymetten arı olmasına rağmen . . . . hlk bi kA. 
tam iki senedir mUekkillnin ve arka- dan 30 !ıra gıbı ga)Tı mu r r 

k kt: ld kl temin eden Marko Pardo muhakeme 
daşlarının ıstıraJ çe m: rt ~ u _a- neticeıılnde tevkif olunmuı, ve şahıt· 
rını hattA 81 I:" nt mev u )Y'e g:çzırl- !erin celbi için muhakeme diğer bir 
diklerini anlattık an sonra U!l\h -

yıı. önlşl~ bankacılık hayatında mem- gUne talik edilmiştir. 
lekcte yaptığı bUyUk hizmetlerden Kumkapıda bulunan cesedin 
uzun uzun bahsetmiştir. bir kadın oldug"' U anlac:.ıldı 

Ortada herhangi bir suç mc,·zuu :s 
ne sahtekfırlık, ne vazifeyi sulıstimal, E\'\'ellti glln Kunıkapıda bir ceset 
ne sahtekarlık, ne de vazıfeyi suiisti-I bulunmuş \'e ceset Adliye doktoru ta
mal olamıyacağına. gısre mtiekkll!nln rafından Morga knldınlmıştır. 
b<'racUnl istemiştir. Cesedin belden yukarısı ve dlzlerin-

Sacll Rızarlan sonrn mühendis Ne· den aşağısı yoklu. Ayni zamanda ce
şet Kasımgilin vekili Daniş ınUdafa· setle beraber bir de ltlstik don bu
asını yapmış, o da geçen celsede id· ıunmuştu. Cesedin, diğer gazetelerde 
dia makamının iddianamesi üzerinde yazıldığı gibi Beşiktaş cinayeti ile 
durarak bu lddlnamenln altı ile Ustu- altı.kası yoktur. ÇUnkU ceset bir ka
ntin tutmadığını, yukarısında devlet dına aittir. 
zarar görmediğine göre idare heyeti MUddelumumllik bu hususta tahld-
1\zalarının beraetlcrini istediği ''akıt kata. devam etmektedir. 

Sahte ~ekle para dolandıran 
karı ve koca mahkemede 
Bundan bir mllddet evvel 1zmirli 

Nuri ile karısı !<~atma tzmire g,tmek 
Uzcre SU!eymanlyedekl Şevkinin evin
den a}rrılmışlaı· ve o gUn ~url eski
şehlre hareket etmiş ve karısı da üs. 
ktidarda kalmıştır. 

Nuri Esklşehirde tUcear Murada 
mUr:ıcaat ederek (ben kadastro tah
rir mUdllrUyUm) demiş ve karısına 

--o - --
Memba sularına hile 

katılmıyacak 
Bir çok tıuculann memba ul 

hile kııttıkları Ye sahte mUhUrl 
su sattıkları anlaşılmıştır. 

İstanbul Belediyesi bunun öJI 
geçmek için sıkı bir kontrolıı 

tutulması emrini vermiştir. A) 

3 milyon adet kurşun mUhUr dt 
marlanmıştır. 

para göndermek istediğini, fakat k 1 
posta ııe geç gittığinden kendisıne bır Altın fiyatı yü se iyor 
çek vermesini eôylemtş ve Murada Altın fiyatları )Üksclmrkte 
60 lira vererek çekini almıştır. Bi- vam ediyor. Dün bir altın 25 
llıharc Fatma 1stanbulda bu çeki tah- ten muamele göı müştür. 
sil etmiftlr. Fakat bundan sonra Fat- ____________ _,, 

ma İstanbulda biri 1540 llralık dlte· 
ri 1400 liralık iki çek daha tahsil et· 
miş ve bıı arada vaziyetinden şUphe 
edildiğinden yapılan tahkikat netice. 
sinde çeklerin sahtçllğl meydana çı· 

karıldığ"ından ~url \"e karısı Falına 

tevkit olunmuştu. 
DUn ikinci ağır cezada Nurinln \'C 

karısının muhakemesine başlanmış, 

suçlular çek s:ıhtekrlrlığını katıyetlc 

reddetmişlerdir. 

Mahkeme şahitlerin celbi için mu· 
hakemeyl ba~kıı. bir gUne bırakmış
tır. 

13 hadisenin kahramanı 
bir hırsız 

DUn Adliyeye şehrin muhtelli yer· 
terinde 13 hırsızlck \'akasının kahra
manı olan .Mustafa adında bir hır
sız getirilmiştir. Sultanııhmet lklncı 

ceza mahkemesinde .Musta!anın sor· 
gusu yapılınış ve sorgular esnasında 
suçlu bUtUn suçlarını !Ura! etmiştir. 

Mahkeme Mustafanın tevkifine ka
rar \'ermiştir. 

BiZDEN 
[ SORUYORLAR 

Ha.sekide Nevbahar mah• 
sinde Bakibey sokağındaki 
kalı suyu çeımelerinden üçü 
gündenberi hiç akmıyor. Di 
)erinin zaten az olan suları 
bilhassa sıcakların şiddeti 
ği fU günlerde, muhitin ihti 
lanna kafi gelmiyor. Su al 
yüzünden bir kaç g~n evvel 
melerden birinin ba~ında 
kavga oldu. Blr kadın yi,i; 
den y.ualandı. Yaralayanlar 
pek haklı olarak sabıkah d 
damgalandı. Buna rağmen, 
bitin bu hayati ihtiyacının t 
ni için ne tedbir alan, ne de 
palan müracaatlara aldıran • 
Size soruyor ve cevap beki 
ruz: 

- Yağmur duasınil 
lım acııbfl? 
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Harp Vaziyeti 

YAZAN: 

İllıu BORAN 
(Başı 1 incide) 

aleyhtarlık bizim sırf kendi his 
ve fikrimiz değil, kan gövdeyi 
götüren meydan muharebelerinin 
yani ilmi tabirle hadiıelerin ve 
vakalann ortaya attığı bir netice· 
dir. 

işte iki tarafın reami tebliğle· 
rinden ve resmi kaynaklarından 
gelen haberlere göre kartılaıtır· 
dığımız son muharebe vaziyetle
ri: (harıtada ıimalden bqlaya· 
rak cenuba doğru takip ediniz.) 

Sovyet - Mormanak bavali
sinde çok ıiddetli muharebeler o· 
luyor. Harp aec:e ııündüz devam 
ediyor. Leningrad'a doğru yol 
açmak iateyen Almanların taar
nızlan kınlmııtır. 

Alman - Finlandiya cüzü. 
tamları ve Alman ordur.u teJek· 
külleri din Finlandiyanın ıimal 
ve merkez mmtakalarında Sov· 
yet hududuna taarruza geçmifler. 
dir. Mormamk rmntakuında kıt· 
alanmaz artan bir aüratle çevirme 
hareketine devam ediyor. 

Sovyet - DÜ§lnanm Baltık 
rnemlek~leri cenubundaki mın· 
takada ve ıimalitarkİye doğru 
ilerlemek letebbiisleri tiddetli 
muharebelere aebep olmuftur. 
Harp devam ediyor. 

Alman - Fevkalide resmi 
bir tebliğde nep"edilmit olduğu 
üz.re Riga tehri elimizdedir. Vin
dav ,ebri de i§gal edilmiıtir. Eı
tonyaya dogru ricat halinde bu
lunan düıman kıtalan hava taar· 
ruzlarile ağır zayiata uğratılm&J· 
br. 

Sovyel - Miıiak tarkmda ve 
ıimaliprkiıinde çok ıiddetli mu· 
barebeler oluyor. Alman askeri 
Minık'in 90 kilometre tad<ında 
toplanmıfttr. Sovyet tayyareleri 
büyük bir cesaretle Alman tank· 
larına hücum ediyorlar. 

Alman - Tanklarumz Minakin 
90 kilometre tvlnnda çok mü· 
bim bir harbe ıİriflnitlerdir. 

• Sovyet - Minik bataklığının 
Pmalindeki vaziyet mefkuktür. 

Alman - Motörlü kıtalanmaz 
~~yali.tok havalisinde hemen bü· 
l~ Sovyet müstahkem mevkile· 
rnıi ele ~lerdir. Şarka doğ 
ru hızla ileı·lemekte olan kıtalan· 
mızın gerisinde kalan azim mik· 
tard.a harp mabemeaiaia .Mi• 
ıanunetler ve eairlerin topkna
bilmeleri ve aayıbnaJarı için Lel
ki haftalar seçecektir. Şimd •ye 
kadar 100 bin eair, 400 tank, 
300 top aayılabiJmif tir. 

So't'Yet - Kiyef'e doiru Al
'men hücumu ağır ilerJemPtedir. 
1 Kazılordunun büyük kuvvetleri 
Kiyef' e varan yolları müdafaa 
Ya hazırdır. Fakat Lemberı'in 
dütıneai dolayasile vaziyet bura· 

l=aJI SON HJ\lf.llIIJgl 1 DENiZCi GOZOYLE 1 : : 
şaşırtan amil Maliye Vekaletinin baznladığı Al 

yeni bir kanun manyayı 
Ankara, 3 (Telefonla) Maliye 

Vekaletince hazırlanan bır kanun H\
yıhasına gore, İstanbul şehrındc ol· 
duğu glbı dığer vılAyetlerın belediye 
sınıfları içinde kaza. te-,kllatı olan 
yerlerde tahakkuk '\'c tahsıl şubelc· 

rlnln varıdat ve tahsllllt leşkılatilc 

bu defterdarlığa bağlanması karar
lıı ştınlmış bulunmaktadır. Bu kanu
nun Meclisin son içtimaı olan bugUn· 
kU toplantısında mUstacellyet kara· 
rtle görUşillmesi muhtemeldır. 

Uşak ve Muğlada yer sarsıntısı 
Uşak, 3 (A.A.) - Birl salı 

akşamı. diğeri de dün ikide ol

mak üzere yirmi dört saat ic;.Kıde 

burada iki yer sarsıntısı olmu~tur. 
Hasar yoktur. 

Muğla, 3 (A.A.) - Burada 
yer sarsıntıları hemen hergiin ha
fif ve şiddetli olmak üzere devam 
etmektedir. Geçen ayın 2 1 .inden 
30 una kadar on üç defa yer sar· 
sın.tısı olmuştur. 

Milli Şefimiz 
Devlet Konservafuarı diploma 

merasimini şereflendirdiler 
(Başı ı incide) 

Milli Mlidafaa, Sıhhat, Zıraa.t ve Ma· 
lıye Veklllerilc mUstakil grup reisi 
Rana Tarhan. mebuslar ve gUzlde bir 
halk tabakası bulunmuştur. Merasi
me İstiklal marşllc başlanmış, bunun 
arkasından Konservatuar mar~ı ça· 
lınmıştır. 

Toreni Maarıf Vekill Hasan Ali 
Yücel, Konscrvatuarın tarıhmi anla· 
tan bır nutuk ilcı açmış, bundan son
ı a yıne Maarıf Vekili gençlere diplo
malanm vcrmıştır. Birinci ve ikinci· 
liğı kazanan gençlere Milli Şef'imizin 
zarif bir kutu ıçlndeki hediyeleri ve
rılmiŞtir. Bundan sonra mektep mü
dUrU Orhan Şaik ve mezun talebe· 
lcrden biri söz söylemişlerdır. 

::MUztk kısmından mezun olan tale· 

beler lhtısas kazandıkları aletlerı 

çalmışlar ve bizzat MUU Şef ta.rafın
dan hararetle alkışlanmışlardır. Mek
tebi bitıren tiyatro şubesi taleblerl 
'Mösyö Baden adi bir komediyi, ar· 
kasından Şekspirın Üçüncü Rişardın
dan daha sonra da Burpuva Jantiyom 
komedılerinden bazı sahnelen temsil 
etmfşlerdır. 

Millı Şef bilhassa komedilerde U· 

zun uzun gülerek talebeye en bUyUk 
iltıfatlarını göstermışlerdır. 

'Bundan sonra konservatuar mUdilr
IUğU tarafından davetlilere bır çay 
ziyafeti verilmlşlır. 

Mıllt Şef geldiği zaman olduğu gı
bl gıderken de gerek Konservatuar 
talebesi, gerek davetliler tarafından 
uzun uzun alkışlanmışlardır. 

Kazım Dirik'i Kaybettik 
(Baljı ı incide) 

termiştir. lzmirin, adını unutma· 
yacağı valilerden biridir. Trakya. 
da umumi müfettiş sıf atile dur· 
madan, dinlenmeden çalışmış, 

gerek muhacirlcrjn iskanı işlerin

de ve gerek Trakyanın iktısadi 
ve içtimai kalkmma•ınd. hizmet· 
leri olmuftur. 

Kazım Dirjğin, kendi•inden 
hizmet beklenecek bir ya~ta ve· 

fatı, yurt hesabına bir zıyadır. 
Ailesine ve pek çok ol-an dostla· 
rına teessür ve ta:Uyelerimizi bil· 

diririı. 

Müfettişlik ve Vilayet, askeri ma. 
kamlar, Adliye rüesa ve memur· 
ları hazır bulundular. Merhumun 
ruhunu taziz için bir çok çelenk 
gönderilmişti. 

Cenaze, merhumun vasiyeti 
üzerine İzmire götürülecektir. 

Burada bulunan Münakalat 
Velciü Cevdet Kerim Jncedayı 
merhumun çocu'klannı taziye ve 
tefy~ eyledi. Vekil buradaki tet
kiklerini bitirerek hareket etti. 

--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--

İngiliz adalarına bir taarruzun muvaffakıyetle 
neticeleneceği çok, hem pek çok şüphelidir 

Bundan evvel, 14.4. 941 tarı· 
hinde Yatan gazetesinde cBu 
harbin benun ve yağ mesel~sio 
hakkında yazdığım bir yazıda 
Almanyanın yağ ve benzin ba· 
kımından sıkışık vauyetbıe oldu
ğu ve yapmak mecburiyetinde 
bulunduğu hareketi mütalaa e· 
derken cAlman devleti bu va:U· 
y.eti kar§ılamek jçin hiıtrbi aza
mi süratlc neticelendirmek ve 
vahut yeni gaz membala.rı eline 
ceçirmek mccburiyetin<k bulu· 
ııacaktır.~ demi~im. 

Almanyanın Rusyaya kar~ı al• 
dığı vaz.iyet ve gös~rdiği hare
ket, tıpkı bir kaynaktan su içen 
bir kurdun kuzuya karşı aklığı 
tavrı andırmaktadır. 

Kurdun biri akar bir suda ih· 
tiyacını teskin için su içerken 
~endinden sonra su içmek isti· 
yen bir kuzuya suyu bulandırdı
ğını şikayetle ve münasebetsiz 
hareketini geçen sene de yapmış 
<;.İuuğunu ilave etmiştir. Kuzu. 
geçen sene dünyada olmadığını 
ve suyun kurt tarafına akmadı
ğını V!<_ binaenaleyh suyun bulan· 
ması bahis mevzuu olamıyacağı· 
nı söylemesi üzer.ine kurdun o 
ha;tle bu hareketi senin anan ve· 
ya baban yapmıştır. Onların ce-
7.asının senin çekmeklijin la7ım 
olacaktır. diye_rek kuzunun üıe· 
rine atılmıştır. 

Kurdun maksadı kuz.uyu ye· 
:r.ek olduğu ve diğer ba~ neier• 
le bu emelini gizlemek istediğim 
anlamak her halde güç bir şey 
değildir. Almanya da, Jngiltereye 
kar~ı hc.rbi idame edebilmek içı:;. 
petrole olan şedit ihtiyacını sak· 
}ıy.:ı:rak ~fak tefek bahanelerle 
Rusyay 4 karşı ayn,i ıaı~. hareke· 
ti ihtiyar etmiştir 

Almanya, uzun bir :urbi ba
şarabılmt>lt ve yahut harbi kısa 
Lir za:naı.da nihayete eriştirmek 
gibi mücbir bir vaziyettedir. Har 
Jı,j Miratle b~ebilmekc.-:içfo İn· 
giltereyj •ulhe icbar etmek lbım. 
dır. 

Londardan umumi bir görünÜf 

Yazan: 
Hüsamettin OLSEL 

Almanya, lngiliz adalarının 
bütün ve nü~uz edilmez bir ka
le olduğuna iman etmiş görün
mektedir. Bu iman. Almanyayı, 
lngiltereye taıuruzla muzaffer 

Y
et ile karşılaşmak ıstırarında olJTlak. harbinden vazgec;ırere. 

hiç olmazsa mağlup olmamak i
kaıacaktır. 

İ rin uz.un bir mukavemet harbi-ılgiliz adalarına taarruzun mu .., 
vailakıyetle netice eneceği çok. ne hazırlanmak ihtiyacı karş. 
hem pek çok şüphelidir. Bu şüp· sında bırakmıştır. 
hebi va:Uyetten sonra ikinci bi~ Almanya bu mukavemet har· 
müşkül ile karşılaşacak olan ~~- bini temin için ~us.yaya taarr.uz 
manyanın harbin uzun sürec~g·· ı ~ususund~ ~n m.~sa~: za~a .ı ·~· 
n · bir .ihtimal değil, bir hakikat tihap etmıştir. Çunku İngıltere:nııı 
oİarak kabul ettiği anlaşılmakt.ı· ashri kuvveti ihzar devresinde· 
dır. Bu uzun sürecek harbin de· du. Ameıikanı~ vaziyet~ .askeri 
vamını ve zafer amili olan faik müdahalede buwnmak ıçm n
silahların tank ve tayyare vclha· man henüz müsait değildır .. ~\
sıl motörize kıtalar olduğunu göı: manya, Balkanlarda kendLSJne 
önünde tutan Almanya, en yakın endişe Vı!recek noktaları :ı.mami· 
sahadıı. en iyi benzin ve yağ de· \e lzale ettikten ve Türkiye .le 
µı.>sunu sinesinde banndıran ~n: dostluk paktı .aldettik~en sonra, 
kfı mmtakasını .işgal etmek gıbı Rusya cepıhesınde emsn ol.ırak 
büyiık fedakarlığa katlanmıık hcı.rekete Geçebilir. Almanya Hus 
mecouriyetini duymuştur. yaya karşı !'arcka~·nda nıuva~

Bu gösterir ki: Almanya in- fak oıamadıgı takdirde yakın hır 
giliz. adalarına karşı yapacağ.ı zaman~11. h~rbe r .t :~et v<·~~e~ 
hareket He Rueya gibi büyük bır ururetmi hia&edecektır. Çunku 
devletin dü~manlığını uzun uza· Almanya bu güne .adar R·J<;Y&· 
dıya tetkik ve miinaka~a ettık· dan tedarık etm-:lte olduğu h.s:n 
ten sonra Rusyanın dütml!nlığ - ve gıda maddelerin.i ve petrol\: 
nı daha tahammüle müsait bul- alamıyacak, bu da Almanyamn 
mu§tur. harpte aleyh:ne .. uvvetli ve n.u

1 SiY ASi iCMAL 1 
Japon yada 
endişeler 
~azan: M. H. ZAL 

a a yle görülüyor ki Japon-

© yada endi§eli, üzüntülü 
bir hava var. Almanların Sov· 
yellere olan taarruzları Japon· 
ların boıuna gitmemİflİr. Bunu 
Asya nizamı hakkındaki inbiar 
iddialarına kartı bir tehdit diye 
karıılamıtlardır. Üçüzlü mihver, 
Japon bakımından Avrupa ve 
Aıyayı ayrı ayrı nüfuz mıntaka· 
larına ayınyor. Almanlar Sov
yetlere kartı açtıkları taarruzda 
muvaffak olurlarsa Asyanın ka· 
pılarına dayanmakla kalmaya· 
caklar, orada lngiltere aleyhine 
bizzat roller oynamak iatiyecek.. 
lerdir. Japonya itte bu rollerin 
kendi nüfuz nuntakalanna ve 
Aı;yada kendi kurmak istedik· 
leri nızama aykırı ş k.her alma· 
sından ve Japonyanın rahatım 
ve emniyetini bozmaııımlan kor. 
kuyor. 

Jar-on Ba~ eki.linin radyoda 
okuduğu müuım bir nutukta bu 
enditeler İma !'olile ifade bul· 
maktadır. Hele ıu sözler çok 
dikkate layıktır: «Japonya ma· 
nialara ehemmıyet vermeden 
kendi yolunda yüruyor... Dün· 
ya nekadar değiprse değİflİn 
yoluna devam edeceğinden emi 
nim-. Japonlaran hareketlerine 
hiç bir zaman diğer milletlerin 
hareketleri rehberlik etmemit
tir. Japonlar daima kendi yol
larını takip edeceklerdir. Da· 
ima k~ndi kanaatlerine göre 
hüküm vereceklerinden emi· 
nim... Japonlar kendilerinden, 
kuvvetlerinden ve kendi milli 
membalarından batka biç bir 
teYe ıüvenmiyecelderdir. ltiına. 
da layık ba""- bir teY yoktur.ıc 

Japon Hariciye Nuan da Çi· 
nin prlonda cidden fevkalade 
hadiseler cereyan ettiğinden, 
bunların Japon,,ayı doğrudan 
doiJııya alakadar etmediğin
den, Japon milletinin sakin ve 
müttehit kalmuı lazam oldu· 
ğuudan bahsediyor. 

Bizim bildiğimiz bir üçüzlü 
mihver paktı var. Bu pakttan 
da maksat, alakahlann birbiri
ne dayanmaaa ve güveame.i ve 
dünya hidiaeleri karpamda bir 
tek cephe tqkil etmeleridw. 
Müttefikleri p.rka doira ilerler
ken, JaponyantR kendilerini 
neden bu kadw yM.a laİNettik• 
leri ve .ükUaet "birlite neden 
bu kadar ihtiyaç duy9klan 
merakla kart1lanaaık bir meae· 
ledir. 

Öyle anlap)ıyor ki J.ponya, 
Almanya ile do.tlak tu.ftan· 
dır, fakat mümkiill olduju ka
dar uzaktan. •. 

w 
da da naziktir. ı 

Alman - Macar kuvvetlerine 
~aup teteldriiller plan mucİ· 
bınce Karpat ıeçitlerinden Galiç
yaya kadar ilerliyerek Alman ta· 
attuzuna iltihak etmiflerdir. 

Merhum General Kazım O.iri· 
ğin cenazesi dün gece Edirneden 
İstanbula getirilmiş ve Gülhane 
hastanesine konulmuştur. Cenaze 
bugün buradan lzmire gönderile· 
cek ve orada merasimle gömüle
cektir. 

Mısır fiyatı tesbit edildi 
Mısır fiyatları da dünkü ko· 

misyon içtimaında teabit edilmiş
tir. Bundan böyle mısır için dök· 
me olarak toptan fiyat 8,5 kuruş· 
tur. 

lngillereyi aulhe icbar etmek 
jmkiını, İngiliz adalarına yapıla
cak b:r taarruzda muvaffak ola· 
hilmt>k ihtimali .ile halledilebilir 
mı~ Bunu adaların işgalini t.1kıp 
edecek vaziyet meydana kova· 
c.aktır. O halde Almanya gar.,ta 
evvel :ı İngiltere adalarına taar· 
ruz etmek ve sonra bunda mu· 
vatfak olduğu takdirde bile bu 
devleti sulhe icbar ~tmek gib 
ayni derecede müşkül bir v .. zi· 

Almanya, 'bugün ve bu sene esair bir amil teşkil edec:.ebir. 
iç.in lng.iltereyi istila edecek ka· Almany1t•:ın ~da•e im?tl-:::-. " .. 
dar cesaret ve kuvvette değildir. kurmay zabıticri r .naııyaı.•n as· 
Bu mesele bir çok nokta.i nazar- keri vauyetini harita üzıer.Ytde 
dan tahlil edilebilir. Almanya- tetkikler yaptıktan ve aekeri, aİ· 
nın tayyare faik..iyeti gözönünde yasi inkışafları uzun uzadıya mii
bulunduğu takdirde nanıgi ha- talaa eyıedikten, lngiltereye ta- ~erhum RIZA TORMEN'in 
kımdan İngiltereye karşı kuv· arruz yerine Rusy&y"8 karşı ha-
vetli olamadığı tezahür eder. rekete geçmerun daha kıymetli ailesinin teıekkürü 

Şiındi her muharebe böloeain· dek" • • 1 vazıyet İçin karıılaıtırdığı· 
mıkz bu :ı-berlere göre çıkanla· 
ca netıce topyek\ın hanıi tara· 
fın zararına olabilir? Hüküm ver. 
:r~en evvel bir bitaraf vazife 
.... Yapmamız IU.mdır. O da 

lllnurni vaziyeti çıkarmaktır: 
1 - Alman • Fin kıtalan 

Mormanık civarına gelmifler; 
2 - Leninıracl istikametinde 

Yarma taarruzu ve Sovyet muka
Veıneti. 

3 - Baltık memleketlerinde 
Yani Dona nehri boyunda ıimale 
\re timalifarkiye doğru Alman ta. 
arruzu, Sovyetlerin tehirler kay
betmeleri. 

4 - Minak'in 90 kilometre 
prkmda yeni meydan mubare· 
besi ve Almanların Dinyeper bo· 
yuna va. malan. 

5 - Minik • Biyaliatok arasın. 
d~ Sovyetlerin ınetkiak diye bil
dırdilderi vaziyet içinde Alman· 
!arın bazı Sovyet t---ı.a...::.n __ !~ • . .....-uaRr111ı 
sarıp esır etmeleri. 

6 - Almanların Macarlarla 
birlikte Lemberg'den Ki)'ef'e doğ 
ru taarruza devam etmeleri ve 
Sovyetlerin mukavemetleri. 

Bundan sonra büküm verebili· 
riz değil mi? Sovyetlerin muan· 
nidane mukavemetlerine rağmen 
Almanlar • adım adım da olsa • 
Sovyet topraklarına d~ ilerle· 
meye devam ediyor. Vazıyet on· 
1-an lehine umumi bir inkitaf 
ıöateriyor. 

Buna nazaran Sovyet cephesi 
Minak bölgesinde ikiye aynlmıt 
Iİbidir. Minak ile Finlandiya kör· 
fezi arasında ve Minsk ile Kara· 
deniz araıında kalan cephe kı
:::ının sahillere doğru kup· 
lt..ı 1 :641rnanlar için birer sev· 
~ ~Yfı hedef olabilir. lıte aı· 
ı....er1 Yazılanmızı böyle yazıyoruz; 
;.~dan batka türlüsü bizim dü· 
llneeınıa: haricinde kalır. f't 

============================================ semcrekr v-ereceğine tamamile On beş günlük yanmamı ökstD 

r Gazeteleri okurken l 
emin ve kani olduktan sonra, bırakarak hayatının bahannda solan. 
Rusya aleyhine fiili hareket: ka- otıumm:. kocam. damadmm ve fllliJ
rarla§tırdığı §iİpbe götürme~ bn hım 
hakikattir. RIZA TORMEN'in 

A 1,nanya ancak bu surdte in- cenaze meraıdmJne tştirA.k eytlyen, 

Edirne. 3 (Telefonla) - 15 
gündür safra kesesinden musta· 
rip bulunan Trakya Umumi Mü· 
fettiııi General Kazım Ditık ma· 
alcscf bu sabah saat sekizde ve

fat etti. 

(Kısa zaman) hangisine ait? I dan baber almanm imkansız ol-1 olduğu malumdur.> 
duğu ma1Umdur.» 

Refah vapuru hakkında D. N. Burada bahis mevzuu olan. Dehalı parmaklar 
B. n.in bir telgrafı var. Bu telgra· cden.izaltıların kısa bir zamanda Ulunay Paderc.Wski için yazdı-

giltere ;ıe ayni şartlar dıdresinde çelenk gôllderen. gerek bin.at zlyanı&.. 
sulh yapabilmek .için •J.nm muka- lerDe gerek mektup 'e teıyaalarile 
vemet esaslannı temin edecek tJOD11UZ acunrıa tw.dyet \O ~ettlı 
unsurları eline geçirr:..e~ kararını bulunan akraba ve eblbba)a ve bU
vermiş ve bun!arın Iiusya kay· hll88a bedlıeht RIZA baAtlunda CıŞllbl 
naklarından istihsal.ini imkan da- blr fedakArhk göstıerea (Yülaıek Ti· 
hılınde görmüştür. caret \e 1ktmat Fakilltai) arluıclat

fın bir cümlesi şu şekilde tercüme harekatta bulunması> değil, ede· ğı bir fıkrada: 
edilm~r: nizaltıların harekatından kısa bir ıccDebalı pannaldar .•• » 

Cem~.esi büyük meraaimle 
kaldırılarak askeri bir kıtanın iş
tırakile ve b•nlerce Trakyalının 
gözyaşları arııırında lstanbufa 
nakledildi. 

«Alman aakeri makamları fU zamanda haber almak> tır. diyor. 
cihet Üzerine nazan dikkati cel- Şu halde tercümenin doğru Belki bir gün de, buz üstünde 
betınekteclirier ki denizaltı hare· şekli §Öyle olmak .icap eder: patinajın emsalsiz. sanatkarı Son-

Bun•Jn devamlı bir program- lamla ~ aunmak. b
dan daha ziya<lc asker; vazıyetin aayan yönıldıerlnUzln fiil stiMll bir f&. 

Cenaze merasiminde Umumi 
Müfettişlik Başmüşaviri Sabn 
Öney, Edirne valis.i Ferit, Umumi 

katının tanzimini bilen herkes « ... Harekatta bulunan deniz.· ja Hennie"nin ayaklan için: 
için, bu derece kıaa bir zamanda altılardan bu derece kısa bir za- «Dehalı ayaktar .. .> 

doğurdu~ u .ihtiyaçtaıı rr..ütevellit 
bir zaruret olduğunu ka.·ı ıl etmek 
daha doğru bir mütalaa olur. 

harekatta bulunan denizaltılar- manda haber almanın imkanııız diyecektir. Sadun G. SAVCI Hmameddin 01.el 

rile sUslemişU. Genç dostunun ayrılışı Ma· 
dam Turpın'i çok meyus ediyordu. Protestan 
dininin icabı olarak gayet baSit geçen evlen· 
me merasimi de hoşuna gitmemişti. Kato· 
ilklerin evlendiği zaman kilisede orglar ça· 
lar, dualar edilirdi. Halbuki bu dUğünde pa· 
paz sadece bir kaç söz söylemiş ve evlenme 
merasıml böylece olup bitm~şti. Madam Tur· 
pln'ın hayalperest ruhunu bu derece soluk 
merasim katlyen doyurmamıştı. Kendi dU· 
ğilnUnde ne çok çıçek vardı, ne çok dualar 
edilmişti, buhurdanlıklardan da ne kadar 
güzel kokular yükselmişti. Kadının kalbi h8.· 
lA. o gençlık hatıralarının heyecanile çarpı· 

yordu. Odrey ve kocası böyle bir heyecanı 
hissetmemişlerdi. Bu noksandan da mütees· 
sır görUnmUyorlardı. 

- Ne olacak, ecnebi insanlar! Diye dUşUn· 
dU. 

Sofrada dondurma ve yemiş yerken Ma· 
dam Turpın Odreyden gözUnU ayırmıyor

du. 
Evlenmeden bir gUn evvel, ikisi beraber 

Kaledeki bütün mağazaları dolaşmışlar ve 
cihaz takımlannı hazırlamışlardı. Madam 
Turptn gelinden daha heyecanlı '\'e daha te· 
!Aslı ıdı. Odrcy sanki e\ lenen o değilmiş gı· 
bı kayıtsız ve alllkasızdı. J<'ransız kadını: 

_ Bu tnı;ıliz kndınları ne kadar soğuk! 

Diye dUşündU. 
Mart sonu ldı. Odreyin sadece basıt bir· 

kaç kışlık ~lbıseden başka gıyecek .bır şeyı 
yoktu. Halbuki Kıztldenııe doğru gittıkçe 
havalar ısınacak, Meta kızgın yaz mevsunl 

EDEBl ROMAN: 

Yazan: Francis de Croisset 
olacaktı. Bunu dUşUnerek keten ve ipekli 
esvaplar, spor pabuçlan aldılar. KUçük, fa· 
kat zarif bir terzi dükkA.nr önünden geçer· 
lerken Odrey camda durmuş ve orada bir 
haftadanberi teşhir edilen btr Parls modeli· 
ne bakmıştı. Sonra içini çekerek: 

- Böyle bir gece elbisesine ihtiyacım var, 
fakat param yok. Demişti. 

Odrey. bu sözleri yUzUnde öyle yepyeni bir 
mlna olduğu halda söylemişti ki, Madam 
Turpen hemen: 

- Gidip fiyatını sorayım? Beni bir da· 
klka burada bekleyiniz. 

Diyerek dUkkflna. girmişti. Biraz sonra 
memnun görünerek dışan gelmişti: 

- Çok ucuz .. üç yuz franga verecekler. 
Haydi gıdıp alalım, demişti. 

DUkkllna glrdıklerl zş.man eatıcı kızlar et
raflarını aldılar ve elbiseyı Odrey'e giydırdi· 
!er. Bir tanesi işgüzarlık ederek, dedı ki: 

- A .. Bu güzel elbtseyı alan madam da 
ne kadar güzel.. Dokuz yUz franga bedava 
doğnısu ... 

TEFRiKA No. 6 

Çeviren: Rezzan A. E. YALMAN 
Madam Turpin kıpkırmızı olmuft.u. 
Odrey hemen esvabı çıkararak: 
- Affedersıniz. Elbise bana yak.ı~adı, al

mıyacaıım, dedi. 
Satıcı kız telltla cevap verdı: 
- Aman, rica ederim, çok yakıştı. Bir ke

re daha bakınız. Ne kadar güzel... 
O zaman Odrey, Madanı Turpin"e done· 

rek: 
- Sadakadan hiç hoşlanmam. G!zll olarak 

yapılmış olsa bıle.. dedi. 
Madam Turpin ağlıyacak gibi oldu: 
- Fakat bu benim size dUğün hedıyem 

olacaktı. 

Odrey, soğuk ve öfkeli bir sesle: 
- Bana Stendhal'in o kadar sevdlğım ki· 

taplarını hedıye edecektiniz ya .. Bu hareke· 
tiniz izzeti nefsimi kırdı, hem pek çok kırdı. 
Azarlanmış zavallı bir çocuğa mahsus kUs 

künlUkle Madam Turpın cevap verdi: 
- Odrey, asıl beni kıran stzsiniZ. Kimsem 

yok. Biliyorsunuz. Hayatta o kadar yalnız 
ve kımaeslzım kı ... 

Odrey, Madam Turpin'e doğru )uzla atıldı, 
kadını kucaklıyarak öptü ve yavqça: 

- Darllng, beni affediniz. Yalan söyleme· 
nlze bayıldım. 'Bunu hiç, hiç unutmıyacağmı. 
<.Dar~> kelimesini ingilızce olarak söy

lemişti. Bundaki sevgi ve şefkat mlnası baş
ka lisanda hiçbir kelime ile ifade edilemezdi. 

Madam Turpın. genç kıza hayretle bak· 
mıştı. o da çok heyecan duyuyordu. Odrey 
ise sapsarı olmuş. irl gözlerinden yqlar akı· 
yor, dudakları titriyordu. 

Madam Turpln yalvardı: 
_Aman yavrucuğum, detmeZ·· Bu halde 

sızı hiç görmemiştim. 
_ Yalnız elbise için değil.. Bana yapmıf 

olduğunuz her ,ey içuı size lef8kkllr ederim. 

Hayır .. Hıç hlÇ bunu unutamam. 
uzun bir yolda kcııpnuf gıbi nefes nefese 

idi. Elleri titrıyordu. Makui bir kadın olan 
Madam Turpln yine kendi kendine düfündtl: 

_ Vlkıa güzel bir hediye, ama bu kadar 

heyecan yersiz ve fazla .. Bu İngiliz kadınları 
ne acayıp. :sazan buz, bazan alev keıriliyıor. 
lar. Aman, Allahım, bunları nasıl anlamah? 

Yanyana dükklndan çıktılar. Odrey'ın e
linde bır kutu içinde, güzel elbi&e8l vmıdı. 

* Sofradan kalktılar. Herbert bir •·ıgar lÇ· 

mek için odadan çıktı. Yemeğin ba.şmdan SO· 

nuna kadar kansından glll6DU aymwunıftı. 
(Arbawr) 

eellWıHr. 

Cazibe wı M1lhırMlt Ttimtea • 7.enta 
Tlbmeu, SaMba ve :bwalmn -.. 
CI • lbnllim Ayral 

RADYO 
CPROGRAMJ.J 

B...-.0 praenm 

7 .3'> Program '\'e saat ays.n, 7Jl:l 

Hafif parçalıM' (P.), 7.4:S Ajans be.· 

berleri, 8 Hatif par'Ç8lar pt"OCraDU· 

nın dt'NlllmI (Pl.), 8.3lji.(6 
saat!. 

12.3.l Progran1 Saat a.ra.rı, 12.aa 
Peşrev, Nakış Semai ve saz sema· 
ileri, 12.~ Ajanıı haberleri, 13 ~ 

fif .,arkılar, 13.15/U Kanıpk prog. 
ram (Pl.). 

18 Pr<>&'l"am ve saat ayaı-ı, 18.03 

Fasrl sazı, 18.30 Kom19ma, memle
ket po&tasl, 1&.40 Radyo Svuıg or
kestrası, 19 KonUfD1a (İlttisat sa
ati), 19.l:S Radyo Sviııg ork.eetara
.sı programının devanu, 19.30 S.at 
ayan, ve Ajans haberlerı, 19.15 

Kli.sik program, 20.15 Rady<J !ga
zetesi, 20.4:S Sok) şarial.a.r 21 Zira.
at takvimi~ toprak mahırCUleri bor 
sası, 21.10 Temsil. 22 Radyo salon 
orkelıtruı, 22.30 Saat ayan, Ajana 
haberleri, 22.~ Radyo Salon orke&

trası Jll'C)g1'8lnDln devamı, 22.3'5/ 
23 "Pwlnki ~ ~ ~ 
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Safiye Sultanın mektubu ve 

casusluğa karşı 
vezir Sokullu'nun tedbirleri 

Yazan: İllıaa IOBA• 
-M-

Zaruri bir izalı 

Rutıele notlar: 

Kütahyada bir 
reportaj 
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ALMAN 
tebliği 

SOVYET 
tebliği o Telgraf, Telefon ve Ajans H8berfe.ri ·-D 

(B&fı ı lnclde) */*/ 
ve hudut mıntakasında durdur
maktı. Fakat, ~jmdi Sovyet or· 
dusunun mukavemet kuvveti kı· 
rıımıı gıbi gözükmektedir. Bü
t~n cephe .İ:ntidadınca düşmanın 
ucat harekatı kaydolunmaktadır. 

Bie!ostok'un ~arkında ver.ilen . h ~ 
ım a .-ıeydan muharebesi, umu· 
miyet itibarılc niha) et enmişfo. 
l-evkalade bir tebliğie daha ev
vel bildirilmit olduğu veçhile, bu 
~~hareben.in neticeler~ bütün 

unyaya ıamil tarihi bir ehemmi· 
~et,i haiz bulunmaktadır. Bir çok 
f ovyet piyade, süvari ve zırhlı 
~rk~ları bu muharebe meydanın· 
!. a ırnha edilmiş telakki olunabi· 
ır. 

Ordu ve hava te~ekküllerimiz 
~~.la!~~da nüır.une olabilecek bir 
1.§ ırliğı1e, tak.ibe ba•lamı~tır. R ~ ~ 

"' ordusu kaamen kumandanıaz 
kalmlf 

hlld.irB.erJin, 3 ( A A.) 
ıyor: 

D.N.B. 

.. lınhadan b.raz evvel, SoYyet 

dcuzutamları Blalistok'un şarkır.· 
alt· b" 1 Çemberden çıkmağa te~eb· 
uı etın.aalerdir. Sovyet kıtaları

:fu11 dôrt hücumu tardedilm :~ ve 
.
1 
ımana ağır kayıplar kaydet•i

t1 ntl . <!. ~tır. Çember daha ziyade 
. ralt~ınıı ve büyük mtktarda 

eaı~ alınmııtır. Alınan esirler ara
:n a çok muhtelif teıekküllere 
~üi~~~P askerler bulunduğu gö-

uıünden, kısmen kumanda
sız olan bu kuvvetlerin tesliminin 
Pek Yakın telakki edilmektedir. 

~"'1arın Caliçyada tank zayiab 
b Berin, 3 (AA.) - Alman 
ab11kumandanlığının fevka lade 

e lig1: 

Caliçyada, dün vukua gelen 
lluharebelerde imha ve iğtinam 
edilen tankların mecmuu 220 dir. 

Tank muharebeleri 
k Berlin, 3 (A.A.) - Motörliı 
~~talanın~ .. Bielostok havali.inde 

rnen butun Sovyet müıtahkem 
lrıevkilerini ele geç.irmiflerdir. 

Mormansk ha.valiainde kıtala
~ımız artan bir .üratle revirme 
aarek ti' ~ 
l e ne devam ediyor. Tank· 
anınız M' k" 90 '-'l .. rk d ıns Jn .,, ometre 

airif ın. i ç~k mühim bir harbe 
)'etl~' eldir.Tayyarelerimiz Sov 
kın tahüv '~~rad' dan sivil hal· 
bildi · •1esı ıçin tedbir alındığını 

rıyor ar. 

Dinyeper 
1. V.i§i, 3 ...(A.A.) - Bem'den 
ıaaber almdıtına cöre M"ınsk'.in 
fllrkında, Rus topraklarına dal· 
lbıt olan Almanlar, ~iddetli hü· 
dU~lar yapmakta ve doğrudan 
0ırruya Petrograd üzerine yürü

~e,!ttedider. Moskova, bu mınt ,. 
~"a her cinıten binlerce tank 

londerilrnesin.i emretrni§tir. Al· 
r•nyadan gelen bütün takviye 
t> UVVetleri Minsk 'fo timalinden 
• etrogr· d .:ı_ • . d ·ı ırı 1_ " .lı~ametine sön er.ı • 

C11;tedir. 

di~~lman tanklannın tahtlı edil
CU. Ki eaas mıntakada Alman hü
d mu ıüratle muvaffak olmakta· 

0
;r. Sınolensk civarında başlamıı 

d.i an bir muharebe b.itmek üzere· 
l'leh :4-.lırnan . orduları Dinyepeı 
eli ({11 ı~çm!ftir. Almanlar, tim· 
l)· . oınel e doğru jlerlemektedir. 
ıvına n......_ . , .. . d M k b.t enrının ote!m e, uns 

>'ulc't1.1k mıntakasında ıimdi bü-
lJ ır muharebe baılamıttır. 

lc\l lcranyada, Alman ve Rumen 
teı;:::ıer~ yen.i bir meyzi zap
ord l erdır. Alman ve Rumen 
arru'::"nın derhal umumi bir ta-

sı k&lkmaları beklenebilir. 
ede ovak ordu1U, Galiçyada r.icat 
.., : ~ı~rdu, artçıları .ile tema· 

s lrınittır. 
Lu1°"1Yetle.r.in timdi. müdafaa 
el.e~rı~ın merkezine büyük hır 
lba!tt~et atfettikleri anlatıl-

( .ea,r ı hı<'lde) -

karşı, şlddetlı \'e çetin muharebeler
de çarpışmışlardır. Cephenin diğer 

bölgelerınde, Sovyet kıtaları, hududu 
geçmcğe teşebbüs eden diişmana 

karşı devlet hududunu sıkı surette 
tutmaktadır. 

Hava harbi 

Almanya üstüne 
şiddetli akınlar 

Londra, 3 (A.A.) - Reuter 
ajansının öğrendiğine göre dün 

Sofyaya müthiş 
dolu yajth 

Binden fazla ev 
su içinde kaldı Murmansk ıstıkamctinde ; takriben 

ıkl fırka kuwetlnde dUşman piyade· 
sının taarruzu uzaklaştınlmış. dllş· 

man, ciddi muvaffakıyet:;lzliğe uğ· 

ratılmıştır. 

Kuolajarvı bölgesinde \ ' C Kareli 
berzahı üzerinde kıtalarımız, düşma· 

nın bütün hücumlarını, düşmana 

ağır zayiat verdırcrek mll\•affakıyet

ıe tardetmektedır. 

gece İngiliz bombardıman tay- Sofya, 3 (A.A.) - Dün Sof· 
yarcleri tarafından Almanya üze· yaya ve civarda bir kaç köye dü· 
rine yapılan taarruzlarda Bre· şen şiddetli dolu, çok büyük ha
men, Kolonya ve Duisburg başlı· sarı mucip olmuttur. Haaann ye
ca hedefleri teşkil etmişlerdir. !.unu henüz tahmin edilememek
Bremen üzerine yapılan taarruz tedir. Yalnız Sofyada on binlerce 
bilhassa şiddetli olmuıtur. cam kırılmıştır. Binden fazla ev-

D\'lnsk istikametinde, dün öğleden 
sonra, kıtalarımızla şimali şarkiye 

dotru nüfuza teşebbUs eden dUşman 
arasında bUyUk muharebeler başla· 
mı~tır. Muharebeler devam ediyor. 

Bombardıman tayyarelerimiz· de alt katlar su .içinde kalmış ve 
den dördü bu hareketlerden dön, bunların bir k11mı tahliye olun-
memiştir. muştur. Büyük dolu parçaların· 

Bir Alman balıkçı ıemiıi dan ve kırılan camların parçala-
batırıldı rından çok kişi yaralanmıştır. 

Borlsov, Slutsk ve Bobrusk istika· 
metlerinde, kıtalarımız ve düşmanın 
seyyar cllzütamları arasında gUndllz 
şiddetli muharebeler olmuştur. Dllş
manın yarma teşebbüsleri kıtalarımı
zın anudane mukavemeti \'e hava 
kU\'Vetlerlm!zin muvaffakıyetli hare· 
kAtı ile akamete ufratılmıştır. 

Londra, 3 (A.A.) - Amiral· A J 
lık dairesinin tebliği: t antik muharebesi 

Luck istikametinde. kıtalarımız, 

ROVQO mıntakasında, şiddetli ve çe· 
tin muharebeler vermekte de\'am l'Y· 
!emektedir. Düşman. cenubu şarkiye 
doğru nUfuz etmek tefebbllslerine de
vam etmekte, fakat her tarafta düş
manın bu gayretleri. kıtalarımızın 

sıkı ve anudane mukavemeti karşı
sında kırılmaktadır. 

lflava kuvvetlerimiz, gUndUz Luck 
bölgesinde düşman tank eüzütamları
na karşı yeniden tahrip edıci muha· 
rebeler vermif ve Bükreşi bombardı· 
man etmiştir. 
BUkreşte bir mllhlmmat deposu 

lnfllA.k etmiştir. 

Şimal fllosuna mensup harp gemi
leri ve deniz tayyareleri, düşman kı· 
tatarına ağır darbeler indirerek Kı
zılordu krtalanna mlizaheret etmek-
tedir. Filoya mensup deniz tayyare
leri, hava muharebelerinde bef dU!j· 
man tayyaresi dUfürmUflerdir. 

Bir bölgede, bir çok dUfman tank 
guruplan ileri kıtalarımızın hatlarını 

Almanlara meteoroloji mallı· 
matı vermek i~nde kullanılan bir 
Alman balıkçı gemisi, İzlandanın 
şimalinde yapılan harekat esna
sında İngiliz kuvvetleri tarafın
dan yakalanmış ve batırılmıştır. 
22 kişiden ibaret olan mürette
bat .k!:Jrtarılmış ve esir edifmiştir. 

Şimali Fran~da 
Londıa, 3 (A.A.) - lngiliz 

Hava Nezareti tarafından per
şel'!lbe akşamı ne~redilen tebliğ: 

lngiliz avcı filoları şimali Fran. 
sa üzer.inde taarruzi 2 hareket 
yapmışlar ve 1 1 düşman avcı 
tayyaresi düşürmüılerdir. 6 avcı 
tayyaremiz üslerine dönmemiş· 
lerdfr. Harekata iıtirak eden 
l:iombardıman tayyarelerimiz Sa
int Omer mıntakasında demiryo
lu hedeflerine hücum etmiılerdir. 
Bir bombardıman tayyaremiz üs. 
süne dönmemiştir. 

İngiliz adalarında 
Londra. 3 (AA.) - İngiliz

it r son 24 saat zarfında bombar· 
dımandan masun bulunmuılar· 
dır. 

yarmağa ve geriye glrmeğe muvaf- İsveçliler Finlandiyaya ıöniillü 
fak olmuşlardır. •Bu dllşman kuvvet· 
!erine kartı Sovyet tankları gönde- ıidebilec:elder 
rilmlş ve Sovyet tankları dUfman Stokholm, 3 (A.A.) .L.- İ1Veç 
tanklarına orman içinde bir yolda milli müdafaa birLiji cem~yeti, 
ilerlerken hllcum etmişlerdir. Orman, İsveç Başvekilin.in yaptıiı bir te· 
bu tankların çevrilmesine mini ol· ıebbüı üzer.ine Finlandiya ıç.ın 
muftur. Zafer, bunun Uzerlne, sUrate bir İsveç gonüllüleri kıta•ı teı"il 
ve azme bağlı bulunmuştur. Sovyet etmemeğe karar vermiftir. Bat· 
tankları derhal ateııı açmı' ve Uç Fa- vekil, yaptığı teıebbüste, lsveç.in 
flj#Uftkl -~ Mı\Ollıtt bn'&lcll· •1&ilMri'tlir~ wn•• ıu. 
DUffır. ~. bu tankların tefkil zumu hakkında 9 hazıranda 8ÖY· 
ettltı maniadan ı.ll(ade ederek en son lec:liii nutku hatırlatmıttır. 
•llratle geri çekllrnlştlr. Bu takip e•· İeveçüler, §ahsan, Stokholm
nasında blr Sovyet tankı kaybol- daki Finlandiya elçiliği kanalı ile 
muştur. fjnlandiya ordusuna gönüllü ya. 

Beyaz Rusyanın garp mmtakala- zılabileceklerdir. 
rında piyade ile irtibatı kesilmiş Al-
man motör!U cUzUtamlarına karşı 

yapılan muharebelerde, piyade cüzU
t:amlarımız, yüzlerce dllfman tankı 

tahrip etmiştir. Bir Sovyet piyade 
alayına mensup askerler, dUşman 

tanklannı tahrip için topçudan \'e 
tank tuzaklarından b8'ka, muvaffa
kıyetli blr surette intllAk maddeleri 
ihtiva eden •iteler ve el bombaları 
kullanmışlardır. Bir tek gurup, üç 
günlUk muharebede 16 düşman tan· 
kı tahr·p eylemiştir. 

B. Lozovıki'nin heyanata 
Mosko'\a, 3 (A.A.) - Reuter: 
Çar9amba sUnü gazeteciler toplan· 

tısında beyanatta bulunan B. Lozovs. 
ki, Alman tahakkümüne karfı müca
dele hakkında B. Roosevelt, Welles 
ve Knox tarafından yapılan beyanat. 
lardan dolayı Amerika birleşik dev. 
Jetlerine Sovyetlerln memnuniyetini 
ve teşekkUrlerlnln bıldlrllml~ oldutu
nu eöylemı,ur. 

Sovyet gazeteleri, İngillz gazetele
rinin sempatik neşriyatından geniş 
parçalar iktibas etmektedir. Sovyet 
amelesi, şimdi artık yalnız olmadığı
nı ve memleketine karfı umumi bir 
hücum yapılmadığını hissediyor. 

lflkları karartma ve yangınlara ve 
gazlere kallı ihtiyat tedbirleri hak· 

Meclis Parti 
Grupu 
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rının müzakeresine başlayarak, 
bu mevzu üzerinde mütalaa der
meyan eden bir çok hatipleri ve 
bugünkü kanunun tatbik edıl
mekte olan §ek.illerini izah eden 
Dahiliye Vek.iln.i dinledikten 
sonra, asker ailelerine yapılacak 
yardıma daha semereli :eki!ler 
verilmesi mütalaasını ve buna da. 
ir de bir kanun lay.ihası tanzimi· 
le Meclise getirilmesi r;caaını :ler. 
meyan eden komiayon raporunun 
hükumete tevdüni kabul etnıİj ve 
celseye n.ihayet vermiıtir. 

Müatakil pupta 
Ankara, 3 (A.A.) - C. H. 

P. Müstakil grup reis vekilliğin
den: 

Berlin, 3 (A.A.) - Aiman 

orduları başkumandanlığının teb. 
liğinde deniliyor ki: 

İngiltereye karşı mücadelede, 
Alman hava kuvvetleri, dün gece 

5 bin tonilato hacminde bir tica
ret gemisi batırmış ve lngilterenin 
cenubu~arki ve c~nubugarbisinde 
limanlar tesisatını bombardıman 
etmi!!tİr. 

Man!! sahillerinde, avcı tayya
relerfoin kuvvetli himayesi altın· 
da hareket eden lngiliz sava§ tay 
yerelerinin hücumları, yeniden 

tamamile akim kalmı~tır. Düı· 

man, bu esnada 15 avcı tayyare
si ve 5 savaş tayyaresi kaybetm~. 
tir. Bizim bir tek tayyaremiz kay
bolmu§tur. 

Dü~man dün gece, Almanya· 
nın ııimaliga.rbi mıntakasının muh 
telif mahallerine infilak ve yan· 
gın bombaları atmış ve bu bom
balarla bir kaç siv.il ölmüş ve ya· 
ral8ııjmıştır. :Gece avcı ta,YYarele
l".İ v'lı hava difi bataryaları müte
caviz düıman tayyarelerinden 
üçünü dütürmüılerdir. 

lnııiliz iate ıeyraefainine kar· 
§1 mücadele, haziran ayı zarfın· 
da da beklen.ilen büyük muvaf
f akiycti vermiıtir. Donanma ve 
hava kuvvetleri, 768,950 tonila
to hacminde dütman tıcaret ge· 
misi batırmı§tır. Bu rakamdan 
4tH'.+5(). 1cmÜatq•u denizalt
tarahndan batırılmııtır. Buna, 
düımanın mayinler dolayıaile k•7 
dettiği ağır hayıpların da iliveaı 
icap eder. Bundan baıka, büyük 
miktarda lngiliz ticaret gemisi o 
derece ağır !lurette hasara uğra
tılmı~tır ki bunlar düşman iaşesı 
iç.in tamamile ve yahut uzun müd 
det için kaybedil.!!lİ§ telakki olu
nabılir. 

Alman hava müdafaası da ln
giliz hava kuvvetlerine kaf1ı mü
cadelede büyük muvaff akiyetler 
kaydetmiştir. Yalnız 26 haziran· 
dan 2 temmuza kadar geçen müd 
det zarfında 1 09 İn:giliz tayyaresi 
düıürülmüııtür. Bu miktardan 56 
sı hava muharebeler.inde, 24 ü 
gece avcı tayyareleri, 6 tanesi 
donanma cüzütamları ve 1 tanesi 
piyade taraf111dan düıürülmüıtür. 
Bundan baıka .iki İ~il.iz avcı tay. 
yareıi, .İfgal altında bulunan ara
z.i üzerinde- çarpıımıı ve yere 
dütmüttür. Ayni müddet zarfın· 
da İnciltereye kartı yapılan ha· 
rekatta 1 2 Alman tauaresi kay
bed.ilmiıt.ir. 

Kanada Hava Namı 

1?'. So kındaki nizamnameler, Moskova'da 
~ "Yet tayyareleri Köstence gayet sıkı surette tatbik olunmakta-

C. H. P. Müstakil Krupu bu
günkü topları"°t1sında, Parti gru· 
punda Baıvekilin beyanatını din
lemi§ ve Vekillikten affını r.ica 
etmiş bulunan Milli Mli<lafaa Ve 
kili Saffet Arıkan hakkında icra 
Vekiller: Heyeti re.isinin Müıta
kil grupun da reyini öğrenmek 
i•tediğine muttaU olmu§ bulunan 
azanın gizli reyine müracaat edi
lerek neticede mevcut azanın it
tifakile ıtimat ettikleri tesbit edil
dikten sonra toplantıya nihayet 
verilmitt.ir. 

Vancouver, 3 (A.A.) - Kanada ha
\'& nazırı binbaşı Power'ln İngııtereye 
azlmetlnln sebeplerinden birl, lngilte
rede faaliyette bulunan Kanada tay
yare filolarını arttırmağa matuftur. 
Bu cihet Vancouver tayyare mektebi 
talebesi önünde bir nutuk irad eden 
Kanada bafVekill Mak Kenzle Klng 
tarafından ltf& edllmlftlr. 

.ı, •nın . 1 
'""· l Yeıu zarar ar vermitler· dır. 

Petrosrad yolunda Alman 't.fac:ar rumi tebli;i hücumlan durduruldu 
!tar.,. Pefte, 3 (A.A.) - Umumi Moskova, 3 (A.A.) - Murmansk 
l:!ere)(ftlı tebliğ ediyor: Macar ordusu mıntakaııında çok ı:ılddetll muharebe· 
Gtıu ~ ıırtıarını geçmlf ve Gallçya- !er baflamıftır. BUtUn flmall ı:ıarklde, 
•e telö "Yet ilk mUdl\faa tertibatını muharebeler, durmadan devam et-

rruıerı tahrip etmıtt r. mektedlr. Petrograd yolunu açmak 
Stoıc t(orveçte örfi idare latiyen Alman hUcumları pUBkUrtW-

leıerı hoırn, 3 (A.A.) - laveç gaze- mU.tUr. 
idare fbnaıı Norveçte fevkallde ört1 Alınanlar Minak'e 90 kilometre 
"trnı k tı.n edllmlf oldutunu haber yaklatb 

B. Klng ezcümle ı:ıunları ııöylemlt

Ur: 
dmparatorluk pilotları antrene

man pllnının muharebenin netlee•i 
üzerinde muhakkak surette kaU bir 
tesiri olacak olan bUyUk faaliyetler
den biri olduğu anla.tılmı9tır.-. 

Buenos - Aires 
civarında 

50 Alman tevkif 
edilai 

Buenos-Aires, 3 (A.A.) -
Mebusan meclisinin Arjantin a· 
leyhtarı faaliyetler üzerinde tah· 
kikatta bulunan encümeninin em· 
ri ile Buenos·Aires civarında bir 
eve polis tarafından baskın ya
pılmış ve burada elU Alman tev· 
kif edilmiştir. Bu evde mühim 
dosyalar ve evrak bulunmuıtur. 
Encümenin tetkikatı çok ııayanı 
memnuniyet bir tarzda devam 
etmektedir. Yapılan - baskınlar
dan birinde, Brezilyadan alınmı~ 
bir mektup bulunmuştur. Bu mek 
tup, total.iter jdeoloji ile alakadaı 
faaliyetlerde bulunan sıkı bir Ce
nubi Amerika işbirliğinin mevcu
diyetini isbat etmektedir, 

8. Knolu Amerikan matbuatını 
endifeye düfiirdü 

Vaflngton, 3 (A.A.) - Dün gaze
teciler toplantısında yaptıgı beya
natta Amerika bahriye nazırı alba~ 
Knox, Atlantlkte de\Tlye gezen hiç 
bir Amerikan gemlsinın tıcaret va
purlannı himayede kullanılmamıf ol. 
duğunu \'C hıçbir musademeye gıı1ş
mediglnl katı olarak söylemlftir. 

Albay Knox, ne nıUrettebatta ne 
de techlzatta hiçbir kayıp olmadığı
nı söylemiştir. 

Albay Knox, Amerikanın Atlan
tik denizi tehlikesini bertaraf etmesi 
hakkındaki talebine dair mebusan 
meclisinde vukubulan tenkitlere dair 
sorulan 6Uale cevap ''ermemiş, !akat 
söylediklerinde ısrar etmiştir. 

MUhlm gazeteler başmakalelerinde 
endişe gösteriyorlar ve bunu açıkça 
yazıyorlar. 

Za\•ahlre bakılırsa Roose\'elt kabl· 
nesinin bir rliknü şefinin siyasetine 
muhalıf bir siyaseti alenen tercih 
ediyor ve harp istiyor. Halbuki şefi 

bu harbın önUne geçlleblleceği timi· 
dindedir. Bu. itaatsizliğe kadar daya. 
nan bir harekettir. B. Knox, B. Roo· 
sevelt'in itimadını haizdir. 'Binaena
leyh B. Roosevelt bahriye nazırının 
hareketini tasvip etmlftir. Çünkü er
geç çıkacak mUnakaşalarda muhte
mel olarak verilecek kararın arkasın
da efkAn umumlyeyl toplamak Uml
dlnded ır. 

Baltlmor Sun gazetesı de f(Syle dl· 
yor: 

HUktunet hallı ~ağı yukan B. 
Knox'un dedlfinl söylemeleri llzırn· 

dır. lngllterc blr dost olduğu kadar 
bir mUtteflk olduğundan Amerikanın 
açıkça takibettlği siyasette azimle 
şiddetle ilerlemelidır. Memleket efkQ.
rı umumlyesinln ekseriyeti lngiltere
ye tam \'e müessir bir yardım yapıl
masına karar vermiştir. İstihsali tev
di takip etmelidir. Eğer tevdiat ya
pılamazsa. bunu millete söylemek 
IAzımdır. Bunun çaresi de bildirllme
lldlr. 

Viti kuvvetleri muanaidane 
mukavemet ıöıtet"İyor 

Kudüs, 3 (A.A.) - Askeri sözcü, 
Palmlr'i muhasara eden müttefik 
kU\'\'etlcrln maruz kaldığı mfişkUlle
rl izah ederek demiştir ki: 

cPalmlr'ln şimalinde motorlil nakli 
n.sıtalnrı lç.n geçilmesi pek mUşkUI 
tatlı bir çöl sahası vardır. Cenubun
da bir kum mıntakası mevcut olup 
bunun da ötesinde bUyUk tuz batak
lıkları vardır. Bu tabii mAnlalardan 
bafka Vichy kıtaları Palmir etrafın
daki mükemmel tahkimattan istifa
de etmektedirler. 

Bununla beraber müttefikler, Pal· 
mlr'ln cenubu garbls nde ,-aki olup 
Palmir'den Hums'a mUntehi yola hll
klm bulunan bir noktayı işgale mu· 
vaffak olmuflardır. 
Diğer cihetten Damur'un yedi mil 

cenubu şaklslnde bulunan Hasrout 
mıntakaııında mUsadem~ler vuku 
bulduğu haber verllmektedir. Burada 
Vlchy kU\'\'etleri kuv\'etli mc\'zller 
tutmakta \'e muannldanc bir muka· 
vemet göstermektedirler. 

Nevyorkta hararet dalıa11 
Nevyork, 3 (A.A.) - Stcfanl: 
'Burada müstesna ve ratıp bir ha

raret dalgası hüküm sürmektedir. 
Bir çok öJU vardır. 

~ ~ ledır. Norveçte yenl temerküz Moskova, 3 (A.A.) - Şimali tar· 
Ylyap arı kurulmuş \'e buralara, Rus- kide ve Minsk şehrin n cenubu ,arkl
llrıa senıpau duyan ltçl tefkilAtla· sinde son derece 'iddetll muharebeler 
1ıe,.,~enıup olanlardan yüzlercesi cereyan etmektedir. Alman ordusu-

.. """"Um 1'tlr. nun kuvayı kUlllyesı bu şehrin 90 ki- DNIEPER NEHR 
lometre yakınında bulunmaktadır. 

8. Mn••-lini''nuı' teft:.ı· Jtoın - ...., Tayyarelel'lmız müthiş bir cesaretle 
)(\laso a, 3 < A.A.) - Bu sabah Alman tanklarına hUcum etmekte
lıar~lnl, Sovyetıer Blrlığıne karşı dir. 
l'ını ecek olan ltalYfan cUzUtamla- Tayyarelerimiz, p ke hücumları 
.... teıu. etmı,ttr. Almanyanm ka- yapıp çok alçaklara inmekte ve bom. 
" atA•a• 8oJi ~ı ~neral Von Rlntlen Mus- balarını Alman tanklarının tam Us· 
'l' ntnın Yanında bulunuyordu. tUne atmaktadır. Düşman dA!ı batar-

~rtı,ten sonra Muasollnl b r hlta- yalannın fiddetll ateşi tayyarecllerl· 
te bulunarak Mihverın Bol,evikli- mizi yıldırmamaktadır. Tayyareleri
eh kartı yapmakta oldutu harbin mız cenupta BUkreş hava meydanını 
emrnıyet nı t bartlz ettlrmlftır. bombardım n etmıslrrdlr 

Almanların Dnieper'i ıeç
tikleri bildirilmektedir. 

Eski zamanlarda «Boriaten» 
adı verilen ve Tatarlarca «Ek· 
ıiau» diye tanınan bu nehir, 
Moakova'nm ıarbmda Valday 
tepeleri eteklerinden çıkarak 
Karadenize dökülür. Smoleuak, 
Mohile", Kiev, Yekaterinoılav 
ve Her10n mantakaJarına ıular. 

NPhrin uzunlu'!u 2146 ki-

lometredir, lıavzuı iae 460,000 
murabba kilometre ıeniflikte
dir. 

Bu nehir bir çok nehirlerin 

sularını toplar ki bunların bat· 
bcalan Pripet •• l>eana'dU'. 
Nehir, meerannm basa yerle
rinde bir takım bataklıkb çay
lar tetkil eder. Pripet'in mey· 
dar:, ,. .. tir,ı·::; !:uııh~l·l-lar eh 

aon günlerin fiddetli muhare
belerinde zikredilmektedir. 

Dniyeper'in büyük bir kıama 
nakliyata elveriflidir. Bilha ... 
Hocabey mantakuuun zahire 
ihracata bu nehir vuıtuile ya
palmaktadır. Nehirin Karade

nize döküldüiü yerde Dnieper 
limanı adı verilen işlek bir ti· 
.--.. ~• ,. -· -· c'" vıırdır. 

Orta şark 

Yeni başkumandanı 
Kahireye vardı 

Kahire, 3 (A.A.)-YeniOr· 
taşark İngıl.iz başkumandanı Ge
neral Auchinleck, Hindistandan 
Kahireye muvasalat etmiştir. 

Ortqark leva:ıum reiai 
Londra, 3 (A.A.) - Harbiyt 

Nezareti General Robert Haı· 
ning' ın, Ortaııark İngiliz levazım 
reisliğine tayin edilmiş olduğunu 
bildirmektedir. 

Reuter"in öğrendiğine göre bu 
tayine sebep, tabiatile karşılana· 
cak mudil .idari meselelerle uğ· 
raşmak için çok tecrübeli bi~ 
yüksek subay:ın lüzumlu bulun· 
duğu hissinin mevcudiyetidir. 

O. Lyttelton'un yeni vazifeleri 
Londra, 3 (A.A.) - Orta

şarkta harp kabinesini temsil e~
mek üzere harp kabinesi azalığı
na tayin olunan B. O.iver Lyt
telton' un faaliyet merkezi öğre· 
nildiğ.ine göre Ka:hire olacaktır. 
B. Lyttelton'un Kahiredeki faa
liyeti, Mısırın dahili jşlerile ala· 
kadar olmıyacağı gibi. İngiltere
nin Kahire büyük elç.isinin Mısıı 
hükumet.ile mı.inc.)~betlerine de 
dokunmıyacaktır. Kahire, ıırf 
kolaylığından dolayı seçilmiştir. 
B. Lyttelton'un faaliyeti Mısırın 
hükümran devlet sıfatile vaziye
tine hiç bir surette dokunmıya
caktır. Mumaileyhin sivil vazife
leri arasında propaganda ve di· 
ğer siyasi faaliyet vardır. 

Alman kayak fUDpiyonu 
cephede öldü 

Bcrlln, 3 (A.A.) - Alınan kayak 
şampiyonu Ruddy Kranz şarktaki ha
rekAtın llk günü muharebe meyda
nında ölmüştür. 

Ruddy Kranz bır dağ alayında on 
başı ldi. 

Amerikan yardımı 
Vıchy, 3 (A.A.) - Sovyetlerin pek 

uzun sürecek bir muharebeyi göze 
aldıkları anlaşılmaktadır. Moskova, 
Blrleşık Amerlkaya müracaat edip 
devamlı surette yardım teminine ça
lıf71Tlaktadır. Va.ı,ılngtondaki Sovyet 
bUyUk elçisi, Amerika Hariciye ne
zareti ml1Bte,arı ile uzun müzakere
ler yapmıftır. Blrlefik Amerika bU
kOmetJnln, Vll&dlvostok tariklle Sov
yetlere gönderilecek •ılAh ve mUhim
ma t için husust müsaadeler verecetı 
sanılmaktadır. 

Moıkovadaki ltalyanlarla 
Romadaki Rualar 

Moskova, 3 (A.A.) - Japonyanın 

Moskova büyük elçisi B. Tatekava, 
hariciye halk komiser muavini B. 
Vlşlnski ile, Moskova'daki İtalyan 

kolonisinin tahliyesi meselesinı hallet
miştir. İtalyan kolonısı. bu hafta için
de MoskO\•a'dan hareket edecektir. 
Roma'daki Sovyet kolonlal de ayn 
zamanda Roma'yı terkeylıyecektir. 

Matsuokanın 
beyan ah 

(BIV}ı 1 lnc.iıilW) o• 
yeti lnkiş:ıf etmektedir. Vaziyet cld
dlleştıkçc milletimizin o derece daha 
fazla sUklin ve soğuk kanlılık gos
termesi Uızımdır. Bütün kuwetleri 
müttehit bir halde, mllletımiz, lmpa· 
ratorun azmine tebaiyetle, Japonya 
için çizilmiş yolda yürürken en ufak 
bir hatA b le işlernemeğe çalışmalıdo. 

Sovyet elçisi Japonyadan izahat 
istedi 

Tokyo, 3 (A.A.) DUn saat 14 de 
Alman \'e İtalyan bUyUk elçileri B. 
Matsuoka'yı ziyaret etmi9tlr. B. Mat. 
suoka, saat 15 de. hUkQmetın kısa 

beyanatı hakkında malQmat almak 
lstlyen Sovyet bUyUk elçisini kabul 
eylemı,ur. 

Sovyet gazetelerinin nepoiyata 
Mosko\8, 3 (A.A.) - BugUnkU 

So,·yet gazeteleri göze çarpacak şe
klide, fakat hlçb r mUtalla yürüt
meksizin Prens Konoye tarafından 

Japonyanın bitaraf kalacafı \ e ken
di sıyasctini takip edeceğini, B. Mat
suoka tarafından da Japonyanın sa
kin kalması ve beklemesi lAzımgeldi
gi hakkında yapılan beyanatı naklet
mektedlrler. 

B. Sumner Velleı ne diyor? 
Vaşington. 3 (A.A.) - Gazetecı

ler toplantısında B. Sumner Welleı
den Japonyanın alacağı vaziyetten 
Amerikanın reıımen haberdar edilip 
edilmediği eorulmuş \'e şu cevap alın
mıftır: 

- Amerika hUkQıneti, harp mU
nuebetlle Japon hllkQmetlnln alaca
ğı vaziyetin Pasifik te sulhu dame 
edecek mahiyette olacağını Umlt et
mektedir. Japon hUkQmetl sıyasl ba
kımdan ve dünya işleri kar,111ında 

takip edeceği yol hakkında bir karar 
r m" 

BAf 
jllAKALDD •n&11{ 

Vavel 
Hindistan da 

(Bafı 1 incide) •/• 
İngiltereyi mağ)(ıp etmek için 
lazım gelen hızı ve şevki kay
betmek ve nihayet A vrupada 
kendini lngiliz kara hareketle
rinden emin sayarken Asyanın 
bir tarafında, ana yurttan bin
lerce kilometre uzakta Rus kuv 
vetlerinin arkasından birdenbire 
bir Wa \•el ordusile karşılaş
mak ... 

Öyle görünüyor ki, İngiltere, 
General Wavel'i Asyaya göndeı' 
mekle bu heyecanlı kumar oyu
nunda eline, yeni \'C kıymetli 
bir koz kağıdı geçirmiye teşeb
büs etmiştir. 

Yeni kumar partisinin seyri
ni, safhalannı ve neticesini gö
zümüzün önünde canlandırmak 
güç bir şeydir. Tarih çok ku
mar görmüştür. Fakat iki mil
yar insanın saadet veya feli.ke
tile ve Avrupa ile beraber diğer 
bütün kıtaların mukadderatı i
le bu kadar sıkı alakası olan 
bir kumar görmemiştir· 

Hepimizin zihnimizi ayni su
al işgal ediyor? Partinin Rus -
Alman mücadelesine ait kısmı
nı kim kazanacak? 
Teşebbüsü muhafaza etmek, 

arazi, ganimet, esir almak ba
kımından elbette Almanya .. Fa
kat Rus mukavemeti bu şekilde 
devam ederse bir müddet sonra 
galiple mağlubu ayırmak kolay' 
olmıyacaktır. Alman ordusu, 
mukavemet görmiye alışık de
ğildir. 2500 kilometrelik cephe 
üzerindeki çarpışmadan çok sar 
sılmış ~ıkacaktır. 

Bununla beraber İngilizler 
Wavel'i şimdiden Hindistana 
göndererek bir Asya harbine 
hazırlanmağı her nedense ihti
yata uygun bulmuşlardır. 

Ahmet Emin YALMAN 

Stalinin emri 
(Batı ı IDclde) -

rağmen. düşman .ilerlemekte de· 
vam ediyor. Düşman, Lltvanya· 
yı, Letonyanın büyük bir kısmı· 
nı, Beyaz Rusyanın ii,&rp kıamını 
ve ııarbi Ukranyanın bır kısmını 
ipgal etmiftir. 

Fakat, Hitler"in ordueu vaktile 
Napolyon'un ordueu IPbi mailiip 
edilecektir. 

Sovyetlerin bugün kutıaında 
bulunduğu mesele, Sovyetlerin 
fa~istler tarafından esaret ahına 
&lınıp alınmıyacağı<iır. Cephenin 
menfaati ve dü9manı ezmek va
zifesi, her şeyin fevk.indedir ve 
her ıeyden evvel ııelmektedir. 
Daha fazla top, daha fazla ailah, 
daha fazla mitralyöz ve obüa is
tihsal etmemiz ve bütün nakliye 
vasıtalarını ıeferber bir hale koy· 
mamız lazımdır. 

Bu harp vatan harbidir ve ay· 
ni zamanda Almanya tarafından 
esaret altına alınmıt bütün mil
letlerin kurtarılması harbidir. 

Stalin, sözlerini bitırirken, hrr. 
kesi, zafer için Kızılorduya ve 
Kızıl donanmaya müzaherete da· 
vet ctm · ştir. 

Moskova, 3 (A.A.) - Stalin 
tarafından söylenen nutkun bır 
parçası atağıdadır: 

Kızılordunun ricati hal.inde de
miryolları depolarında bulunan 
bütün stoklar barka yerlere nak
ledilecek ve ne bir lokomotif ne 
bir vaıgon ne bir tane buğday ve 
ne bir galon petrol düpnana bı· 
rakılmıyacaktır. 

Çiftçiler ellerindeki hayvanatı 
uzaklattırmak ve fıububatı da 
nakledilmek üzere devlete tevdi 
etmek mecburiyetindedirler. U
zaklaıtırılması mümkün olmayan 
her şey tahrip ed.ilecektir. 

Suriye harbi 
( .... 1 lıaclde} / // 

bir çok ev harap olmuftur. 
Lübnan hllkQmeti, Londraya bil

dirilmek Uzere Amerika Bırleflk dev. 
leUer konaoloeuna şiddetli bir pro
testo notaaı te\'dl etmiştir. 
Fransız başkumandanı General 

Dentz de bu bombardımanları protes
to etmıştlr. 

Kı&rıs adaaına bombalar atdclı 
Lefko e, 3 (A A ) Çarşamba sa. 

bahı 8 düşman tayyaresi Kıbns ada
sının garp kısmı üzerine bır taarruz 
yapmıştır. PafOıS bölgesine bomba1ar 
atılmıştır. Bu ana kadar. hıçbır ha
sar ve h çblr insan zayiatı bıld r 1-
memiftır. 

Zayi nüfus cüzdanı 
Çeml,kezek nüfus memurluğundan 

aldığım nUfUI hüviyet ellzdarumı 

kaybettim Yeniılnl çıkartacağımdan 

e8k1-lnln hUkmU yoktur. ı 

Vat n ti> d ı 

1 
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Sümer Bank, muhtelif mıntakalarda 
yerli ınallar pazarları açıyor 

... -- D05TO R 
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İlk pazarlar Konya, Eskişehir, /-!alay 
ve Gaziantepte açılacak 

,. 
BULMAC A 

,, 

Sümerbıınk Umum Müdürlüğü 
memleketin muhtelif mıntakala
rında Yerli Mallar Pazarları aç· 
mak için giriştiği faaliyete devam 
etmektedir. Dünkü nü)lhamızda 
Antakynda açılacağını bildirdiği
miz bir pazardan başka diğer vi· 

!ayetlerimizde de yeni pazarlar 

açılacaktır. Umum Müdür B\ir

han Zihni bu münasebetle mem

leket dahilinde bir tetkik seyaha

ti yapmakta, mağazaların bir an 

evyel açılarak faaliyete geçebil
mesini temin için tetkikatla meş· 
gul olmaktadır. Mevcut pazarla
ra ilaveten Konya, Eskişehir, Ga
ziantep ve Hatayda birer Yerli 
Mallar Pazan açılması takarrür ;, 
etmiş tir. '-""'--'-...J 

:Bu pazarlarda ıhalkla bizzat 
temas edilerek, yerli mamulleri 
onlara doğrudan doğruya satıl
mak suretile. ihtikara, bir derece. 
ye kadar daha mani ollunmaya 

sağa: 1 - Galeyan; telif· 
rağ. 2 - Bir nota; B r hayvan. 3 -
Bir nota; Erkek hlzmetçl; Karadeniz 
uşağı. 4 - Kinayeler; Tersi: su. 5 -

Eski bir mabut; Operasyon. 6 - Na
zil oluş; tşgUzar. 7 - Başına (K) 
gelirse kuru bir yemiş ekır. 8 - Tat
lı bir madde; Tersi: minimini yav
ruların sevgillsl. 9 - YeriM koyma; 
t:'zatma. 10 - Vesile. 11 - 9oğraf

ya tAbirJ.erlnden; Kokulu bir ot. 

çahşılacaktır. 

Memlekette tiftik keçi 
yetiştirilmesine çalışılıyor 

Memlekette bu sene tiftik ke- lakadarlar Kap'ta daha ziyade 
iç.ilerinin ıyetiştirilmesinc fazla Merinos koyunu yeti~iğini ve bu. 
ehemmiyet verilmektedir. Bir radaki Merinosl<ırdan daha fazla 
tiftik keçisinden asgari 2 kilo tif- randıman alındığını ileri sürmek

itik alındığına ve bunun da kilosu tedirler. Kao bugün beynelmile 
2 liradan satıldığına gör~. hu piyasada birincilik meı..:.küni ta
yüzden memlekete her sene 16 mamen kaybetmiştir. Bizim tif
uıilyon liralık döviz girmektedir. tikleri hem kaüte hem de miktar 

Tiftik yetiştıren mmtakaları- itibarile Kap tiftiklerini tamamen 

Yukarıdan a~eya: 1 - Beylik; 
Kadın. 2 - llm! surette. 3 - Bir 
nlda; Halat bağlanan yer. ~ - Vasıl 

olmama. 5 - GUndUzle gece arası: 
Bir milld. 6 - Tanışma; Lahza. 7 -
Su bend ; Tersi: iptidai bir nakll ''a
sıtası: Tersi: Birdenbire. 8 - Tabi 
olmağı kııbul eden. 9 - KU!Ur etme. 
10 - Mülga Unvanlardan biri; Art
ma. 11 - Bir mevsim; Başına. (ti) 

gelirse raşe olur. 
DÜNKtl BUJ.~ACASIN HALLİ 

mız bu vaziyeti nazarı itibara a· geçmiş ve Amerika ile ayni de
larak azami gayret sarfetmekte recede bir vaziyete ge_çmiştir. Soldan a~: 1 

- Katlanan, 
2 

-
ve istihsali mümkün mertebe art- Tiftik yetiştirenlerirniz bu va- CezaI, _Erime. 

3 
- ~msa, Ahit. 

4 
-

t 
J_t d 1 . . .. .... d k d"" At, Aıaka. 5 - Bıra, Lif 6 - Ur, 

ırma·ı;; a ır ar. zıyetı gozonun e tutara unya K 1 7 
B 

·· ı · · k d ·f "k · d 1 k 1 ra a. - Ses, Tmm, De. 8 - Ne, ugune ge ıncıye a ar tı tı • pıyasasın a sene erce sonra le • S A 9 t . 'd 
1 

· k. 1 ı· ·ı · 1 ld "ki . b b k "" ıra, n. - Tam, ltı. 10 - Ası e, 
erımıze ra ıp o an ngı teremn rar e e ettı erı u aıı mev u 
Kap müstemlekesi istihsalatı a- kaybetmemek için ellerinden gel- Tas. 

11 
- Viran, Çare. 

zaltmıııtır. Buna sebep olarak a- diği kadar çalısmaktadırlar. Yukardan n.şa~ry&; 1 
- Abus. Tııv 

Kepek tedariki için 
müşkülat çekiliyor 

Kepek tedarıki M son günler
de İstanbul sütçülerini fazlasile 
dü~ündüren bir mcacle haline 
gelmiştir. lstanbul değirmenleri
nin tamamen T oprnk mahsulleri 
Ofisi tarafından işletilmeğe baş
lanmaınndan sonra Ofis değir
menlerde istihsal edilen kepeği 
toptan satmağa başlamıştır. Esa
sen lstanbul ekmeklerinde yapı· 
lan değişiklik dolayısile kepek is· 
tihsalatı da düıımüştür. 

l lstanbul sut müstahsillerinin 
bilhassa bu mevsimde kepe{;e Jh-

Yarım ka1mı§ in§aat için 
çimento verilecek 

Son günlerde çimento tedariki bir 
az gUçleştıği:lden yeni inşa.at için çi
mento verilmemekte idi. Bazı inşaat 
sahıplcrl bu vaziyetin çok aleyhlerine 
olduğunu ileri sUrcrek alflkadarlara 
müracaat etmişler ve boşlanmış in
şaatlarının bu yUzden geri kala.cağını 
blldlrmişlerdır. 

Öğrendığlmlze göre bunların mü
racaatları mllsbet netice vermiştir. 
Bundan böyle yanm kalmış inşaat 

için mllsaade verilecektir. Bunun ıçin 
SO ton çimento ayrılmıştır. Yalnız 

inşaatın yarım kalmış olması şarttır. 
Bu husus nahiye ve kaza kaymakam
ları vasıtasıle tahkik edilecek ve o 
zaman mllsaıı.de verilecektir. Yeni in
şaat için hiçbir tUrlU çimento sarf1-
na müsaade cdılmiyecektır. 

---o 

Çivi tevziatına yakında 
ba§lanacak 

lstanbulun ihtiyacı için 1 O ton 
çivi ayrılmıııtır. Çiviler Ticaret 
Vekaletinden gelecek emirden 
sonra derhal tevzi edilecektir. 

-o---

tiyacı fazla olmaktadır. Hayvan· 
lar artık otlağa çıkarılamamakta 
yahut çok az çıkarılmaktadır. 

Süt müstahsilleri ve Sütçüler 
cemiyetinde bu iıı için bir toplan· 
tı yapılmtŞ fakat bir karar alına
mamıııtır. 

Şimdiye kadar yapılan teşeb
büslerden de müsbet bir netice 
elde edilememi tir. 

Bu teııebbı.isler bir kere de 
Mıntaka Ticaret müdürlüğü vası· 
tasile Ticaret Vekaleti ve Ofis 
nezdinde tekrar olunacaktır. 

Tuhafiyeciler de üç sınıfa 
ayrıldı 

Bundan bir müddet evvel bazı 
tıthafiyccılerin Fiyat Mürakabe 
komi.syonuna müracaat ederek 
kendilerinin de sınıflandırılmala
rını ve bazılarının ise lüks mağa
za sınıfına ıgirmek istediklerini 
bildirmiştik. Komisyon dünkü 
içtimada vaziyeti incelemİ§ ve tu
hafiyecileri de üç sınıfa ayırma
ya karar vermiştir. 

---0--

Münakalat Vekili Trakyaya 
gitti 

Bir mUddettenbcri şehrimizde tet
kiklerde bulunan MUnakallı.t Vekili 
Cevdet Kerim !needayı dUn sabah 
otomobille Trakynya gitmiştir. Vekil, 
VekA.leti allıka.dar eden meseleler 
Uzerlnde bir iki gUn kadar Trakyada 
meşgul olduktan sonra .şchrlmıze 

dönecektir. 

Fasulye fiyatı nihayet 
tesbit edildi 

2 - Kestiren. Si. 3 - A7.a, Setir. 
4 - Tam, Ak, Ada. 5 - LISR (asill, 
Resmen. 6 - Arkalı. 7 - Ne, Liret. 
8 - Aktarma. 9 - Nihat, 1ta. 10 -
MI, Fedakfir, 11 - Çete, Enise. 

GONON 
!ToPT AN SEBZE 

'- FiY ATLARI 
3/7/lHl ı•crşembe giinü l/,tanbul 

Bi.'lediyesJ ;\lerkez Jüllnde 88.bahlan 

öğlene kadar toptan 11atılan yaş mey
,.a 'e seb7.e fiyatları: (Ak,,aına ka· 

dar giınliık satı, fiyatlan için ba'kıı 
u .. te tanı.im edilmektedir.) 

cinsi Etmıal.J 2. ne" i 1. rı<'\ i 

Bam ye 
Sakızkabağı 

Fasuly çalı 

> ayşekadın 

> yeşil 

Domates kır 
Semizotu 
Biber dolmalık 

Kilo 20 
> 3.50 
> 8 
> l1 

9 
> 18 

> 2 
> 13 
> 12 
> 7 

uo 
> 16 

> -

> sivri 
Patates 
Pancaı· 

Patlıcan 

Soğan 

Enginar 
Patlıcan baş 

Adet 3 

> orta 
> ufak 

Hıyar 

100 

> -
> -
> -
> -
> -Yeşil salata. 

Maydanoz Demet 
Dereotu 
Havuç 

> -
> -
> -Turp kırmızı 

üzüm beyaz 
Elma osmnnpaşa 
Annut gehnclk 

Kilo 18 

> yabani 
Erik tUrbe 

> bardak 
Çilek ağaç 
Frenk UzUmU 

> 
> 
> 
> 
> 

8 
9 
7 
6 
9 

> -
> -

V~ne > 16 
Kayısı > 85 
Fındık yeşil kabuklu > 
Limon Adet 3 
Karpuz yenidünya 
baş 

Orta 
> -
> -

30 
4 

10 
12 
10 
22 

2.501 
H 
ıı 

10 1 
2.50 ,. 

20 
5.25 
7 
5 
3.50 
2.50 
3 

130 
-.75 

1 
3.50 
1.50 

22 
10 
16 
11 
10 
11 

22 
50 

6 

40 
25 

ÇIPRtJT 
Olldi~ Ye Zllırevt,yıe .. , n 
MIJ Be,otfa Yerli 1bllııır Pa
zarı bı!-*' P..- llı8lı.lı 
köşeatnde Mtl)'meuet apartmam 

Tel: 438G3 ---· 

Dr.Hafız Cemal 
LOKMAN HEKiM 
Dahiliye Müteha161$ı 

Divanyolu 104 
Muayene saatleri: Pa.zar 

hariç. her.gün 2.5. Tel: 23898 

İstanbul Belediyesi ilanları 
Tabnıla bedeli tik temlaah 

6973,i5 

6567,50 

523,63 

492,5~ 

Haseki, Cerrahpaşa, Beyoğtu \'e ZUhrevl 
hastalıktar hastaha.nelerile ZeynepkO.nıil 

doğum evi, .İstanbul ve Beyoğlu sarı hns· 
tahklar mücadele merkezi, Balat ve Ka· 
sunpaşa halk hamamlarının yıllık ihtiyacı 
:için alınacak 15850 kilo sabun ve 452j kilo 
soda 
İlk okuUar için almacak 3500 adet boru, 

1500 adet deve boynu dirsek, 100 adet ateş 
küreği, 50 adet şapka ve 10 adet soba. 

Tahmin bedelleri ile ılk teminat mtktarları da yukarıda yazılı işler ayn 
ayrı kapalı zarf usulile eksHtmeye konulmuştur. Şartnameleri Zabıt ve 
Muamelil.t MUdUr!UğU kalemlnde görUlebillr. İhale 11/ 7/ 9H cuma gUnU 
ısaat 15 de Daimi Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz 
veya mektupları, 941 yılına alt Ticaret Odıısı vesikaları ve kanunen ib· 
razı ltızımgclen diğer vesaik ile 2•90 numaralı kanunun tarlfatı çe,Tesln
de hazırlıyacakları teklif mektuplarım ihale günU saat 14 e kadar Dıı.lml 
Eneilmene vermeleri lAzımdır. (fü29) 

~-----------------------'~ Tlrldye Cl•barlJ8tl 

Ziraat Bankası 
Kuruluş tarihi: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 Türk 

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

l!IYJl,_bırlktiı"cıllere 28,000 lira. ikramiye veriyor 

lirası 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplıı.nnda 
en az 50 lirası !bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağı -
dakl plA.na göre ikramiye da!Jtılaeaktır. 

4 adet 1,000 liralık 4,000 lir& 100 &det 50 liralık 5,000 lira 
4 » 500 )) 2,000 > 
4 }) 2/JO )) 1,009 » 120 )) 4-0 » 4,800 )) 

40 » 100 )) 4,000 )) 160 )) 20 10 8,200 )) 
DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşa

ğı dUşmiyenlcre ikramiye çıktığı takdirde % 20 fa.zlasile verilecektir. 
Kuralar senede 4 defa., 11 mart. 11 haziran, 11 eylül, 

11 Blrlnelklnunda çekilecektir. ......... .--------------------~ 
İstanbul C. M. Umumiliğinden : 
İstanbul ceza ,.e tevkif evi hastanesınln bır senelik safi 250 gramlık 

18250 ktıse yoğurt ile 3650 kllo sUt ve 2550 kilo et ihtiyaçları açık eksilt
meye konulmuş ise de muayyen günde l<anuni sebepler lle ihalesi kra 
edılmediğinden bu husustaki eksiltmenin on gUn mUddeUe uzatılmasına 
ve muhammen bedelı 1368 lira 75 kuruş ve muvakkat teminatı 102 lira 
56 kuruş olan yoğurdun eksiltmesin in 11/ 7/911 cuma gUnU saat 15 de 
ve muhammen bedell 730 lira ve muvakkat teminatı 51 lira 7fi kuruş 
olan slit eksiltmeslnin ayni gUn saat 15,30 da muhammen bedeli 1377 
lira ve muvakkat teminatı 103 lira 28 kuruş olan et hakkındaki eksilt
menin ayni gUn saat 16 da icrasına karar verilmiş olduğundan taliplerin 
mezkQr gUn ve saatte Sultanahmettı•kl ceza \'e tevkü e\'i binasında top
lanacak komlsyo~a kanun! belgclerile birlikte müracaatları i!An olunur. 

(6410) 
Piyasaya kalay çıkarılıyor 
Yakında piyasaya 2031 kilo 

kalay çıkacaktır. Komisyon bun· 
la'rın satı~ fiyatını tesbit etmiştir. 

GONON 
CTAKViMi.J 
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Fiyat murakabe komisyonu fasul
yeye O.zam! satış fiyatı tesblt etmiş
tir. Yeni tesblt edilen fiyata gôre ça
lı !ıı.sulyesl perakende olarak 21 ku
ruştan fazla.ya satılamıyaeaktır. Bu 
fasulyeye konan en yüksek !ıyattır. 
Diğer cins fasulyeler bu fıyattan çok 
daha aşağıya satılacaktır. 

Komisyon bu fiyatı tesblt ederken 
tstanbula en fazlıı. mal gönderen 
merkez olaralt Samsun ve Çarşamba 
merkezlerindeki fiyatlan naznrı !U
bara almış, nakliye ve maliyet mas
ra!larmı ona göre he.sap etmiştir. 

[

Ui•k GON,ON.J •• ': •• !8b!tÇ~i~~~~b:' 
mak için mütebuaııı tarafmdan yazıb:nıı eserleri okumalıdırlar. 

B Q R SA S 1 Bu eserler arasında en :ziyade tavsiye olmıabile<:ekler: 

- s TE)t;uuz 
10

u Gül Bahçesi 100 Kuruş 
CUl\IA 

AY: '7 - G :\: 185 - Hızır: 60 
Rt')ll: ısın - llAZİRA:'lı": :!l 
HİCRi: 1860 - ('emHlelahır: 9 

\' AK1T ZE\' ALI EZA.~I 

GÜNEŞ: 

ôGLE: 
1K1ND!: 
AKŞAM: 

YATSI: 
1MsAK: 

5,34 
13,18 
17,18 
20,44 
22,46 

3,15 

--<>-

Abone Ücreti 
T\irkiye dalillJnde: 

Senelik 6 aylık Saylık 

1400 '750 400 

narıc memleketlere: 

Senelik 6 aylık saylık 

8,49 
4,33 
8,34 

ız,oo 

2,02 
6,30 

Aylık 

150 .K. 

Aylık 

%'700 1410 too Kt· Yoktur 

Gazek':ı c göndrrlleo c' rak derce
dll"ln edllnı in iade olwunaz. 

-0----

Derilerin ekspertiz 
yaptırılması için 

Şehrimizde bazı deri tüccarla
rı ellerindeki derileri ekspertiz 
yaptıranıamakta veya yaptırmak 
istedikleri takdirde fazla ücret 
vererek sun'i olarak deri fı}atla
rını arttırmakta idiler. 

V ckalet bu vaziyet1 nazarı ıti
bara alarak Ankarada Ziraat E.1s 
titüsünde deri eksperi.izi için ye· 
niden tesisat vücude getirmiştir. 
Deriler buraya gönderildiği tak· 
dirde bedava ekspertiz yapıla
caktır. Yalnız derilerin miktar ve 
eb' atları muayyen nisbette olma
sı şarttır. 

Bunları tayin eden liste şehri
miz Sanayi Birüğine gelmiştir. 
Alakadarlar lazım gelen malu
matı Sana} i Birliğinden alarak 
ekspertizlerıni yaptırabılecekler
dir. 

1 Sterlin 
100 Dolar 

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

1<:1>ham 'e Tah,UAt 

1933 Tilrk borcu l 
1918 !stıkrazı dahili 
1933 İkramiyeli Ergani 
1934 Sıvas - Erzurum 
Anadolu Demlryolu Tahvıll 
Demiryolu Mümessil Senet 

NUKl'T 
TUrk Altını (Reşat) 
TUrk Altını (Hamit) 
TUrk Altını kUçUk (Hamit) 
TUrk Altını (Aziz) 
Osmanlı Bankası cBanknob 
Kaim beşi birlik 

> (Hamit) 
> > (Reşat) 

24 ayar altın gramı 
Mecıdly<J 

.Kaııanıı;. 

5,22 
129,527G 

29.6750 

-.-
12,89 
31,0175 
30,8875 

L. K. 
20 20 
21 fiO 
19 95 
20 20 
45 25 
39 25 

25 30 
23 40 
23 30 
22 6ô 

2 60 
107 00 
109 50 
112 00 

3 16 

Salon Çiçekleri 100 " 
Karanfil Yetiştirmek 50 " Yurdumuz Çiçeklerinin Tarihi 7 5 
Pratik Çiçekçilik · 50 ,, 

,, 

Park ve Bahçe Planları Tanzim Olunur. 
'9 Matbaamıza Müracaat ' 

Dr. IS. •• ---· 1 ~--------TABAN T O 
DABlLl BASTAIJKJ.&R 

~IJTEBAISJSl 
TUnel Şahdeğirmeni Sok. No. ~ 

TeL 4.920e 

2 den IS c k&da.r 

Sahibi ve Neşriyat MUdUrU: 

AIDIET E~llS YAL.'1A..~ 

VAT AN Gazetesi 
lLAN FİYATLARI 

Balflık ma.ktu olarak 
1 incl uyfa ııantlmi 

2 .. » > 

s > > > 
( > 
5 • 
6 .. 

> 
> 
> 

> 

> 
> 

Kuroıt 

'71'i0 
500 
300 
aoo 
100 

'76 
~ 

75 Basıldığı yer: VATAN MATBAASl! 

Ağrıları dindirir! 
ROMA TIZMA, BAŞ, DIŞ, SiNi R ve BEL ağrıları ile Soğukalgın. 

·lığından ileri gelen vücut KIRIKLIGI, NEZLE ve GRİP hasta· 
D E R M A N ka~lerile derhal geçer, icabında ıünde 

1 • 3 kaşe alınır, her eczanede bulunur. 

MAHDUT MES'ULiYETLi 

GARP LiNYiTLERi 
İŞLETMESiNDEN: 

MUessesemiz İdare Merkezi 7 Temmuz 1941 Pazartesi ı;Unünden ltiba· 
ren Tavşanlıya nakledilmiş olacağından, bu tarihten itibaren mUess.• 
ısemlzle vaki olacak b.!Cımum muanıelftt ve muhaberatın aşağıdaki yeni 
adresımize tevcih olunması ilA.n olunur. Mektup adresi: 

Mahdut ~ı:esulıyetli Garp Linyitleri İşletmesi - Ta.v,anll 
Telgraf adresi: Linyit. Ta\şaulı •••••• .. 

_D_cvlet Demiryollan İlanları ] 
Muhammen bedeli (14175) lira olan (225) ton 250Xl20X65 nı/ın. 

veya 220Xl05 - 110 X 60 - 65 m/ m. eb'ndında ateş tuğlası 18/7/ 1941 
cuma günU saat {15,30) on beş buçukta Haydarpaşa.da Gar binası da· 
hllindckl Komisyon tarafından kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 

'Bu işe girmek istlyenlerln 1063 lira 13 kuruşluk muvakkat temi· 
nat, kanunun tayin ettiği veslkalarlıı tekliflerini muhtevi zarflarını avnl 
gün saat (14,30) on dört buçuğa kadar Komisyon reisliğine vermcİcrı 
lA.zımdır. 

Bu lşe ait şaı·tnameler Komisyondan parasız olarak da~ıtılmııJc· 

tadır. {5333) 

, 
iMA"• 

~ 

Küçük tasarruf 
hesapları 1941 

iKRAMİYE PLANI 
KEŞtDELER: 4 Şubat, 2 Maı,)'15, 

ı Ağustos, s tkincl~rin 
tarllılcrJnde ya.pd.ır. 

1941 iKRAMiYELERi 
ı adet 2000 liralık = 2000. -
3 > 1000 > = 3000.-
2 > 750 > = 15-00.-
4 > 500 > = 2000.-
8 > 250 > = 2000.-

35 > 100 > = ~00.-
80 > 50 > = 4000.-

soo > 20 > = 6000.-

Gerçeklesen Rüya 
Yazan: Ahmet Emin YALMAN 

Bu sıralarda pek tabii olarak hep günün meselelerile 
meşgulüz. Fakat yarının düzeni ve inkişafı hakkınJa da 
arasırn olsun zihin yormak, kendimizi hazırlamak lazım ... 
Bu maksat için Ahmet Emin Yalman·ı:ı (Qerçekleşen 
Rüya) adlı eserinde bol münakaşa malzemesi bulabilirsi
niz. Bu kitap, hepimizin her günkü ıstıraplarına doku
nuyor ve hakiki ihtiyaçların icaplarile ölü usuller ve kai
delerin yarattığı sun'i kağıt alemi arasındaki farkı iyice 
canlandırıyor. Dertlere teşhis koyuyor ve çarelerini gös-

teriyor. 
(Gerçekleşen Rüya) yı her vatandaş okumalıdır. 
Tevzi yeri: Matbaamız, fiyatı elli kuruş· Kitapçılar

da da bulunur. 

Yüksek Mühendis Mektebi Satınalma 
Komisyo::ıun:lan: 

> 
> 
> 
> 

Mektcbımize kapalı zarf mmlllc 6500 kilo sadey (; alınr..cfll-'•1 ... B:-Jıel 
kilonun muhammen bedell l 55 kuruştur İlk tc.r nat 756 liradır. Ek:ı;.ıt' 
me ı 7.7.94.1 . aat 1' 30 da mektepte )apıl c ktır. (i>::!24) 


