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Başvekilimiziu Meclisteki nutku 
Türk ordusuna, vatan müdafaası ve milli. menfaatlerin 

korunması için verilen emek yerindedir 
Refah faciası dolayısıyle Büyük Millet Mec isi 

dün heyecanlı, hazin, 
fakat vakur içtimalarından birini yaptı 

Ankara, ·1 (A.A.) - Büyük Mil
let Meclisinin bugünkü toplantısında 
Başvekil Doktor Refik Saydam, mem 
leketimizin dahlll ve harici durumu 
etrafında sık sık sürekli alkışlarla ve 
bravo seslerile karşılanan aşağıdaki 
beyanatta bulunmuştur. 

Aziz arkadaşlarım, 
Bir aylık bir tatile karaı· verdiniz. 

Hepinize neşe ve sıhhatle seyahat ve 
avdet dilerim. Bu vesfleden istifade 
ederek dahill ve harici vaziyetimiz 
hakkında malürnat vermeği faydalı 
buldum. 

Sözüme derhal Türk oı'dusu ile baş 
Iıyacağım. Vatan müdafaası ve milli 
nıcnfllatlerin korunması için kendisi
ne verdiğimiz emek yerindedir ve ken 
dislnden beklediğimiz fedakarlığı he
pimizin göğsünü iftihar hisleıile doldu 
racak şekilde yapacağına tam itima
dımız vardır. 

Dahilde bütün dikkatimiz, dünya 
buhranının iktısadt inlkfi.slarmı azalt
maıta matuf çalışmalarla ve müdafaa 
vasrtalarımızm tekemmülü içiıı her fır 
saltan istifade etmekle hulasa edile
bilir. 

Cümhuriyct: hlıkümetinin, karşısın-

Mac~iste 
gözyaşları 

Ankara, 4 (Telefonla) -
Bugün bir aylık tatil devresi
ne girmek kararım veren Bü
yük Millet Meclisi heye<:anlı, 
hazin fakat vakur içtin.ald
rından birini. daha yapmıştır. 
Milli Müdafaa Vekili Saffet 
Arıkan heyecanlı ve titrek 
bir sesle Refah vapurunda 
şehit olan güzide ve kahra
man er ve zabitlerimizin ha
zin akıbetini anlatırken bü
tün mebuslarımızın yüzünde 
derjn bir elem ifadesi okun
makta idi. Meclisin dinleyici 
mahallerini dolduran kadın 
(Devamı sa. ıs, Su. ~ d&) X/X 

tasvibinize mazhar olmuştur. 
Bütün çalışmalar esnasında, 

milletinin gösterdiği yüksek birlik ve 
deı·in anlayış manzarası, Cilmhuı·iyet 

hükümetinin vazifesini çok kolaylaş
tırdığı gibi, istinat ettiği milli kuv
\'et sayesinde vatanın refah ve selıi.

meti için en gliç işlerin zamanında). 
ve muvaffakıyetle görülebileceğini de ı 

bir kere daha isbat etmiş bulunuyor. 
Memleketimizin asayişi yerindedir. 

Büyük Meclısin verdiği yUksek ve ye. 
rinde kararlar sayesinde her hangi 
bir işimizde bir mUşküHlmtiz yoktur. 
Buhranlı günlerin icap eltirdiği tedbir 
!eri almak ve elimizdeki vasıtalarla 

azumi hasıla elde etmek için çalışmak 
tayız. Daha lüzumlu görülecek ted

birler olurııa, onu da Büyük Meclisin 
tııı;vibine aı·zetmekte gecikmiycceğiz. 

Muhterem aı·kadaşlar, 

H arici siyasetimiz 

da bulunduğumuz müstesna vaziyet-, Harici sıyasctimiz hakkında, yük
te Tllrk vatanının ve TUrk milletinin sele huzurunuzda vılki olan son ma
yüksek menfaatlerini, bünyesine en 

1 

ruzatımdanbcı·i, altı aya yakın bir za. 
uygun bir şekilde, temin için sarfct- man geçti. 
tigi emekler iyi neticeler vermiş ve (De\'aıuı Sa. !, Sü. S te) 

liarici .&İyaaetimizi İzah eden Baıvekilimiz Refik Saydam 
........____-~~~~~~~~~~~~~~~~--~~ 

M. Müdafaa ~ekilinin 
Gazetemize beyanatı 

Napolyonu n 
akıbetinden 

hledet umuyorlar 
ıa1 2 d 
hth ~e Napolyon orduları -
trı ugradığı akıbetin Al 
baah .. 0rduları hakkında da 
g& Şgo~terebi lnıesi ıçın y e
t"ı ihne • ıııkan, zaman ami li
tid· Rusl ar ı n lehiııe işleme-

ır. 

Yaza 
\.n h.: A hrnet Emin YALMAN 

V Uz Yirmi dokuz sene olu

~ıltarJ~r. Napolyonun meydana 
\;e en ;gı orduların en büyüğü 
~:lttan rıYnı.etlisi, Moskovayı al
ıçi0rı~ e~·nra Rusyanm karları 

h - erımi~ ·t . t· cugU :i• gı mış ı. 

Sovyet tebliği! 
Tarnopolda 

şiddetli 
muharebeler 

Almanların Dere
zina _nebrJnl geçme! 
teşebbüsleri akim 

bırakddı 
Moskova, 4 (A.A.) - Sovyet ı·c3. 

mü tebliği: 
3 Temmuz gecesi Tarnopol -

Keremene hattı üzerinde Alman mo
törlti kuvvetlerine karşı şiddetli bir 
muharebe başlamıştır. Diğer cepheler 
de mevzii muharebeler olmaktadır. 

öncü kuv\'etlcriıniz, gece baskınları 
yapmışlardır. 

Milli birfacia haline gelmiş olan Refah vapurun~n 
batmasında suç olup 

olmadığını tetkik için üç komisyon kuruldu 

-- Kemisyonların 

biri İs tan bul da 
diğeri Mersinde 

çalışacak 

Ankara, 4 (Telefonla) 
Bugün Mılli Müdafaa Vekili 
Saffet Arıkanın verdiği beya
nata nazaran: 

Üçüncü komisyon da 
Ankarada Vekalete 

ait işleri 
görecek 

tadır. Bu komisyonlardan biri 
lstanbulda, bir diğeri de Mer
sinde vaz"fe görmek üzere yo
la çıkmışlardır. Üçüncü komis
yon Ankarada kalacak, hadi
senin Milli Müdafaa Vekaleti
ne aıt cephesini tı::Lkik edecek
tir. Her üç komisyona da tah
kikatlarını süratle ,neticelcn
dirmeleri içın emir verilmi~tir. 

* 
Düşmanın, Dcrezina nehrini geç

(Devamr Sa. 5, SU 7 lle) */* 

İl<ıly0n~ de. Alman orduları Na
~·or 'l' 11 ızleri üzerinde· ilerli
dai~ söa~ihi? tekerrür ettiğine 
aıtrnda ~ ~nıp duran sözün tesiri 
«A.ırn~nJn atıra şu sual geliyor: ============== 
ra.Yacıııı.tl' da ayni akıbete uğ-

Milli bir facia h aline gel
miş olan Refah vapurunun 
batması, kulakta n kulağa do· 
!aşan şayialara nazaran vapu
run seyrüsefere müsait olup 
olmadığı ve bu işte h erhangi 
bir suç bulunup bulunmadığı 
hakkında Milli Müdafaa Ve
kaletince üç ta~e tetkik komis
yonu teşkil edilmiş bulunmak-

An~ara, 4 (A.A) - Bü-
yük Millet Meclisi bugün Re· 

<Devamı: Sa. 5, S ü. ~ te) / - / 

Stalj ar ını ?~ 
~E:vet.n~bu suale, iman ateşile: 
d U Ullıid' Ye cevap veriyor ve 
.e ~us ~1. gerçekleşmesi için 
~or: «Çe .ıl.Ietine şu emri vcri
~akın, t ~lırken her şeyi yıkın, 
C:-evirin.>etkettiğiniz yerleri çöle 

h Yaıııız 
.alinde Şurasr var: Mücadele 

lı.n ve b~u.~unan bir memleke
h1tı §efj htun bir siyasi mezhe
ne ve k er. şeyin sonu geldiği
l'l'ıezheb· endı mezhebinin rakip 
~ılaca ~ 111 savleti karşısında yı
lr'tl'ıez~1~ elbette inanmak is-
1ıısa.n • rafındaki milyonlarca 
~ . ın da . 
ç·n satıı ıtnanı gevşf'memesi 
~l'ar. N o;ıcak istinat noktaları 
"a.ziy~t;poıyonun akıbetinin bu 
Olttas e pek cazip bir ümit 
.. F'ak~t te~ki.l etmesi tabiidir. 

tozıc b hadıselere bitaraf bir 
1 Şek~;a.n in.~a~lar, acaba ay
Yhi k de duşupeb;lirler mi? 
'l.'ııri ~naate varabilirler mi? 
:"~ı~ hın tekerrür etmesi id

·ın rl ~ rh ozyu bir tarafı varrlrr. 
ille,· tıdur : Ayni sebepler dai-

anu .a.. ıs, !Sü. ı dıı) X /X 

Alman tebliği 

So~yet kıtala
rının takibi 

devam ediyor 

Brezlna nehri 
mflteaddlt 

noktalardan 
g EÇlldl 

Bcrlin, 4 (AA.) - Alman 
orduları başkumandanlığının teb
liği: 

Yolların bugünkü haline rağ· 

( General Kazım Dirik'in Cenazesi ' 1 

men, Sovyet kıtalarının bütün DUn vefatını teessürle haber. verdi-ı vapurla 1zmire ~önderilmiştir. M~rhu ı vckili~iz ve Dahiliye Vekili, İstanbul 
ceph e boyunca takibi fasılasız ğ·imiz Trakya Umumi MUfettışl Ge- ı mun cenazesi dtin askeri merasımle vilAyetı, İstanbul kumandanlı~r ve 
devam etmektedir. Memleket neral KAzım Dirik'in cenazesi Edir- kaldınlmış ve bu merasimde başta daha bir çok zevat tarairndan çe-
içerilerinde çok uzaklara kadar . . . 
Al h k ti 

. . b neden !stanbula getırılmış, evve!A Vali Doktor Lütfi Kırdar, Orgeneral lenkler gönderilmiştir. 
man ava uvve erının tese -

büsleri rıcat halinde bulunan düş- 1 G!ilhane hastahırneııine lwnduktan Fahreltin Altay olmak Uzere askeri Merasime alt tafsılat beşinci say-
(Devamı sa.. 5, Sü. 6 da) *** sonra diln sabah Bandtrmaya !mikan Ye mülki crk~n bulurımu~tur. Ba~- J famızdadU". 

Dün nutkunu söy leyen B. Ruzvelt 

B. Ruzve1tı-e. Stalin 
dedi ki : dedi ki : 

Garp yarrm küresinin 
emniyeti, denizlerin 

serbestisi için 
müşterek hareket 

lazımdır 

Etrafımız dikta
törlük teliyle 

çevrildikten sonra 
Amerika mes'ut 

bir hürriyet yuvası 
h:ı! inde kalamaz 

Tarih gösteriyor ki: 
Tarihte mağlup 
olmamış ve 
edilmeyece~< 
ordu yoktur 

Bütün dünya, Alman 
ların bu hainane 
hareketini takbih 
etmekte ve Sovyet 
hükumetine karşı 

sempati duymaktadır 
Va.'jington, 4 (RadY,O) - Birleşik Moskova, 4 (A.A.) - Tas Ajansı 

Amerika Ctimhurreisl Bay Ruzvelt, bildiriyor: 
Amerikanın milli bayramı mUnıısebe- Devlet müdafaa kom,tesl reisi B. 
tile, bütün Amerikalılara hitaben söy Stalin 3 temmuz 194.l de radyoda şu 
lediği nutukta demiştir ki: nutku irat etmiştir: 

1776 seneslnın 4. temmuzunda A- Yolda.~lar, vatandaşlar ve karde~-
merika hükfımetinin mUmesillcri bir !er, ordumuzun ve donanmamızın 

a.raya gelerek istiklallerini ilan etti- muharip erleri, sizlere hıtap ediyo
ler ve bunun sebeplerini bir beyanna- rum. 
me ne büttin dUnyaya anlattılar. Hitler Almanyasının 22 haziranda 

Bu sebep, serbest intihap yoluyla vatanımıza karşı başlıyan alçakça 
seçilen milmcssill?rtn, h~lktan kuvvet 1 taarruzu l{ızılordunun kahramanca 

(Devamı: Sa.. l'i, lSü. 7 de) - (Devamı ; Sa. 5, Stı. 5 te> = 

HARP VAZİYETİ 

Sovyetler Riga - Dunaburg - Vitebsk 
iizerinden şimal~ çekilmemeli, 

Pinsk'e doğru t~arruz etmeli 
Yazan: İbsan BORAN 

1 - Şimal - Finlanda cephe

sinde: 

Sovyet • Mormansk istikame
tinde takriben iki fırka kuvvetin
de dilfman piyadesinin taarruz:u 

uzaklaştınlmıttır. Kareli be.rza. 
hında kıtalanmız. dü~marun bü· 
tün hücumlarını, dÜ§mana ağır 
zayiat verd irerek tardetmektedir. 
Alman • Mormansk İstikametin

de Alman taarruzu tiddetlenmi~-
(Dtınımı Sa. 3, Sli. 1 de) 
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1 Eyüplü Halidin 
Maceraları 

Kırılan ümidim 
"Ümidim kırılmasaydı, Eyüplü 
Ha 1 it adı gazete sütunlarına 

aksefmiy cekti,, 
Anlatan: Eyüplü Halid -3- Yazan: Mim Sıfır 

tık. Oradan istikballeri tayin edil. 
miş, saadetleri müjdelenmiş bi
rer nişanlı memnunluğu ile ÖpÜ§e 
sevişe ayrıldık ve evlerimizin yo
lunu tuttuk. 

* 

Bu yarı ıstıraplı, yarı saadetli, 
fakat, çok temiz ve lekesiz ha· 
) at tam üç ay sürdü. Yazın so· 
na erdjğı, havaların da gözled· 
miz gfüı nemlendjğj bir gündü. 
Yağmurdan korunmak için ha· 
rap bir türbenin P.encere keme· 
rın_e sığınmı§. biriblrimize sokul- 13 • Birinci te§rin - 1322 ta
mu§tuk. Nigar, elite saçlarımı ok· rihini, hayatımdaki dönümlerdeı> 
jU} or, hüzünlü bir eda ile evdeki 1 ilkinin başlangıç günü olması iti
üvey anasından çektiklerini an- barile hiç unutamam. Çünkü, jyj 
!atıyordu. Birden bire co~uver· niyetler ve samimi ümitlerle a
di: tıldığım ilk teşebbüs o gün um· 

- Artık tahammülüm kalma- duğumun tamamile aksine bir ne 
dı, Halit .. Horlanmaktan, baba tice vermişti. Kurmak istediğim, 
e\·inde bir kapı kızı gibi geçen saf emellerle süslediğim saadet 
sümsük hayttan hele, senden ay- yuvasının temelini, mukadderat 
rı yaşamaktan usandım. Buna bir denilen fettan vurduğu kahpece 
çare bulalım. bir darbe ile, o gün bozmuştu ve 

Diye haykırdı, Bu haklı fer· ben, bu yüzden uğradığım hayai 
yadın karş~ında ilk aklıma ge· sukutu ile hayatın ilk dayanılmaz 
len çare, evlerimizden kaçmak, acısını o gün tatmıştım. Dünyayı 
o gamlı muhitten ayrılmak oldı.ı. kapkara ve iğrenç bir saha, inaan. 
Heyecanla cevap verdim: 1 arı da kara ve korkunç birer ka-

- Kaçalım Nigar. raltı gibj gör:neğe c günden son-
- Nereye? ra al~mıştım. Eğer o dakikada 
- Gönlümüzün dilediği ye· mesut b:r yuva k 'Jrmak imkanıı.ı 

rel bulsaydım namuslu bir hayat ge-
- Mesela? çirecek, Nigarım jçin yaşıyacak, 
- Uzak bir köye. çalışacak, Eyüplü 1 lalit adı da 
- Güzel. Fakat ne .ile geçını· hiç bir zaman polis dosyalarına 

riz. Para lazım bunun içjn ~ geç.miyecek, gazete sütunla ·ına ak 
- Para bulurum ben 1 setmiyecekti. Bu münasebetle o 
- Nasıl?.. kuyuculanmdan şunu rica ed~cc· 
Evet nasrl. Bu yerinde sualin ğim ki benim gibi düşkünler hak

de cevabını vermek, sevgilimin kında hükümlerini verirken, bir 
yanan yüreciğini serinletmek la· müsamaha payı ayırsınlar. Çoğu
:r:ım<Iı. Ama herhangi bir işi yap- muz hadiselerin kurbanıyız. Haya 
mak o J§İ hatırlamak kadar ko- trmıza filan veya falan hadise, 
lay değildi ki .. Hem henüz baba karışmasaydı ayağımız kaymıya
cline bakan benim gibi bir çocuk cak, kanun haricinde geçinme yol 
nereden para bulabilirdi? Fakat, lan aramaya sürüklenmiyecektik. 
ben kararımı o anda vermiştim. Yüreğimin o eski yarasını kur· 
Bebamtn çekmcecsmd-cn gizlice calayıp tekrar kanatmamak, hatı. 
'P&r& alacak, sevgilimle Eyüpten ralarımı takip hitfunda bulunan 
uzaklapcaktım. Nigar fikrimi sayın okuyucularımın tahammül
öğrenince hemen kaşlarını çattı, !erim israfa uğratmamak jçin, sev 
yüzüme şu ahlak sillffini nezaket gilimin evinde o gün nasıl kabul 
le çarptı: edildiğimi, babasile aramızda o· 

- Çalınmış para ile saad'=t lup bitenleri kapalı geçeceğim. 
) uvası kurulmaz, Halit. Ben böy- Sadece müracaat ve talebimin, 
le bir hareketi, yapman şöyle dur bir sürü fena sözler işitmek, ~ğır 
wn, hatırlamanı bile hoş -göre- hakaretler görmek, üstelik de a
mem. cısını hala unutamadığı~ suntur 

Bugüne kadar karşılaştığım lu bir sopa yemek .ile neticelendi
yüzlerce kadın arasında böyle ğini söyliyeceğim. 
bir sözü ilk ve son olarak Nigar- Evet, Nigarın babası, 0 gün ço
dan iş.ittiğimi şuracıkta işaret et· cukluğumun ve ruhumun olanca 
mek jstcrim. Bu asil ruhlu ve te- saflığı ve samimiliği ile utana sı
miz ahlaklı kızın bu sözleri kar· kıla yaptığım teklifi çok kaba kü
ıısında kızarmadım, dersem ya- fürlerle karşılamış, beni tekme 
lan söylemiş olurum. Çok küçül- ve toktlarla bir hayU haşlamış 
düm, pek utandım ve utanmanın ve hırpalamıııtı. Fazla olarak za
verdiği §aşkınlıkla yavaşça sor- vallı sevgilil'lli gözümün önünde 
dum: -bayıltıncaya kadar pataklamak 

• - O halde ne yapalım, Ni- insafsızlığını da yapmıştı. Bu su· 
star}.. retle benliğimi büsbütün sarstık-

Baş bas'\ düşündük, kararımızı tan, bütün ümitlerimi kırdıktan 
verdik diyemiyeceğim. Çünkü, sonra da beni kapı dışarı atmıştı. 
düşünen, velevki çocukça telakki Hayır, yanlııı söyledim. Zamanı
edilse bile kararı '.;'.eren, bana doğ rıın kötü taa~ubuna uyan ve hid
ru bir yol gösteren o olmuııtu. detine kapılan bu baba beni yal-

Karar §U idı : nız kapı dışarı atmış değil, bu ha· 
. O akşam babasına gidecek, reketile hayalimi ve hayatımı ka

Nıgarı Allahın emri ile istiyecek- ralamış. istikbalimi ebediyen ka
tim. Fakat hu talebin o vak.itkj rartmıştı. Sanınız ki kurmak iste
adetlere ne derece aykırı düşe- diğim saadet yuvasının kapısını 
ceğini, böyle bir müracaatın ne yüzüme çarpmış, bir daha açılmtı . 
gibj çapraşık neticeler vereceğ.inj mak üzere kapatmıııtı. 
ne o, ne de ben kavrıyamanuş·- (Arkası var) 

SORUNUZ--------~ 
r,----SÖYLİY ELİM 

Kaptıkaçtılarm beklemesi yüzünden 

posta geç kalıyormuş 
1 - NWptlı p:ıete baJ ll lluan 

Tlmuı:ln sonıyor: 

«Antept.eıı ika5ahamıza p06fa 
:nakleden kaptı ikaı:hnm müşteri 

bt'lldeımeısl yllı.Undeıı gazetclerSTllı; 

geclJandkte 'c bu da bize zarar 
, ·ermektedfr. Bunun ı lahı ıı:tn ki
me müracaat edelim': » 
CEVAP - Mektubunuzun bir kop 
yesin! MUnakaltıt Vektıletlne gön· 
derdik. Pek yakında nakliyatın in· 
Uzama glrcccğıncı emin olabilirsi
niz. ..,, 

2 - Galata, s. N. soruyor : 
•Gö7Jerlmde blra:ı miyop ' 'ar. Bu. 

Tıp FakWteelne nehari olarak gi
nıbllrneme mlnf mldlr? » 

CEVAP - Mfyopl derecesi iki 
buçuk dlyoptırlden az olanlar as-

kert tıbbiye okuluna bile glrcbUir· 
ler. 

* S - Eyüp Sultanda Hammaml 
okak 6 numaralı C\de Ba3an B~ 

dlı.ı. Klnşnn onı~or: 

«Sıhhi bir mecburi~ etle Eyüp 
~ultandan Kantarcılara francala 
alJnağa geliyorum. Fakat, e&<seri
yt>tle raponnn <la oJdutu halde a
lamadan dönliyonım. Raporlu haı;
talara alt lstlhkakın fırınlara ,e. 
rlldlğlne gcire, benim alamadıtım 
gilnler bu fıroncalalar kimin kur-
5ağrna giriyor acaba':» 

CEVAP - ŞikAyet mektubunu
zun bir kopycsinl belediye reis mu
a\·fnllğine göndcrdık. Ehemmiyet
le nazarı dıkknte alınacağını ümit 
etmekteyiz. 

VATA~·:- ---.. -.. 

~ ... • ~ • - = . 

p ... .. ' --y~rtt,~ ·r-l,t\0:Rl·:R' -~ 
Domuz 'Serbest o öviz aKreoitıfi tahsısi Peşte 
Konservesi 

Fabrika kurmak için 
bir V iganalı firmanın 

müracaatı 

Şehrimize gelen malumata gÖ· 
re Elsner adında Viyanalı bir 
grup memleketimızdek1 yaban 
domuzlarını toplayarak bunları 
işlemek için Türkiyede bir kon· 
serve fabrikası açrl}ak te~ebbüsü
ne giri§miı,tır. l lalen Ankarada 
temaslarda bulunan ıgrup bu fab
rikayı kurmak için 2 5 O bin lira 
sermaye koyacaktır. 

Malumdur ki Anadoluda meb
zul miktarda yabandomuzu var
dır. Bunlar tarlalarımıza zarar 
verdikleri için yakalayan ve jtlaf 
edenlere h~kumet muayyen bir 
prim vermektedir. Bu maksatla 
muhtelif şehirlerde de avcıları
mız tarafından sürek avları tertip 
olunmaktadır. 

Fabrıka Avrupada ve hele Al
manyada çok se_yilen ve istihlak 
olunan yabandomuzunun etinden 
başka der.isinden, tırnağından ve 
barsaklarından .istifade için terti
bat da yapacaktır. 

Öğrendiğimize göre ayni fir. 
ma Türkiyede bir yumurta tozu 
fa~rikast açmağı da teklif etmiş
tir. 

Bu ikinci teklif pratik bir tek
lif telakki olunmamaktadır. Ma
lumdur ki yumurtalarımız öteden 
beri taze olarak Avrupanın muh
telif yer:erine ve ezcümle İspan
Ya ve Almanyaya sevkedilmiştir. 

Yumurtalarımı~ın Avrupa pa
zarlarında taze olarak tutunması 
ve aranması jçfo standardizasyon 
leşkılatı kurulmuş ve bu teşkilat 
muvaffak da olmuştur. Me~afe
nin uzunluğu dolayısi!e her nekd· 
dar yumurtalarımız birinci nevi 
mal olarak istimal olunmuyoru 
da ihraç ettiğimiz yumurtalar bil
hassa p.ıstacılıkta aranmaktadır. 
Bu hib~rla yumurtalarımızın kıy
metini çok azaltacak olan yumur_ 
ta tozu fabrikası teklifi iyi karşı· 
!anmamıştır. 

--0--

At yarışlcSrı.için trenlere ila
ve seferleri yapıldı 

Devlet Demiryolları Dokuzun· 
cu İ~letmc müdürlüğü 1 3 temm.ız 
pazar gününden itibaren Veli
efendide yapılacak nt yarışlarının 
devamı müddetince her pazar 
günü Sirkeciden saat 1 3 le 14 a
rasında koşu yerine iki hususi 
tren kaldıracaktır. 

Bundan başka diğer trenler d e 
koşu yerinde istasyon yapacak
lardır. 

için bir talimatname hazırlandı 
Bu işle birlik idare heyetleri değil, Birlik 

umumi katipliği nıeşgul olacak 
f3u~~~n so~r~ •. ~erb~st dö~iz 1 namenin tebliğine kadar kullanıl

a~re~ıtıfJ tahsıs1 ıçın T.ıcaret \ e- mayan akreditifler yeni talimat· 
kalet.mce yeni bir talimatname nameye göre iptal edilmişlerdir. 
h~zı.rlanmış ve bu tahımatname Bundan böyle akreditif tahsisi 
Bırlıkl er umumi katibliğine ve ithalatçılarımız.ın hariçte malı sa
f a_ka~ ~ımitet §İrketine tebliğ tın almış olmalarını tevsik eyle-
edılmıştır. Yeni talimatnameye 1 · b yl b 1 d ) k 
.,.öre hang· n alla 

1
• • b t me erme ag ı u un uru aca ve .. . ı 1 r çın ser es . . . . . . . . . 

döviz akreditifi verileceğine dair akredıtıf tahsısı ışıle, bırlık ıdare 
listeler de rapte~ilmiştir. Evvelce heyetler! değil, d_oğrudan doğru· 
birliklere tahsis edilmi~ olup da ya birlikler umumi katibi me~gul 
alakadarlar tarafından, talimat- olacaktır. 

Traktör bobinlerini beş Murakabe kursundan mezun 
liraya satmış olanların tayinleri 

Taksimde Cümhuriyet meyda- l'\1ürakabe teşkilatında çalıı1-
nında Mıhran Keş.işyan isminde mak üzere buı ada kurs gören rı:c 
bir tüccar F ordson traktörü bo- ı murların tayinleri takarrür etmiş· 
bin takımlarını 5 liradan satarken tir. Kursa iştirak eden 5 O kontro· 
yakalanmıştır. Bu bobinler ncen· lörden 35 i muhtelif vilayetlere, 
tada 2 liradan satıldığından Mih- 1 5 i ise İstanbula tayin edilmi2· 
ran Keşişyan Mürakabe komisyo- !erdir. 
nunca ihtikar suçile Müddeiumu- Ankaradaki kurs önümüzdeki 
miliğe verilmi§tir. hafta içerisinde açılacaktır. 

---o- ---0--

Bir çocuk denizde boğuldu lzmir Kültürparkta bir balık 
Kartalın MalteEe köyünde yalı havuzu yapılıyor 

boyunda 1 3 numaralı evde Ha· 
san oğlu bir buçuk ya~larında Ya_ Jzm.ir (Hususi) - lzmir Be
vuzu annesi sokak kapısının Ö· lediyesi Türkiyede ilk defa ola
nünde bırakarak bostana gitml§ rak Kültürparkta vücude getirı
ve Yavuz da deniz kenarında oy· len hayvanat bahçesinin ogördüğii 
narken denize düşmüştür. rağbeti gözönüne alarak bir de 

Etraftan görenler çocuğu de- akuv~ri~m tesis etmeğe karar 
nizden çıkarmışlarsa da çocuğun vermış~ır. . 
boğulmuş olduğu göriilmüş ve Bu ışi ve lı:mirdeki balıkçılığı 
hükumet doktoru Ali Rıza Gül- tetkik etmek üzere .Münakalat 
ekim çocuğu kurtarmak için uğ- Vekaleti tarafından balıkçılık 
raşmı"sa da muvaffak olamamıs- mütehassısı doktor Kemal Bay-

""" ~ J tır. rakçı zmire gönderilmi§tir. 
---o---

Bir çocuk tren altında beyni Kaptan ve makinistlerin terfi 

Panayırı 

Panayıra iştirak zçın 
bütün hazlr:ıklar 

ikmal edildi 
Peşte panayırına iştirak içın 

hazırlıklar devam etmektedir. 
Pegte panayırına gönderilecek 
nümuneier ve grafikler tamamen 
hazırlanmıştır. Ticaret Odası bu 
i§ lçjn azami gayret sarfetmekte
dir. 
- Panayıra İnhisarlar Umum 
Müdürlüğü de iştirak edecektir. 

Peştede açılacak panayırı zi
yaret maksadile gidecek heyeti· 
miz Macaristan)a ticari bir an· 
!aşma üzerinde de görüşmeler 
yapacaktır. 

Yağ fiyatları tetkik ediliyor 
f jyat Mürakabe memurları 

yağ fiyatlarını tetkik eımekt'!dır. 
\' nğ f ıyatları, bilhassa Uı fn. yaK· 
lan ~c·n gün1erde çok ziyade art· 
mıştır. Bu artışta bir ihtikar olup 
olmadığı meselesi yapılan tetkik
ler neticefilnde meydana çıkmış· 
tır. 

Bugün İstanbul piyasas·nda 
1 70 kuruşa satılan halis Urfa ya
ğı, yağın merkezindeki Hyatlar 
tetkik edildiği takdade hiç de 
yüksek değildir. Çünkü bugün 
Urfada da yağlar ancak 145 • 
150 kuruşa satılmaktadır. Kilo 
başında 15 • 20 kuruş :gibi bir 
fark bugün için müsamaha edil
mektedir. 

Komisyon yaptığı tetkiklerden 
1 70 kuruşa satılan bütün yağla
rın normal fiyatla satıldığı neti· 
cesine de varmamıştır. 

Bugün piyasada iki türlü Urfa 
yağı vardır. Biri buti<1an bir kaç 
@.Y evvel İstanbul piyasasına ge· 
le!l mallar, diğeri bir kaç hafta 
evvel gelenlerdir. parçalanarak öldü imtihanları 

Maltepede Yalı mevkiinde Er l\Jayısta ~·aP.ılması kararlaştırı· Evvelce gelenleri 170 kunış-
lıp bılahare temdit edilen kap· tan ulanlar ihtikar suçile derhal 

tuğrul Muhsinin yalısının alt kıs- Müddeiumumiüğe verilecekler-
mındaki kulübeds oturan amele tCl_!l ve makinistlerin terfi imtihan. dir. Çünkü bunların maliyet fiya
Asımın og1U 1>ir }'7ıf}ıttdıı. Asaf lan 2J t.c:mMuz günü ~apılacak- tı çok &fıtğıdır. 
Güral kulübeden emekliye emek· tır. Mürakabe memurle(rı ~imdi 
ı ! k k h 2 1 temmuz gu··l}u·· her ·ınıf kap- faturalardan malların ithal tarih-
uye çı ara tren atlına gitmiş " tanlar, seyrisefain kısmından tah- !erini ve bugünkü satış fiyatları-
ve saat 19 raddelerinde Haydar- nı tesbit etmektedirler. 
paşadan gelmekte olan 42 numa- riri, gemicilikten tahriri ve şifahi, İthal tarihleri eski olup da 1 70 
ralı katar çocuğun sol tarafına men'i musademeden şifahi imti- kuru~ satanlar Müddeiumumili-
çarparak kemiklerini kırıp bey- hana tabi tutulacaklarsJır. ğe sevkolunacaktır. -
nini parçalayarak ani olarak ölü· Ayni gün birinci ve ikinci sı· Komisyon bundan başka pey-

.. b b nıf makinistler de nazari imtihan nir stoklarını da tesbit işine de-
mune se e iyet vermiştir. vam etmektedir. Şehrin ~ir sene-

Jandarma kumandanı Ziya bu olacaklardır. lik .ihtiyacını karşılayacak peynir 
hadise hakkında tahkikat yap- 22 temmuzda kaptanlar .işaret, piyasada vardır. fiyat artışlarına 
makta olup hükumet doktoru A- hukuk bilg(Jinden imtihan ola- sebep olarak gösterilen teneke 
li Rıza Gülekimin muayenesı' ne- caklardır. J d k d J 1 mese esi e ya ın a yapı aca~ 

tices.inde Ce.$edin gömülmesine Ameli imtihanlar gemi üzerin- teneke tevziatile bertaraf ola-
T rikotaj toptancıları bir koo- izin ver.ilmi~tir. de olacaktır. caktır. -

peratif kurdular ============::::;;..~=~=======;=~~~======= 
Şehrimizdeki trikotaj 

cıları aralarında bir 
mes'uliyetli kooperatif 
!ardır. 

toptan· 
mahdut 
kurmuş-

Kooperatifin nizamnamesi Ve 
killer Heyetince tasd ik olundu
ğundan kooperatif, ortakları
na pamuk ipi.iği tevziatına başla· 
mıştır. 

Kooperatif her türlü iptidai 
maddey~ tedarik edecektir. 

Halk Sandığı da kooperatife 
kredi açacaktır. 

- --o--

ihtikar yapan uncular takip 
ediliyor 

Son günlerde halkın kışlık o· 
dunlarını temin maksadile fazla 
talepte bulunmalarından istifade 
eden bazı oduncuların fah~ fi. 
yatla odun sattıkları Mürakabe 
komisyonunca haber alınmıştır. 

Memurlar dün muhtelif semt
lerdeki odun depolarını gezerek 
odunun satış fiyatlarını tetkik et
mişlerdir. 

Dün bu arada Kasımpaşada 3 
oduncu yüksek fiyatla odun sa· 
tarken vakalanmış ve komisyon· 
ca derh_!ll Müddeiumumiliğe ve
rilmiştir. 

.Bunlardan b l i K.asımpa§ada 
63 numarada odunculuk yapan 
Bohor, diğerleri ise yine Kasım· 
paşada 2/ 1 numarada Leon Ga
lipapa ve 36/ 40 numarada Ha
lil Değirmendjr. 

Bunlar 480 • 500 kuruşa ka
dar odun satarlarken yakalanmış. 
!ardır. 

Bundan böyle odun fiyatları 
komisyonun tesbit ettiği narhtan 
fazlaya satılamayacaktır. Sa tma
ya kalkı ;;anlar şidde tle cezalandı
rılacaklardır. Komisy<ın §imd.i o· 
dun kömürü meselesile de meş
l!Ul olmaktadır. Kışlık kömür te
min edildiği bu zamanda kömür
cülerin de ihtikar yapmasına 
meydan verilmiyecektir. 

~ ADLİYE ve POLİS HABERLERİ 

Bir çobanın iki yaşında 
bir çocuğa tecavüzü 
Çocuğu berbat bir hale sokan çoban tevkif 

ediler ..:.k ağır cezaya verildi 
Ruır.elihisarında, dün çok de

nice bir hadise olmuş ve bir ço· 
ban iki yaşında küçük bir yavru· 
nun namusunu kirletmiştir. 

Rumelihisarında çobanlık ya· 
pan 1 5 yaşındaki Cevdet evvelki 
gün Halimpaşa korusunda koyun 
. otlatırken o civarda oynayan 2 
yaşında Ahmet ismindeki çocu· 
ğu evvela sevmek için kucağına 
oturtmu§ ve sonra alarak koru
nun .içerisine götürmüştür. Orad:ı 
küçük çocuğu kirletmiş ve peri
şan bir halde bırakıp kaçmıştır. 

On dakika sonra Ahmedin a
nası ve babası vaka mahalüne 
gelip çocuklarını perişan bir ha!
de bulmuşlar ve .Qerhal zabıtaya 
haber vermişler ve çocuk Etf al 
hastanesine kaldırılmıştır. 

Y <•;lılan takip neticesinde suç· 
)u Cevdet yakalanarak Sarıyer 
Müddeiumumiliğine teslim edil
miş ve sulh ~ezada sorgusu yapıl 
dıktan sonra tevkif olunarak ls
tanbul ıkinci ağırceza mahkeme· 
sine ıgönderjlmi§tir. 

Düp Cevdctin muhakemesine 
cürmü me..,hut olarak bıı!llanmış 

ve muhakeme esnasında suçlu 
Cevdet: 

- Çocuğu sevmek için kuca· 
ğıma aldı~. Fakat ne bileyim 
aeytan beni aldattı, demiştir. 

dana çıkarılmış, cesedi muayene 
eden Adliye doktoru Hikmet 
Tümer defnine ruhsat vermiştir. 

Adliye bu hususta tahkikata 
devam etmektedir. 

Mahkeme ahkamı umum.iyeye 
tabi olduğundan Cevdetin muha
kemesini başka bir güne talik et
miştir . 

Metresinin yüzünü jiletle 
kesmiş, 14 ay hapis yatacak 

Bundan bir müddet evvel 1 la~ 
Kabataş önl~rinde denizde !it adında bir adam uzun müd-

bir kadın cesedi dettenberi beraber yaşadığı met-

Evvelk.i akşam üzeri saat 1 7 resi Merkade F ortuna' nın k .:n· 
disini ıterketmesi üzerine fen.ı 

raddelerinde Kabala§ önlerinde, 
denizde bir kadın cesedi bulun- halde kızmıştır. Halit bir gün 

F ortuna·ya rastlamış ve eve be-
muştur. Kadının altmış yaşların

da olduğu tahmin edilmektedir. 
Cesedin muhte1if yerlerinde ye
nikler ve çürükler bulunduğun

dan kadının uzun müddettenberi 
denizde kalmış olduğu tahmin o
lunmaktadır. 

Ceset Morga kaldırılmış ve o
rada yapılan teşhis neticesinde 
kadının Kasımp~şada Eskibay
ramyeri Kesem sokağında 2 7 nu· 
marada oturan c::, k.il karısı Ha
fize olduğu anlaşılmıştır. Yapılan 
tahkikat neticesinde kadının akıl 
hastalığına müptela olduğu mey-

raber .gitmelerini teklif etmiş:fr. 

F ortuna bu teklife ret cevabı ve
rince rJalitle münaka:aya ba,'.ı· 
mııılar ve ağız kavgası esnasında 
rehinden jiletini çıkarını§ ve ka
dıJ!.ın yüzünü muhtelif yerler.İn· 
den yaralamış tır. 

Dün Haliqin altıncı asliye ce
za mahkemesinde duruşma&! ni
hayetlenmi,tir. 

Mahkeme Halidin suçunu sa
bit gördüğünden ve kadının yü
ziınde jılet yarasından bir .iz kal
dığından suçlunun 14 ay hapsine 
karar vermiştir. 

s.-r.ım--_J 
.ciJÜNDIEN 

ı ~. 6_~~J 
Konservecilik 
11:=>3 ugün gazetemizde olı' 
C:) yacağınız bir havadil 

göre, E.lsner adında Viyaıı 
bir grup memleketimizdeki f. 
bandoınu:zlarını toplayarak ~ 
lan it.~mek için Türkiyede 
konserve fabrikası açmak 
tebbüsüne girqmi~tir. 

Bu vesile ile hatırlatayıJll 
konservecilik en karlı işlerd 
biridir. Hele bir de meyva 
bilhassa balık konserve san• 
kurulmak şartile memlek~ 
mühim bir servet temin et 
mümkündür. Her sene, deıı' 
döküldüklerine şahit old 
muz balıkların, konserveciJ 
nasıl mühim bir varidat rn 
baı olacağını isbata bilmem 
:ıum var mı? 

Bu itin ciddi tarafı, bir 
taka tarafından bahsedeyiJıı: 

Hikaye bu ya, adamın 
serçe konservesi yapıyor ve 
konservelerden sandık sa 
öyle ihraç ediyor, öyle • 
ediyormuı ki kazandığı p 
koyacak yer bulamıyormuJ. 

Bu hal, bir arkadaıının 
katini çekmiş. Arkadaıın me 
nı mucip olan nokta, konse 
eilikten bol para kazanmak 
ğil, nasıl olup da o adaman 
~dar mebzul miktarda s 
temin edebildiği İrnİf. Nih• 
bir gün konserveciyi yakala 
rak bu merakını anJatmıf, 
kııtırmıı: 

- Bunda muhakkak bir 
var. Herhalde bu serçelere 
batka bir §ey de karııtırıyor 
~yle olmasa bu kadar serçe 
darikini akıl almaz. Anlat 
lım? demİJ. 

Muhatabı bir müddet i 
dan sonra: 

- Doğrusunu anJataca 
ama kimseye söylemiye 

- Vallahi söylemem. 
- Dinle öyle ise: Serçe 

ne eıek eti karııtırıyorum. 
- Ne nisbette? 
- Yarı yarıya! 
- inanmam. 
- VaJlahi yan yanyL .. 

serçeye bir eşek! ... 
KÖR KAOI 

Ahşap 
Evler 

Rumelihisarı içinde~ 
ahşap ecler yıkzlaca 
Rumelihisarının içinde bu)uıı 

ahşap evlerin yıkılarak surl• 
dahilinde hiç ev bırakılma~ 
Belediyece kararlaştırılmı~tır. 

Ancak Müzeler idaresi bunl 
dan ~ski olanlarının yıkılma 
doğru b~lmadığından keyfi}'t 
bir kere dahn tetkik olunması 
ruri görülmüftür • 

--<>--

lzmir manif aturacılarına 1 
bin dolarlık akreditif veri 

İzmir Manifaturacılar BirUğ 
100,000 dolarlık akreditif tıt 
edilmiştir. Bu akreditifle Biri 
Amerika devletleriler a;ram1 
anla~ma ol:nayan dığcr metti 
ketlerden manifatura temin 
lecektir. 

Askerlik ilanları 

Şubeye davet 

Fatih Askerlik şubcsiııden: 
S. 8. MI. Süleyman oğlu M 

met Kadri (332-96) 
Fatih Malta Se.rıi;iizel cad 

72 numarada oturan bu sub• 
çok acele şubeye nıünıcaatı. 

1 

Soruyorlar / 
- __.,/ 

Maç günleri Fener bahçe ,ti 
dandan çıkanlar, Ya Kadıkll 
iskelesine kadar yaya yürü 
ya da durak yerlerinde tr, 
vay beklemek mccburiyetiJ' 
kalıyorlar. Hele çıkış saati" 
rinde, İstanbul Tramvay ;dt 
resinin Beıiktaş stadı önüııl 
yaptığının aksine olarak bil~ 
dan geçen arabalara hiç yo ... 
aldırılmamasına herkes şaıı1o' 
ve bütün sporcular soruyor)~ 

- Bu gıbi ıeyleri f81" 
Tramvay idare.5İ düşüm.:mi)'o" 
sa buna stadyom idaresinin ~ 
tebbüs etmesı, sporculara 
spor seven halka hu suretle ~ 
yardım göstermesi icap etJP"' 
mi acaba 7 .• 
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Harp Vaziyeti ' 

YAZAN: 

ilııan BORAN 
(Başı 1 :lnclde) 

lir• Alman ve Fin lntaları Kareli· 
den leningrada doğru ilerleme• 
ie çahııyorlar. 

2 - Baltık memleketleri 

cephesinde: ----. So.,et - Donaburg istikame· 
Üllde dün öileden sonra kıtaları· 
:-- timalifarkiye doğru nüfuza 
~ eden düıman arumda 
M file muharebeler bqlamqtır • 

lih.rebeler devam ediyor. 
Aını.n - Donabura' dan ti

baale doğru yapılan ~an taar· 
l'1laQ çok tiddetlenmiftir. Sovyet· 
~ buraya takviye kuvvetleri ,ön 
L~ler_şe de Alman ileri hare· 
qbııa durduramaımtlardır. 

:..::_ Merkez cephesinde: 
. Sovyet - Mins'in timalitarkİ· 
~e ve cenubuprkisinde çok 
Iİddet}i muharebeler cereyan et· 
~eclir. Alman ordulan büyiik 
~etleri Minsk'ten ( 90) kilo
~ mesafede toplanmıfbr. 
;-~ yarına te,ebbüsleri 
lcıtalaruruzm anudane mukave
~ ve hava kuvvetlerimizin 
ı-...affakiyetli harekat ile akame 
&e "irablmlflır. 
ı. .. .\1ınan - Sağ cenah iizerine 
M~ eden tank te,ekküHeri 
f ~'ten ( 90) kilometre meaa· 
~-mühim bir muharebeye 
-·~dır. 

~up cephesinde: · 

cllL Sovyet - Luk iatikametinde 
~ ceaabuprkiye doiru nii· 
~-~~ te,.bbüel İne ete.anı 
-.te; fakat diİpDlınm bu PY· 
~i latalannuzuı akı ve anu-

~ffmeti karpuncia kı· 

.1_-'bnan - Şimali Moklavya· 

... hareket ed-. Alman ve Ru· 
~ tetelddilleri Prut nehrini 
ıer-:.ı _ _I• 
-~ır. 

A4•i müiibualar: Y ukan· 
daJci ınalUmat iki tarafın resmi 

lctebliilerinclen 've Berlin • Moa· 
ova nlllni luıynaldanndan kar
~ --.tile buliaa edil
lnlf Ve nuibtelif cephelerdeki 
muharebe vaziyetleri ortaya kon· 
?bcıttur. S...... -... ı:Muık --eri mfflôhauw W- ...
~ilir: 
Şimalde fngiliz yarclumna ma• 

~i obnak ve Sovyetle irtibatı ke· 
~ makaadile Mormansk Iİ· 
~ Alman kıtalarile cenuptan 
il..ta edilmiftir. Fakat Finlandi· 
,, Cephesinde en mühim' muba· 
~be bölresi Kareli ~ar. 
L "'Yetler Finlandiya harbinde 
.._lluu yapamanu,lardı, ,timdi 
~.Fin yarmuana nud dur· 
..:~ merak uyanclarmakta. 
~ Leningradın müdafaaa, Mos 
4 ~ uzak emniyeti ve Kara· 
• ~ llZMID 5ovyet cephesinin 
"-""S obnu.a • Dinyeper boyun· 
~i için elzemdir. 

'-kak memleketlerinden reri 
~ Eatonyayı İltili ve burada· 

Sovyet kıtalarma --=..t.:. ve "it ---.-P 
lba.1:~ için Doaaburs'dan ıi· 
ı...~Ye Leainanıda dojnı 
~Yan Atman yarmaaumı bir 

~Ya dönmesi teblikeai var. 

) • Sovyetler bu bölseye takvi· 
' lcaa.vetleri röd'dermıekte ilabet 
~dir. Eier Alman taarru· 

~ tevkif e~emezler.'le Sovyet· 

~ Eatonyayı da tahliyeye v• 

~· rölü prkma çekilmeye 

------ IWacaldarchr. 
ı...._ ~·m ( 90) kilometre tu· 
~· :rani Diuyeper boyunda 
• ~ tank ve z..bla birlilderile ::;et bava kuvvetleri arumda 
~ ~İr muharebe baflanuttır. 
• ~ Mimk etrafında bir 

Jr~ilt açtıklara ve fakat reride 

~ piyade tümenlerinin • bü· 
!.'iiı lca.unıarile • bu bölseye be
il._. Jaydamadıldan anlatılıyor '-.t. muharebeye ririten Al· 
de L tankları ve bincfirilmit piya
AL .. talancbr. Eter Sovyetler bu 
ıaa- ileri hareketini bir muka· 
._ ~ reri atamulana ce· 
... ~ ye pnaldeki Sovyet cep· 
ih.':''"11un daha ,arka almmaları 
..,. edecektir. 

C._Pta Luk'tan ve Prut bo· 
~ Ukranyaya doiru Alman 
~· devam ederken bu cephe. 
be; 1 ~ekita Sovyetler Minak 
~deki vaziyete uydurmak 
~ yetindedirler. Fakat biz 
~ YelcUn Sovyetlerin Dona nehri 
bo.. hndan ve bilhaua Vitebak • 
.,_. ~burr üzerinden cenuba doi. 
~ hır nıulcabil taarruz yapmala· 
~ doinıı buluyoruz. Sovyetlerin 
" taktan mahrum kalmamalan 
d~epbeyi düzeltmeleri için bu 

"Y.nJ bir h11r .. k~ttir. 

VATAN----------------------.-------------- 3 -----=-
Hikiyelerimizdeki 

ölü tipler 
Bir hikayede asıl olan vak'a d~ğil ı 

vak'aya bürünen ruhtur 

( 
YAZAN: \ 

____ M_e_h_m_e_t_K_A_P_L_A __ N __ , __ ı 
İnsanlar görUndüklerinden çok baş 

ka türlUdürler. Böyle demekle onla· 
rın iki veya üç veya dört .. yüzlülUk· 
lerınden şlkAyet edecek değilim. Bu 
da onların ne mahiyette olduklarını 
bllmemize engel olursa da, ben, re
alist olmak ısUyen bir hikAyecinin ve 
ya bir romancının karşılaştığı zor
lukları anlatmak istiyorum. 

«Roman, sokağa tutulmuş bir ay
nadır> diye blr söz vardır. Bu, haki· 
kate uymıyan bir t~bihtir. Çünkü 
sokakta bir çok ınsanlar gelirler, ge
çerler ama, bunlar romanda gordü
ğümüz IManlara hıç benzemezler. 
Hepsinin ruhları elbıse ılc, zahiri hal 
ve tavırlarilc örtüll1dür. Yürllmek, 
durmak, öksUrmek tek başına ne ifa 
de ederler? Daha fazlasını görsem, 
meseıa. bir kavgaya şıı.hit olsam bile, 
hakikatin ne olduğunu bilebılir mi· 
ylm? Haklk&tten kavganın sebebini 
kastetmiyorum. Kavgayı yapan in· 
samarm içinde geçen, o hAdlseye ta
kaddtlm eden haleti ruhıyeler safha· 
smı demek istiyorum. Biz seyirciler 
bunları asla bilemeyiz. 

Bir hlkAyede veya bir romanda a
sıl olan vaka de~ıldır; vakaya blirU· 
nen ruhtur. Gazetelerde her g\in bir 
takın\ facia haberleri okuruz. Muhar 
rirler bunların sebeplerini de yazar· 
lar: <Aşk yUzUnden, para yUzUnden, 
hiçten çıktı> derler. Fakat bununla 
bir hikAye arasında dağlar kadar 
fark vardır. 

Diln, ÇehoCun hikAyelerini okuyor
dum. Muharrir bir genç kızın tıyat· 
rodan döndükten sonra yaptığı şey
leri anlatıyordu. Yakanın esası he· 
men hiç. Saçlarını çözüyor, oturuyor, 
aşk mektubu yazıyor. Polis sütunıle 
alAkası olmıyan bir vaka ... Fakat hl
kAyenin içinden, on altı yaşında bir 
kızın sevimh, temiz safıyeti fışkın· 
yor. 

Dff görünüşten ne kadar ayrı, ne 

tadan ibarettir, Balzac'ın dehasını i· 
zah etmez. 

Bütün gürültü şlır etrafında dtın· 

ınekle beraber, bugünkü edebiyatımı
zın en dikkate şayan tarafı hlkAye
clllğimizdir. Asıl yenilik orada olu
yor. BUyük 1Stikbal de onundur zan· 
nederım. Yalnız bazı hıkAyecilenmlz, 

realızm diye, bize hayatın dışını an· 
!atmakla iktıfa ediyorlar. Kıyafet hal 
\'O tavır, muhit tasvlrlerı dışarda gor 
dllğümüz şekildedir. Fakat bunlar 
ölü şı:ylE'rdir, ruh değillerdir. 

Bundan mAda, bır kısım hikayeci
lerlmtzde, cııosyal sanab namında 

bir ıa.ndişe, insanları bir zemberekle 
hareket eden kuklalara benzetıyor. 

HıkAyelerımıze giren koylUlerln he
men hepııinin birbirlerine benzedlkle· 
rl görülüyor . .Mekanizma şudur. Ezi
len köylü, ezen hükümet memuru 
veya eşraf, buna göre ayarlanan bir 
vak'a... tnsan ruhunu bu basit dUs· 
turla izah etmek, nazariyelerin do· 
ğurduğıı hatadır. Bırakın insanlar, 
kendi kendilerini anlatsınlar! Bir fer
diyet, bir şahsiyet olsunlar. Yok. sos. 
yal edebiyatçılar buna müsaade et
mezler. İnsanlar, onların dedıklcri şe 
kılde hareket edeceklerdir! 

'Bu nevi tesirlerden uzak kalan bir 

hlkAyecimizi tanıyorum; Sa it Faik. 
Onda insanlar, çocuklar, kendi baş. 
larına, kendi keyiflerine göre yaşı

yorlar. Bu hürriyetten geniş bir te

nevvü doğuyor. Sait Faik, ayni za

manda, hayatın kabuğu ile de alAka· 
dar değil. Onun adamları dünyaya 
kendi içlerinden bakıyorlar, DUnya 
onların içinde bambaşka oluyor. Asıl 
realizm de budur zannederim. Sosyal 
sanatle realizm birbirinden çok fark· 
lıdır. Birincisi nazariyeye, ikincisi ha 
yata bağlıdır. 

Mehmet KAPLAN 

kadar hakikate uygun ve güzel ya· Kartalda sıtma mücadelesi 

~,_G_E_N_C_L_E_R_i M_ı_z_A_R A_s_ı_N_D_A_.~ 
Gençük gükseügor 
Yüksek 
Osman 

Mühendis Mektebi 
Taylan, bize altı yüz 

üzerindeki müşahedelerini 

Rektörü 
talebe 

anlattı 
Eskiden yüksek, müstesna bir talebeye ancak 3 • 4 senede 
bir tesadüf edilirdi. Şimdi her sınıfta o kıratta bir, iki talebe 

var. Sebeplerden birisi harice talebe gönderilmemesi 

j Yazan: A. B. Y. 1 
hariçte meslek tah 
sill görmek üzere 
talebe göndernıek 

sayesinde temin e
dilecek verım az
dır. Müstesna ve 
isUdatlı talebe ha
riçte bulduklan ilk 
lmk~nlardan isti· 
fade etmekte ve 
pek iyi yetişmek· 

tedir, fakat daha 
orta derecede olan 
ekseriyet. seneler 
ce vakit kaybet· 
mekte ve bUyUk 
bir kısmı, bizim ye 
tıştirdiğimiz lale· 
benin seviyesine 
varamamaktadır. 

SebeP, şudur: 

G cçen gün 
Yüksek 

Mühendis mekte. 
bı Rektorü Os
mai Taylan'a va. 
purd'a ra.stgeldim. 
:Mektebe devam 
eden gençlerin ıs. 
tıdatları, yarınki 

mesleklerine a
lakaları, seciyele
ri hakkında suaı. 
ler sordum. Aldı
ğım cevaplar, 
gençlik hakkın· 

da sağdan, soldaı;. 

bobsttı, sathi, alıl 
kasız, zevke düş
kUn, diploma av
cısı diye duydu· 
ğumuz iddialara 
ve hükümlere hiç 
te uymuyor. Bu 
işi daha etraflı 
blr şeklide anla-

Milli Şefımiz mektebi ziyaretlerinde mektep müdüründen 
izahat alıyor 

Bizim li.eele 
mni.zin sevtyeııt Av 
rupa liselerin
den aşağıdır. YUk
aek Mil.bendill 

mıya merak ettim. Evvelki gün 
Yüksek Mühendis mektebine gide· 
rek bütUn bir gün geçirdim, mek· 
tebl gezdim ve talebe hakkında ma 
IQmat topladım. 

Neticede şu kanaate vardım kl, 
Yüksek MUhendiS Mektebinin genç· 
ler hakkında yaptığı tecrübe, maa
rif sistemimiz ve içtimai hayata a· 
it ideallerırniz bakımından dikkatle 
tetkik edilmeğe değer. Bu tecrübe· 
den icap eden dersleri alırsak bir 
takım hatalı gidişlerin önUne ge
çebiliriz. 

Birinci sınıfın sene sonu lmtihan
larınde. alınan neticeler, gi~in isti. 
kameti hakkında açık bir fikir ve
rebilir. İki sene evvel 120 kiJflik bir 
sınıfta ilk devrede bUtOn imtihan· 
tarını tama.mlıyarak sınıf geçenler, 
beş kişiden ibaretti. Geçen sene bu 
miktar kırk sekize ve bu sene alt· 
mış bire varmıştır. 

E skiden vasat seviyeden çok 
yüksek ve müstesna bir ta

lebeye ancak Uç, dört senede bir de
fa tesadut edilirdi. Şimdi her sınıf· 
ta o kıratta bir, iki talebe vardır. 
Harika nevinden talebenin bu kadar 
çoğalması umumi seviyenin yüksel· 
diğine pek açık bir delildir. 

mektebi, mevcut vaziyeti oldufu 
gibi karşılıyarak derslerini ona gö
re tertip etmlf ve Avrupa. ve Ame
rika mühendis mekteplerinin dört 
sınıfına mukabil altı sınıflı diye ku
rulmuştur. Hele birinci sınıftan 
maksat, doğt"udan doğruya lisenin 
bıraktığı noksanları tamamlamak· 
tır. 

Bizim lise mezunlarnnız, ecnebi 
mühendis mekteplerine kaydedil· 
mekte zahmet çekmiyorlar. Zaten 
bunlardan bir kuımı ticari maksat
larla açılmış müesseselerdir. Aagarf 
şartlarını yerine getirmek '8J'tlle 
her gelen talebeyi kaydederler. Fa
kat kayıttan sonra talebemtz bir 
defa lisan m~külAtlle, sonra da 11· 
se seviyemizin Avrupa liselerinden 

1 SiY ASI iCMAL ! 
Hindistan 
cephesi 

:V azan: M. H. ZAL 

G eneral Wavell Hindia
tana bqkunwıdan ol· 

duiuna röre tnrilizler yarm 
Hindiatanda bir cephe lmrala
bileceği ihtimalini röze alıyor
lar demektir. İtalyan orduauaa 
karıı küçük bir kuvvetle hazır • 
ladığa hareket neticesinde dün· 
yayı hayran bu .. kan, Tobrukta 
aldıja tedbirlerle Alman taarna
zu karıwı.da Mıaırı kurtarabilen 
adamın, ıözclen diittiıiüne ve 
hareketsiz bir köteye atıldajına 
ihtimal vermek için sebep yok
tur. 

Hindiatanın bir harp cephesi 
haline relmesi ihtimali kal'fl'ID• 
da; Hintlilerle İngilizler arum· 
daki münuebete ait me.1elelerin 
tünün davalan arasında yer al· 
mua pek tabiidir. 

Şuna fÜphe yok ki Hintlilerin 
büyük bır kumı ile lnrilizler a• 
raıında kuskunlük vardır. Hint 
halkı, Japon tehlikesini de, nui 
tehlikesini de du) duğu halde 
İngiijere Hindiatandaki yiizlerce 
muyon haikı kendi davuana 
bajlamanın ve umumi bir tekil· 
de mücadeleye sevketmenin 
yolunu bulamamıttır. Bunun 
bqbca sebebi, lnciliz mİİltem• 
leke idaresine ait kökleflDİf an· 
anelerin Hint • fngiliz münue
betlerinin bugünkü icaplara uy. 
IDUUY mani olmaudır. Bu an• 
aneler eski ıünlerden kahmdır. 
Hint balkı aruında ayırıcı te
sirlerden istifade etmek ve bun· 
ları her vesile ile arttırmak eua 
üzerine kurulmuttur. 

Simdi İngilizler Hint hudut· ı 
laruun bir harp cephesi olabile
ceiine inaoıyoriana enoeli HiD
diatanda naüfterek bir dahili 
cephe kurmalara lizun relecek· 1 

tir. Bu da eski wal'eri bird•· 
bire unutmak, Hint halkile Jaa. 
kiki bir aulbe ve a±ı=s1a 
varmak teklinde oWNlir, 

Vaziyet bu bakımdan kartı· 
lanınca General WffeU'İla Hin
distana batkumandan diye sön· 
derimesiıtin, Hintlilt;e cloira 
yeni bir siyasetin batlaDIJCI ola. 
caiım mantıkan beklemek ... 
zundır. 

zılmış. 
K•rtal v~ civarındaki sulalç 

Bir sUn :Mercan yokutundan c;ıkı· mahaller aivriainek olmamaeı lçin 
yordum. Hava çok gUzeldl. Duvarla· Sıtma Mücadele ~~muru tarafın· 

Y üksek MWıendis Mektebi 
Rektörünün müşahedelerine 

göre, TUrk gençllğlnln seviyesi gün
den gUne yükselmektedir. Gelen ta
lebe malzemesi gittikçe iyileşiyor. 

.Sen~e~ nneye i]ınan neticeler a
rumda iyiye doğru, devamlı bir in· 
kifaf vardır. 

Bu neticeye varılmasında son &e• 

nelerde Avrupa ve A.merikaya ta· 
lebe i&ıdeiilmemeıdnln çok &rirt 
olmUftur. Eskiden memlekette ye
tişen talebenin kayma.fi harlce gi· 
der, bizim mekteplerimize kaymak 
altı kalırdı. İmk6.nsızlıklar yüzün. 
den harice talebe gitmeyince bu 
kaymak kendi mekteplerimizde kal
mış ve hele Yüksek Mühendis mek· 
tebinde umumi seviyeyi yükselttiği 
açık bir surette görlllmllştUr. 

geri olmasının sebep oldufu noksan--------------

dan muntazaman ılaçlamnakta ve 
rm arasından günel}e doğru atılan ye -sıtmanın önüne geçmek .için çok 
şil nebatlar& bakıyordum. Bir arka· çalışılmaktadır. 

larJa çarpıpıaktadır. !nıtiban mec
buriyeti olmadıtr için her sene da· 
ha Deri denlert takip etmekte, fa. 
kat bunlan tamamile kavrayıp tem 
sil edememektedir. 

daşıma uğrıyarak beraberce Heybe· Simdiye kadar yüzü mütecaviz 
Uye gitmeyi tasarlıyordum. Birden, sıtmalı tedavi ~dilmiş olduğu gibi 
bir iki adım ötemde bir adam yere bu hastaların i18.c;ları memuru ta· 
yıkıldı. İki adım ötemde! Biran ev- rafından evlerine gönderilmekte 
ve! onun yavaş, yavaş yürüdüğünü, ve hastalar tedavi altında bulun· 
çul bir elbiseye bUrUnmüş olduğunu .durulmaktadır. 

Eskiden ilk lmtıhan devreııine gt. 
renler ve btltün imtihanlarını ve
renler parmakla gösterilecek kadar 
azdı. Talebenin çoğu, bir kısım ders 
leri ikinci de\Teye bırakır, imtihana 
ginneğl göze alanlardan bir çoğu da 
ikmale kalırdı. Son sınıftaki vazi
yet bile aşağı yukarı bundan iba· 
retti. Rektör Osman Taylanın fikrince 

A vrupada bulunan talebemiz harp 
mUnasebetile memlekete dönünce bu 
bakımdan pek dikkate lA.yık m~a
hedeler yapılmı~ır. Bu talebeden 
çoğu, A vrupada bulunduklarını id· 
dia ettikleri sınıfm buradaki mua
dili sınıfa girememifler, bundan bir, 
iki sene aşağı sınıflara kabul edil· 
mişlerdır. Orada bile diğer mevcut 
talebeye nisbetle geri kalmışlardır. 
Yollar açılıp talebeye hariçteki mele 
teplerine dönmek imklnı verilince 
içlerinden bir kısmı buradaki Yük· 

sek Mühendis mektebinden daha 
çok istifade ettiklerini söytiyerek 
tahslllerine burada devamı bizzat 

rördüğümU hatırladım. Zavallı yerde ,.. 

Gazeteleri okurken 
epeyce çırpmdı, etraftan adamlar U· 
şüştü, imdat otomobilini çağırmaya 
vakit kalmadan öldü. Niçin? Bir da· 
kika evvel ne dUşUnüyordu? Hayatı 
nasıldı? Bilmiyorum. Kendi kendime 
ifte acıklı bir hikt&ye dedmı. Fakat 
bu hikAye det'il: realite parçasıdır. 
Ve dıştan görenler iÇin hiç bir şey 
anlatmaz. 

Mağluplar 1 ~~malt için ~yle yazaa idi dana ı yazılmıt. .. .. . 

Se,~ . l S d .. S lh ıyı olurdu: Altı kaval. uatü ıe~ne dıye 
• ıamı zzet e es ın « u a «Bu harpte ltalya, Macaristan, buna derler. . 

Romancı, hayatı bizim gördüğü
müz .,akilde görmez. Daha dotrusu, 
o da bizden fazlasını göremez. Fakat 
tasavvur eder; ruhi davalar, inaan 
tipleri yaratır. Bunu nasıl yapar, bit' 
sırdır. Balzac, «Yazmaktan görmete 
vaktim olmadı> dermış. Filhakika 
hayatı hakkında t,.tkıkler yapanlar, 
eserlerinın uzunll ..,,ı ile hayatının U· 

zunluğunu mukayese edince bu sözü 
tasdik ediyorlar ve dıyorlar ki: 

dogru> baılıkh yaz!sından: . Romanya, Finlandiya, Slovakya Meteliğin rolü 
cBu harpte ~up Fransa ile ile mağlup Fransa da Alrmnya· 

İ~ya, . Macaristan, Romanya, nın yanında bulunuyorlar.» 

tercih etmişlerdir. 
Bu mU.ahedelerden çıkacak ne· 

tice şudur ki, burada henüz bulun
mıyan ihbeaa sahaları hariç olmak 
Uzere Yüksek mühendielik tahsili i· 
çln kendi mektebımiz tereih edilme
lidir. Bu mektebi, bUtttn Avrupa 
mektepleri bir mühendis mektebi 
diye kabul ediyor. <Doktor mühen
dis> sıfatile ihtraas görmek üzere, 
bizim mezunlanmızın iyileri seçilip 
Avrupaya gönderilmelidir. Nitekim 
bu ~kilde Av.rupaya gönderilen ta· 
lebe, doğrudan dotruya Avrupada 

Fmlandıya, Slovakya da Alman· Alt kaval 
yadan yana bulunuyorlar.» 1 ••• 

Üç Yıldız'ın «Bedava yemek 
nasıl yeninn.İ:f> batbkh hikiaye
ainden: 

İnsan bunu okuyunca ilk tesir- cHakikati saklıyan damga> 
le Almanyanın yanında sayılan baŞ'iıklı bir cReaimli makale> 

«Ben Anadolunun ıöbetinde 
üç bet kUl'Uf aylıkla nuıl didin· 
djğimi, meteliluiz çoluk çocuk 
sahibi oldujumu ••• » 

bu ınülletlerin hepsini mağlUJ> sa· den: 
nıyor. Halbuki Fransadan başka· cTalihten ftiyet edenlerle, 
sının mağlUbiyeti henilz tahakkuk talihten memnun olanlar arasın· 
etmem.iştir. Eaasen biraz düşü· da sizli bir inceleme yapmız » 

Çoluk çocuk sahibi olmakta 
meteliğin hiç bir rolü yoktur ki 
meteliksiz çoluk çocuk sahibi oi· 
mak mühim bir §e'Y aayılsınl 

nülünce muharririn de yalnız Bu yazının üstündeki resimde 
Franaayı mağlup olarak kasdettİ· ise talih kelimesi: 

c:Hayal t&leminde y141ıyordu. Rea· 
liteye gayet uygun evhamlar görü· 
yordu.> Bu kelime nihayet b ir yaf· ği anla§llıyor ama insanı pfırt· ccTalb Sadun G. SAVCI 

Mesut ve hayran bir hall vardı. Saadetine he· 
nüz inanmış görünmUyordu. Ara sıra yüzUn· 
de halinden memnun adamlara mahsus bir te
bessüm beliriyordu. Doktorun bu d\lşkün ha· 
li, Madam Turpln'in hiç te hoşuna gitmiyor· 
du. 

Odrey dedi ki: 
- MUsaade e<tinız de kahveyi ben vereyim. 

Madam Turpln. Siz yoruldunuz, bugUn ... 
- Asıl yorgun olan, heyecan geçiren 51.ZSi· 

niz yavrum! 
- Ben mi? Niçin? 
Madam Turpin yine kendi kendine dti~Un· 

dü: 
- Ne garip! Sanki ezeldenberi evli imiş 

gibi bır hali var. 
Odrey ~akacı bir tavırla Herbert'e sor· 

du. 
- Kahvenize kaç feker koyayım? Bunu 

henüz bllmlyor•m, öğrenmem !Azım .. 
Herbert kahve içmediğini ve kahve yerine 

bir kadeh likör tercıh ettiğini söyledi. Genç 
kadın kocasına dedi ki: 

_ Sız gidip daha konsolosla görll!fe<:eksi
niz. değil ml? Ben de bavullarımı kapalaca· 
ğım, daha epey işım var. 

Madam Turpin hayretle Odrey'e baktı. Ba 
vullarını kapatmış olduğunu bilıyordu. Ne
den böyle soylemişti? 
Kocası çıkıp gidince Odrey Madam Tur· 

pın'e yaklaştı. lrı güzel gozlerile ona yalva
rır gıbı baktı. Ve yanına oturdu: 

- Sizinle yaln~ Jıalmak istiyordum. Siz· 

EDEBİ ROMAN: 

Y a:zan: Franeis de Croisset 
den bir şey rica edeceğim. Ne olur? Bugün 
son günümüz .... 

Madam Turpin genç kadının güzel yüzUne 
dikkatle baktı Odrey'i çok sevmekle beraber 
ruhunu, huyunu iyice kavnyamıyordu. Genç 
kadına her gün biraz daha fazla bağlanıyor· 
du. Fakat kendisine yabancı noktaları oldu· 
ğunu da hissediyordu. Odrey gidince ne ka· 
dar yalnız kalacaktı! 

- Ne olur, Madam Turpin falıma baksa· 
naza ... 

- Ne diyorsunuz? 
- Hani bana bir gün iskambıl falma bak· 

tığınızı ve çok iyi şeyler dUşUrdüğüntizü söy 
lemiştlnlz. 

- Evet, hatırlıyorum. Fakat cenabı hak· 
kın ve kaderin işine kanşmak doğru değil. 

- Şimdi gıdiyorum, Allah bılir bir daha 
ne zaman görüşeceğiz. Reddetmeyinız, ne 

olur? 
- Fakat iskambil yok. 
Odrey gülerek: 
- Ben ""tirdim dedi. 

TEFRİKA No. 7 

Çeviren: Rezzan A. E. YALMAN 
Çantasından bir paket klğıt çıkardı ve 

masanın üzerine koydu.· Uzun .zamanlardan· 
beri Madam Turpin genç kadının bu tarzda 
gfildllğüntl görmemifti. 

Odreyin yüzünde saf bir çocuk yttzane 
mahsus mAnAlar vardı. 

- Fal açtığımı günah çıkaracağun zaman 
itiraf edersem papaz beni azarlar. 

- Kolayı var, söylemeyiniz. 
- Olmaz. Sonra bu günahımı nasıl atfet· 

tlrirlrn? 
Madam Turpin çevik hareketlerle klttt· 

ları karıştırdı: 

- Kesiniz, dedi. Sonra kAğıUan bfı'8 tak· 
sim ediniz. lşte bu ev hayatında saadet, bu 
çocuklar, bu para .• 

Odrey sözUnU keserek: 
- Beni dinleyiniz: Merak ettiğim şeyler 

bunlar değıl... Bilmek istedlğım bambaşka 

bir şey .. Uç gün evvel Londraya bir telgraf 
çektim. Cevap bekliyorum. Benim için haya
tı bir mesele ..• Adres olarak sizi verdim. Her
bert'in bu işi bilmesini istemiyorum.. Bentız 

bir cevap gelmedltini himnetçlniz bana e6y· 
ledi. 

Madam Turpin merakla cenç kadmın yn. 
zUne baktı. Odrey devam etti: 

- Size her vakit gibi puuız oldutwnu 
söylemefe lllzwn yok. Bu maumı .. Herbertin 
de fazla bir maqı yok. Vlkd. belki iyi a
damdır fakat kusurları da yok değil.. Meee· 
ll hasis ve kibirli, ayni zaımnda da kukanç 
tır. 

- Aman yavrucutum. Kocanaıı bu IJUD· 
de taıuyoreamz ~terek ha.'81mmn hali 
ne olur?. 

- Ne olacak! Ben QOk dtlfündibn aeyaba.-o 
te çıkıyoruz. birçok ~yler görtlp ötrenece
ğbn. Resim çekmesiJıi bilirim. Yazı da ya
zarım. Aklıma geldi. cBir gazete mubblrlilf 
alayun> dedım. Babamm eekt bir daetu 
(Evenınr Nevıı) gazetemntn aahibidir. Beni 
çok sever. Ona. resim ve yası gtindenneyl 
teklif ettim. Eter kabul edene cep Jw'Çblı· 
mı ve elblae paramı kendim kıu0mlf olu· 
rum. Böylece Herbert'e yOk olmam. 

Bir erkekten para istlyebllmek için onu 
canımdan fazla ııevmem 16zun. Halbuki Her

bert'i hiç sevmiyorum. Neden ytnıllme böyle 

bakıyorsunuz. Yolasa beni ayıplıyor mmıı

nus? 
- Hayır, hayır, sadece yeni nealin ne ka· 

dar aykırı fikirleri var diye dUftlndOm vıe 

mahzun oldum. 
(Aılma wr) 

tahıılll edenler araam4a nadir ıe...
düf edilen bir derecede ı.tida.Uar 
göstermtştır. ısviçrede ta.hailini ya. 
pan Adanalı Mustafa ınaa bana bir 
misaldir. İaviçredeki !Mkt.ep, bu 
gencin yaptığı doktora tezinin bu 
yolda tezlere aıt ölçü ile :misteena 
bir ilmi kıymeti oldufuna karar ver 
miştlr. Ytlksek Mühendıs Mektebi 
Rektörlüğüne yazdığı bir mektupta 
diyor ki: 

cBu tezden 1200 adedi kendi he· 
sabımıza bastıracafız ve ilmi kıy • 
metinden istifade edilmesi için dlln 
yanın bütün mWıendiiı mektepleri· 
ne göndereceğiz.> 

Mustafa lnan bu ay memlekete 
dönüyor. 

Rektörle beraber mımarf e&erle
rine ait sergiyi, lAboratuvarları ge. 

zerken tesadüfi surette diğer bul 

istidatlı talebenin ismi geçti. Bun· 

lar tam bir iiste halinde bulunmak· 
tan uzaktır. Belki en ıstidatıı bir 
kısurı talebenin isnu hiç geçmemif· 
tir. 

Bununla beraber misal diye buı 
ieimler :ınkretmekte fa,-da eörilyo
ruın: İşte 1nlmarl kısmı ilk ıımıfm· 
dan lsmail Utkular... EnrirgAnda 
muayyen arazi üzerınde yapılmak 

üzere çlzdıği villl pllnı çok dik· 
katı celbetmi4tir. Yine muayyen bir 

(Deıvamı Sa. 5, Stt. 1 de) 

RADYO 
CPROGRAMl.J 

a..&H .......... 
7.30 Program ve Saat ayan, 7.33 

Hafif program (Pi.) 7 .45 AJana ha· 

berieri, 8 Hatif programın devamı 

(Pi.) 8.30/U5 Evin saaU. 

13.30 Program, Saat ayan 13.:13 

Türkçe pIAklar. 13.~ Ajans haber
leri, H Riyasetıcllmhur bandosu, 

14.'5 Tllrkçe Pllklar, 15/15.30 Dans 
mt1zili (Pi.) 

18 Program, Saat ayan, 18.03 

K~ık ,arkılar, 18.30 Konufmt. 

Memleket postası, 18.40 Radyo cu 
orkestrası, 19 KonUflDa 19.15 Rad· 
yo caz orkestrası programmm de
vamı, 19.30 Saat ayan ve Ajıı.na 

haberleri, 19.f5 Çitte taaıı, 20.15 
Radyo gazeta;I, 21>.45 UnutulınUf 

şarkılar 21 Ziraat takvımi '" top. 
rak mah8tllleri bon&lı, 21.10 Din· 
leyict ı.tekleri, 21.40 KonUf!Da (Q4l 

nUn meseleleri), 21.M Radyo salGa 
orkeBt:ruı, 22.30 Memleket saat a
yan, Ajau haberleri, 22.'5 R&dJo 
ealon 01'luılltrUUUn devamı, 22.1515/ 
21 Yandd pngnm ve 'lgıpn'f 



VATAN-'""-------------------------- 1.7.Mt-

~ T~~fo~e Casuslar ~ nun-~~~~:u~!~~~~ :~!~~~··-
~-------------------... ~ içinde htdıselerin ta&kubu Met& baş sat blJdttUliS tekflde inkipf etmiş- 1928 muahedesi bisim için de meri-s 1 t 1 k I• n c 

1
• s e , ,. m döndürllctl btr fekil almakta ve 80n tir. Irakın bu vaziyete ratmea, letik· dir ve TUrk - İtalya mllnasebatı, o u a n v e altı aylık devre zarfındaki siyasi ve llllnl teyit etmek sureti1e mtıttefikl· esaslar dairesinde dostane bir seyir 

yahudi Jozef Ta si 
asken faalıyetler, böyle kısa bir za. miz İngilterenln göstenniş oldukları takip etmektedir. 
mana. maddeten sığmayacak kadar, itidal ve basiretten dolayı kendilerini 'l'Urk - Alman muahedesinin ak· 
hacim ve ehemmiyet itibarile hayret ve Irak millet.ini f&Y&nı tebrik ıörü- dinden sonra, Avam Kamarasında ce
verici bır manzara göstermektedir. rUm. reyan eden müzakereler, hepinizin ma 

( KA .. :llN ) 

Vücudunuzun güzelliğini nasıl 
muhafaza edebilirSiniz? 

Yazan: lllıaa •OBAR 
-11 -

Son zamanlara kadar bizden uzak Suriye hadüıatında, Türklyentn ro- IClmudur, Başvekil Çörç!I'in milzake-
eahalarda cereyan eden, takat ini- ltı, tahmin btıyuracatınız veçhlle çok relere yaptığı muhtelif müdahaleler, 
kasleri bütUn dunya ıle beraber mem nazlktir. Surlyenln coğrafi vaziyeti, ve Hariciye Nazın Eden'in nutku, 
leketimizde de kendılerinl hlsaettlren emniyetimiz bakımından haiz olduğu Türkiye - İngiltere rnünuebatmın 

Venedlk cUmhurıyetı Osmanlı dev- fethine çıkılır mı dıyc şaşacak5uuz. harp facıaları, nıhayet Ttlrkıyemizi ehemmiyet ve sonra da orada bırlblri- hangi ~lara istinat ettiğim bUtUrı 

Y~di parçadan mürekkep güzel 
ve kullanışlı bir short 

leU ile hudut tayını için tefebbUste Fakat bu " bı şeyler için yer yüztln· her taraftan çevıren yangınlarla U. le çarpışan iki devletin bizimle ayrı dünyaya gösterm~lr. 
it "I -· ............ _.. _ _.. 

~··- --.J: -- ----, 
~ ~' ·- ---·-··· • • • 

bulundu. Bu teı,ebbtlııten sonra hu· de şimdiye kadar nıcc büyUk ordu- yanıbqımıza kadar &okuldu, atdt. ayn olan mtınuebetleri, bu nezake· Tllrk ve İngiliz milletleri tam bir 
dutlar CUmhurlyetin Macarlııtan kral lar harekete ııelmiş, kan gövdeyı gö- Balkan harekt\tı ve onu takiben "Irak tın derecesini gtietermek için k!fıdir siyasi olgunlukla bıribirlerini tanıya
lartle yapm1' olduklan mu~e e- türmüştür. Vaktilc Roma imparaton hAdiselerl, Suriye vakayli ve en ni- zannederim. nk ,.e anhyarak mUnasebeUerınl bu-! 
aaalarma göre tayin olundu. Yani Ve- çelerı Burıanın meı,hur ipekli ku· hayet dünyanın en muazzam iki or- Bu hAdiselerin üıbeti ne olursa ol- günkü itimat, hürmet ve muhabbet 1 

: 'd' •• ... ~. : ... 

1 ~ 1 
\.a\ T,.o~ ~ı 

_________ : 
- .. nedlk ctlmburiyeti de kapitulAsyon maşları içın kocalarlle bayağı kavga. dusunu blaman hamlelerle blriblri kar sun, Suriyenin bizim için haiz olduğu seviyesine isal etmlflerdır. 

denllt!n bul lmtıyazlar kopardı. Bu ederlerdi. Gemlik kıyılarından Bursa şısına dikl'n Alman • Sovyt-t mttha.- ehemmiyet değifmıyeceği sibl Suri- İnbilız milleti, TUrkUn ahde vefa. 
işte Venedıkh Balyoz Cuvani Korer ovasına doıtnı yapılan yolun hikmet, rebes', bu .son ayların asırlarca anı- yelllere karşı olan sempatimize de sını bir çok vesilelerle denemif, an- j 
Safiye Sultandan çok yardım gördU. Roma saraylarında Bursanın canım lacak hareketleridir. halel gelmlyecektir. lamış ve ona. itimat etmıştir. 
Arada Kiyera lmılnde Yahudi bir ka.. meyvelerine w güzelim kUJll&flarma Bu muazzam inkiptlar öntlnde, Mevzuubahis ettiğım mUdahale ve 
dm vurtaıık yaptJ. Buna harem ter- dayanıyordu. Tnrklye siyuetindeki istikrarı ve Alman • Sovyet ~İ nutukfarda bize karfı gösterilen an- j 
c\lmanı ve Yahudi tabibi Salamon Onun için tafmayınız. Selim za- hedef birlltlni isbat etmek için se- •• biz • l&YJ.f, ancak blribirlerinden şUphelen· 
Natan Eakena.ziyi de lAve etmellyis. manında ekAblr arasında ayyqlık al- çen klnunuııanlde •ize vAkl olan ma.- Alman - Sovyet muhal'ebesi mu- mıyen iki memleket arumda vukua 
ÇtınkU bu Yahudi vaktüe setareUe dı yürüdü. Kanuni SWeymanın wl-.Jı ruzatımı, kellmeal kellııı.slne tekrar vaceJıe1lnde Türkiye, slyuetlnin, cot celebilir kanaatindeyim. İngiltere dev 
Venedil• gönderilmiş, orada dostluk- ettiği devlet tefkllltı vezirlere, kadı· etııem, bugUnUn icaplarına olan mu- raf1 mevkilnin tabil icabı olan hattı let adamları, o TUrkıye sıyasetinın e
lar eclinmifti. Bılhıuıea kızı Venedlk· lara, defterdarlara ve nlpnc:ılara da- tabakatlne ilAve veya tayyedllecek hiç hareketi derhal ittihaz ve tanda te- sasen bu sulh yolunda inkişaf etlltl· 
t:e ka1nuftı. Duçe tarafından himaye yanıyordu. Ama Sultan 8Uleymandaa bir cihet olmadığt tebarüz eder. reddtıt etmenıif ve hllk6metiniz, bu ni bilirlerdi. Binaenaleyh Türk • Al· 
g&-tlyordu. TabU kızının Venedikte aonra ikinci Selim zamanında kadı Evet, arkada.tlar, bu,Un de size, al- muharebedeft dotan vaziyet önünde man muahedesinde kendilerini hayre
bu Jıiınay•ine mukabil Yahudi Sa· ve mUfttl meyhane açıp flettiler. tı ay evvel llÖyledltım aözleri tekrar- Ttırkiyenin bitaraflıj'ını Almanyaya, te dUştırecek bir nokta mevcut dc
lamoa da Venedik clbnhurlyetine ait İfln köttısU, balık bqt&n kokar der- lıyarak hitap ediyorum: Sovyetler Blrlifine ve dlter dev- tildlr, Buna rağmen en bUyük dU.· 
iflerde bütlln maharetini kuYanarak Jer. omet actamlal'uu fi9k ve fücu- lıl lleUn ve 1nemleketln seltımetl 1- Jetlere reamen tebliğ etnıı.,tir. ma.nı ile dostluk muahedesı yapan ve 
eııtr1kalar çeviriyor, fQkran1nı bu re .artıkliyen bu ~hlk, orduya çln ittihaz etmı. olduğumuz hattı ha Bu hattı hareket ahdi vaziyetlere o dostluğu tutacağı malClm bulunan 
aureUe ödüyordu. Bu Yahudi de sa- da ya)'lklı. Neferler alay için bJrbi· reketln Uıabetl, görttlen lnklf&flarla uyswıdur ve Türkiye menatu bakı· mUttetıkinln ha.reket.ıııl, saınimt zih
rayda barem menaubelerinin en mah rine (Şarabın en iyisi ba büyükler· bir kere daha teeyyttt etml• ve bizim mmdan en dolru ve hayırlı bir yol- niyet ve anlayışla tela.kki etmek, tam 
rem adamları sınama girmişti. Ve- de1t ltangietnde bulunur.) Diye sorar· yegt.ne gayemiz olan masuniyet um- dur. mlnasile centilmen olan bir millete 
zır Solcullu lıleilmet Pa.ta Jozef Taei ıar, beAıı da ba &1Rilnç w çtrktn mev desi, t'.aahhUUerimize tamamen ndık, Arkadaşlarım, hla bir fazilettir ki, bunu burada 
gibi bunu da devlet 1'1erkıden uzak· Mldan kf"Sa çıkanrlardı. Bunun f. slyaaetimizdekl şuurlu latikrardan iyi Yine bu geçea aylar zarfında muh- ıöylemekten hususi bir zevk hisıet-
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tcUMA 

trUMA~ kATI 
l&ftlrınat& muvaffak oı.mamıftır. çtncftr ıa, Kı'bnsta Magoeenin zap- neticeler alınmaamı intaç etmı,ur. Ulif -devlet adamlannın 16yledlkleri mekteylm. 

Venedik dilberi Safiye SUitana ge- Unda ~Her, air millet ukerle- Bu iyi neticelerin en 'b&flnda, Tllr· nutuklar, siyasi faaliyetin mtllllm a- M-1-L-t L.!!L!.L.J::.:ıu: Carole Lombard'ın fevkalı\de bir 
lince, 

0 
da Yalludi tabibi SeJomon ri .-. 88rh""'•-a daldt'ar. ı::ı...r .... ktye. Almanya mtınuebatınm aydın- nuınnı tefkll etti. ~ 1Mnun .... kaJ'fııında e-- ....,..... • V"' -.. d ti siv.se..:_:_ teni vardır. GUzel bir ten sahibi ol-

....ıbi Venedik balyozutıa mektup giln- mahsenlfrinln k•-ı....·ını kırdılar. Yıl lanmaeı .ve TUrk - Alman 08 u- Bunların umumi mAnaları Userinde -~- ~uuu •• .......... ... ' ıı.•....:ıı G mak marifet değildir. Asıl mesele 
derm1' ve hudut la!'inl lıt'erlnde lM>- ıan,.... Klbris .-ablie ist.ediklen ka ğunun fıl~:~",:k:ratassı ~e,me .. :::_~:kl el· tevakkuf etmiyerek, her birinde bize Muhterem arkad&flarım, bu Allah vergı81n1 iyi muhafaa ede-
ta..ı.a. röet,eriJecaM-1 vaadet-M.til'. dar _.h,.. oldmar. çenlerde, ,,_.,.. P ve ......,.., n • alt olan kıaımlann, tiL evveldenberl Yine, son zamanlarda nutuklarında 

J_., • ...-~ ~..,. "'T tiran tm· ı ""' ki Al bllınekt r. ı,te Carole'de teninin ıtt· 
Venedlk -'lu.. ... , elemin ıaml geçen ..._.__1 ze ik e 1• 0 an .ı ur ye - • takıp edegeldlllm1z ıiyuette hiç kim ve n-rlyatında sizi Uzduıı.ıınu bildi· ~...... .ıK....,. Setim saltanatının b-lnci ahed . U n-d ..,.. o... zelli6 '1n muhafaza etmesini bilir ve 

_ ...... k K .. _ a..""'- ..... '"T manya mu esı, lmzası ı nwı en seye dokunan bir cihet olmadı ..... ı ...... ~m bir no'"ta belirdi. e. 
Y....-i arıaı ı,era ~ ~·r- auı· aene.tlnde Kıtıris adasını fethetti Fa- ..... •"" o• " bununla da iftihar eder. Naaıl mu-
•-- .. ,_ -ıer -......-, 0 ela ce- · itibaren meriyete girmiş ve akdine teren aöslenn, muharipler arumda -a. 1 keti izi b ~ ._ T"';J' ., ... .-..~ • .., kat Joael T .... eme m n lr parçası Uzerln- hafaza etUğine gelince: Her zaman 
vaben Yenedtk cllllle meett aşatıda a8'yi WMtlmıyalım: SeliJn saik olan zihniyet dairesinde, her lkl bile bir fikir vahdeUne veeile ıe,kıı de, bir takım emeller IZhar edilmiş 
--ı. mektubu -: bir g8n lıfret Melninlle Kıbl'J9 ...,..mn tarafça tatbik edilmekte bulunmuş- ettiğini ve bunun dünya mukadderatı oldu&.• reaınl .. ı..zıardan iddia ve yi- esasını hıyar ve Y"1! salata yapra-
~- .rn--r-- t ed in esi i h eu -· ğının leşkıl ettlğ kremler kullanır. 

cJılalCbnml• olMln ki, ıa,ıera cMi- dmı ı.ı.. ınıç.dı wı bulllt stbi sar- ur. Bu muah en PY n ve a- için hayırlı bir allmet oldufunu e- ne mukabil rumt a&-ızlardan tekzip 
k .k1 -.A- H ıc- v "'hl - 6 " Ha!tada bir defa yüzüne buzlu ııu 

--•• ile tır&\derd.,..rtz klldlfe vtınl .._ oldu. Bb' anıllk Joaflll -.. .... ..ı ..... 1 unıuıaeını ar .,~ e.. ..,. · bemmlyeUe zikretmek lllterlm. olundu. Bunlar üzerinde tevakkuf et-J--~ • ._,,, ...... ,,.. .... """1 ta "hinde ••"km-'- h ile komprea yapar. Ve me"Yllimtnde de 
oım~. Bunan dolayı size mMe- ıs '" n ,,. ... """" uzurttnua ar- TMih bir sUn bu muauam mtıca- mek ve muhakemeler yürütmek nl-'*--• ~ cakJadı ve ona: c teditım ohtrsa 21etti. dele emıaaında Türkl.,•ln rolünün ne yUzllne ııık ıık çilek ezerek yapı.ır· 
fekkirtz. .u..,...leh bu ·~·tz _,ı aeal Kıbriee ıa..ı --~..-.... dedi ., yetinde değilim. Yalnız furasını söy- rır. Çilek cildi gtlzelle9llrmeye, ha• 

0~. Şeltin.-h ve hllfızt tKn ,,..__.-e.M> · Ayni aözlert tekrardan içtinap ede- kadar ineanl, ne dereceıerde hUıınü.ıl· !emek isterim ki, hük6metiniz, bütün 
Sultan Jılehmedtn w.Neel> BeltmUı w~ haHode \lel'difı bu l't!k şurumı bllhula telı&rUz ettir- yetle m .. n oldulUbu k&ydedecelctlr. bu haberleri Dk güntınden itibaren yatiyet vermete birebirdir. 

llelrtupta .......... bu hecliJeniz ~ 'IJBIWf, Yaıhudll'f çıMıeılerı çıkar- mek ieterlm ki, bu muahede, bir dev-. Fakat daha burftı'de•ı, nı1y~· mUca- haasaalyetle takip etmff ve velevkl • 
•yl ~> ellıtl ~ iM· dı. Herif dereyi görmeden paçaiarı renin Acil ihtiyacını sunl bir surette 1 delesi bütUı: '11d1etile devam ederken hayal sahaaında olsun bu sözlerin ku- Loretta Young'un ıözıert ..-ne-
nabdlr. sıvadı, derhal eYinln kaplama «Kıb- tatmine yarayacak lklUerden deflldir sarfettiğimiz meaa!, dosUuklarımıaa laktan kulağa söylenmesine allkaaız dir. Onun da kendine mahsua blr U&· 

KanuRl Sultan SWe,man Rodoll a- riıı kralı Jorıeb diye btr levha utı Ta1'11 ve devamlı bir vasiyetin ifade, • e taahhtıtlerlmize vermı, olduğu- kalmamı,tır. cı var: 8 Gr. Borate de Soude'u 200 sr 
dMnU ülı. CJıllu fellaede 8eKm de, ve bir de Kıbns hUklmeti arm&llJll ve tetlbttini tazammun eden eeulı ve- muz kıymet, ııijzUnıtlz~ olan ladllka- Sizi bUtUn kuvvetimle teının ede- muattar suya atar, iyice çalkaladık· 
benk ~ walJıli lllen Kıbria a· kondllrdu. s kalardan biridir. t.mlz, medeniyi'!:. dünyaın önUne açık bilırim. Bugün de, yann da. ayni has- tan sonra her gece yatarken göstlne 
dUJnı aJmata karar veıöi. P'akM Artık bu vaatten sonra Joaef Taıd :Müzakeresi •numda ıöst.erilen alınla çıkmam 21 t~mln etmif l>Qlu- aaıılyett gösterecek ve nerede kimler birkaç damla bundan damletır. Bakı 
febmıh 8dmia iMi llanınMa en gok rallat dwabillr mi? BllMüDe varmak hU.U niyet ve bir an kanmu7&ft 11&- n.17or. ~ 1ıll ııt t- fmlll ~ bu 119~ .... 

recede üpte- için ~de SeHmi körftklemeğe ko- mimtyet ha\a~, b s!JZlel1min kuv· Devlet reislerinin nutukları yetleıi yakından takip ederek icap c- ua ı yın o , ar akmaz g zlerini 
lmtl olan teY &fll'l de m yuldu. SeUınin de l'tinderilen .#."ılar· vetK delıllerlnı teşkil eder. bol ..ın suyu ile b•"yo --·ıı.. lh ıtm oldutU KJbris şaraplandır. Bu .. ~ Alman devlet r'isi HitJer. '6 mayıs den karar ve tedbirlere teveıısWden ..... ... J._• • 

la KJbris --..ı ... ına lptillsı arttı al tm lfle en tıü)ll&k roMl O)RUy&D da !lor· .,.._.... Ballcanlann iıııtW hrlhlı nutıcundı TUrk -- A:man dost geri kalmıyac&ktır. m e ez. 
raı, ut.tı. te11Jati bir Ylllaudklir. lut\!na verdili kıymet. tebarU:& eW- Aziz arkada.flanm, * 

llultaa Süleyman zamanında Don· Nihayet Setim Paditah oidu. Bel- Muhterem arkada.şlarıın, rlrken, memlelceUmıa için kullandığı Dftnyayı yerinden sarsan bir badi· lılaurcerı o SUlliven fasla mak1* 
mikez adında Portekizli bir Y..audi grattan ıwdetinde, en mahrem nedim )ı[Wıarebenln son zamanlardakı in· k,:..rneıer, Hariciye \'o.cillnin de •iae Te öntlnde, harp felü:eUerlnden bu· dan ~!anına&. :Mllmktın oldulu 11..-

ler sıraaına geçml' olan Joeef de kip.narı öntınde, hUk6metiniz daimi arzetm'• oldu ... u V-""hlle, bütün ""'-k ...n..e kadar uzak kalabU .... '• olan azız ı.taabula geldi. Bu 9dam, sözüm ona "" e ..,. •... • .... • • ..., dar tabii hissini verecek, sadece cö-+_.._....... Sukaıun ayaklarına kapandı. Bu ka· bir teyakkua içinde ve tasviblnlZe ik· mllletının kalbi 1e t.ıta.ı> eden ve 0 vatanımız bu saadeti Türk mıllctlnln luri9tlJU okll"'tu. Fu.t ~la zU aldatacak şekilde boyanmayı ter-
J>&ll1' 'bota gltmedı, Setim eski doa- tiran etmiş olan siyasetimizin ana kalpte hakiki ınaı<esler 'bulan keli- ruhunda mUndemlç mertlik, dUrUst-seldlldıen llOlll'& kendi nHUetlnden bir t _,. ... " cih eder. Bunun içtn de yana.klan ve 
una .,.. .... e bir ıw.r,wk olarak hatları üzerinde yUrüyerek faaliyet- r:ıl' er o:m·.ı;~.... JUk ve açık kalplilik hissiyatına ve 

YÜUIM kw tutUMau. Ben'tralıl Hav dudakları için mayi halinde ruj kul· 
«Naksol ve Slklat adaları dukalJtı- ~e bulunmaktan hali kalmam1'tır. Bu kilrsUd· ;1 ı:cndllerme h.naretle Büyilk Şefinin etrafındaki mllll blr-

vaa llem "*1 Aeın de zen(indi. Ya nD ı. ..... ...ıu. Naluıos dukası tatanbu· Asırlardanberi istlklAI u""runa kan laıur ve cildinin renginde pudra sU-
.. -. --.. ·--· lııU kadımla evle ..... ..,..~ o tıı~t>kkilr etı•:c:;ı Yec.~ nddcdcrim. lik kanaatine ve durumuna medyun dan da '"'_ ...... +n .. 
.._ ---· • la celbedilerek uledıldi. Yerine "'A"- dökmn• olan Balkan memlelwtlerinde bu}··---ı..•-.. ır. rer ve on sonra J ... ......,._ '""Y. 

k 
.. _._ y-. ..ııuı.. -'-'! Jo. ,....., ..,. Bizim hiuly'ltım a da bUyUk Alman ... u ..... ...u ıu bi f u bo ..ı\.,,. lca1 

nere .... ar -• ...... ve muhlis Portekizli Yahudı geçU. Bun- yannki te•ekkUIUn iııtlklAle müstenit r ırça e yanın J ..... e an 

----·-' 

--6 T--' _..__. _ .... B aureüe --'-' ., milleti için aynidir ve onun da doat- M Uetimlzin sarsılmaz azmi, her r-·• il On · ı her 
- - - -· • ...... ~ dan IOIU'a kabak Vened kl!lerın - .... bir te.,ekkUl olmuını hararetle temen ... a.aını 6 

er. un ıç n zaman kmn•• _,....,_ -- _ _._ .... _..... .. ... ·-·k o&a bu y ....... , .....,... ., ıuıuna kıymet veren, medeniyet A· kendini sa.yana k~ sevıı hisleri bes rrt\Hl h tabii ci -r ._, •""e "-..uc· Yahut 
- ... - ve -· n - da .... tıadı. Zira VenedıkHlerin IC•e nl ederken, bu dtleklerimiai tatmin °-' er saman 

1 ır. 1 artık ..__m __ ._ bir eıw.-
K Val

,_, a.h-- Selbn ile r- • lemindeki yüksek mevkUne hürmet• lemeel, her enen kalbe kendi kalbini -o .... _..... U-J• 
tıtabya ... .,...- denlaindeJd menfaatleri bir Yahudi edic emarelere de malik bulundutu- * •a-'- b --wu .. .ı-ı. dmt oldu. B\l doeU1ılkta. incı ve mil· den bir mUletlz. Aydmlatmıf ve ihya açmam, bizim için bugüne kadar ol· -- unu J_... ............ ll'alıla 

cevber bedtyeierin, borca para wr· uıruna mahvolmuştu. Bu i'te tabll muzu .söylemek isterim. etmiş olduğumuz dosUutun saf hava- dulU gibi, yarın da en kuvvetli ta- Kendinize yaz lçın gtiae1 ve kul- rar ebaiJıorum, lııtenenls :rent 
menin ve nefia KJbr1s şaraplannın Yabudinbı parmafı vardı. Irak ve Suriye hidiael.i 11ı içinde, bundan böyle hiç bir aui- hatfuz Amili olacaktır. lanlflı bir Short yape.bitırstnts. Bu- ln8' da alablltntnts. ....... 
Tıabudiniıı epeyce LflAe yaradJtı mu· (Arkut ._.) tefehhUm zehll'inin kantmamuını btl Hük1llnetinia bu hasletlerde buldu· nun için uzun uzadıya kUm&f alma- veya ll:almca -.ara bir Jnunaf 

Irak hldlaeleri çıktıtı vakıt. dos- tlln kalbimizle temenni ederiz. tu Jnıneti, mllzahereUnlzle bir kat ya bile JUzum yok. Az bir parçadan ı&'ebllll'. Blı llMrt T JIU'G&Claa 
bakz!:!brYabu"8ertn Osmanlı &arBt)'t (!) Haımaer tH1 taektuhn Mlulm tunnız Irak milletı ile btılbn ve on- İtalya htlktmeti reill Muuoltni de dalla arttıracak, sizin çlzdlifniz yol- 95 cm kadar bir kumaştan bunu çı-1 rekkepUr. PatronUllUR ~ 
11
_.. ,,. 4"let ....,me bunuı aOk Venedlk evnıll hMlnee~ eldvtw larm mtlttefikl olan İn&'ilteN arasın- 10 hallran tarlbH nutkunda bl• b- dan vekar, allk6net ve teyakkmla karabllil'llin~. Kıyıda k&Jede bir a- malt için ölçWerlnlzt l7iOe aluus. 

malan. perde ark&lmda dolaplar oe- _,..._... ymıyer. daki ihtilA.fın, l:aa dökWmebisin bal- tane kelimelerle hitap edl)'Or. Ken· yi1rQmekte devam asmindedir. ra~ınnız muhakkak ki bu kadar rada r&sterdlttmb patronlar ff 

• ........................................ !!B ...... l!!!!! .... l!!!!!ll!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!l!!!! .. 1!1!!1!!9!1!!!11 .. ıııım!l!!l!!!!!l!!l!!!!!! ...... 1!!!!1!!11!!!!111 ...... !!!ll ...... m!l!m!l!!l!!!!'!!!!!ll ... lll!l!llll!!!!!!!!!l!!!! .. lm .... • mara tba1nedfr, vtrmelerl tnldtat clevriııtn baflanrıcı ~ kumat 11ertne 
olan lklncl leHal aamanında b&flar. Hayattan parçalar: - eanıı kanun? Size bu ~-- ı&1lldUIU libl CUSbUs, ,,. ,.. 

veaır &okullu Mehmet ~ın ca- Nadir Bey B ..• ye tayin ed8dttl H 1 K A y E t1 veren kanunu tigrenmek t.terim. dan 3 cm kadar dlklf pa:yı bll'ılld!I 
aulula ilet o1aıı bu Ull8Ul'larla na- Mmllft büytlk llir eevtnc duydu. Ha- - Faııla Böze lüzum JOll madem- rak k•lnls. Ondan aonra dilemek 
811 ınQc8lhle etuttni Uçlınatl Jıılurat ymtı ek8eriy. vatan toprakJanDdılll ki ben burada kaDuAU tawU ediya. ten bOe dettJdlr. Korse.f klammm 
deninde epe,ce 1~· dl'8ftda, Anp çöllerinden KatkM rwn. fU h&kle töztım cle bir kanun· kMı ac*tır 'tle ~ uk$S1. 

Ama bir KıW!a ..,.abı tçtn ada dattarJna, ..ıllk 1'adilerden bir tek dur." tuta'. 
dUUli apcı bulunmayan boz klriara Bundan 80IU'& genç kadın •lkısültı 

O niyete y•yıver 
gitsin 

llir ............ lake•· ,. ..... ı.w., ....... .... ..._._... .... ..... 
W....Ftıbt,..-.._,.._ 
,..._.._.. 'swpdrir. 
.... t HIRW ...... 2 ..... .... 
-··· 91111.a.a. ı..ilts'hn,-•w' .... ..... 
<im.- eıı •ı 
-lle-9wra~dıw? .• 

o.,.JGıa•.-.. .,_.,.._Wt_tlk•nre· ...... , ........ ~· 
Gifrnll ........... , 
-Hınl ..... . ,... ........... . 
D-.Gına ....... .... 

............. 11 .. ... 
_ ......... t ıkı _..,_ ..... ,... ____ _,_ _ ................ 

~ ~- leci etraf evleriftdeki içkl .alral&n· F [ R s A T niısi her halde hatırlarsınız.. jandannalann araaında. hllkamet ko-
:Mtital'elte onun eenelet' dren ava- nın l>.:lfında ıreçiyor, bQttbı v&kıalar 8elDih& Hanurı artık meseleyi bil· natından ıırkarıldı. Adi bir katil sibi 

re ÖllU"Öntl Yikıt trıtiZ&ına eoklnuş, köylü "e faku· halkın alefhine kapa· tin çıplakhijle göriyor, vuiyeU ya- karşı k&hvehaneleria önUnden 191?-
IMl'k• ı*l 0 da au.1atft. goluk oo- nıyonlu ••• Nadır Bey eenelerin kafa-

1 

v-. ya.v .. ka.vrıyorclu. Nadir Bey nlip tevkifhaneye Mvkedlldi ... 
cutwaun yanına dinmaı,tU mna için- smda btriktlrdii'i tecrübelere da;,ana. Y 8Z8ll : -.raftan ..... Beyin o seneki bozuk Nadir Bey bu babfırl aldıktan ıson-
de dBiml btr bekleyiş, kafasında ya- rak B ... de yıllarca kaldı. NamUI ve maMu!Ontl ytlksek fiyatla satbrma- ra btlyUk bir lnflalle hWdbnete ko,-
mn kalan bir lfin tızUntüsünü duy•- faalletinden hiç b(r fedaJcariJk yap- •ecıA llAIAI yınca 1'te onlar da fırsat gözlemeğe tu. Müddeiumumiye, hlkime. hattt. 
dı. Onun k;in B ..• ye tayin olun""'1tll ınadan tırııda kaldılcça iyi bir IM9t&i ~amıflar, aten ellerinde olan hll· kaymakama hepetne baş wrdu. J'a-
btlyQk l»ir 16tuf J1bl kabul etti. A- kuandı. Onu tanıdıtım amanlar ter mObrem '* Nbeıbe dayamnuay· Jctınet adamlarını cephe olarak kul- lcat hepsi de ondan kaçıyorlar, r&ıttk 
nadolunun bu filin kaaabuuıda hu- kırk bet • elli ya9lannd& vardı. Şıf- da Mç rahatıma emı.dlm dedi. Fakat l&nınafı taMl'lamıflardı. Demek bu inek tıtemlyorlardı. I>Mnek ki adalet 
4utıar4a ~ yorulan vücudO manca ve .şen görllnU.,lU bir adamdı. .ttir IManlar onu mahktm eanek istiyor- onu koa'Umuyordu. Vill\yete uzun bir 
nU dildendirebileoekti. Artık bqmda Eter hldiseler hep ayni f8kllde ~ vuaıem bmu tcap tyor. )ardı bal telgraf yazdı. Pastahaneye k09tu. 
een.eı.ln lalerini t&91yan Wler be· vam etse, acı ha,yat tartları birbirini - Vulfen!S ne tee yapınıs. a.msba Hanım ne ~ ne yapea Poeta müdtırtl yapm8ıC1k bir IMbcu· 
11rmıı,, omuzlan öne dofru hafifçe takip etm~ bu nefeli ve düı1ıet - TelAf lbuınlllJldtır. Kemı.Mtte kendini ne kadar müdafaa et.ile yine blyetıe esne Mlstılfl: 
etillUJti. ~akat. &illeri ~ ~· adamm kahkahalan belki Mil B .. 1n :::'1 o!:":!'ec':';:U:~ lnartul~acaımı anlamakta g11çltlk - Beyefendi dedi. IJtındt emir lıl· 
111811 karfllıDda ıeçea ceacılik çal· ııemasmı çmlat.caktı ... Oldukca Min Kaymakam tekrar 8kllrd1l, ,_.. gelanedt. B9fmı kaldudı. Oldukça dun telgrafınm çekemem. BDerl 1ral-
ıarWn parmaklıtmı kaı,eı o tlltib- bir 80ll bahar ıttntlJıdü. Nadir Be;rin kandu ,,. .onra: sert bir aeaıe: lan ba#lanm1' eankt blt' saln'a orta-
dat ptRlerine ~ padM dil· Jcanm S-W. HalUln IHM&lelerin· - MakMdDMP u1ıyorUm dedi. Fa- ınnd& brralnlm1'b- Hapiahu.,_ Jta. 
fÜ808lll' ~ Oldukça mamv, deki bir komifUdan çıkmlf evine p- - s.tıD liWlfni& mı.ttrtlkte ne .... adaleti .......... ı. 11811ll görmeye kOıflu. K.ıapıdald :tan· 
•e &üWJn bQrtak ıettıanaa bwıf- Jl7ordu. Yuna& bir ~ 7Ül9f- fllıi **' lal'fetUtınlsl hatırlıyabi- "at ltiç bir _.. 

0J-- darma ihtnAttan menedilrniftir diye 
..., Ulabahk bir kawlır. tı. leotk mi9lnlıl? lemiha Banma llu,lk yapamıyacatnuzı hatırlatmak f8te.. onu içeri alm&dı.. Nadir Be)'tn bls. 

'l'opraldan d8nyanm her' tanlı· -~ 4ld. IC&JlnakUn bir flflUnldda doÇUldu ôntncle Jcu. rim. Ben burada elin!F.de kalımf Acls at vUA7et'.e ptip ıelJIMli. bakJwu 
_...__ • bir kadmnn. Beni yere vurmakla vah 1 

D& --1 aaJan -Be sıhallldnf 11ey J1i1ı1 alıp getinneınt ~ .. S.- ruJan tusatın Seftlfllttni IOrUYGI' Si· ar&m.881, binblr do ap Ve lahkirle l.v 
'büJUk bir eervete ...., etmifl'b'. Pa- " hınmım )"elltll" olae&lmı&ı wn· kit edilen k&nsmJ uıcak dört sen 
ra onblar lcln eeu mA.nlımu ifade ..U. Barum bu davete bir mAn& blydt. tınıyorum. Ancak kendinlsl yarın na- IOnr& JcurtarabilmiftL ln.anın ~-
etmes. Her mUfkültl halleclen bir a- Y«'mtlilekle beraber kaymakamı ta- - Ben, dedi. Vatanmı sever btr aıt mtldafaa edebtleeelfnlzi dUftlnlln.. IUk l8tedili bMde ltlinin çıkmalll&· 
nahtar mewtlndedtr. O amanlw, IUdllı tıotn daftt llebebini onun at· kaduımJ, nlilletsnıtn menfaatlerine ay Kaymakam hiddetle yerinden f~ ., ...ı çıktltı Ulde lfitUr_..... 
bir ınemur orada ancak Mftl'lnlerln mndan tJlrenmek ttmidlle hükQmet kın bir '8Y dUftlrunem bile. Hakkım- ladı. Yanıııda oturan jandanna n- ne güçtür ... a.mth& Hanım •eGifdill 
o,vuncall Olarak y...,abiltl', adaleti lsonaflna kadar ıekll. Ocleda kayma. da liJıe iyi rapor •ermlfler. mandanına dönerek: buhranın ~ aon aenelere 
teırwB etlftelr ~ bel1lenıt bir .. kunclen bafka Ud Jdfi ve .unswtı - Düdcat edin 'bent tahkir ediyor- - Duydunuz nuı diye 110rdu. O da kadu kurtulamadı. Onun 91DMll ne-
tam dt.1* Uç ay pçmedllı ..,.,._. iki ~ vardı. Semiha Hanım IUDUZ. tasdik makammda hafifçe bqmı rede oldu#wlu bilm110rum. Fakat 
aıtma lr.onUt arpwı ka1luiU ile yu- &108 bu manzaradan llrktU. Sonra - 111• -.U türll düfQnmtlYo&'• eldi. Bunun t1Hıine kaymakam atır baksJSlılm Uzerinde bıraktılJ IU'lm· 
fartanır giderdi . Nadır Bey B... ye tereddütle IÖ9teril811 ~peJe otur• IMll UltUnllM bile alJnnl&IJn. atır mHad&D çıktı. Semiha Hanımın tJ1l yıllarca çeken pnç kadrnın bu 
seidiCi çere'erde oram ı.te böyle bır du. Ka.ymalwıı ...ıne mUt.bakkim ~ imla ,..ınden kalktı. önüne s•liP durdu. gönlerin dttrtı.t adaletini ıOnnealni 
....... arMt,...Su. xa,....aı.m, bir allenk ~ igiıı 1ıUUC ... - lalUn 4179 balD'dL 8ta1 mah- - Beni makamnnda tahkır etaıe- candan f8terdlm. .. Hayat bu.an il· 
~ k• ın4Hı lfl1tl JlıllctaMt1 ..... isim ~ laer torıtı mWli)'eU aa- m. tlMl1De lill UHıı namına ı.vk1f ~ o1d""1 Udar korlcunçbır da.-
__.. .. kbueltrin bitin ,... - - buraJa ~ .. ı.aaa. rt111 Mitlerini tekit ettili· edtJıorum. ...- JUS4f 

Bu 8bmt, nnkll ....... &7ld 
te dtıtmeler ,... a)'Jd reüte bir 
merle l8llenlnıe 4lalta l'Ole1 oıur. 



- S.7.94T 

Merhum General Kazım 
Dirik'in cenaze merasimi 

DUn vefatını tecssUrle haber ver
dlğhnlz Trakya Urnumt l\1Ufett1şl Ge
neral Kl!.zım Dlrlk'fn cenazesi evvelki 
akşam, otomob!lle Edirneden şehrimi
ze get!rUcrek GUlhane hastahanesine 
te,·dı olunm~tur. 
U Vıı.slyeu Uzerinc 1zmlre götl\rU!mek 
~re cenaze dUn sabah GU!hane has-

aneslnden alınarak askeri mera
~ınle Galata rıhtımına getirilmiş ve 
saat dokuz buçukta Bandırmaya ha
reket edecek Marakaz vapuruna kon
muştur. 

Sabahleyin saat sekizde, TUrk bay
:tına sarılı olan tabut Gülhane haıı-
111:::,ınden alınarak alay hareket et-

let~enaze alayının tınUnde motosik· 
d bir inzibat kumandanı, arkasın
~ be9 rrıotoslkletll ve bunları takl
ın: bir atlı polls mUfrezesi, askeri 
Y !bat kıtası, şehir bandosu bulunu
llor, arkadan da cenaze otomob!U ge-

Yordu. 

Cenaze merasiminde Vali ve Beledi
ye Reisi Doktor L{ltff Kırdar, Orge-, 
neral Fahrettln Altay, İstımbul Ko
mutanı, şehrimizde bulunan İzmir 
valisi ve bır çok tanınmış zevat bulun 
makta idi. 

Cenazeyi rıhtımda. Denizyo1ları ve 
limanları umum mUdUrleri karşıladı. 

Saat 9,25 te merhumun tabutu va
pura konmuş \'e bandonun çaldığı 

matem havası dinlenmiştir. 
Vapur, saat 9,30 da hareket etmiş, 

rıhtırm kenarında bulunan başta LClt 
fi Kırdar ve Orgeneral Fahrettlı'ı Al
tay olduğu halde, orada hazır bulu
nanlar merhuma son tazim nişanesi
ni de yapmışlardır. 

Cenazeye Ba.şvekllimiz, Dahiliye Ve 
kili, İstanbul vilAyeU, örfi idare ko
mutanı, İstanbul komutanlıa'ı, Li
manlar umum mUdUrlüğü ve daha bir 
çok arkadaşları tarafından çelenkler 
gönderilmiştir. 

Gençlik yükseliyor 
(Başı 3 Uncüde) 

Yerde hır doktor muayenehanesi vU
CUde getirmek Uzere verilen bir va
tifeyı o kadar iyi halletmiştir ki, 
:UnıeyyjzJer şu hükmü vermişler-

r: «Benim dıyen değme mimar bu 
:~lenin lç.nden bu kadar muvaffa 
ıı~eUe çıkamaz.> lsmail Utkular, 

sınıfta göııterdlği istidadı tutar
sa &"ÜnUn birinde tanınmış bir Türk 
llllrna--·-. diye adını her halde duya
eatız. 

d AftıkbU Gökdoğan Yüksek MUhen 
~8 Mektebinde hem muallim, hem 
d lebedır. Avrupada doktor mUhen
tals Olduktan sonra eski mektebinin 

lirn heyetine girmiş, fakat ayni 
Zamanda mimarı kısmına talebe ya
~llıruş, dört seneye ait derslerden 
bllıtihan vererek projelf'.rlni yaparak 
lr senede mimarlık diploması al

llılftır. 

p ertevnlyal lisesinin mezunu 
b olan HalClk, vaktile mekte-
ın kabul imtihanlarını birincilikle 

feı:ırnıiştı. Mektep idaresi kendl
s· 
kinde derhal ikinci sınıfa geçmek 
a9iliyeUn1 gördüfü halde HalClk, 

:~ imtihana girmiye bizzat talip 

1~rnış, ortalıkta görünmemiştir. 
tebe anın 11on günü tesadU!en mek
butu!eldltı taman idarenin teşviklle 
hiç h lrn~a bırden girmiş, 
sınıfa aıırııg-ı olmadığı halde ikinci 
IClk da b c!Jl)\le geçmiştir. Ha-

geJecek sene melctçten c;ılca
C&ktır. Fakat o kadar iyi tsUd&Uar 
&Geterını.,tır ki, şimdiden kendi~lne 

iki yUz elli lira maaşlı bir vazife 
tekli! olunmuştur. 

İstidatlı talebeden diğer biri Bo
lulu Neşettir. Ecnebi dil malClmatı 
noksan ve bu dersten numara.sı kı
nk olduğu halde diğer derslerdeki 
bilgisi :sayesinde sınıf ikincisinden 
80 not fazlaslle birinci olmuştur. 

Diğer bir istidatlı ve ça11'kan ta
lebe de C!lmhurreisimlzin oğlu Ö
mer lnönUdür. Kabul imtlhanların
da UçUncü geldiği halde bu seneki 
"imtihanlarda sını! birincisi olmuş

tur. Hatta. bu neticeyi, frarunzca 
numarasının aksi bir tesadüf eseri 
olarak kınlmasına rağmen elde et
miştir. Ömer İnönünUn !ransızcası 
kuvvetlidir. İmtihan suallerine tam 
numara alacak surette cevap ver
miştir. Yalnız bir ibarenin tahliline 
ait ıson suale cevap vermea'f seh
ven unutmuştur. Diğer suallere 
verdiği cevaplara göre bu suale de 
tam numara alacak şeklide cevap 
vereceği muhakkak iken mUmeyyiz
ler heyeti suale hiç cevap vereme
ml21 gibi numarasını kırmıştır. Fa
kat Ömer İnönü o kadar şevk ve 
sevgi ile der~lerine allka göstermiş 
ve çalıfmıştır ki, bu aksiliğe rağ
men epeyce bir not üstünlUfü ile 
birinc1llği muhafaza etml21tir. 

Yüksek MUhendis mektebinde 
gördUklerim ve öğrendiklerim o 
kadar çok ki, bunları bir tek yazı
ya ~ığdıram$.dım. Bu görUşlerln her 

vatanclqta alt.le& uyandır11eak tal"af· 
lan var. Bunlardan lklnel blr yazı
da bahsedeceflm. 

Başmakaleden devam 

Napo~yonun 
akıbetnden 

medet umuyorlar 

1 

Hitlerin ayni akıbete uğraması
nı mutlaka beklemek kuru bir 
tesellidir· 

Rus mücadelesinin bundan 
sonraki safhalarına hakim ola
cak amil şudur: Ruslar esas 
kuvvetlerinin büyük kısmını ve 
teçhizatlarını vakit ve zama-

Qı <Batı ı IDclde) X /X nında geri çekebilecekler mi, çe u:a aYni neticeleri doğurmak is- kemiyecekler mi? 
leı- d~nı gösterir. Fakat sebep- Eğer çekip te mukavemet 
~hın birine benzemezse sırf cephesini gerilerde devam etti
i\t :s~ sahnesi ayni sahne oldu- rebilirlerse ve Almanları binler
terr!ıçı~ ~yni neticenin b~ gös- ce kilometrelik bir cephe üze-
Yokt eıunı beklemekte mi.na rinde sürekli bir harbi kabul et-
~ ur. miye mecbur bırakırlarsa yıldı-

lfitı:J>?lyonun. Mos!rnva se~erile rım şeklindeki Alman zaferleri
&aııb r~ sef ~rı arasında bır. ~- nin tesiri gün geçtikçe azalır ve 
~rl° ~zerlık vardır. Her ıkı- bu devamlı enerji israfının Al-
. ın saık· t ·1· l · d · b w lok~ ı ngı ız erın enız a - man dahili cephesinin saglam-
l>ol:yoıdır. B. Bitler ?~· tıpkı Na- lığı ve Almanlann garbe doğr~ 
ltaYI ~ ~or,ıapart gıb~, .bu ablo- taarruz kabiliyeti üzerindekı 
l>a:yı 1esı~ız kılmak ıçın ~vru- sarsıntıları gitgide belirir. 
\rar1 k ngıltereye karşı bır tek Demek ki 1812 ile 1941 ara
bu ~c ha~_in~ ~oymak, Rusyayı sındaki sür~t ve vasıta farkının 
iti itnk~dun ıçıne. al.mak, orada- tesirini ortadan kaldırmak ve 
\re ili a~lardan ıs~ade etm~k Napolyonun akıbeti ile Hitlerin 
~ıstam tehdıt etmek ıs- akıbeti arasında benzerlik hasıl 

li''kat . etmek için zaman amilinin Rus-
lS12 d bu benzerlığe karşı lann lehine işlemesi lazımdır. 
ltu.rıç b· ~~polyon ordusuna kor 1 Rusyanın yegane kurtuluş ümi-
"e ır akıbet. hazırhyan. hal di buradadır. 
1Ja.111~Iara hıç benzemıyen Ahm,.t Emin y ALMAN 

~a. Çoktur. 
da rı:Oll'onun seferi zamanın
tenıh/!i:ve vasıtaları, malzeme 
baınb 1 1tnkanları. harp silahları 
'kl§ .., fl§ka idi. O zaman koyu 
daYI 8.rdı. Bugün yaıın ortasın
ı;edeı. ldabsulleri, her şeyi mah 
İçin ;e~ Ortalığı çöle çevirmek 
h.rın ~r \'ermek kolaydır. Rus
nıek. u e.nıri candan tatbik et
dak· ıstedıklerine ve iman ve fc
şup:rlık ateşile titrediklerine 
latd ~~lnıamakla beraber tarla
~aın a 1 Yeşil mahsulü dar bir 
harı anda imha edebilmek im
ıtur:ıı. gibi bir şeydir. Geri çe
ç0~ enın sUrati karşısında en 
Silahbeklenecek muvaffakıyet, 
ııın b"ve tl'çhizat yolundaki ta
nı ~ ılecek ~eylPri alıp götür
l')ı e.t ve kr;prtileri, fabrikaları. 

aden t · · · tır. ec;n11.ahm ımhn ctmek-

"a~u iti~arla Na.Polyon. Mosko
a fPı ·l:ete 11ı?r:ıch diva B. 

Finler 
Aland adalarını 

işgal ettiler 
Londra, 4 (A.A.) - Finlan· 

diya tebliği Aland adalarının jş. 
gal edildiğini bildirmekte, Fin ve 
Alman kıtalarının şimalden Fin
landiya hududunu geçerek §arka 
doğru ilerlediklerini ve Sovyetler 
Ffolandiyaya karşı açıkça haıım!\. 
ne hareketi-erde bulunarak Fin
landiyanın sivil h-.lkına tayyare· 
ierle hücum etmeleri üzerine bu 
harekete başlandığını kaydetmek 
tedir. 

Kıtalarımızla Alman kıtaları 
hududu geçtiği andan jtibaren 
ileri hareket tamamile plan da
iresinde cereyan etmektedir. 

Hangoe anıntakasında iki taraf 
arasında §iddetli topçu faaliyeti 
olmuştur. 

Mecliste 

gözyaşları 
( .... t blcWe) X/X 

erkek yüzlerce ki§iden bazı
ları ağlamamak için· di§lerini 
sıkıyor, bazıları da sessizce 
akıttıkları gözya§larını men· 
dillerile \siliyorlaırdı. Bi!fıas· 
sa siyahlar giyinmiş ihtiyar 
bir ana kimbilir kas gündür 
dinmeyen gözyaşların.!_ artık 
silmek lüzumunu hissetmi
yor, kızar~ı~ burnunun et· 
rafından sızan bir kaç sıra 
ya~: belk.i de bir torpil par· 
çasile göğsü delinmi§ ve me· 
zarı, Akdeniz.in kalleı dalga· 
ları olan kahraman evladı için 
akıyordu. Evladını kaybetme 
nin verdi~i en büyük teessürü 
Türkün bu en büyük anası 
şu iki cümle ile ifade etmi1tir: 

- Ben onu vatan için, 
icabında vatanın müdafauı 
için yetiıtİnnİf ve bu mesle
ğe vermiıtim. Keıke bir 
i!arpte ölseydi.. 

Bu ,öz bir çok tahminler 
ıibi kendisini, mert ve ar· 
kadan vurmağı bilmiyen 
Tüi~ çocuklarının ölüsüne 
bile s&t..-ınekten kot-kan, 
tabtelbahirdekilere ven1mİf 
olan en nezih bir cevap deiil 
midir? 

Herkesle beraber ben dt. 
temenni ediyorum: Tahkikat 
neticesinde herhangi bir tah
telbah.l değil bir ikör, ıl:\:r 
serseri, bir bedbaht mayin ol· 
duiu anfa~ılsın. Fakat bu 
tahminin hilafına olarak tah· 
kikat bir tahte)bahiri ortaya 
çıkaracaksa, yazık olur men
!UP o1dt\Zu millete •• 

Ankara mebusu Aka Gün· 
düzün şehitlerimiz.in hatır~sı 
önünde be~ dakika sükut 
edilmesini teklif eden takriri 
Meclise ulviyet ve insanın 
tüvlerini diken yapacak bir 
manzara verdi. Herkes aya
ğa kalkmış ve su~uştu. 

Turgut Reislerin, Barbaros 
Hayı·ettinlerin tehit diifen bu 
ıerefli torunları inanauılar ki 
milletin mümeuillerinden o
lan Büyük Millet Meclisi ve 
onun hükUıneti meı'ulleri, 
müsebbipleri kim oluraa ol
ıun arnmak kararındadır. 
" -·-.. acak, bulacak ve ceza
landıracaktır. 

Bu bet dakikalık aükUtu 
bir an için yalnız bir aeı boz· 
du. o ~ .. ıaduu AWeai.ia 
clalplanna veren anuun luç
kıniı idi. Bu hıçkırlk biltün 
ruhaniyet haımetile boakınn 
ortasından Akdenizin dalp
larmda yatan kahramanlara 
sunulan en yerinde, en ulvi, 
en salibiyetli bir fatiha id~. 

--<>·---
Milli Müdafaa 

Vekilinin 
Meclisteki beyanatı 

(U.,ı 1 iDclde) /-/ 

f et Carutezin baıkanlığında 
toplanmış ve celsenin açılması
nı müteakıp Mini Müdafaa Ve 
kili Saffet Ar.kan kürsüye çı• 
karak aşağıdaki beyanatta bu
lunmuştur: 

4:-Muhterem arkada§larım, 
Deniz şubesi erbaı ve erle

rimiz ve tayyare subay ve su· 
bay namzetlerimizi hamilen 2 3 
haziran 941 pazartesi günü sa· 
at 17,30 da Mersinden Mısıra 
müteveccihen hareket eden Re 
fah vapurunun, bilahare anla-
11ıldığına göre gene, ayni gün 
ve saat 2 2, 30 da bir fofilak 
neticesinde batını§ olduğunu 
en büyük teessürlerle yüksek 
meclise arzetmekle müteellim 
ve dahunum. Bu elim vakanın 
cereyanı ııöyledir: 

İngiİterede inşası hitam bul
makt.a olan ve bir an evvel 
donanmamıza iltihakı, matlub 
ve mültezem bulunan gemileri
mizi tesellüm etmjek ve .tayya
re kursları gönnek için hare· 
ket edecek olan deniz ve ha.va 
mensuplarını Mısıra götürmek 
üzere lstanbuldaki Deniz Nak
liyat komi&yonu tarafından 
tahsis edilen Refah vapuru 16 
ha"ziranda İstanbuldan hareket 
ve 2 1 haziran günü Mersine 
ımuvasalat etmi,tir. Gemiye bi
necekler de ayni gün Mersine 
varmıılardır. Bu kafilenin 2 S 
haziranda Mısırda bulunmala
rı, fasılasız ve gün kaybetmek
sizin yollarına devam edebil
r:ıelerj iç.İn lazım ve zaruridi 
ve bunun için de Refah vapu
runun ayın 22 sinde Mersin
clen kalkacak surette hareketi 
tcınziın edilmişti. Halbuki ge
m"run o gün hareket etmediği
ne Vekaletçe ancak 2 3 sabahı 
ı~ula hasıl oldu ve telefonla 
Mersin.den ı.ebebi soruldukta 
vaki teahhurun -geminin su al
mak ve sefer esnasında vücu
düne zaruret görülen bazı nok
sanları ikmal ve temin etmek 
gibi j,.lerind~n ileri geldiği an-
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TOrkiye 
Bulgaristan 
arasında 

Köprüler tamir 
edilincige kadar 
otomobil posta 

servfsi ihdas edildi 
Sofya, 4 (A.A.) - 8tefanl: 
Svlllagrad ile htanlııul anaa

daki köprülerin tamtrindea llOD· 

ra BulprJetaaıa Ttlrklye aneın
ü ı..,tıyacak olan 41emleyolu mö
nakaMtma intlr.area tkl manle
bt arunıda lblr otomobil aen._I 
Dıdaa edilecektir. 1 

Bueün Uk defa olarak Ttbtd
ye ile Bulpristan araamcla bir o
tomob8 posta aeniıtl lflernlye lblMJ
lamJ9trr. 
Mımtazam otomobil mftnekut

hnm it.afta sonundan 9'"\"el blış

ııyacatı da tahmin edilmektedir. 

Besarabyadaki 
Alman - Rumen 

kuvvetleri 70 
fırkadan fazla 

Londra, 4 (A.A.) - Reuter 
muhahid bildiriyor: 

Sovyetler • Romanya huduclun 
dak.i Alman kuvvetlerinin mev· 
cudu şudur: 

1 - 19 piyade fırkası. 

2 - 15 süvari fırkası. 
3 - Bir çok motörlü fırkalar. 
Bunlardan başka 2 5 Rumen 

fırkası da harbe iştirak etmiş bu
lunuyor. 

Romanyada komünistler beyhu

de yere kurıuna disilmİf 
Londra, 4 (A.A.) - Yıufda kur

şuna dizilen 300 komUnlst hakkında 
alınan tedbirlerin hatalı olduğu an
laşılmıştır. Alman aakerlerine ateş 

açmış olanlann ne komUnlst, ne de 
yahudi olmadıkları muhakkaktır. Al
manları kurşunlıyanlarrn demir mu
hafızlardan mürekkep çeteler olduğu 
anl&f~· 

Bunlar intikam kudUe hareket et
mektedir. Romany• hUkClmetı, bun
dan sonra sabotaj ııuçlularmı aileleri 
ile birlikte kurşuna dizeceğini llln 
etmiştir. 

laşıldı. Halbuki yu"karıda da 
arzetti~im veçhile geminin a
yın 2 5 inde Mısıra varması la
zım olduğu iç.in hemen hareket 
etmesi lüzumu g~mi kaptanına 
.tebliğ olundu. Ye gemi 23 ha
ziran saat 1 7, 30 da Mersin li
manı11dan ayrıldı. -

2 S haziran sabahı geminin 
yedi buçuk metre tulünde, iki 
metre yirmi santiın arzında ve 
bir metr~ on santim derinliğin
deki bir cankurtaran filikaaile 
karav'l çıkan 28 kiti}ilt bir ka
~uede kafilesi facianın da ilk 
haberini verdiler, 
Vekil, geminin hareketinden evvel 

alınan tedbirlerden bahsettikten son
ra sözlerine şu şekilde devanı etmiş· 
tir. 

Arkadaşlar, kemali teessUrJe arze
derlm ki, facıanm vukuu anından i
tibane 36 saat gibi mUhim bir zaman 
geçmiş olduğu ve lnfillk tesirile ge
minin telsizinin de işlemez bir hale 
geldiği içindir ki, bu çok güzide ve 
kahraman arkada.şlarımızın imdadına 
tetışmek müyesser olmamıştır. 19 su 
bay, 63 erba.ş, 68 er denizden ve bir 
subay, 20 talebe havadan ve 28 kişi 

de gemi mUrettebatından mUrekkep 
işbu 200 kişilik gUzide ka!ileden, 28 
kişi yukarda arzettlğlm can kurta
ranla ve 4 kişi de yapılan tarama ne
ticesinde - ki bunların 4 U deniz suba
yı, 15 l deniz erba.,ı, 5 i deniz eri ve 
bir hava subayı, 4 ü ha\'a t'alebesi ve 
3 ü de gemi mürettebatıdır • ceman 
32 ki~! şehit olmuşlardır. (Allah rah
met etsin sesleri.) 
Arkadaşlar, hepimizi mil!I mateme 

garkeden bu facianın hangi sebepler
den ileri geldiğini tahkike b&flamış 
bulunuyoruz. 
Arkadaşlar, geminin bir serseri 

maylnle mi battığı veya hain ve al
çak bir elin attığı torpil ile mi bat
tırıldığı keyfiyeti Uzerinde ehemmi
yetle durmakta ve bu muammayı 

halletmek için bize bu doğru yolu gös 
terecek en şümullü yollardan araş
tırmalar yapmaktayız. 

Vekilin sözlerini takip eden hatip
lerin beyanatını mllteakıp, vatana hlz 
met yolunda hayatlarını feda etmiş 

olan bu vatandaşların hatıralarına 

hürmeten beş dakika ayakta. sükQt e
dilmesi hakkında Aka GUndüz (An
kara) ve ~kadaşlan tarafından veri
len bir lakrJr ittifakla kabul edllmif 
ve bu suretle aziz ölülerimiz taziz e
dilmiştir. 

1 B. Stalin dedi ki: 
caa,r 1 Jaclcle) = 

mukavemetine rağmen devam ediyor. 
DUfmanın en gilzide fırkaları ve ha· 
va kuv,·etlerlnln en mükemmel teşek
kUlleri daha ş!md:den ezilmiş ve harp 
meydanlarında mezarla.rrnı bulmuş ol 
dukları halde dilşman cepheye yeni 
kuvvetler sevkederck ileri atılmafa 
devam ediyor. 

Hitlerin kıtaları Litvanya ile Le· 
tonyanın bUyUk bir kısmını Beyaz 
Rusyanın garp kıamrnı ve garbi Uk
ranyanın bir parçasını istillya muvaf 
!ak olmuşlardır. 

Tarih göııteriyor ki, mağ!Op olma
mış ve edilemiyecek ordu yoktur.Na
polyon ordusu da namağ!Clp addedili
yordu. Fakat o ordu sıra ile Rus, İn
giliz ve Alman krtaları. tarafından 

hezimete uğratılmıştır. İkinci Giyo
mun Alman ordusu da birinci emper
yalist harbinde mağlClp otma.z sayılı
yordu. Bununla beraber Rus kıtalan 
ile İngiliz - Fransız kıtaları mezkOr 
orduyu müteaddit defa hezimete uğ
ratmış ve en sonunda Fransız - İn
giliz orduları, Alman kU\"\•etlerini ka
tı surette mağ!Op etmi~. Hltlerln bu 
gUnkU faşist Alman ordusu hakkında 
da ayni şeyi söyliyebillrız. 

Alman ordusunun en güzide 
fvkalan hezimete ujradı 

Bu mukavemet neticesinde faşist 
Alman ordusunun en gllzide fırkalan 
Kızılordumuz tarafından hezimete uı
ratılmış bulunduğuna göre, bUtUn fa· 
şist Hitıer ordusu da mağlClp edile
bilecek lfemektlr. Evet, bu ordu da 
Napolyonun ve İkinci Giyomun or
duları gibi maflClp edilecektir. 

Alman ordusu, Almanya harp ha
linde bulunan b!r memleket olduğu 
cihetle, tamamile seferber edilmiş bu
lunuyordu. Sovyetler birliğine karŞl 

Almanya tarafından harekete geçi
rilen 170 fırka, Sovyetler birliği hu
dutlannın yakınlarında tamamen ha
zırlanmış bir halde bulunuyor ve ha· 
rekete geçmek için yalnız bir işaret 
bekliyordu. Halbuki Sovyet kıtaları
nın seferber edilmesi ve hudutlara 
nakledilmesi !Azım geliyordu. 

Bu ani taarruzu doğ_rusu 
beklemiyorduk 

Faşist Almanyanın, 1939 senesin
de Sovyetler Birliği ile akdettiği a
demi tecavüz paktını ansızın ve al
çakça ihlal etmesi ve bütün dünya. 
tarafından mütec8\1Z addedllmeğe 

hiç bir eherpmiyet atfedilmemesinln 
bu yaziyette tıneml vardır. 

Adenıiteca.vfiz paktını 
reddedemesclik 

Sovyet hUkClmeti, ademi tecav"llz 
paktını yapmakla bir hata işleme
miş midir? ŞUphesiz ki, hayır, Al
manya bize 1939 da bilhassa bir pakt 
imza etmekllğimizi teklif etmiştir. 

Sovyet hükClmeti böyle bir teklifi red 
dedebilir mi idi? 

Almanya ile bir ademi tecavUz pak 
tı yapmakla ne kazandık? Memleke
timize bir buçuk senelik bir sulh te
min ettik ve bu mUddet zarfında ara
da mevcut pakta rağmen fa.şist Al
manyanın memleketimize karşı yapa
cağı muhtemel bir hücuma mukabele 
etmek üzere hazırlanmak imkı\nını 

bulduk. Bu bizim için sarih bir ka· 
zanç, faşist Almanya için lse bir zi
yan olmuştur. 

Almanya paktı yırtmakla 

ne flazandı? 
Faşist Almanya hileklrlıkla paktı 

yırtarak ve Sovyetler Birlla'fne teca
vüz ederek acaba ne kazanmış ve ne 
kaybetmiştir? Almanya. bu hareketi
le kısa bir mUddet için ordularına 

lehte bir vaziyet ihdas etmiş, fakat 
siya.at bakımdan bUtUn dUnya karşı
sında maskesini atarak kanlı mUte
caviz elmasını göstermiştir. 

Bütün dünya Almanyanm bu 
hareketini takbih ediyor 

İşte bunun içindir ki, bUtUn yiğit 

ordumuz, yiğit donanmamız ve hava 
kartallarımız A\Tupanın, Amerikanın 

n Asyanın bütün iyi adamları ve 
nihayet Almanyanın bUtUn iyi adam
ları fa.şist Almanlann halnane hare
ketini takbih etmekte ve Sovyet hU· 
kClmetlne karşı sempati duymakta
dır. 

Hayat ve memat mücadelesi 
Bize cebren kabul ettirilen harp 

sebebile memleketimiz en hain ve ca
navar dUflnanı olan fqist Almanya 
ile hayat memat mUcadelesine glrlf
miş bulunmaktadır. Kıtalarımız di
şinden tınağına kadar müsellı\h tank 
ve tayyaresi bol bir düşmanla kah
ramanca dövUşUyorlar. BütUn Sovyet 
milleti Kızılordunun yanıbqında va
tanını mUdafaa etmek için ayaklan-
mıştır. 

Her şeyden evvel Sovyet halkının 
memleketimizi tehdit eden tehlikenin 
bUtün vahametini idrAk ederek harp
ten evvel makbul olan sulh ve sUkQ-

Suriye harbi 
Tedmür 

teslim oldu 

Dirzur'u lngilizler 
işgal etti 

c Tedmüıdeki Fransız kuvvetleri 
İngilizlere teslim olmuştur. 

cBugUn alınan bir habere gôre, Irak 
hududundaki Ebu Kemal'den Halep 
istikametinde ilerliyen bir İngiliz mo 
törlU kolu Dirzuru işgal etmiştir.> 

(Radyo Gaze&esl) 

Lübnanın protestosu 
Vfşl, 4 (A.A.) - LUbnan hilkilme· 

ti Beyrut açık şehrine karşı, İngiliz 
tayyareleri tarafından yapılan hava 
hUcumlarını protesto etmiştir. Bu pro 
testo bıtaraf devletlerle Amerika hü-
kQmetine de bildirilmiştir. 

Fransa hUkilmeti de ayrıca Mad
ritteki bUyük elçisi Piyetri'yl, Mad
rıtteki İngiliz elçisi Sir Samuel Ho
ar'a ayni protestoyu tekrarlamağa 

memur etmiştir • 

Alman tebliği 
(Bel>• 1 ınaw.o ııı •• 

mana •hissedilen zayiat verdirmek 
tedir. 

Sovyet te b~iği 
(Ba,ı ı lncJde) •ı• 

mek tcşebbUsleri duı·durulmuştur. 
Lutzk üzerinden taarruza kalkaıı 

mühim motörlU kuvvetler, durdurul
muş ve dUşman bUyUk zayiat ver
miştir. Bunlar az sonra, Tarnopole 
doğı·u bir yarma teşebbUsünde bulun
muşlardır. Buradaki muharebe de
vam etmektedir. 

2 temmuzda tan·areleriıniz muh
lelıC hava çarpışmala.rındn 61 dUşman 
tayyaresi düşOrmUşlerdır. BlZJn ka
yıbımız 23 tayyaredir. 

Sovyet erki.nıbarbiyeıi bütün 
cephelerde ricat emrini vermlı 
Bern. 4 (A .A.) - Ste!anl: 
Moskovadan «Eksşanj> ajansma çe 

kilen bir telgrafa göre, Sovyet erki· 
nı harbiyesi bUtUn cephede kıtalarm 
geri çekilmesini emretmiştir. 

Sovyet hava kuvvetlerinin 
faaliyeti 

Moskova, 4 (A.A.) - Tu ajann 
blldırıyor: 

Miralay Efimov'un kumandasında 

hareket eden bombardıman tayyare
lerlnden mürekkep bir grup düşman 
topraklarına doğnı uçm~ur. Baş ra
sıt teğmen Suslof tayyarelerhıi tam 
hedefe sevketmiştir. Bulutlarm araaın 
dan birdenbire çıkan tayyareler bir 
dUşman hava meydanına taarruz et
mişlerdir. Hiç bir düşman tayyaresi 
havalanma.ğa mU\·affak olamamıştır. 

lııral altındaki Sovyet toprakla· 
rında çete harbi batladı 

Moskova, 4 (A.A.) - Tas Ajansı 
bildiriyor: 

h 
. . k . DU.,man işgali altında bulunan J3ov 

Taarr.uz cep .esı~~n me~ ezın- yet topraklarındaki çetelerin faali-
de Bresına n~hr! 1!1uteadcli~. nok- yeti hakkında haberler g-elmiye baf
talardan geçılml§Ur. Mevznn şı· ıamıştır. Bu haberlerden biri şudur: 
ma~inde Alman ku_v~~~lerj Letoo. , Alman topçu kuvvetleri için gon
ya ıle Sov:,retler Bırligı hududuna derilen cephane yUklU bir tren deko
varmışlardır. 1 \"il hattlle cepheye sevkedilirken mu-

Alman kıtalarının eline geçen hafızlar hattın iki tarafında duman
ve dün tetkik edilen ıganaim ara- lar, sonra ale\'lcr çıkmağa bqladı
sında genelkurmayın haritaları da ğrnı gormüştUr. Tehlikeli mmtaka
bulunmuştur. Bu haritalar, Sov- dan geçmek istiyen makinis trene bU
yet kuvvetlednin tecavüz fikirlerı yük bir silrat \'ermiş i-re de bu teşeb
üzerindeki son perdeyi de kaldır- bUsünde muvaffak olamamıştır. Yan 
maktadır. Bunu, Sovyetkrin son makta olan ormanın ortasında hattın 
zamanlarda şark hudutlarımızda- Ustüne alev alev yanmakta olan ağaç 
ki tayyare meydanlarına kadar lar konmuştu. Trenin muhafızı bu a
arttırmış ol~ukları da teeyyüt ğaçlarr yoldan kaldırmağa b&fladığr 
eder. Besarabya, Polonya., Llt- zaman av tüfekleri ve hafi! makineli 
vanya, Letonya ve Estonyanın tU!eklerle ateş edllmeğe başlanmış
itgalinden -onra bu memleket- tır. Çetecilerin bu cUretkArane hare
lerde ceman 90 tayyare meydanı keti muvafCakıyetlc neticelenmiş ve 
varken bu kısa zamanda mezkur cephane tren berhava olmuştur. Tre
adet 814 e çtkarılmıştır. Ve bun- ne refakat eden ekip te imha edilmiş
ların bir kıı.mı iyi tertip edilmiş· tir. 
tir. 

Almanların inal ettikleri tay
yare meydanlarında tetkikat yap. 
mak üzere tay.in edilen subayla
rın tahkikatı, yerde tahrip edildi
ği bıldirilen ye 22 haziJandan
beri btldirile-n tayyare sayısmın 
tayyarelerden müşahede edaebil. 
miş olduğun.dan çok daha fazla 
olduğunu gösternı.ektedir. 

B. Stalin'in tavsiyesine riayet 
edecek köylülere yiyecek 

verilmiyecek 

Berlin, 4 (A.A.) - Yarıres
mi bir kaynaktan bildiriliyor: 

Seriinin ıı6'asi mahıilieımde, 
Stalin"in nutku hakkındaki Al
man gazetelednin neşrtyatına 2la
ve edilecek bir şey olmadığı be
yan edilmektedir. 

Maamafih Alman Hariciye 
Nezaretinde şu cihet kaydedili
yor kj Stalin, buğdayı da mak·
ncleri de Almanların eline geç 
mektense tahrip etmcği sivil hal
ka tavsiye etmektedir. Sovyetler 
fürliğindeki Alman ordusu, bu 
tedbirden müteessir olmıyacak
tır. Ancak, Stalin'in bu tavsiye
sine riayet edecek olan halka bir 
gram yiyecek verilmiyecektfr.Stl. 
lin'irı. tedbiri neticesinde Alman 
kıtalan değil biz.zat Rusya açhlc
tan ölecektir. 

emeğimizin semeresini gasbetmek c
rnelındedlr. Düşman, bUyUk mUlkiyet 
!eri yeniden tesis, çarlığı Jhya ve m!lll 
kUltürUmUzU, Rusların, Ukranyalıla

nn, Beyaz Rusların, Litvanyalıların, 
Letonyalıların, Estonyahların, Uzbek 
!erin, Tatarlann, Meldavyalıların, 

GUrcUlerln, Ermenilerin, Azerbaycan 
lılarm, Sovyetler blrliğ"inin sair hUr 
milletlerin milliyetlerini ortadan kal
dırmak ve onları Cermenle~Urmek, 
\'e Alman prene' \'e baronlannın eairı 
gibi kullanmak emelindedir. 

Askerlerimiz mücadelede korkma
malıdırlar. Kurtuluş ve vatanımızın 
selameti iç n faşist düşmana karşı gl
riştlğımiz harbe feragatle l~tirak et· 
melidirler. 

Diifmanı ezmeliyiz 

Ruzvelt dedi ki: 
(Bllfa 1 flıdcle) -

almak suretUe işleri idare etm•inden 
ve cümhuriyeti h&.kim kılmaktan i
baretti. 

Son bir buçuk asır içinde bu pren
sipler dl\nynnın her tarafına yayıla
rak kök tuttu. Halbuki bizim neslil 
mlzdc ve son seneler içinde d!lctattır- ı 

lUk hareketleri ileri giderek 1776 hUr 
rlyet ve istik!~! prensiplerini her ta- j 
rafta \"C bizzat Amenkada tehdide 1 
başladı. Bir çok memleketler, bır 

takım \'aatlere çocukça kapılarak teh 
ilke kendılerlne gelinctye kadar bek
lediler ve birer birer ezildıler. Aynı 

yolu tutmak, beklemek ve diktatör
lerin sözlerine inanmak, biz Ameri
kalılar için saflık olur. 

Diktatörler, dünyanın her tarafına 
hAldm olduktan, bütUn komşulanmız 
hürriyetlerini kaybettikten sonra b1% 
de, kendi memleketimizde tehlike al
tında kalırız. Garp yarım kUrresinln 
emniyeti \"e denizlerin serbeflt!Ei lç.ın 

mUşterek hareket etmek !Azımdır. 

Bunu ~·alnız fabrika açmakla ba.şara· 
ma),Z. Verimli ,.c sUratll şekilde te· 
şebbUse geçmek icap eder. 
Amerikanın etrafındaki her yer za. 

llm bir diktatörlük tellle çevrildik
ten sonra Amerika, mesut bir hllrrl
yet yuvuı halinde kalamaz. Bu de
rin kanaati, yalnız· stızllmUz ve ira
demizle teyit etmek kifayet etmez 
İcap ederse uğrunda canımızı da f'9 

1 da edeceğiz > 

Japon kabinesi 
toplandı 

Tokyo, 4 (A.A.) - Bu sabah Ja
pon Nazırlar heyeti toplanmıştır. Yal 
nız Başvekil Prens Konoyeğ rahatsız-, 
lığı dolayıslle bu toplantıya işUraııf 
edememiştir. Haricıye Nazırı Matau-, 
oka, enternasyonal s iyasi vaziyetin 
inkişafı hakkında izahat vermiş 't' 
Alman, İtalyan ve So,·yet büyUk el· 
çilcri ile yaptığı goı1lşmeleri anlatmı' 
tır. Toplantının sonunda Matsuoka. 
imparatora izahat vermek üzere sa. 
raya gitmiştir. 

Başvekaletteki tasnif 
heyeti mesaisine 
devam edecek 

Harbin inkişafına ayak uydurarak, 
bütün mesai ta.rzımızı derhal ıslah et. 
meliyiz. Her şeyde cephe menfaat
lerine ve düşmanın ezilmesi vazifesi
ne rüçhan vermeliyiz. 

netini, IAkaydisini ve sulh zamanı Sovyet: birliği milletleri düşmana 
zihniyetini terketmesi llzımdır. karşı haklannı ve topraklarını mU-

Ankara' 4 (Telefonla) - Ba§ 
vekalet Arı.iv dairesi emrinde ç.a-

1 
lışakta olan tasnif heyctimizln i 
bu sene de me.aiaine devam et
mesi karnrla,tınlınuı ve bu mak
satla Başvekalet bütçesinden 
31,380 liralık bir para ayrılmı"· 
tır. Bu p ra A ı ~'lıf hr, el ~ •,. 

Bu yapılmadığı takdirde netice! dllf'aa etmek için ayaklanmalıdırlar. 
meşum olabilir. Her sahada Kızılorduya yardım et-

DU.man ıaddar ve amansızdır mek lçln teşkllı\Uanmalı ve sarıan
DUşman, gaddar ve amansızdır ve mızı geni lctm~k ve orduya her tUrlll 

alnım.cm te:1le ıslanmış toprakla· 
1 
ıevazım. temin etmek için bUtUn gay 

rımızı. butd,:o.·ımızı. petroll\ı• UzO, rl ı ,. tlrr nı 7 ı t , ı .. 



Kepek ve Mikset Satışı 
Toprak M ah su 11 eri Ofisi lstanbul 

Şubesinden : 
Ofıslmlz elındc bulunan mikset ve kepekler pazarlık suretlle satı· 

Iacağından taliplerin 7.7.941 tarihine mUsadif pazartesi gUnU saat l:i te 
Liman hanındaki daireye mUracaatıarı. (5•09) 

Hava Gediklisi Namzetlerine 
Cedıkli namzetıcrınden 338 doğumlu olup evrakları tamamlanmış 

olanlar 7 temmuz 911 tarihinde sevkedileceklerinden bunların pazar· 
tesi gUnU sa.at (8) sekizde kurumda bulunmaları ilin olunur. (5H7) 

r 
BeJotı• 5 lacı Noterlllble 

Cazi Mu.stafa Kemal Paşa caddesinin tanzimi için 3710 No. lı be· 
lediye istlml!\k kanununa tevfıkan istimllke tAbl tutulan lstanbulda 
Unkaparunda Kasap Demlrhun mahallesinin FilyokufU sokağında ka
dutronun 1003 ncU adasında 7 parsel eski 96 yeni 13 • 11 • 9 kapı No. 
lı bahçeh evm tamamına 3600 lıra istimllk bedeli takdir edilmiş ve 
muamelesi tekemmUl ettirilmiştir. 

MezkQr yerin 140/ 2•0 hisse sahibi bulunan Herakllya ve Yerslma
nlye mezk&r 1stimllk kanununun 11 inci maddesine tevfikan keyfiye
tin tebliği için 1479 yevmiye No. su tahtmda. tevdi edilen ihbarname 
zlrindeki memurunuzun meşruha.tından mumaileyhlmin ikametglhının 
tayin edilememiş ve IMı sebeple keyfiyetin tebHğ edilememiş bulunduğu 
beyanile ihbarname iade edilmiş olmaslha binaen :UAn tarihinden iti
baren kendılerlnln kanuni müddeti zarfında takrire gelmedikleri veya 
mahkemeye mUracaat etmedikleri takdirde haklarında istimllk kanu
nunun 18 inci maddesi hUkUmlerlnin tatbik olunaca#'ının yine istimllk 
kanununun 10 ncu maddesi iktizasınca tebliğ makamına kmm olmak 
üzere yevmi gazetelerle illn. ettirilmesini ve ilA.nı muhtevi gazetelerden 
iklfel' nüshasının gonderllmesıni rlca ederim. 

bt. \'ali ve B. Belsi N. 
htlıınllıık Mödttrü 
AH Yaver Mazal 

Re8nll mllhtlr ,.e bnza 

1.şbu lmnname ne.1ır ve f!An edilmek ve lllnı havi Uç nüsha gaze
te dairenize iade e4ilmek üzere Vatan gazetesi idarehanesine tebliğ 
<>lunur. 

Beyofhl Beıflncl Neterl 
Seaib 'YlMJlllUt 

lkmnJ mühür 'e .imza 
(5462) 

f stanbul Fiyat Murakabe Komisyonundan: 
78 No. 1ı 11An: Kuru çalı fasulyesinin lstanbul vilAyeti dahilinde top

tan azamı satış fıyatı 18 ve perakende azamı satı11 fiyatı ise 21 kuruş

tur. (5480 

İstanbul Fiyat MurakabeKomisyonundan: 
79 No. lı ilAn: Dökme san mısırın İstanbul \'illyeti dahilinde toptan 

lzaml satı şlfaytı 8,5 kuruştur. (5485) 

lstanbul rtyatMurakabe Komisyonundan: 
80 No. lı llln: Yerli atandart ipekli mallar her mataAd& perakende 

aatışlarda Azami yUzde 25 klrla, standard harici olanlar ise komisyon 

tarafından ıklnci sını( tanınan mağazalarda yüzde 35, birinci sınıf tanı· 

nanlarda yüzde 50 Azamı klrla satılacaktır. (5486) 

lstanbul Fiyat Murakabe Komisyonundan: 
81 No. lı llln: Azami odun fiyaUan 11u tekilde tesbit edılmıştir: 

oı.i Toptan fiyatı Perakende fiyatı 

Kuru Anadolu Rumell meşesi 330 435 
Y .. Rumeli me~ 300 400 
Y .. Anadolu me1Je9i ve kuru gürgen 275 380 
Yq gürgen 250 350 

Toptan satış kayıktan sahildeki depolara kantar UstU teslim sure
tiledir. Evlere teslim ve yerine istif, çeki ile depolarda yapılan satışlar 
perakendedır. Doğrudan doğruya kayıktan alan müatehllke toptan fiyat
larla satıf yapılacaktır. Kilo ile odun satan dükkAnlarda Azami fiyat ki
lo başına 2 kuruştur. (5487) 

Gerçeklesen Rüya 
Yazan: Ahmet Emin YALMAN 

Bu sıralarda pek tabii olarak hep günün meselelerile 
m9fiUlüz. Fakat yarının düzeni ve inkişafı hakkmda da 
arasıra olsun zihin yormak, kendimizi hazırlamak tlzım ... 
Bu maksat için Ahmet Emin Yafman'ın (Oel'çekleşen 
Rüya) adlı eserinde bof münakaşa malzemesi bulabilirsi
niz. Bu kitap. hepimizin her ıünkü ıstıraplarına doku
nuyor ve hakiki ihtiyaçların tcaplarile ölü usuller ve kai
delerin yarılttığı sun'i kiğıt ilemi arasındaki farkt 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. 

BORSA 
4 TEMMt:Z Hl Demıryolu mUmessıl Senet 39 75 

Kapuıl}IT. C. Merkez Bankası 127 50 

1 Sterlın 
100Dolar 

> leviÇl'e Frc. 
> Drahmi 
> Peçeta 
> Yen 
> lsvlçre Kronu 

Eabam ve Tab\'llU 

1933 TUrk borcu I 

1819 tatlkrur dahill 

1933 lknmiJ.U Ergani 
113' swaa • ~m 
Uadolu DemlrJııolu Tahvili 

5,24: T. İIJ Bankası mümessil ~sse 130 oo 
130,0250 T. İIJ Bankası (Nama muhar.) 11 10 

29,68W Osmanlı Bankası 26 50 

-.- NUKUT 
12·

9375 TUrk Altını (Reşat) 
31.1375 
31,0050 Türk Altını küçük (Hamit) 

L. iL 

20 20 

22 00 

20 00 
20 20 
45 75 

TUrk Altını küçük (Hamit) 

TUrk Altını (Aziz) 

Osmanlı Bankası cBanknob 

Kalın beti birlik 
> > (Hamit) 

> > (Re9at) 
24: ayar altın gramı 
Mecidiye 

25 20 

23 33 

23 20 

22 65 

2 60 

107 00 
109 00 
112 00 

3 13 
75 

VATA~ 

Dalıa Kim Genç 
Görünmek istiyor? 

"BU YENi KEŞiF BENi 1 O 
YAŞ DAHA 

GENÇLEŞTiRDi .. 
<Kendimi o derece gençleşmeğe 

mu\•aff'ak olduğumdan dolayı gayet 
mesudum.> diye Bayan Belkıs yazı
yor: 

Bu çirkin ve esmer tenden kurtul
dum, on beş gün evvel yüzümde bu
!unıı n bUtUn çizgUerle siyah noktala· 
rım kayboldu. Bugün açık, tatlı ve 
c azlp olan cildim, bUtUn arkadaşları
mın gıpta nazarlarını çekmektedir. 

İlk defa olarak, meşhur bir dokto
run cildi gençleştiren yenl bir un9Urun 
keşfi hakkındaki makaleyi okuduğum 
zaman kendime bu derece şayanı hay 
ret rnUsmir blr tesir göreceğimi dU
şünmemlştim.> 

sız DE AYNE~ YAPABIL1RSIN1Z 
Cild hUce)Telerlnden istihraç edılen 

bu yeni ve kıymetli hullsa, tamUssıh 
ha bir genç kız cıldindekı bütün tabii 

ve zengin unsurlarına mll.fabihtir. 
Viyana Üniversitesi Profesörlerin· 

den Doktor Stejskal tarafından keşfe
dilmiştir. Genç hayvanların clld hÜ· 
ceyrelerinden kemali itina ile seçllen 
ve cBİOCEL tAbir edilen bu cevher, 
cild gıdası olan penbe renkteki TO· 
KALON kremi terkibinde vardır. 

Her akşam yatmazdan evvel onu 
sürünüz. Uykunuz esnasında clldlniz, 
bu kıymetli unsuru ma.saeder. Daha 
açık, daha taze ve nermin ve DAHA 
GENÇ ve tatlı bir clldle uyanacakıu
nız. Gündüzler için de (Yağsız beyaz 
renkteki) TOKALON kremini kulla· 
nınız. 

NETİCESİ G.ı\RANTtLtDtR 
Bu basit tedavi usum sayesinde her 

kadın on yaş daha gençletebllir. Her 
genç kızın gıpta nazariyle bakacağı 
nermln bir cıld ve yunıu9ak bir ten 
temin edebılir. Cild unsuru olan To
kalan Kremlerin n mUessir neticeleri 
garantilidir. Memnun kalmazsanız pa 
ranız iade edilir. 

İstanbul Sıhhi Müesses:!ler Arttırma 

Ve Eksiltme Komisyonundan: 
Leyli Tıp Talebe yurdu için «1130> adet yün !anlll, 2800 adet fil· 

dekos fanila. ve 2800 adet flldekos don kapalı zarfla eksıltmeye konul· 
muştur. 

1 - Eksiltme 16.7.941 çarşamba gUnU saat 16 da Cağnlog"lunda Sıhhat 
ve içtimai muavenet mUdür!UğU binasında kurulu komisyonda ya· 
pılacaktır. 

2 - Muhammen fiyat bir adet yün !anili 300, bir adet fildekos fani!A. 
67, bir adet flldekos don 82 kuruştur. 

3 - Kuvakkat teminat Hl Undlr. 

4 - İstekliler şartnamesini çalışma günlerinde komisyonda görUlebIUrler. 

5 - İstekliler 1941 yılı Ticaret odası vesikaslle 2490 sayılı kanunda 
yazılı VC6ikalar ve bu ite yeter muvakkat teminat makbuz veya 
banka mektubu ile birlıkte teklifi havi zarflarını ihale saatinden 
bir saat evvel makbuz mukabilinde komisyona vermeleri. (5067) 

TlrldJ8 Cl•llarlJ8U 

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

Şube ve ajans adedi: 265. 
Zirai ve ticaı1 her nevi banka muameleleri. 

Para blrikUrenlere 28,000 lira tkramlye veriyor 

Ziraat BankaSında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf heeaplannda 
en az 50 lirası !bulunanlar& senede 4 defa çekilecek kur'a ile &f&fı -
dakl plAna göre ikramiye datrtılacaktır. 

4 adet 1,000 Hnllk ,,OIO Ura 188 adet 50 lirallk 3,000 in 
• » 5IO » 2,... » 

120 > 40 » ',880 » 
• > 250 » 1,8" " 

40 » 190 » ,,000 » 168 > 20 » 8,200 » 
DlKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 llradan aşa

ğı dü.fmiyenlere ikramiye çıktıfı takdirde % 20 !azlasile verilecektir. 
Kuralar senede 4 defa, 11 mart. 11 haziran, 11 ey!Ql, 

11 Birlncikl.nunda çekilecektir. 

---------------------------~ Türk Hava Kurumu Genel Merkez 
Başkanlığından : 

1 _ Genel meırkeız lhti)'&Cı iı;ln nUmunelerlne uygun yaptırılacak 
2000 bronz. 1000 günıü.t madalya k<apalı zarf usulile eksilt.meye 'konul· 
muştur. Muhammen bedelı 5250, muv&likat teminatı 393 lira 75 'ku-

~tur. 

2 ..... Eks'1tme 11 teırnmu'Z 941 cUm'- gUnU saa.t 15 de TUrk Hava 
Kurumu g'enel 'merkec 'binasında J'&ıPıla.cakttr. Şfa.rtnameısi merkez ve 
lstıı.nbw şubesi~ parasız verilir. NllmunEfier gösterilir. 

3 - lsteıklilerln ~1111unun 2 ve 8 tmcU rnadl:lele.rlnde yazılı vesika 

ve teml;natıarnu havi usulüne göre h~ırl'8.nmış mllhtlrlU ve karpıalı 

za.rflannı sıaat 14 de k&dar l'esllm etmeleri. PO!ltad& ıvuktıbulaca'k ge-

cilanelerln dfkkate aıınm~ca.ğı 1-lAn ohınur. (5105) 

Sahibi ve Nqnyat MQdUrll: AHMET EM1..~ 'l'A..LX.-L'i 

BulldılJ Yer: VAT.AN MATBAASI 

• :ıı 

Soldan saia: 1 - İkide bir tekrar 
edılen, Yemek, 2 - Bir vilayet, Çok 
yiyenler. 3 - Uzaklaştıran, Bır nevl 
hayır. 4: - Cinasla anlatma, Tersi 
Grado. 5 - Eski bir mabut, HAba 
dalma, Genişlik. 6 - Soydanlık gös
terir surette. 7 - Uzak işareti, İlgi, 
Nişane. 8 - Bir erkek ismi, Tersi 
müberra. 9 - İhtiyar ve sihirbaz ka
rı, Düzen. :o - Cümle, Hazır. 11 -
Ne(i edatı, Doktorluk. 

Yaka.rdaa aşatıya: 1 - Az olan 
teYler, Mevhum mah!Qk. 2 - Nez
retme, Bir sual. 3 - Baş, Naz. 4 -
Birdenbire, Bıkar. 5 - Tersi sanat', 
Tersi bir kadın ismi, Bir gıda mad
desi. 6 - Acele olarak. 7 - Bir nevi 
cetvel, Tersi yerine koyma, Su. 8 -
Tersi yAdederek, Kör. 9 - Kralıc;e, 

Tersi satıcı. 10 - Bulaşık, Azim kuv 
veti. 11 - Fenalık, Nazırlık. 

D'ONK'O BULMACANIN HALLİ 

Soldan Sata: 1 - Kaynama; Kay 
2 - La; Kurbağa 3 - MI; Uşak; 
Llz 4: - İmalar; Ba (ab) 5 - Ame
liyat 6 - İniş; Faal 7 - (K) estane 
8 - Bal; Emem (meme) 9 - İkame 
10 - Bahane 11 - Ada; Nane. 
Yukarıdan Aşatıya: 1 - Mlrt; Nl· 

sa 2 - Allmane 3 - Ya; Baba 4 -
Ulaşmama 5 - Akşam; Leh 6 - Mu 
arefe; An 7 - Ark; Las (sal); lna 
(ani) 8 - Biat' eden 9 - Kalaylama 
10 - Ata; Nema 11 - Yaz; (Ti) 
treme. 

GONON 
fToPT AN SEBZE 
ı_ FIY ATLARI 

4. '7.941 CUMA sbll lltanbul ' 
Beledlyell Merkez HAllnde eabablan 
öj'lene kadar toptan satılan YIMf mey
,.. ve eebze ftyatlan: (Ak.,ama ka

dar günlük satış flyatlan ~ln başka 
Uıııt.e tanzim edilmektedir.) 

cimi Em&&ll %. ne\ ı ı. ne,·ı 

~ :zo ta 
ıiklzlüibagı 2,1>1> .50 

FasUlye ~alı 8 9 
Aylfekadın 11 ıs 

Fasulye ye,U 10 11 
Domates kır u 18 
Domates 8U1k 18 %0 
Semizotu 2,M s 
Biber dolmahk 12 18 

Biber sivri 18 ııs 

Patates taze 6 10 
Patlıcan 13 18 

Soğan 

Eag1nar 2,60 8 
PatlJcan .. 6 
Patlıcan ona S,M 
Paüıcan ufak 2,50 
Hıyar 1 2,68 
,y e1fll salata 190 125 168 
Pancar 8 
Maydanoz 8,15 

Dereotu 1 
ffa\"UÇ s,ıso 

Turp kumlu 2 
Turp bayır S,50 

~i'VALAB: 

rzum beyaz 14 2S 
Ozllm ılyah ıo 12 
Elma 04'manpıuJ& 8 18 
Armut '.)!1111tabey 10 18 
Armut gelincik 9 15 
Anmıt yabani 8 10 
Erik türbe 8 10 
Erik bardak 8 12 
Çilek al~ 
tizUm frenk 
\'lt)ntı !U so 
KayıH 35 68 
Zfırdall 14 18 
Lhnon s 6 
Yarpuz yf'nkltlnya beş 40 
Karpu-ı yenidünya orta - 20 
Karınn: ~·enldtinya ufak - 18 
Karpuz tzmlr balf 25 
Karpuz tzmlr orta 15 
Karpuz tunlr ufak 8 
Kavun Buna~ 25 
Kavun Buna orta 15 
Ka,,ın Buna ufak 8 

Dr.Ha/ız Cemal 
LOKMAN HEKiM 
Dahiliye Mütehua111 

Oivanyo)u 1 04 
Muayene ıaatleri: Pazar 

hariç hergiin 2.5. Tel: 2~898 

VAT AN Gazetesi 
IIAN FtYATLABI """" 

s.,hk makta olanılE 150 
1 IDcl ayla .. timi MI 
1 lt lt • &ıO 
1 lt • • ... 
' lt • • 100 
1 • • • 11 

• • • • 50 

5. 7. $41 

SİZİN DE TAKDİR 
ETTIGiNIZ ÜZERE 

Aıınmızı moda&ımn zarafet ,.e lncellilne lnr.lmam edea 
Ustacı terzilerin mahareti, kadına da senı:Ute matuf şa
yanı hayret bir beden tenaaUbU arzeder. 

}'akat yüz ,.e onun bulutu genzedlrler. Eter bu 
noktaya hizım gelen Dıtlmam sö8terllmezııe. seneler bu 
hatlan baıJkalrına pek ~abıık farkettlrlrler. Bu, ~izin 
bir sırrınızdır ki, ufak bir dlkkatıılzllk veya ihmal neti· 
eeııl raldbelerlnlzln dikkat .nazarından uzak Atalamaz. 
ı,te senelerin (bilJtasııa nazik ve ibaaau elltlenı maaallat 
olan o tahripkar senelerin) elldlnlze çizmekt.e oldutu ıve 
binlerce (bidayette gayri mallsm) ince ı:lzgilere ihmal
kar kalmayım:. 

Zamanla elldlnizl soldUJ'&('ak olan ,.e sizi pek çok defa ,·akitsiz ha
rap eden bu arızalan ak'8ID ,.e sabah KREM PERTEV'le yapaca
ğınız ufak bir masajla refedlnlz.KBEM PEBTEV'la bu muclzeaine 
yüz binlerce hemclnslnJz gibi siz de hayret 'e memnuniyetle ~t 
olacaksınız. Göreceksiniz ki, simanız, ebedi cençlltlnlzl berkeııe 
matnırane ııöyllyecektlr. 

KREM PERTEV'ln terkibindeki faal anuır em derin çizcDeıt 
blle izalede gecikmlyecektlr. Bugünden ita.ren siz de bir ttlp 
KREM PERTEV'i tuvale\_ maaanmta bulundurunuz. O, ayni 
manda eert rllzprlann ve kuvvetli SUnettln en lyl mulaafnıclıl'. 

Devlet Demiryollan llinlan 
Aşağıda ismi, muhammen bedeli ve muvakkat teminatı ayrı ayrı g&J 

terllmlş olan elbise ve palto kuma.şlarlle astar ve telalar 18/7/941 c 
günU saat 15,30 dan itibaren kapalı zarf usuuıe ve Ankarada idare bin 
sında .sıra ile ve ayrı ayrı satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin listeleri hizasında yazılı muvakkat temi 
nal ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayrıl gtın saa 

14,30 a kadar Komisyon Reısllğlne vermeleri lAzımdır. 

Şartnameler iki lira mukabillnde Ankara ve Haydarpqa vezne! 
de satılmaktadır. 
Alınacak '81' 

Elbise ve palto kumaşları 
Astarlar 
Telalar 

323.250 
2~.875 

9.600 

16680 
1940,81 

720 
(5302) 

MAHDUT MES'ULİYETLi 

GARP LiNYiTLERi 
IŞLITMISINDlrt: 

Müessesemiz İdare Merkezi 7 Temmuz 1941 Pazartesi gtınUnden lllb&· 
ren Tavşanlıya nakledllmiş olacağından, bu tarihten ltlb&ren milease• 
semlzle vaki olacak bilQmum muamelı\t ve muhaberatın qağıdakl yenl 
adresimize tevcih olunması llAn olunur. Mektup adresi: 

Mahdut Mesullyetli Garp Linyitleri İşletmesi • Tav.-mı 
Telgraf adresi: Linyit • Ta\-,anlı •••••-1 

K iicillı tasarruf 1941 iKRAMiYELERi 
ı &det 2000 liralık= 2000. -

hesapları 194! 3 > 1000 > = 3000.-
2 > 750 > = 1500.-

iKRAMiYE Pi.ANI 4 > 500 > = 2000.-
8 > 2f50 > = 2000.-

&EŞlD.ELEB: 4 Şubat, Z ~ 36 > 100 > = 3500.-
1 Aj'mtoıl. s İklnclt.e,rln 80 > 60 > = 4000.-

tarihlerinde yapılır. 800 > 20 > = 6000.-

inhisarlar Umum Müdürlüğünden 
ı - Keşif şartname ve p!Anı mucıbince idaremizin Samıunda 

tıraca#'f tuz :ımban inşaatı iti kapalı zarf usulıle eksıltmeye k 
muştur. 

2- Kc'lf bedeli 30.4~7.70 
liradır. 

3 - Eksiltme 1817/94:1 cuma gUnU 1:aat l~ te lstanbuida Kaba 
levazım şubemizdeki alım komisyonunda ve ayni gUn ve saatte S 
sun başmUdUrlUğUnde mlltetekkil komisyonda yapılacaktır. 

4 - Kefil, şartname levazım şubesinden, Ankara, lzmir, 
ba,mUdUrlUklerlnden 152 kur~ alınabllir. 

Münakasaya girecekler mUhUrlU teklif mektupıilrını kanuni 
lkle '7o 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektubuıı 
ve şartnamesinin -F- fıkrasında yazılı vesaiki ihtiva edecek kapalı 
tarını hale gUnil eksiltme saatinden bir saat evvel mezkQr komı.a 

başkanlığına veya Sam un başmUdUrlUğUııe makbuz mukabilinde 
melerl llzımdır. (1188) 


