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TüRKiYENiN 
VAZiVETi 
Fransız Temps; 

gazetasi bu başlık 
alt ı ndak i 

makalesinde: 

Boğazlardan 

Batum ve Kafkastan 
bahsediyor 

Lyon, 8 (A.A.) - Havas (Ofi) A· 
Jamı bllcUrlyor: 

~ekeiht~ri 

Facıadan 
alacağımız 

ve.sile.sile: Suriyenin batlıca limanı Bey 
·-~~--~~~~~-

\-8. Roosevelt 

Tempe gauteıılnde cTUrklyenln va. 
ztyetb başlığı altında ya.zd.ığı bir ma· 
kalede «l\lat e Pernob diyor ki: 

'Vç büyük muharip devlete reeml 
muabedelerle bağlı 'bulwıaıı Ttirtdye, 

bu muahedelere riayet etmek ve bita
raflığını muhafaza etmek aunlnde
dlr. 

ders 
"'1esı.ıı · 
•• 

1Yetin dağılması esası 
t.ızerine d b .. k" 
kırt • ayanan ugun u 
Çe ~~1 sistem devam ettik
laJ>·~Yle facıalar daima o
siz' ır v~ ~~uliyet sahip: 
b 1 Oldugu ıçın kabahatliyı 
ll'ı~ak ta mümkün ol-

Suriyede 
mütareke 

Bir 11aıta1a kadar 
ımıaıaaması 
mlllltemeı 

Londra, 6 (A.A.) - Müs
takil Fransız ajansının An
karadan aldığı bir habere 

Beyaz Sarayda 

Devletin en mlblm 
erkADırıe 
glrtttı 

2-t mart 19U de Ankara Ue Moıı· 
kO\ '& araaında aktedllen ıuıJaşmaıım 
rnetnlnl hatırlattlktan ısonra Tempıı 

gazetesi, yazısına ,,c;yıe de,·am edl· 
yor: 

Bu kar,ılıklı anJayı, ve bltarafiı· 
ğln Bof azlar rejimi üzerinde ııuıl 
bir tesir yapacağı dU,Unillm~tü. Bu 

Vaşington, 6 (A.A.) _ Ruzvelt, hmust.a ileri stirülen faraziyeler Türle 
dUn Hydpark'tan Vaşlngtona Beyaz etkin mnuml,yeslnde şiddetli aklııler 
Saraya dönmüştür. Ruzvelt Beyaz uyandınn1' 'Ve Türk gazet.elerl Bo· 
saraya muvasalatını mtiteakıp, mil· ~zlan ~ ve kapamak ancak 
n müdafaa ve harici siyaset yUksek Türkiyeyi al.Akadar eden blr lıt oldu· 

göre müşahitler bir haftaya mUşavlrlerile görüşmelerde bulun- tunu yazmışlardı: ve llaklkat te Tliril 

d • d b• ·· muştur. Ruzvelt, ezcümle Hariciye rnatbuatının yazdığı glbhUr. 
't'aı ka ar Surıye e ı r mutare- Nazır muavini Sumner Velles'i, Har· Montrö mukaveoleel hükümlerlnln 

an: Ahmet Emin YALMAN ke imza edilirse bunu hay- biye Nazın stımson'u, Bahriye Na- çabu<-a'k unutulmuş olmasına hayret 
~ef h • zır muavini Forrestal'i, ordu genel etmek lbandır. Bu muka,·denln 20 
~ a vapuru facıası, mem- retle karşılamamak ıcap e- kurmay başkanı general Marshall'i. inci maddesine göre Türkiye muharip 
ha.,. lekette milli bir matem d "' · ··+ I" d b 1 ve Bahriye hareka.t dairesi reis mua- oldatu takdirde harp gemllertnhı Bo-

rası y ecegı mu a aasın a U U• ıı;..,.~ı rd ini --'--·· TUr hUk arattı. Herkes sarszl.dı, vini Amiral Ingersoll'u kabul etmiş· s-• an geçmes muuuao.1ran 
Itı.ia Clınet harekete geldi. üç ko- nuyorlar. tir. kiye tayin edecektir. 

Yon fa d Yine ayni muabedenln 21 lnd mad· ltı.adığı. cıa a ihmal olup ol- Daha fazla kan d~ülme- e· Al h • . e- deı!ıbıe göre de eter Türkiye kendini 
auııeri nı araştıracak, varsa me• • A • 1 k • • s • ır man arıcıy t.Mdit altında görürse 20 inci madde 

iliz ö~ı:Ydana ç~karacak: sıne manı o ma ıçın urıye- cisi daha intihar etti httküm1er1n1 tatbik edebDecekt1r. 

a_rattırnı ıaza?nedıyoruz kı, bu de ve daha başka yerlerde BugUnktl !JBrllarm Ttırklyenbı 21 
Ucede a r ınce tutulursa ne- • • Nevyork. 6 (A.A.) - Nevyorkta· tncl madde hüklbnlertnı llerl stimıe-
caktır· ~ nokta meydana çıka- noktai n~ar teahlerı olmak- ki Alman konsolosluk mı:murlarından sine müsait olduğu lnkAr «ötürmez. 
lllenıiek ~ fa_cıanın asıl suçlusu, tadır. Jullus otto, cumartesi günü banyo o. M......nJa.-. ftiridye taratmdaa ıt-
•·"kki ~ eki ~ •e ·"~ d ile uW olel-ak 1JWıymaupıır 4ıiliiıliiMıj ~ ...... ....... 
~ sı k zt b Doktora sen .ıuıtua otto. Ava.-&ıe' Ve m:r e ir ~ll- Fransızlar Ruslarla turyaya dö~Jıt buauswıd& latekalsllk '* ffl1' deflldlr. 

• .COSLOF 

ettA.-.KOf 

~anan dagınık mesuliyet geaterlyordu. Hatırlardadır kl, va- <.,.,._ ille. S. n. 1 de) 111 
~dir. harp edecek fingtondaki Alman büyUk elçlllfl me-

tibi . li., Refah vapuru facıası . . , murlarmdan Mestlz de geçen .salı rtı· 
Alman • Sovyet barekitını gösterir harita 

lara bir facıa oldu, kıymetli can- Parl$,. 6 .5:A.·A) -d~EiFa,ansı nU bir tabanca kurşunlle intihar et· 
•~- kryııdı, yahut bir proje ha- nm b~Jdırd~gıne gore ~r.t~. ransız mi!Jtl. 
ı"."8l, bir ı'h 1 bı' d" .. · partisı. F aşıst Fransız bırlıgı, F ran. 
ıit ma r uşuneesız. .11• b' l 'k ·1 · YUıu d ' · l t' . sız halk ve mı ı ır ı partı erı 
la""- n en mıl e ın mılyon- k .. . tı · - k Avrupa m:;,,..a 

'"G. Pa . . omurus ıge arşı ... - • 
lkıesu.ıu rası havaya ~ttı.'. asıl delesine iştirak etmek üzere bir 
auuyet bul~mazsmız ç~nku n:e- gönüllü kıtası teşkiline karar ver· 
la !!ahi d~nıle.n şey dagıla ~a~ı- miılerdir. Bu kıta, Sovy~tler ale>:· 
lfer ~ız bır hale gelmıştır. hindeki cephede Fransayı temsil 

~~ıfe sahibi, işi kitaba uy- e~~cek ve Av~pa medeniye.tinin 
~ vuııı Sa. 15, Sli 7 de) •ı• mudafaasına hizmet edecektır. 

9 İtalyan Generalı 
daha esir 

Kahire, 6 ( A.A.) - Habet_ia
tan' d a yeniden 9 general teılım 
olmuflur. 

Dün yapılan milli küme maçları 

F. Bahçe 4-H arbige 1 
G. Sarag 1-M. Spor O 

b Dün yapılan Galatasaray - Maakeıpor maçının heyecanlı bir safhası 
'lbı Fener lltadında yapılan maç· yonada Beşiktaşlılar birinciliği ka· içindir ki, ikincilik ve UçUncUlük va· 
>tue..;::ııı küme kal'fıl111Jm&11ı nJha. zandılar. ztyetı bu müsabakalardaki a!Akayı 
'llllrı. ' oluyor. De\·amıı bir yağ· Puvanların mUsavl olması ile be- arttırmış, fena bir havaya rağmen, 
' ~ıeıı J.'«'.ner &tadını yine ol· raber gol tarklle sarı kırmızılılar ı. stada kalabalık bir kütlenin toplan· 
' rnıu.tnı bir tH-ylrcl kUtleel dol· kinci san lAcivertliler de UçUncU ol· mıuıına sebep olmu9tu. t>u:' buıanUJ ordu. dular. Eğer Fenerliler, Harbiyeden İlk karşılaşma Galatasaray, Maske 
llttb Yapılan karşılaşmalarda Fe· bir gol yememi• ve gol adedini beşe spor arasında oldu. Bu mllsabakada 
'-ra;h~c liarb Yeyi 4 - ı , Galata· çıkarmış olsalardı. Galatasaray U· Galataııaraylıla~ hiç te taraftarlannı 
tttı . l3ua MW!ke Pôru ı - o mağlQp çUncü vazıycte dUşecek ve ikinciliği tatmin eden bır oyun oynayamadı· 

!!Uretıe n hayetlenen şampl· Fenerliler almı!J olacaklardı. Bunun lar. (Devamı: Sa. 4, SU 3 te) 

Fransa 

Devlet Sekreteri 
Türkiye seyahati 
hakkmda nazırlar 
heyetine malumat 

verdi 
Vlchy, 8 (A.A.) - Fransn 

Nazırlar heyeti, dön ak,-ın bir 
toplantı yapmıtttır. Toplantıdan 

aonra neşredilen tebliğe gôre, 
de,·let llekreteri Benot.t • Me
chln, Ankara~, zlyanıU hakkın· 
da maıcmıat ,·ennJıttlr. Amiral 
Darlan, D abUlye Nazırı ıırfatUe, 
umumi idarelerde komilnlııt tah
rtkltı ile mücadele için alınan ~ 

birleri anlatmPJ \ 'e bundan ba.t
ka H temmuz mllli b&yrammın 
kutJanmuı hakkında ittihaz o
lunan tedblrlerl blldlnnlştlr. 

Afganistan 
bitaraf 

Almanlara göre 
Stalin hattında 

Bareldt plb 
maclldace 

devam etU1or 

Şimdiye kadar 
300.000 esir 

alındı 

1 günde281 Sovyet, 
11 Alman tayyaresi 

tahrip edildi 
Berlin, 6 (A.A.) - Alman ordu· 

lan b8'kumandanlığınm tebliğinde 
deniliyor ki: 

Şarkta askeri harekat <Stalln hat· 
tı> denllen hatta karşı muayyen plAn 
mucibince devam etmektedir. 

22 hazirandan 6 temmuza kadar a. 
lınan esirlerin miktarı yuvarlak he· 
sap 300 bini bulmuştur. 

Alman hava kuvvetleri, dUflllan 
kıtaat tecemmWerine ve dUşman kol 

(De-.·amı: Sa. G, Si. f te) l+I 

Suriye harbi 

Kayba 
işgal edildi 

Müttefikler, Damur 
ırmağını geçerek 

Be yruta yaklaştı 1 ar 

Petrol borusunun 
4 numaralı 

f Sovyetlere göre 
Dvina nehrinde 

Blalerce ceset, 
taak, ta11are 

1atı1or 

Elli Alman 
tankı tahrip 

edildi 
istasyonu da alındı Bir günde 61 Alman, 

Kahire, 6 (A.A.) - Reuterin 9 S • 
bildirdiğine göre. müttefik kıtala. 2 ovyet tayyaresı 
rın muhtelif kolları Beyruta bir düşürüldü 
taraftan 16 kilometr-e, diğer t:.ı~ 
raftan da 25 kilometre yaklaşmış. Moskova, 6 (A.A.) - Kızıl· 
lardır. Kayba işgal cdilm~tir. ordunun bu aabahki tebliği: 
Müttefiklerin sol cenahı yeaj kıta. 5 :temmuz gecesi Ostrof, Po
larla takviye edilmiştir. lngiliz lostesse ve IBodııof ve Novograd 
tayyareleri Baalbek mıntakasında ve Unak iat.ikametlerinde ve Be· 
tayyare meydanıni bombalarnı§lar sarabya mıntakaemda ımuhareb.e
ve yerdeki bir çok tayyarel-ere isa. ler bütün şiddetile devam etml§· 
betler olmuştur. tir. l _ _ı._ · 

İngiliz tayyareleri Beyruta az Diğer i.tikamet erde ?"'run 
bir mesafede muhtelif Vichy va· diğer kısımlannda mevzu eiıem· 
purlannı da bombalamıtlardır. miyeti ha.iz muharebeLer ve gece 

<DeıYmu s-. 5, 8ü. s "-> ••• <DlwaDU s.. 5, SL ı de) X /X 

KAblT. 6 (A.A.) - Afganlstan kra· 
ıı Zahir Han, parltı.mentonun dördün
cü teşril devresinin ikinci içtima yı
lını açarken söylediği nutukta, Af· 
ganiııtanın, bu harpte tama.mile bi
taraf kalmak azmini tebarüz ettir· 
miştır. 

Hataya Türk 
ordusunun girişi 

l · I HARP VAZiYETi 1 • 1 

Bu mes'ut yıldönümü 
Hatayda merasimle 

Mesele, derinliğine alınacak 
tertibabn inceliğindedir 

· kutlulandı 
ı) Alman fevkalade tebliği j 

hulasası : 
İskenderun, b (Hususi) - 5 M' k • d muhasara e-

T"' k d 1 H anı cıvann a ~e!1'1m.~z .. ulrd ~r udarındı~ laktaya dilmit bulunan Sovyet ordusun• 
gırıı :gunu o ugun an un s en. b' k ' • · • komiserle· 
derunda büyük tezahürat yapıl· ~a? ~~-· ~ük::..••:sn:.a ordudan 
mıttır. Şehir baıtanbaşa bayrak· ~· o ~ , 
)arla süslenmiş, Ha\kevinde öir fırar ebniflerd r. • .. • A • 

toplantı yapılarak 'nutuklar ıöy- 2) Sovyet teblıgı hulasası. 
lenmiştfr. Aktam bir balo veril· _:_ _ _.::~-------::-:: 
mittir. Oıtrovık utikametinde fiddet-

Yazan: 
DIU BIBAN 

le taarrma seçen ordulanmız dÜf. 
manı ,elırin cenubuna atarak ağar 

zayiat verd irmit ve 140 tank tah
rip ebnİflerdir. Garbi Duna'yı 

ıeçmeie muvaffak olan düıman 
kıtalanmızın mCJkabil taarruzla· 

rile seri ahlmııtır. Bobruiak mm-

1 

takasında mukabil taarruza pçen 
katalanmız tid detli muharebelere 
gİrİfmitlİr. Düpnanın zayiatı ain'
dır, çok miktarda tank, kamyon 
ve tayyare kaybetmİflİr. Lok nun. 
tabaında düpnanm bütiin bü· 
cumlan tardedilmif ve 50 tank 
tahrip edilmittir. Tarnapol mın
takasında, dÜflnanın tank ve mo
törlü birliklerle cenuba dojru 
yapmak utedikleri bir Yarma kı· 

(l>e'lamı Sa. 1, SiL 1 .. ) 
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1 \ Eyüplü Halidin 
j, Maceraları 

1 

Uçurum kenarında 
Yosmaların üçünün de saçlarını 

bileğime dolamışhm 
Anlatan: Eyüplü Halid 

Ben, bu kadının bu maksatla 
yanıp tutuştuğunu anlamakta hıç 
guçıuk çekmemiştim. Bılakis s~.v
daya bürüı.Jürdüğü hırsını, gos
terdıği sevgiye iı.anır, mukabele 
eder gıbı görünerek, habire körük 
le.ııİşlım. Söylemeğe lüzum yok 
ki, bu vaziyetten çok istifade et
miş, beni şoymak için çırpınan 
bu günahkiır kadını, dilediğim 
anda ağıma dü§ecek bir hale ge· 
t.irmiştim. 

Bu kadınla seviştiğimizi sanan
lar, kıskançlıklarından bana di§ 
gıcırdatanlar, bium, ayni ipte oy_ 
niy an iki canbaz olduğumuzu 
farkedemiyen gafillerdı. işte, 
bu kadın da onlardan biri ve be
nim kendisini sevdiğime inanma
sı itrbarıle de, hiç şüphesiz ki gaf
letınde hepsinden ~\eri idi. Sebe
bini anlatayım: 

Bu haşpa ile hemen her gün baş 
'başa kalır, nasıra da araba ile ge. 
ce seyrAnlarına çıkardık. Kurnaz 
kadın beni biran evvel kafesle· 
mek için uğraşır ve daima bir pa
muk kedi sıcaklığı ve yumuşak
lığı ile bana sokulur, •ırnaşırdı. 
Ve s:k sık sorardı: 

- Halit, beni bu günahkar 
hayattan ne vakit kurtaracak ve 
beni meşru bir zevce'n olarak ba
bana ve akrabalarına ne zaman 
tanıtacaksın~ .• 

O, bu suali sormakta haklı idi. 
Ben fırsat buldukça bu tatlı ma· 
vali-an tekrar tekrar ona okur, 
evlenme vaitleri ile can damarı
na dokunurdum. Bu sözlerime i
nanmamak için ortada bir sebep 
TOktu. Çünkü. anafordan yeyip 
içmeyi, gezip eğlenmeyi o gün
ler için kafi buluyordum. 

Sırası gelr.ü~ken §Unu da söyll
yeyim ki, bu kadına karıı oyna· 
dıjım oyunun tıpk.&aını Benli 
Makbule .ile Sarı Leyliya da oy· 
nuyor, ayrı ayrı ve birbirinden 
haberi.İz ayni mavallar, ayni va
itlerle ikisini de maharetli bir kuk 
lacı beeerik!iliğ~le oynatıyor ve o
yahyordum. Saçları aibi akılları 
da kıaa ol-an bu aç gözlü günah
kar haspalar da, tıpkı öteki gibi 
bana karıı birer sevda cephes.i 
almıı. toyluiumdan istifade .ile 
akıllarınca beni soymağa kalkmış 
lardı. Bana evlerini. hatta mah· 
remiyetlerini pervasızca açmıılar, 
yemleme kabilinden önüme biraz 
da para saçmıılardı. 

Halbuki. hen bunların hepsine 
boı veriyor, fakat. vaziyet icabı 
üçüne de ayrı ayrı çılgınca birer 
alika •<>-teriyordum. Akıllarını 
baılarına getirmek, baııma örmek 
istedikleri çorapları kendilerine 
çok aiıra mal etmek iç.in bir tilki 
sinsiliği ile zaman bekliyor ve fır
sat gözlüyordum. Maksadım, bi:
çalımına getirip bir gÜn uçunu 
birden yere vurmak, bolca bir 
dünyalıia kavuıtuktan sonra ls
<tanbuldan savuşmaktı. Çünkü. 
bunu yapmaia birçok sebepler
den dolayı mecburdum. 

Bu sebeplerin en mühimi, gön
derdiği haberlerin ve verdiği na
•ihatları.:ı bana kir etmediğinı 
gören taiihaiz babamın, beni ,iç.in_ 
de yuvarlandığım jğrenç hayatı 
terketmeğe, aile bucağına dön-

- 5 - Ya?an: Mim Sıfır 

meye mecbur etmek için o gün· 
!erde, verdiği paranın miktarını 
azaltmaı.>ıydı. Hiç ~üphe yok kı, 
bu vaziyette kendi şerefini olsun 
kurtarmak kaygusile bir müddet 
sonra, pek haklı olarak beni ev
latlıktan da silkip atacak, kesesi
nin ağzını büsbütün kapıyacaktı 

Ve ben, artık mukadderatın 
cereyanıra tamamile kapılacak· 
tım. Vaziyetirn.i korumak, rezil 
ve maskı..ra olmam:ık için ahlak 
hudutlaı nı biraz daha aıacaktım. 
Belki de, şeref ve namus mefhum 
larını ebediyen unutacak, hırsız
lık va-rr.aya mecbur kalacaktım. 
O gün için bütün bunları düıüne
bilmekle beraber bir türlü yolu
mu değıştiremiyordum. Tesi:ine 
davana,, adığım bir kuvvet hem 
daima .•tiyor, itiyor, bu bulafık 
maceraya doğru sürüklüyordu. 

Nitekim, az bir zaman sonra 
bendeki parl\lar suyunu çekmeye 
yüz tutmuı. kar& talih. akibet kar 
~ıma ger.p yüzünü buruıturmuıtu. 
Korktuk!arım :nuhakkak baııma 
gelecekti. Bunun için bir an ev
vel iyi, kötü bir karar vermek, 
ya ned!lmetle baba evine dönmek 
ya da, düştüğüm yolda israr\a yü
rümek gerekti. Baıkaca kurtuluı 
çaresi yoktu. Ne yazık ki, ben i
kinci çareye baı vurmuıtu~. Hır. 
sızlığı pek göze alamaml§, eneak 
dolandırıcılığı daha hoıça, daha 
uygunca bulmuştum. İııte bu ka· 
rarladır ki. yüzüme gülen, benden 
yağlıca bir vurgun ümit eden bu 
günahkaı yosmaları top yekun 
kafeslemeyi zihnime koymuı. her 
biri için birer de geniş ağ kurmuş 
tum. Münasip bir hava kolluyor, 
sabırsızhnıyor, üzüntü içinde kıv
ranıyordum. 

* UÇURUMUN KENARINDA 

Jı tam tıkırında gidiyordu. Üç 
yosmanın gözlerini istediğim gibi 
boyayıp karartmıf, hırslarını a
dam akıllı körükleyip kabartmıı· 
tım. Üçünü de avucumun iç.ine 
almış.saçlarını bileğime dolamw 
tım artık. Bunlardan beıer yüz 
lira alacak, bana ~aailik eden a
damın aleyıhine bir dava açacak, 
mahkemede rü,tümü ispat edip 
paralara, sonra da bu yo~malara 
kavupcaktım. Savurduğum bu 
palavraya üçü de .inanmış, phla
nan tamaları onlara paraları bile 
hazırlatmıştı. Fakat, ben acele et_ 
mekten. içlerine ansızın bir ıüphe 
düşürmekten çekiniyordum. Bi
raz nazlıca, göründüğümden da
ha kiba"ca davranıyor, iıi sallı
yor ve aavsaklıyordum. 

Bu derece ağır hareket edi§ime 
sebep, kendime uygun bir yol ve 
can yoldatı hazırlamak arzu.una 
da kapılmaklığım olmuıtu. Çün
kü, karanın Yunanistana gitmek 
idi. O yabancı elde gariplik çek· 
memek, ayni zamanda gönül eğ
lendirmek için, hiç şüphe yok ki, 
bana hoıça ve olgunca, biraz da 
paralıca. bir yosma lazımdı. Bu
nu da bulmakta hiç zorluk çek
memi§tim. Az zamanda fevkala
de güzel ve genç bir dul ele geçir 
m.İf, fakat. o ıünlerde henüz di
lediğim yola pek getirememiıtim. 

( Arkaaı var) 

SORUNUZ 
r~---,SÖYLIYELİM 

Taharri memurluğu 
l\- Maçkada Bırlııtlyadis aparı 

mumda Bay Cablt Glrıtn 90nı· 
yor: Tabarrl memuru olabDmek 
~la aallllleW ~ yol VU' mıdır 'e 
ne clbl , .... ı 'e şartlar JaZ11Ddır '!. 

Z - Ay.paşada Cami •katın
da Emekli 88)' Abdallall kızı So
nlba GWJU aoruyor: Saküdane tat
lısı nud yapılır! .. 

Cevap - lkl kilo halla koyun 
sUtUnU blr tencere ile harlı bir a
lete koyunuz. Kaymak yapmama-
sı için ara sıra karı,tınnız. Kay
nama.ta başlayınca yarını kilo şe
ker katınız ve k&r1'tırmafa de
vam ediniz. Şeker eriyince tence
reyi hafif ateşe alınız. Bu sırada 

yarım yemek kaşığı ararot ve bl 

., 
~ATAN --___ ;_ ______________ ...._...~ 

' 

Kahve buhranı Peşte 
• 

Buhrana sebep geçen Cihan 
Harbindeki neslin telişıdır 

panayırı 

Macar hükiimetile 
yapılan temas neti
cesinde iştirakimiz 

takarrür etti Evvela şunu sormak isteriz: 
- Memlekette kahve buhranı 

var mı~ Yok mu} 
Bu sualin cevabı hem müsbet, 

hem menfidir. 
- Yoktur! .. Çünkü memle· 

ketle kafi miktarda kahve var
dır. 

- Buhran vardır! .. Çünkü ... 
İşte bu yazımızla niçiıl buhran 

olduğunu anlatmak istiyoruz. Su 
mevzuu etraflıca anlamak için 
zaruri olarak kısa bir tarihçe yap 
mak lazım geliyor: 

Meıhur 1929 iktısadi buhranı 
başgÖ9terdiği zaman her :yerde 
olduğu gibi buna karşı bizde de 
tedbirler alınmağa b&.§ladı. T ed· 
birlerin esası şu idi: Mala mal ile 
mukabele etmek:. Yani anc1lk blz 
den mal alanlardan mal satın al· 
mak ... O sıralarda bütün dünya 
bir döviz mücadelesine girmiıti. 
Herkes ecnebi parası ele geç.ir· 
mek, altın kazanmak ve ticaret 
muvazenesini lehte kapamak iç.in 
binbir usule başvuruyordu. Fazla 
ihracat yapmak modasr almı§ yü
rumüıtü. İthalat mümkün merte
be az yapılacaktı. Bunu baııara
mayan devletler • ki ba§'ta İtalya 
'-'e İsviçr~ gelir... Bunlar da mu
azzam b.ir turizm propagandası· 
na koyularak ticaret muvazenele
rini seyyahların geliri ile kapa
mak, !}atta aşmak yolunu tuttu
lar .. Bazıları, (-ki Fransa ve Al
manya en baıta gelir-) bunlar -da 
kontenjan, klering ve takas gibi 
tertiplere müracaat ettiler. Biz .de 
kendi muvazenemizi bulmak için 
ayni yola girdik. İhracatı te§Vik, 
itlıalatı takyit yoluna döküldük. 

İşte kahve meselesi ilk defa o 
zaman ba§ladı. Kahvemiz Brezil
yadan geliyordu. Herkes ıu suaü 
sordu: 

- Bize kahve ithal hakkını ve
rin, 1 ürk malı mukabilinde Bre
zilyadan memlekete kahve geti
relim .. 

Mesele döviz ve memleket 
menfaati bakımından incelenince 
görüldü ki teklif, esas itibarile 
makul bir tekliftir. Gerçi etek 
elden ithal hakkı> bir nevi inhi
sar demekti. Fakat bu imtiyaz
dan geni§ bir tüccar kütlesi mü
teessir olm:ı.yacaktı. Çünkü zaten 
ka·hve ithalatını yapanlar bir iki 
yabancı firmadan ibaretti. Şirket 
Cenova ve Havr gibi bellibaılı 
Avrupa piyasalarını esas tutacak 
ve sif üzerinden yüzde on kir a
lacaktı. 

Bu şirket, çalıımağa başladı. 
Brezily'!da Türk malını satıyor, 
bize de bol bol kahve getiriyor
du.. Şirketin her üç senede bir 
imtiyazı bittikçe, yenileniyordu. 
Lakin zamanla. ortaya bir dedı
kodu çıktı: İsim tasrihine mahal 
yok .. Bu imtiyazdan bir kaç kişi
nin fazla para kazandıkları v.: 
zeng.in oldukları kulaktan kulağs 
söylenmeğe baıılandı. Ve dediko
du o raddeyi buldu ki 1939 bi· 
rinciteşrininde Brezilya ıirketin.in 
imtiyazı bitince, artık yenilenme· 
di. 

İşte bu hadise kahve buhranı
nın başlangıcıdır. Çünkü harp 
başlayalı bir buçuk ay olmu§tu. 
Vaktile kaılıvc ithal eden firmalar 
ortadan kalkmış, sermayelerini 
ba,ka .işlere yatırmış, kahve ih· 
raç eden memleketlerle münase
betlerini kesmiılerdi. Acil olarak 
bu işi halledecek kimse yoktu. 
Ticaret Vekili bulunan Nazmi 
Topçuoğlu derhal memleketteki 
kahve stokunun mevcudunu tes· 
bit ettirtti. 

du ve Brezilyaya 25 'bin çuval 
kahve ısmarlandı. 

Hükumet, kahve sıkıntısı ol- Ticaret Vekaleti tarafından bu 
maaın diye böyle çalııırken kor· sene Avrupanın muhtelif ıehir\e· 
kulan buhran baıladı .. Bunun se· rinde açılacak olan panayır ve 
bebini .izah etmeden evvel ıu sergilere tltirakimiz karar altına 
noktaya ifaret etmek istiyoruz: alınmı§tır. Bu sergilerde kurul,· 
1914 • 16 harbinde Osmanlı İm· cak paviyonların mimarisi modern 
paratorluğu deniz ablukaıına ma mimari il; milli ve orijinal Türk 
ruz bulunan tarafa iltihak etmiı- üslubunu kendisinde toplamış 
ti.. Bu cihetle deniz yolilc gele- olacaktır. 
cek çay, kahve -gibi kolonyal mah İlkönce temmuz ayı içinde Pe§
suller.in sıkıntısı çekilmiştir. Çe- tede açılacak olan beynelmilel 
kirdek kahvenin tanesini parma- panayıra iıtirak.imiz. Macar hü
ğındaki yüzüğe taı yapacak ka- kumetile cörüıülerek temin edil
dar kahve hasretini çekmiı olan mittir. İkinci olarak ağustos ayın· 
eski Cihan Harbi nesli • ki bugün da Laypzİrg beynelmilel panayırı
yaş itibarile en fazla kahve istth- na resmen İştirakimiz ıkararlaştı
lik eden tabakadır • eski sıkıntı- rılmıııtır. Diğer ıergi ve panayır
nın verdiği tabii bir sevkle, ke- lara da iştirakimiz hakkında foap 
narda, bucakta, kilerde, sandığın eden tedbirler peyderpey alıır 
dibinde bulunsun diye piyasadan maktadır. 
üçer beıer kilo kahve satın alma- ' ---o---
ğ~ baıladılar. Polis Koleiine talebe 

lıte ıon kahve buhranının baş- alınıyor 
!angıç noktası budur. Memleket- ' Ankaradaki leyli polis kolejine. 
te_bir seneye yakın zaman ıçın emniyet lmiri yetiştirmek üzere, or
normal kahve ıtoku olduğu hal· ta mektep ve lise mezunlarından ta
de yer yer-kahve azlığı bargös- !ebe kaydına başlanmıştrr. 
terdi. Mesela lstanbulda ve diğer ---<>---

büyük şehirlerimizde eski ve var· Kahve ve gazinolara kahve 
lıkl! aileler: temini 

- Dünya bu, belli olmaz ki, 
§Öyle kenarda bulunsun!.. 

Diyerek bakkallarından mü· 
him miktarda kahve topladılar .. 
Memleketin muhtelif yerleri.nde 
öbek öbek hareketler ba§KÖate
rince, aa.tıcılardaki normal kahve 
stoku, yavaş yavq ve gittikçe ar
tan bir hızla evler.in. kikrlerine 
ta§ındı ve bu suretle piyasada 
kahve azaldı. Tiryakiler tala§lan· 
dı. Ve bunlar bakkallarına: 

..:._ Sana kilo baıına elli ku-

Şehrimizdeki kah\'e ve gazino sa
hiplerinin de kahve alabllmelerl te· 
min edilecektir. Bu gibi kimseler, 
merbut bulundukları nahiye mUdUr· 
IUklerlne mUracaat edecekler ve mü
racaatları kaymakamlıklar vasıtasile 

vlllyete arzolunacaktır. Vlllyet:, na
hiye mUdUrlUklerince tesblt olunan 
ihtiyaçlarına göre kendilerine kahve 
verecektir. 

Yağ fiyatları 
ruı fazla vereyim, bana. bir iki Fiyat mürakabe teşkilatı yağ 
kilo buluver!.. fiyatlarını yeniden geni§ ve esas· 

r-.,.. Al" 

iş adamlığı 

B eni ıeçen gün bir 
çağırdılar. Hayret e 

Hayretim nikaha çainlııa 
bu nikahın oluıuna. 

Erkeği de tanınm, kızı 
ikisi de ıençtir ve uzaktan 
raba olurlar. 

Oç aenedenberi ıeviıiy·arı-~• 
Fakat bütün taleplere, 11 

delaletlere, ric:a ve niyazlara 
men kızın babası bir türlü 
kanbyı damatlığa kabul e 
yanaımıyordu. 

Kızm babuını da t 
Narıile ve kahve tiryakiai. 
hah nemazma kalkar, 
kıldıktan ıonra yatar. Ka~• 
ıile yatma11 araımda bir 
marpucu, öteki elinde.a 
fincanını, diyebilirim ki 
yemek ve namaz zamanlan 
rakır. Akıi mi aksi, linet aııi 
neL Burnundan kıl aldırın•• 
bir dediğini asla iki etmez. 

Kızını dediğim delik 
vermemekte inat eden bu 
mın ıönlü nasıl edildi de n • 
rıza ıöıterdi? İıte hayretimi 
cip olan nokta budur. 

Nikah akpmı, davetlisi al 
aile sofrası tertip etmiılerdi. 
de davetliler araaında bu 
x.ordum. Bir aralık daı:nlldl 
kenara çekerek kayınped 
naııl iknaa muvaffak old 
anlatma11nı rica ettim. 

Gözleri parlayarak : 
- Şahıi tetebbüsümle ., 

adamlığımla, dedi. 
Kendisinin hakikaten 

ıebbia ve it adamı bir ıenç 
ğunu biliyordum amma bu 
kelime muammayı çöze 

- Anlat Allah atkına, 
dim. 

- En babrlı kimselerio 
vaaautu, delaleti para e 

Nihayet, Fransa cepheıi 
dükten sonra, bir ıün m 
kette kahvenin azalacatını. 
butlu, arpalı kahveler ıa 
iım tahmin ederek beniis 
iken bir çuval ili Brezilya 
veıi aldım ve eve attım. 

- iyi ama Brezilya bizden ne 
alıyor} 

J)oğruydu, bu Cenubi Ameri
ka memleketi bizden hiç bir 
mal almıyordu. Yapılan tetkik
lerde Brezilyanın İtalyadan ve ls_ 
panyadan zeytinyağı, ham ma
den gibi §eyler aldığı anlaııldı. 
O halde biz de Brezilyaya sata
bilir ve böylece açığımızı kapata
bilirdik .. Fakat nasıl~ 

Brezilya şirketi, mukavelesine 
göre ıümrükte her vakit 1 O b.in 
çuval ~aıi_ ll!tolJ, bulundUf~aia 
mecburdu. Yapılan araştırmaaa 

Şeklinde teklifler yaptılar.. lı .bi~ suret~e . !etkike •karar v:r· 
Elü kuruı, bir lira.ya. bir lira iki mı§tır. Bu ıı ıçın mutitac o\dua.ı 
liraya, derken be~ liraya tadır Jazla memunı muvakkaten .lhrlldat " 
çıktı. Uzak, yakın vilayetlerde kont.rol dairesinden temin ede· 
kahve bulunduğunu iıiten açık· cektır. 

Nihayet deditim devre 
çatb. Halia kahve tiryakiai 
kayınpederin kıvranmaia, 

~n~~~:o 
stok miktarının 30 bin çuval ol
duğu anlaşıldı. Türk.iyen.in sene· 
lik istiıhlaki 90 bin çuval olduğu-
na göre harp patladığı zaman 4 
aylık kahve .ihtiyatımız var de
mekti. Burada ıükranla kaydet
mek lazımdır ki o zamanki Tica
ret Vekili Nazmi T opçuoilu kah-

gözler oralara telgraf çekerek, a-
dam eöndererek, hatta hazan biz Tamir edilecek ilk okullar 
ut gİ!ierek oralardaki kahveleri Belediye yaz tatilinden istifade 
daha yüksek fiyatlarla satın aldı- ederek 13 • 52 - 62 • 68 inci ilk 
lar. Kaıhve çuvalları memleket 

Brezilya biz.im için az tetkik o· 
lunmuı bir memleketti, piyasası
nı layık.ile bilmiyorduk. Brezilya 
ile alıtveriı yapan memleketler
deki ataıelerimize iı düıüyordu. 
Şunlar içinde hele Marsilya ata
şeliğimiz faydalı raporlar yolla
dı. Meselenin incelenmesine bız 
verildi. Tam bu tetkikler sırasın
dadır ki ( 1933), içinde bir kısım 
milli sermaye bulunan karııık bir 
firma. hükumete bir müracaat 
yaptı. Sonradan cBrezilya Kahve 
ıirketi> &dını taııyan bu firma şu 
teklifte bulunuyordu: 

lımir Akvaryumunda köpek 
balıklarile Yunus balıklarına 

da yer olacak 
Bu seneki lzmlr fuarında bir ak

varyum açılması için teşebbUae girl· 
şildiğini ev\'elki gUnkU sayımızda yaz 
mıştık. ÖgTendlğlmlZe göre, İzmir 

Belediye Reisi Doktor Behçet Uz, 
MUnakallt Veklll Cevdet Kerim tn
cedayıya blr mektup yazarak, Ve
klletln canlı balıkları te,hlr için bir 
balık müzesi (akvaryum) tesis edl· 
!erek lzmlre hediye edilmesini ıste

mı,tır. 

MUnakallt Veklll, bu taleple allka
dar olmu' ve ı,ı tetkik için VekAle
tin Su Mahsulleri MUdUrU Hldroblo
Jog Doktor Kemal Bayrakçıyı lzmire 
göndermiştir. Kurulmasına karar \'e
rilmiş olan bu canlı balık müzesinde 
lzmlrln ve Ege denizinin belllbaşlı ba 
lıklan gösterilecektir. Bu arada kör
fez d,ışında yakalanacak köpek ba
lıkları için hususi bir hUcre yapılacak 
tır. Buraya zaman zaman diğer canlı 
balıklar bırakılacak ve canavarların 
bunlara nasıl hUcum ettiği halka gös
terilecektir. Yunus balıklan lçln de 
hususi bir yer tefrik olunarak bun
ların şayanı dikkat olan Ureme tarzı 

okulları tamire karar vermiş ve 
bu jşe harcanmaiı üzere 60 bin 
lira tahsis etmjıtir. 

ve buhranı ÇJkacağını tahmin et
miş ve derhal kahve getirilmesi 
için 72 bin sterlinlik bir akreditif 
açarak memlekete 30 bin çuval 
daha kahve getirtmiıti. ihtiyacı 
sez.itin bir nümunesi olan bu ha
reket şüphesiz pek yerinde idi. 
Bu kahve yine Brezilyadan, eski 
firket marif etile getirilmiftir. Fa
k at ıirket bu sefer alelade bir ko· 
misyoncu rolü oynamı§tır. Bu su· 
retle memlekette sekiz aylık kah
ve stoku toplanmtttır. 

·dahilinde gizli seyahatlere başla
dılar. Kahve )lul!lmayanlar no· 
hut ve arpa karı§ığı ile kifafı ncf· 
setmeğe savaıtılar. Hakiki çekir-
dek ka.hvenin kilosu be, liradan Nakil vasıtalarının kontrolü 

Şirket feshedilince onun yerine 
Kahve lthalitçıları Birliği .kurul· 

Avrupa 
hattı 

Seferlerin tekrar 
başlaması için Kuleli
burgaz - Cesir Mus
taf apaşa hattını biz 

~ işleteceAiz 
Memleketimiz ile Avrupa memle· 

ketleri arasında- tren seferlerinin tek
rar başlaması için Kulellburgaz -
Cesır Mustafapaşa hattının TUrk de
miryolları idaresi tarafından ı,1et1l

mcsine karar ''erllmlştir. Ancak bu 
hattın üzerinde mevcut ve hilen ha· 
rap bir halde bulunan köprülerin ye
niden inşası uzun blr zamana bağlı 
bulundutu için muvakkaten tahta 
köprüler kurulacaktır. Bu köprUler, 
kuruluncrya kadar nakil i'leri kam
yonlar vasıtasile yapılacaktır. 

sek.iz liraya hatta - ifittiklerimiz 
doğru ise _ bazı mıntakalarda 
1 O • 1 2 liraya. kadar yükseldi. 

Ticaret Vekaleti, bu vaziyeti 
önlemek iç.in iki yoldan yürüme· 
ğe başladı .. 

1 - Mebzul miktarda kahve 
getirmek.. . 

2 - Muhtekirlerle mücadele .. 
Bundan sonraki safhaları ya

rınki yazımızda izah edeceğiz. 
Aslan llJF AN 

. Millet mekteplerinden 
milyon vatandaı 

mezun oldu 

üç 

Maarif Vekilliği tarafından yeni 
harflerin kabulünden itibaren millet 
mekteplerinlıı verdlfi randıman tet
kik olunmuf ve bugüne kadar Uç mil 
yon vatandqm bu mekteplerden dip
loma aldığı anlqılmı,tır. Biı 8ene, 
millet mekteplerinin son faaliyet se
nesi oımu,tur. 

Petrol ıirketleri Konyaya 
nakledildi 

Anadoluya petrol sevkini kolaytq
tırmak üzere bazı petrol flrketıerl, 

lstanbuldaki depolarım Konyaya nak 
letmlflerdir. 

nadolu yaka11nda yeni ilk 
okullar açılacak 

DUn nakil vasıtalarının kontrolüne 
devam edllml' ve nizami hadden faz
la yolcu alan bazı otobUeler hakkın
da ı,lddetll ceza zabıUan tutulmuş
tur. 

Asansörlerin kontrolü de
vam ediyor 

Belediye makine şubesi şehrimiz

deki aaanıörlerl teftişe devam etmek 
tedlr. Tetkik olunan asansörlerden 
bir çoğu bozuk çıktığından, bina sa
hiplerine bunların tamiri için 15 gUn 
mUhlet verilmiştir. 'Bu asansörler ta.
mir olununcıya kadar mUhUrlU du
racaklardır. 

· Sirkeci • Çekmece hattına 
sekiz sefer ilave edildi 

Puar günleri Sirkeci - Çekmece 
hattında izdihama mlnl olmak Uze
re, aeklz fazla tren lşletllmealne ka
rar verilmiştir. 

· Pamuk mübayaasını Ofis 
yapacak 

Koordinasyon heyeti pamuk mUba
yaatmın da Toprak Mahsulleri Ofisi 
tarafından yapılmaaı hakkında yeni 
bir karar vermlf ve karar Vekiller 
Heyetine arzolunmu91:ur. 

·lzmir Fuarına 50 bin liralık 
yardım 

Ticaret Vekaletinin her yıl iz· 
mir Fuarına yapmakta olduiu 
50 bin liralık nakdi yardım bu 
sene de yapılmıı ve bu meblii 
İzmir Belediye riyaseti emrine 
verilmi!tir. 

---co... -
Mallarını gümrükte beklete-
rek ihtikar yapan tüccarlar 

muvaffak o1amaclıi1m li 
den öğreniyordum. Her la 
dıkça, görsün inansın diy~ 
rulmamıt ve çekilmemİf iki 
kahveyi paketliyerek ıö 
yorduDL 

Git ıide benden öyle 
nun oldu ki nihayet kızllll 
vermeie nza gösterdi. 

Y apaın teıebbüaü tabii 
adamlığı 

Çay ve çivi geldi 
Son günlerde hariçten 12f6 

çay ve 13 ton çivı gelmiştir. 
rıyaUarı, Murakabe komisyonu 
tından tesblt edildikten sonra 
çıkarılacaktır. 

Tashih 
DUnkU sayımızda c. H. Pa 

mumı Kltlbl Flkri
0 

Tüzerin ı· 
olarak husust bir vagonla ls 
geldiği ve burada teda\1 edllecel' 
kındaki havadiste, serlevha bit 
eseri olarak husust tren diye dl 
Ur. Bu hatadan dolayı özUr dil 

Soruyorlar 
Hane kiralannın artt 

ıı bakkmda hükiamet~ 
tedbirltte, baza ev ve a 
sahiplerinin de mukabil ted 
)er buorlaclıldanm ıeçend• 
mit, inanmarmfbm. Fakat, 
kaç gün evvel Lüeli tar 
kiralık bir apartman an,.O 
dostum, bu huırbim d 
iunu t"!yit ile kendisine f'I 
da bir muvazaa teklifinde 
nuldajunu hiki1e etti. 

c- Apartmanunm bir 
resini ıİH on seki& lira1• 
rabyacaiun- Fakat, lam 
otu lira üzerinden ya 
nas. A"adaki bir senelik 
farkı peıinen aldaiıma dair 
turata imza edeceiim Ye 
kuntunıtı arzu ettiiiniz 
fahetnıek hakkmı ela -
iİm·» 

Bunun ne maksatla 

Cevap - Anladığımıza ıöre siz 
ya ı;ocuksunuz ya da yazı ve ualu
bu çocukça bir kim.sesiniz. Şayet 

bir çocuksanız ve taharri memur
lutuna merakınız sinemalardan a
lınan Uhamların neticesi ise, me
seli bir ganglsterliğe değil de ta
harri memurluğuna heves etmeni
zi takdirle kar,ılarız. Ancak, sordu 
tunuz suhuletli yolu, sizi iyice ta
nımadan ve tahsil derecenizi an
lamadan, tarif etmek lmklnı yok
tur. Şayet yaşça bUyUksenlz, şunu 
iyi blllnlz kl yazınız ve uslubunuz 
flevM ettilinlz vazifeye kifayet et 
mlyecek derecede basittir. 

kahve kaşıfı döğUlmtlş sakız ile 
300 gram .sakUdaneyl yava, yavaş 
atınız ve mütemadiyen karıştırı

nız. Pişeceğine yakm 200 gram toz 
şeker daha katıp biraz daha kanş- ı 
tırarak indirlnlz, sıcak sıcak ta
baklara bof&ltınız. 

belirtilecektir. Akvaryumda makbul 
balıklarla, ahtapotlar, yengeç, ısta· 

kos, deniz kaplumbağası vesaire de 
canlı olarak teşhir olunacaktır. Ak
varyumun yapılmasında en büyük 

mUşkWtt. den z suyuna sunı olarak 
hava vermek teşkilltını kurmaktır. 
Akvaryum !çın, bef lll on bin lira 

Nüfus iılerinde kolaylık 
Nüfus muamelelerinde halka A.za-

Anadolu yakasında bulunan ilk o
kulların ihtiyacı llyıklle karfılama

ları için kadro ve adet itibarile faz
lalqtırılmaama karar verilmlftir. Bu 
huausun temini için Maarif MUdflrtl 
Tevfik Kut, yanında maarıt mllfet
tişlert bulundutu halde dUn bu hava. 
ilde icap eden tetkiklerde bulunmu,. 
tur. 

ml kolaylık gösterilmesi ve muame- • • • ,. 
lerln süraUe icrası hakkında nUfus 1 Tren ışlerıne aıt malumat 
mUdUrlUklerine bir emir gelmı,ur. Yolcuların tren işlerine alt icap e
NUfuıı kayıtlannın çıkarılmasında ve den malQmatı alabilmeleri için Devlet 
diğer nUfus ı,ıerinde mU,kWlt çıkar- Demir yollarınca ihdaa olunan Do· 
mak ve vakit geçirmek suretlle hal- kuauncu i'letme istihbarat bürosu, 
kın •ıklyetlne sebep olanlar flddeUe bu ayın on ~inden itibaren faallye-

Bazı ithallt tacirlerinin, mallarını 
gUmrUk depolarında bekletmek su
retlle fiyaUarın yUkselmesine sebep 
olacak yeni bir ihtikAr usulUne baş 

vurdukları anlaşılmı' ve Fiyat mu
rakabe bUroeu tarafından derhal fa
ı.llyete geçllmi,tır. Bu fekilde hareket 
eden baZı mUesaeseler hakkında a
çılan tahkikat sonra ermek il.zere
dir. 

mak iıtenilditini izaha 
yok. Yalnız, bu muv 
sonraki kiracılann zarard 
larak y1tpanların ve bu 
kiralaı 111 arttr:ılmaamı kan 
menedemiyeeeği bir -·~,. 
çine sokanların ıuçlan y 
na mı kalacak ve bunun 
fimdiden bir tedbir al sarfedllecek ve bu, fuarda en bUyUk 

yeniliklerden biri olacaktır. cezalandırılacaklardır. te geçecektir. cak mı acaba? ... 
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Harp Vaziyeti 
YAZAN: 

basa BOBArt 

~ l'lO 800 Kf. Yoldur 

::::: .::-:: =derce-

General Dlrlk'tea bazı batıraıar 

Biz memat üzerine 
hayat kuruyoruz 

1 " 
HAD IS ELERIN EDEBIYATI 
~=-=-=:--=:-::=========~.. Dl .. ================ 

Ankara da 
Bu cümle ile lzmir ve köylerinde 467 

mektep yaptıran Generala Bir sanat lıidisesi 
lzmir Fuannda bir köşe ayrılmalıdır 

Yazan: Takap Kadri KABAOIMANOiLU 
Yazan: Arılan Talan 

Yazan: Francis de Croisset 
kadar genç, zavallılıfına rağmen birdenbire 
ne kadar huzur içinde hissediyordu. 

Vapura giden husust tren rıhtıma yakın 
blr yerde durdu. Herbert sinirli idi. Bır dU· 
ziye hamallara çatıyordu. 

Odrey'e dedi ki: 
_ Hemen gidip vapur kaptanına. zabit· 

tere ve doktora görllnmeliyım. Siz kamaraya 
yerleşinlz ve eşyaların oraya taşınmasına 

nezaret ediniz. 
Odrcy geniş nefes aldı. Bu suretle iki ay• 

rı kamara istemek için fırsat bulacaktı. Ko· 
casına ayrı yatmak istediğini henüz söyle
memişti. Herbert, sözUno devam ediyordu: 

- Biz herhalde vapur doktorunun ıbasa· 
sında yemek yiyeceğiz. I<' akat belki de kap· 
tan bizi kendi masasına çafırır. Ne kadar 
ili olur, değ-fi mi? 

Herbert bu sualı Uçttir soruyordu: 
Genç kadın cevap vt"rdi: 
- Ne ehemmiyeti var? Nerede oturursak 

oturalım. 
- İnsan seyahatte itibar gbrilrse çok 

Çeviren: Renan A. E. YALMAN 
mUhimdir. Hele böyle uzun bir yolculukta ... 

Odrey hiç cevap vermedi. Herbert uzak· 
l~tıktan sonra kamara işile meşgul olan 
memura giderek: 

- Benım bu ilk uzun seferimdir, dedi. 
Belki deniz tutar, rahatsız olurum. Yalnız 

yatmağı tercih ediyorum. Acaba bize iki ka· 
mara verebllir misiniz? 

Bu, çok genç ve gUzel bir memurdu. V· 
zun bir boyu, geniş omuzlan, yanık yUztlıı
de parlak mavi gözleri vardı. Odrey'ln gU· 
zelliği kar,ısında hayır diyemedi, ricayı der 
hal kabul etti. 

- Sizi memnun etmek için elimden ge· 
leni yapacatım, Madam, dedi. 

Sonra vapurun bir pllnına bakarak illve 
etti: 

- Serin tarafta bir kamara olmasına ça· 
hşacağım. Vapurda Udaigor Sultanı var. 
Bütlln lUks kamaraları kendısi ve adamları 
işgal ediyor ... lşte buldum. Şu birer kişilik 
kamaraları size vereyim. Bunlar hem serin 
hem de güzeldir. 

Odrey hemen kendi kamarasına )W'le.şme· 
ye bqladı. Eoalarını b&vuldan çıkararak 

dolaplara koydu. Masanın 9serine de kAğıt 

kalem ve fotoğraf makinesi yerleftirdi: 
- ÇalLfmak için bana IUım olan şeyler. 
Diye gWömsedi. İçine sebebl maıam ol

mryan bir ümit dofmu9tu. O sırada Herbert 
kamaraya geldi. Çok memnun görünüyordu: 

- Kaptan bizi masaema davet etti. Sizin 
Evening Nevıı sueteet sahiblle yakın dost· 
ıutunuzu bllmJ)'Ol'dUm. 

- Ne obmlf .• Bunun kaptanın sofrasile 
ne allkası var? 

- Gazete sahibi kaptanın ahbabı imiş. 
Si* vap\D'da olacatuıızı kaptana söylem1', 
bu yüzden kaptan sofrasına davet edildik. 
'Bu sizin sayenizde oldu. 

Zavallı adam: <Kaptan sofrası> derken 
gururundan kabarıyordu. Söze devam etU. 

- Biliyor musunuz, bu sofrada daha kim· 
ler var? Lady Llndstone bilyUk Britanya 
bankasının umum mlldtırUnUn karıaı... Ayni 
zamanda valinin karısı Lady Brandmor'un 
da kız kanlefidir. 

o kadar neşeli idi kl kamaranın tek kişi
lik oldupnu farketmemifti. Odrey: 

- Sisin kamara tam benimkinin kar~tsın
da. .• Deyince somurttu. 

- Böyieel daha iyi, Herbert.. Ben iyi uy
ku uyuyamıyorum. Belki de deniz tutar sizi 
rahatsız etmekten böyle yatmak daha mU· 
nasip olaCak. 

(Arb. ftr) 

1 SiY ASl iCMAL 1 
1 Vişi hükumetinin 

yersiz inadı 
if azım: M. H. ZAL 

«İtlemezin iti• derler, bu ti· 
bir Vichy bükUınetinin yaplJEı 
itler hakkında biçilınİt kaftan· 
dır. Fransa, ana yurdunu miida· 
faa etmek la:zımgelince be! giin 
içinde çöktü ve silahlan terketti. 
Suriyede de dünkü mütt.t:.nklerile 
ve zaferlero yarınki Fraıua1111\ is· 
tiklilini kurtaracak adamlarla 
çarpıımak karan verince bırden. 
bire kahraman kesildi. Mücadele 
yi Alaıanlan memnun etmek 
açın zaruri sayabileceği asgari 
hadde bulundurmaiı kifi ıör 
müyor. 

Hür Fransızlarla İngili:ılerİD 
fada Fransız kam dokrnemek, 
kati cephe bücumlarile deiil, 
yavaı çevirmelerle arazi kazan· 
mak yolunda gösterdikleri me
yillerden azami derecede istifa
deye çahııyor, Fransada örne
ğini görmediğimiz bir ölçüde dö. 
vıquyor, mücadelenin ümibi& 
olduğunu, uzadıkça yarın Fran• 
sanın ıu veya bu namda Suriye
ye dönmesi ihtimallerinin azalttı· 
ğına göremiyor. Daha garibi ha· 
riçten ıu veya bu yolla Suriyeye 
taze kuvvet sevketmeğe çalıı• 
mak gibi maceralar pqinde bile 
kotuyor. 

Bu kafa ile hareket eden hir 1 
Fransayı istiklal ruhundan tama• 
mile mahrum bir istikraraı:ıhkj 
amili !aymak mecburiyeti var
dır. 

Kör bir inat ve pek yanlq bir 
menfaat telakkisi yüzünden 
Fransa. Suriyede kardeı kam 
dökülmesinin ve Lübnan ve Su· 
riye halkının ıstwaplannm aza· 
masmm meaul~tini tunamile 
üzerine abyor. 

Bizim bu meseledeki yegine 
alakamız, cenup buduclamuzun 
emniyetine ve komıu Suriyenin 
istiklal ve refahına ait enditeler
den ibarettir. Fransa, gilya Su
riye ballwun iyiliğini düfiinec'ek 
muvakkat bir vasi adatile Sari· 
yeye girdiğini tamamiJe unutu
yor ve kendiai için fİmdİye ka· 
dar zarardan batka ~ teJ' getir. 
mİyen bu toprak parçasına hıra· 
la ve inatla sanh)'OI'. Fakat bot 
yere sarfettiii bu gayretler ken· 
diaini küçültmekten batka neti
ce •....Üyecektir. 

Darüşşefaka kongresi 
Dün Darüşşefaka binasında 

Türk Okutma !Kurumu kongresi 
toplanmı§ ve reisliğe Hasan Tah
sin Aynj seçilmiştir. Bu sene ba
tından ıtibaren Kuruma muhte~f 
yerlerden ~'650 lira teberrüde bu. 
looulduğu okunan idare heyeti 
raporundan anlaşılmıştır. Bundan 
sonra, inşası kaıarlaştırılmıı olan 
kız Darüşşef aka üsesj etrafında 
göıüşü}müş, nihayet yeni ida~e 
heyeti acç.jlcrck toplantaya son 
verilmiştir. 

RADYO 
[.PROGRAMI.] 

8uginldi Pl"OINID 
7.30 Program ve memleket saat 

ayarı, 7.33 Hafif parçalar (Pl.) 
7.45 Ajans haberler.i, 8 Hafif par
çalar programının devamı, 8.30/S.45 
Evin saati. 

12.30 Program ve memleket saat 
ayarı, 12.33 Fasıl şarkıları, 12.45 

Ajans haberleri, 13 Fasıl şarkılan 

programının devamı, 13.15/ 14 Ka· 
J'lflk program (Pi.) 

18 Program, ve memleket sa&t 
ayarı, 18.03 cazbaııd (Pl.), 18.30 
Konuşma: Memleket postası, 18.40 

Violonseı solo, 19 Koıuışma (Meh· 
medin saati), 19.15 Köy havaları, 

19.30 Memleket saat ayan ve Ajans 
haberieri. 19.45 Fasd sazı, 28.15 
Radyo gaze&esi, 20.45 Bır halk ttlr· 
kUstl ötreniyonız. 21 Ziraat takvi
mi ve toprak mahıltlllerı bo1'88ıSI, 

21.10 Solo Şarkılar, 21.25 KonUftna 
(Hofbet), 21-":: Radyo senfoni or .. 
kestraaı, 22.30 Memk>.ket saat aya· 
n, Ajamı babel'Jeri, 22.45 Dans mil· 
sıti (Pi.}, 21-'55/23 Yarınki prog-. 
ram ve kap&nlf. ı 
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~Türk 
~-T_a_n_·h_i_n_d_e_C_as_u_s_ıa_r_,,,~ 

Yahudi karıs-1 Kiyeranın akıbeti 

İstanbul uyuyot 
Babıali uyanık 

Yazan: 111••• •••&• Din yapılan milli küme maçlan 

Bu kad&r mı ya? KWıkları m::'dı-::kkında imtiyaz verdı. Fakat bu 'C'. Bahçe 4.,, uarbı·ye 1 laıı bu über~r Vahflyane ~naatten nun mukabHlnde, Kıbrls'de Venedlk r ~ n ~ 
aoara Veııediklı kumandanın vatışe- ticaretine bol bol menCaatler temin 

Karanlıkta bir yolcu diyor ki: 
" Kırda kaldık, pazvant ta yok. Şimdi 

halimiz nice olacak,, 

::;a:~e~~nc;fZJ
0

~::~ııı:a::~ :n h~~ıb:;::~av::~l~lı~u~:: ~: G. Saray 1-M. Spor o Babı.Uden sabaha karşı inenler bu hareket, münaklUIJl ve mUc;ıdel~ 
nıeleri birer; birer keslı&erek deaıze haliıılne mensup ve "OçUncü Muradın men.,a·:ur horult~ bafk:ı bir 
atıldı. Bu suMt!e hepsi de kanlar i- Uk siz atnsı Safiye Sultandı.. fey duymazlar. Bu horultu da don-
çinde can vudiler ve de.Rize lJlclir.8. * 

mete ba'lıyan matbaa maklnaların-
diler. İkinci Selim chwrinde Yahudilerden (&a,ı 1 1ncide) tUe neticelendi. kikaten uzun zama.ndanberi sahaları. 

Bun..__ sonra sıra en ·~-a bı-•··· J ı:ı .. ot .h t k da l'• U T-'· '" ..... _ dan çıkar. İfle bu hava içeralnde ev· ..... .,_,., ,...., ozef Ta.sinin, taDip Selomon E8kina- .._., an nı &ye e a r ıe ..,ı ı zel -ımlar allaya fU 9ekılde dizil- m-- nlldir görtllör bir oyun ortaya 
ı&ll .. n .. •Her gtt-....ııne geldi. z-·aııı ı· ı ··e net· ı bi adı ... U ı ı d k.o rd N velkl akfam bilmem kaçıncı uyku-....... -. - z n n ve nihayet Venedik ditberl Sa- • ıces z r oyun oyn ı ar . .ı.n • m şer ı: yuyo u. e yazık ki, Naci, bu 
kıa arkadaflımnın Aklbetlerinl gör- fıye suıtamn mahremi esrarı olan Ya da!aa bozuktu. Muavin hattında ve G.ıataııaray: o.man _ s.um. Fa- ctızeJ oyunun netk:e9iz k&lmuın& ae- •unda olan Babı&Jinin yokufUllU mu-
--. K·--ınz kum--.. -- --o- hudi i hUcum hattında b'- l kt -·•· M • HalD bep ol barrir, sekreter ve mtlrettlplerden .... .,~- -.,. .._., -•u11 car ye Kiyeranın marı!etlerıni u an qma yo u. .._ • ma. .... nver, - ...,..,...., uyor, meyya verecek bir atacı 
nıın ~ bir parça merhametli bundan evvelki yazılanmzda anlat· Herkes ayrı bir oyun tutturm~. ne Mustafa, Blllend, E9fak, Mehmet A1J. meyvuız bırakıyordu. mürekkep bir kalabalıkla iniyorduk. 
....................... _,.,_ ..... Ir---· ........ u ...... J y.:aptı•ı bilm "'I ı tt _.. M--1. .... N B _ ... _ Yorsun olmamıza ratmen hepimiz -u•C\RO• ~ ..,.....,_ - ....- .-. ozel Taai kralıık hMretlni çekti- e nı ez ., r vaz ye e sana -...porı -ea - ecılet, Mellb - u ar- Haririyelilerin yaptıtı ele 
nulmama.ııc lçhl yalvanlı. Ona atlı· fi KJbril!I aduının Letkoşe dukalığın ortasında dol&.fıyordu. Takımın SÜ• Ouaan. :aeı,.t, lbnblm • Omer, ee. münferit blcuınlardu biriaincle a- Dö fakalafmak için bir arzu vardı. 
J&rak pçmifiai anlattı: da öldü. TaMp Salomon Eskinazi de rUkleylclsl E4fak ta sinirlenince Ga· IAJ, Melunet. SWeymu, Keaan. hat, mulıakkak bir Soltl kariardı ve nU,te otomobil bulmak bir hayli 

Bu dilber, hJri8ti,_,.. Heallz kü· <eceli mert'udl> le öteki dlnyayı boy- latuaray takımı bUııbUtlln ortadan Hakem Adnaıı Akın lyl bir günün· sıkı bir ftlttl kalenin bir k69etinc:len lftir. Ya fÖför tatlı sabah uykU8UnU 
çOkken Kıbrls ada.ınnın fflth nde esir ladı. Bu adam, Venedlk cümhurlyetl· silindi. Galibiyet şöyle dllrıun bera· de defildl. dfter bir k6'eatne uçmak suretile kor a1aeatı birkaç paraya feda etmea, 
olarak aitnmıftı. Kızcatız bu hazin ne bilyUk bir hi21mette daha bulun· ber, hatta matıtııuyet teblikeai bile Fenerı.ahçe • Harbiye nere attı. Fakat bir hücumda fUlUız. 7&hut da içine üç kf9lden fula al&· 
talibini göz yqlan içinde EllımeJNR Jna,ftur. Smw .. lnti9ken onu cia an- geçirdi. Fenerbahçelller, dün aralanna sq JW Cihadı da ptil avkyarak matıQp mıyan ufak bir Opele rutıanınu: ki 
~ln• anlattı: hui9tiyan oldutu· laıtahln. Bır parça da bu fena oyuna ba,ta açık kUçUk Fıkretı de almış bulunu· etU. A.ll Rızanın seriye verclitt bir ~ ~dircle, evleri diterlerine niıbet 

F k l ak ü o 1 t ..,. 1-ın olanlar hiç Hl çıkarmadan na dair yeminler etti. Fakat bu t8' Oskotlar Macaristan ve Venedik aru o m zere a a asa.ray mü· ı yorlardı. Sarı lAcivertıller baştan ni· ı pas sahanın kayması dola:yulle Ci-
vn-ı.w lnaaıl daf Ut dl f ı k h yör(lytlp liderler. Bu konUfUlmadan ,, __ ker'a9niar a ve merha- huduUarında Seny..,ı btr kara ve de- aasmm m em yen avu e a- hayete kadar güzel bir oyun oynadı· adın sötıUne vurdu ve seri geldi. h tU. k 
mete pllnediler. EmWMmwı gegç kar -,, çan oyunu sebep oldu. Adnanın yok- !ar. Fakat .senelerdenberi Ne,cide bir 1 Buna yetı.,en Harbiye muhaclmleri, a lmsentn fikri alınmadan ko-
det fehvele M18811UfU, kızı ...... nız baydutları yatağına çevirmişler- lufu baştan nihayete kadar tesirini IUyat haline gelen topu ezmek lna-1 yegt.ne gollerini kaydett.ıer. Bundan nulmuş bir kaidedir. Hele bizim mat 
dr. Zorla ilıMet.int mahWIM!kten l'IOll- di; bidayette Venedildilerin Türklere gösterdi ve bu hat tamamlle akısadı. dı, gelen fırsatların kaçmuına sebep sonra Fenerliler de gerek şanssızlık baada bir çağanoz vardır ki, yolcu
ra diler •kat Jlın Pili Meme · · k-. WlneeJe ettıtt bu mezar kac;kı· Halllln de topla defıl. daha ziyade oldu ve bu inat ta muhakkak dene- gerek becerfkaizllk yüzilnden mUte- ların adedl biraz fazla oluna 0 w 
keattrdl ve deaize attırdı. JK herifter, Türk hudut boylannda insanla oynamak hatası, ve yahut o cek ikincllltin kaybedilmesine sebep addit gol fmıaUan kaçırdılar. Fakat etmeden, cöbetini biraz öne çıkara-

VeMllik ~ kufJl&Rdw, b8 J8IPIWbk'8.n şekavet kalmıyordu. şekildeki sistemi muavin hattını da oldu. 40 mcı dakikada Fikretın attıtı bir r&k ve başını kıeaca boynu üzerine 
•abtetten ııonra kahraman gibi Ve- Bu vasiyet devletin Venedikle tekrar bozdu. Sarı kırmızılılar son iki mac;· Fenerliler, oyuna çok canlı b&.fl&· korner kavlı çtHrek kaleci ile be- eterek kUçllk kUçük adımlarla Pe
neclik'e dön4HL Fakat facia ı.tanbui- araa açılmasına sebep oldu. Fakat ta da ıyl değildiler. Nitekim Harbi· dılar. Naimln ıUıel idaresi, saf iç raber içeriye &inli ve dördtlncU sol rapalu arkuındaki evine dotru U• 
da duyMııca halkta deıw,ettl bir kin ye karşısında güç!Ukle berabere kal· Kadrinin top tutmadan takım için de kaydedildi. M1ç ta bu suretle 4-1 Z&klaıpp &'fder. 

'4>u sefer de Satiye SUitan ve tabip Vakit matbaasını dönene kadar ve nefret ~ lstanôakla otaren- drlar. Maskesporu da gUçtUkle ve &· hem col yapmak ve hem de rot yap. Fenerbahçenin (allbiyetl ile netice· 
· BalOlllon imdada yet1'tiJer; Padıf&hı herkes mütereddit bır" -vinç içinde BelJORD -..rı WIHkede idi Vene çık söy!emek ı.zım gehrse şansla tırmak için oynamaaı sarı IAclvert lendi. .... 

• • Venediklüer detr1 Macarlar aleyhine ilerler. öyle ya, ya •-"'ıi bulunm•••• dik dilberi Saf~ye &dtanm ~ yendiler. takıma, Harblyelllere göz açacak va- Takımlar fU fekllde tefkil edil- _.. -
olmua]lldı, \feMıjlik ~ "!'-edlkuleyi •öneQrmete muvaffak oldular. Bu &· Dün müsabakanın bır.ncl devreııin- ·kit bulmadan sekiz cb&kik&da Uç sol mlştl: bu takdirde konufl'l'l& birdenbire ke-
çoktan bett1Q1 ı8ktı. Dlfıet" t.ıattaa raci& ~ten - kısmın azami hl- de Maekesporlular, daha c;ok col po-

1 
kazandık. Sekiz dakıka içinde yapı- Fenertıüçe: C1aat • M.....,, slllr herkeain &'ÖZÜ önüne yürünecek 

Veneıltk '9 ~ ~· ..._..... rna.,eeinclen bafka - bolca altın alan ztsyonuna girdiler. Fakat kale önUn· lan aı 3 sol çok haklı olarak Fe· Murat - A7dm, All &ru, ömer • FUı uzun yol yayılır. Ayan: 
lkl t.at igıin 1* haq> weleıi•cııleea- S81ıcw p~a bir hançer hediye de müessir ol•nuyorlardı. Faruk'un ner taraftarlarına bUyUk bir ümit, ret, Kadri Naim, Nacl, Bebll. - Eh, der, Şlfhane yokufunda 
tı ve Venedik clbllhu~ı yelllt' .-ıek ~ bile bulundu. Bır yaptığı bır kaç hata, az kalam G&· gol adedinin artacatı kanaatini ver· Hartıqe: Bedri - Mtbdr, lla)'1'I • yine zurna çalacatıs. 
.U- aWlaNbe ite etıiieceti •.tıaitkak padiıpD& takdim edHecek hançerın ıawaraya pahalıya mal olacaktı. dl. Fakat çalım haataıııı bütün U· Y...,., Abdi. N ... t - ..._., 81Uey- Hele evvelki akfam &'Wnlekten az 
tı. ae kıymette oldutunu ve Yalwdinln Galatasaray takımının dünkü çok mltlerl bota çıkardı. mu, Ertatnd. Muutter, AD. kalam çaUıyacaktık. 
~at bum1 haber ahncar ele "lıelM!dtkıten ne kadar ücret aldı· fena oyununa yukarda da kaydetti· İkinci dakikada kUçllk Fikretin in. Hakem ~ Akalın ldareei va.- Taksilerden eli •Yatı tutar bir ta-

fena ~ atnirlendi. 'l'arzi!'e verH- tını takdir edersiniz. tim gibi, blrincl derecede E•fak'ın sı. dlrdltl top Naime seçti, bu fırsatı I· sattı. ..._. O!fAJır ne vardı. Vardı ama o da bir otelin 
m.t için J1uerı ÇaVUf11 acı Dlr mele- Ba Yıdluılller yalnlz htiktmet itle- nirU oyunu eebep olmuştur. HattA bir yt kullanan Naim, gllzel bir vurutla MiUi kime .... etti önünde durmUf, '6förtl almıf b&fını 
tupla 'Yelledlıle töndelıdt. Ba arada rine burun aokl'Nkl& ve casusluk et- aralık top yokken rakibine vurdutu ilk Fener goıtlntl kaydetti. Bunu ylnı Bu aene yapılan muıı ktlme dep- &'ilmiftl! Ayan mutat veçhile ileride 
Vuecllk, ....,.. 8altaaln ~ melde ~; devıethı defter. kudl 'b6r tekme kendısinln tamamlle FikreUn puUe Kadrinin mükemmel it.aman maçları maalesef ~ lira duran diler bir t&ketye yakl&flP: 
dilemek tça Yalludt ~ "iwsk:sl darlrk ,._. :ı.zine wı-me ele kant- tuurunu kaybtttiğine Wi bir delildi. bir ,UUe yaptığı ikinci ıol takip etti. &'fbi çok afır bir atyanla kap&nnılf- - Hadi bakalım hernferitn Şifllye 
le 'Ye e)Ç181ıle ımtMberede ı.hna•. tılar. Jocel Taai vaktile sikke darbı Fakat hakem her n~nse bu hareke· Çok seçmeden yani iki dakika aonra tır. 126 deditl halde bu l6s fÖfÖl'9 an· 

tuldu. de belldan yakasını sıynablldi. Pa- doğru olurdu. yan etti. Muavin hattı güzel bir an- ascarı dört bin liralık bir ziyan ya- dalgaya tutulmuf gibi ytk1}yen bir 
J'8kat Yeaedlk Cilnhur donamsı&- kat defterdar hapı yuttu. Maçın cereyan taraına l"fllellm: l&flll& ile htlcum hattını deetekllyor, pacağını açıkça aöylemiftl. Nitekim adam yanımıza yaklafb: 

SlkJfbrmış geveleyıp duruyordu. ~ 
nımıza gelince sorduk: 

- Bu taksinin fÖförü ıen mblid 
- Benim apbey demek için 

lAhza kllft1r eerenadına fasıla v 
- Yahu bizi göttınene Şifll~; 

decetız, dedi)(. 
- tyı ama apbey, diye cevap Wil' 

di. Bu gece açmazlara çattık. Hd 
ler Sezdiler tozdular, avuç do1Ujlll 
para yediler, ot.Un önüne selillCl(t 
o dedi: 

- Taksi parumı 1en ver, ~ 
dedi. 

- Sen ver: 
Arada bizim para kaynadı. 

herifler birbirine girdi. Kaı 
l'Öslerlni yardılar. Buralerda 
de yok ki fU parayı alelnn. 

Öteki clertlf derhal atıldı: 
- ARah Allah &'ece yuuı 

kaldık, bu meıntekette puyant 
yok ki bir yere kapulanabm. 

'Bu 8lrada Yolun öteki ucwıda 
hurda demir stb"tUtGsl1 ~ 
denblre blr projektör partadl, 
le dur diye !taret ettik. 

Zaten y&Vaf Sellyordu. OD&amUI• 
seçerken şötör: 

- Duruyorum dunı)'Onnn, diye 
ğırdı. l"akat bir ttırttı duramm• 
Biz de ha duracak, b& dılraıcak 
pqinden koftuk. Nihayet cbp'da. 
fak OpeUer var yıa ---.. biri 
Hurda bir ()peL lnaaaa w,te 1ı1r 
tomobıte binmek ıçm U8la 

olmuı lbma . .,.. ..... --
dolduk. Şöftil- ....... de ar1ırı.-• 
~ otunlM. Pakaıt mcıGll' 
im'9 ne büelUlı. ilk' kap-
it.mest .--. .. ~ 

Yolda gldertra ~ Jıı1 
bilin frenleri ~ Bu Mbel' 
zı bir an lltlktta bol*· Ama IMl9.!fl 
bu tehlikeli YolcWuia ~ iMi' 
aaretıe devama karw ....-. 

Takalmde bir' U'Udql blılılleılllllll 

tık. Cadde:ye ~ -
mizden biri: 

- Otlum, dedi. Uçtinctl 
ayarla da duralua. 

a..,. lulta ııı t.-.....,.eel tlmertste ee- Jıflnde defterdara hilebazlık ötretmiş U. kartı mlla&mahaklr davrandı. Eş- Rebi!, UçUncU Fener golünü yaptı. Maçların tertibinden evvel topla· cak bır yandan dlter tarafına dön· 
nato ..._ taısl tı.e mmraıtal'aıt ,.._ ve yeniçerilerin lsyaruna sebep ol- fak &'lbı tecrUbelı bir oyuncunun böy Bundan sonra da oyun yıne sarı lA- nan komitede Zeki Rıza, mllaabakal& mek için taUı bir aea gibi gebn~. 
teNt ve _., lllllllp ~ kv- m~. O Beflmtn teveccühü sayesin· le bir hareketi yapmaması daha c vertlllerln hlkimlyet'i aıtmd& cere~ rın 10 klüp arasında yapılmasının 19te bu sırada zayıf çırpmtık c:lenizde 

aı kunaanc1an1 -.. yaka9&1 k.uM1n ı.te Y8luli kanBı Klyera 'bu doy- Ya.Jmur altında peen tnrtllCl ~ akM ~ ~ Htı111lH R bllSQA W bin.. ._..._ - hta 1M11 --~~::!Geo~~o.:~'l!l'!!!l!!!llıru.!~1M,,&._...~~~""-
madl. VflleCtikte Mfı keısHdi, Rama- mak bHmez para hırsı yüzünden ba,. rede Galatasaraylılar tesadüfi bir O· kaydına mani oluyordu. Fakat gol a- tur. Paı asızlık içinde kıvranan klüp. celeyin kırda kaldık. - Allah kısmet..-... 4*'9 
zum ~ aııt kadırga ve btl- fi bellya p-di we çok feci surette yunla gollük vaziyete: bile giremedi· dedının artmamasına hir parça da lerlmizın böyle afır bir ziyana uğra- Yorcunluk, uyku sersemliği hepi- bele eW. 
tün _..... PNWU k ....... teslim can vereli: ler. Her iki taraf ta oyunda hissedi- Harbiye kalecisinin cUıel oyunu A.· maları kendilerini müşkW bir vazı- mlzln b&flJ\& wrdutundan evvelA aıı.- otomobü lçlncl limbadaa 
edN. Seıııbeılt bmlkıtan tee hırieti- Vak& Oçiincil Mehmet devrinde ol- 1 r bir hAkimlyet tesis edemedi. Dev· mil olmakta idi. Ve devre bu sureUe yete sokmuştur. lıyamadık ne demek latedllinl ama. :50 metre sonra durabildi. 
J8D k._. ~ dtlederi kGRuWu. du. Bu sefer sipahiler isyan ettıler. re, bir zevksızllk içinde O - O bera· 3 • O Fenerbahçe lehine nihayetlendi. Yardım görmedikten başka bir de O: Bu pce ,.,._.,.... bittll1 
Bu .....ue s.ttpe BultaM• 'Oçlhıctı Sarayda stıslü eşya tedariki ve ki· berUkle sona erdi. Fenerliler ikinci devrede Naclnln 1- yapılan maçlardan ziyana uğramak - Bir lira hattA iki lira ~ A,,_. '*'*Mnbe: 
ibret llıertnteki D1fuz ve temrt aa- !erci vaztfeslle çalıtan Klyera. baş- lklnci devrede de oyun ayni şe- nadma kurban gittiler. Ve milli kthne hakikaten acınacak btr haldir. · nun yine ele otener bisi içeli --.. - Oecınif obua dem.,_ 
,....... Veneııltk 1* tarzi,.e ve t.az- ka bir lıJle de meşguldü. Bu iş sıpa· kilde geçiyordu. Fakat Maakeııporlu- , lkinclllğini de Naı:lye kurban ettiler. y elkm Yantlan yor, deyince bu adanua açıkta 1uıl- nliai alaııınckk. 
IDln De w faıciaF ö"'9u etnıetıe lrilerin tımar ve zeamet faizlerine larda görülen yorgunluk a!Ametıerl Fakat şunu da 11lve edelim ki, N•l· İstanbul bölgeaı su sporları ajantı- mı~ bir hovarda oklutwıu &nladlk. 
ıafttfak °'*· k&nfll'Dtk w para yapmaktan ibaret- bir müddet için Galatasaraylıların hl mln bll&'ill oyunu seyircilere ayrı bir tı tarafından tertin edilen yelken ya- o mütemadiyen: 

l'lllcat ne ~ 49 bakireye ot- tl. Kiyera bu ifi ticaret edinmi9tl. kımlyet tesle etmesine yardım etti ve zevk veriyor. Futbol meraklılarına rışları dün Moda koyunda yapıldı ve - Allah AHtıla, ~. Qeee .,._ Bir --&W-..lar --..1 
da. Bunler ılı ıeıce -..-. gektikten Fakat ılpıııhllerm kulakları çok delik bir hücumda M:askeaporlu kaleelnln futbol zevklerini tatmin için klfi ıe· fU neticeler alındı: 1'111 kud& kalııllk. .,_'!"' ~~ 

~ • ....1!1..1! " konlulaırlSl _.... ıseWderiM et- mı. ki Yahudi carlyen n bu gizli U- önil karı9tı. Ayaktan ayağa dolqan llyordu. Şarpflerde blnnei Oalatuaraydan o klrda kalalftl, * ele yapa kal- • ...,, , 't' QllGI 

lence olduktan 88llt'&o beyıMa feryat- caretini haber aldıle.r ve isyan ettık· top, nihayet bir vurutla ağlara ta- Flkretın sıyrılış ,.e lnf.şlerı. Naim in Matımıtt, ikinci hmbn, l19önctı Bur- mıftık. Bu ......,. v..,._ ottMrt r.. B9yük TQrk ml.llild 
ı.r iÇhlde s&deriftl 11 .. adll w JIMÇ· )eri zaman Kıyeranm ba.şını istediler. kıldı. Galataııe.raylılar da yeglne gol güzel fdareal, Kadrinin yeni olmasına han oldu. bitle dotru bir .... ıebn•le .....,_ llaUı-aiannı cMliadlnnak llln. 
llul kaıllDJ.t lllbnlerile belMer A~ 'fa'9K kadınm etek~ri tutu~u. !erini kazanmış oldular. Maç ta bu rağmen bu iki oyuncu arasında yap- Yok!lenie de blrincilıtı Galatua- dı. KJaa boSW bir ~ aıkll Uf diye, m~Mlu' pceııt tertip 

1111 ııuıarına gömaıdtHer. {Aııt.. ••) suretle 1 - O Galatasarayın galibiye- tığı depllamanlar verdlli paslar ba· raydan Halim kazandı. dt9lel'1 ar-- 1dr Jdtfll" kaili' ms mi,e ~ wnniftlr. tık olarü 

Tlrk g...ıettaıl kMIRllıllM ~ ..... lll!!l ...................... l!!!ml!!m!!!!!!!!!!!!!l!!m .. !!lm!~l!mll--!9!!1m!!!m!!! .. 1!9!!!!ml!!!l!!!!!!!!l!!!!l ........ l!B ........ l!l!l!!!!!!!m!!!!!!!!!!!!l!lm!!B!!!mB!ımı1.............................. )ıGk u.ta.t ı.m..ı dede pcem 
J1J1e bir vllbfet Jliç bir w ,..,_ Hayattan parçalar: twam u.tClne ~~pal- len11eüal'. Konaervatuvar ıa 

~· Orılaraı kavgakn maıhallede We- I A toewiu alıp ebH taıwa bir bç .. '° • pcelertn prGl'l'lllDDll 
llundlın -oara Ylliaudi kenııı Kiye- ta mefhur olm119lu. lkiSlıl de ,...._ı H K y E babını balmek igiB 11cık8fa fJrladl. mıp. bq1Ql""1'. llelıı1t7e 

ra 'bafk& u,ler ele becenni9tU'· Bu• ~ kapıların4an Çlkar, eHerisM Naınnın .......,... aelsrin verdlrdt- ,_ icap eden tabel•t & 

lllıun ııara.)llla yövıD1 20te akçe ...ı- lnl~alırına dayar, ke111flldl çene,_. il karardan ~ tbtı•ıltle :,:::~~ ~-
tatı vat'dl. !lanJa lll8ltl efJ& tecla- 1'l\llD& -...r._.ı. Jlaline, lllellCin bütan ev halla ftferber olanık: -., •1& .. •a -· ......_""""• 
rtJt ederdi. Fakat llakiluıtte Seflye fakat, cör(ÜllÜZ bir taeew.. kM'Jaı, mı m~ Uen!e ~ a.... -==---=--=ı=========ı==:! 
SUitanın Yenedik &e bUMl8l ve gUH l"ethiyede sureti haktan ıörünerek 1;1>i PM'b!tan aokak fenerine dotru B • o ı •• " tma t~ bir dönme s•lmlftl. Bir· Wema ve eeJl&bı emlAıkten Boca 11q. 
......... J&!Wdl· Venedlk SellMosu. laavadan ıeçinme yolunu tubnuş es- perde perde açıklı lNtti. ı r an •n dent>ire kolunu ileri ctotru uaıtaru reddin •endtntn kertna.l J'atma 
bu kadına Venedlkte bir piyanro ica l .... h k idi y t al H t 1ı. ..._..._ ...__ • ..a..ı.....L. 

lellltıti .............. İrİllİll 
.. ile .... --.. clul 
...... ı&nhe lııir k si•• 
..,.., Kaııl••" iMi hıktnr-. 
ta uiaAZlajın lx 'dl•"il 
......... iltisıea ç4 + 
..... kacew ..._ br•11W 
........ i ......... ... 
riııae ........... _.... .... ...... .... ...... . .... 
ümit-

...... ..._ r r ••etik· ... ._. ............. .... ............... ,,. 
.... IWlıa ........ ·-. 
'kn° ti 1111 •• s o 1 ....... ......... 

_ ......... c ........ , 7 

.. f a dlrrı•*t.. ....._ 1 2 ~ .... 

·····:·· 1 8-Jm ... • ...... ..... .......... , ... ,, ........ . 
3==·~ -. 

k ... r ocanın ızı . atı o uz • - ey... aaam -m _, .... onun beliM _, kendine doCru F~ Hanm.1&, m1Aeberl töccar-
lJ8Sna e1 attıtı haWe hen4lz lmımetl l'ethiye bareketaiz yattJtı kar)ııola.- İntik•mı. çekti. Fakat o umulanu bir çevikHk- dan mmeveaa MtıhJDet lldt 'BeJıin 
çık.....,tı. Çirkin denemeadl. Pek nın Uetüoden birdenttire elektriklen- le deUkanlmm kollenndan kurtuk- otlu AH Munn ıı:t....._ lliUin ,_. 
..w.K de depdi. En h~ va· mlş gibi fırladı. GöğsUntln ve omuz- rak iki adim &'eri çekildi. Pann.cmı hrt elaH aev., RtlM' b11Rn1Dd& ifa 
ır.-uı. en t8* söslerin Mrekete !arının m1!hlm bir kıammı açıkta bı- ,.. tehdit ınüanund& 11&1!1.....,ak: kdllldr .•• azan ·. ,,_ 
retlremeıllti btı. 819l& ancak k~ rakan ince gecelik entarieınln Ülttl• - ... dedi. Senden ..,... bek- ... d 1 ..._ •• ov•= pı1p ve oilnQlllCak va,. 
tarı Jhııine Ha.tuaun kM'fUUlda bU- iM ipek saçaklı blr tarP attı; çıplak RIGIA llA:B&I lemesdim. Ben eeneleriıni umu et. keiara 9lllıılt olatıllnek için auaan 
tUn Jla.yatiyetiN lMılur, prllip açıla- ayaklarına kısa ökçeli teriıkleriai ge. lreRnden çıkmamak için ıx.ı ~- Wdt eam,ı. katrıAn l'OMur. C-.... 
ra« gündelik kavga müdıletinln sonu- çirdi. Belinden qafı sarkan uaun na öldOnltOf bir .kmm... tın eevaz \'Werek iflettlli s:1's blum 
na kaclar devam eder .sonra yine ~ siyah saçları omuzlarına ya)"llmlf, blriklatilerinde açılan kannlıtı )'il't- Genç oocuk beldemedUM bu VMf· •-

t.ı. N Utr ado-.1.aMla __,__ ... 89')1le9i .... bedllılllat ............. 
abus ve sof'* ıpekHne prenli. Arala- en ufak bir tebes8'tm izi 1&'8nmfyen uun ek ....... .. ....... yak yettea llOll delıece elılll1eneNk Bert 

ı......... ~-~M ................ ---- mekhll ... rına bu derin ve anılmaz muhale- Jbeucle bu a~ mevut biraderin -.,..-en ""-'"-e ._....,.._.. ~ aıt*ll ve llnt1e ~ *liJU ,aka-
maıtı llOkan hAdteenkı ehemmlyetlllı parıttıtarı dolaşma.ta ~·· k.ı. babçe AP• açJldl ve önünde J'et- 1edr. * 
bir ttuwar meMleelnden ileri geklitlnl Sofada bir an duraklıulı. Sobktan hiyula donuk fener 1'llında 161Sele- _ Dur 4fi3lıe bata'dı· 8ui hM:aka- Alladıuı bir aue -..cak pg61. lılllll 
kimse tahmin edemezdi .. itte böyle- ayni ... a,..1 nA.rl Mlinde akaedi'10r- nen snueu beltrdt. Gene; çocuk btr catımı ~ ald ıew.e 1ıl1llt 1* .......... 111r hualc 
ce basan lhde iki defa tekrarlanan du. an balanlk l6Zlerlal ~rarak ol- beaiMle Qfllll1 olma.. 0 41a ıutl. 6 ı« 1111 1* «Mıl''ah ....._ ?.b -
bu mallalle kavpian JDıMee Hetu· - Hey ... t uwn hey ••• ! 4l1tk fOp- ~ y ... e d"l&Nu. BolUk ve d<Jle9* ni çekti. -. ..._. -- ..._, ıt n 
nun tatanbutda ısanatoeyıomd& ratuae- besi kalmamlflı, Gelen kOIDfUl&n B· b(r &elle: - H&rrr Nuım ...,_., beni elde dl9" Jn, ......_ .... '111 ..,.. 1ıir 
u rahman& kaVUflDMı tlzerine sona mine Hatunun 'blr&kt'Jll yepne olkı - Sea miılin Fethiye altla; dedi. edece1' adam ancak blıne. mefN bit· cenw &1&JI kllıllr .... a lıı•ııılılıı 
erdi ... Pettılye artık senelerin ı,:inde N~dı. H~tıs on sekiz yqmı ile· Kimi beklQ'onua burada? llırSa betluwk oluıdlr. ~ evden 1lilbG ...... _,. .a,. 
blriktit'dlCI kini akfaılll sabah dö- ınat ellniiJ bQIWltlll •ent çoouk aane- - Benila Namı. &fk,& birialfti - k keliıae o,untan hiç 1til' ~ feei anil1Vak: 
ktlıp Junmı alaml)OI', k..,,.... her lluftlt öHlııntlnln u.tlndan dl 911 blkledit'iMt m1 tatlyomm.. n& !fide etllMll Jleüdye e1ıla 8eai bl- - .,...,.,. ......._ n..,. l'6 
tetedlti uman kıwga edecek kbmle- 99Çmedell bebellnı da kqbectip na- Delikanlı alkolün batıM venqi r'lkımm. ,..._ .... lı... 1 .._... ._. 

yt ~ faMıt iı,ılnde ktilde- m•ntıltl bir aervet.e koıwa ewıen durpnlukla aöSleri Yanht aııla4llma - S.. MG cıi9lı•ı ı..a abla ... _... ...,. 1 • w ~ ' Jlltll fllr ııı.. 
,.n ı.-- hilıılmt ıı. ... ıı• rı • oıa. mu......ua de dılCltmlf, lıtıkmederek tekrarlllıdı. ıae. -.: 

1 1 J 1 
• 

-betle uMltaıcak clelftdl. 1ılllıdlın ki )Mll'aMll verdlli IOnA8 bir W'besU - Kimi bekliyol'&Un al:ıla? - Ya M ~-? J'~ ..... 
..... Brt• ~bu_.... :Jlet. iCJiı1c1e 7119ının ve aıörgleintln emret· - Seni bekliyorum, Mnt llekliyo- bir kedi )IM'IWa ı.tRe deMt hşa iM - M ...... _,. IMe >•t lıll ..,_.. .......,.elen ın..talm.._ utt IMr ÇligBtlıfa uyınap baftamlf- rwn Numı. tasan sece yarım oldu IOialldıL - ,. ...... ....-.. dlJıe -.aw 
fbd e da nıMta ~ mnet- tı. BUt9n saMleri parMDU )elDek diye kardefile konu"1U)'8C&k del11 - Numı, d~. Bundan IORl'a 1-- -...ı ,...,_., Jn'sh'* ~ .... 
Ull 11 .. ıtme rulMIMI mııes•ap ede- ieha )ti&Une stDen btrkaç aenerl De ya, uykum kaçtı, baktım ilen seliyor na karım dlyebltirlln fakat lımdml ,... ark ... t111 ldflMa ...._ 
oellil. • dOııfınce Se ...., 1nWcw benılter hıwMIS m.,mııeıerin bile- dun hemen yatnuyacaJua blru yan- ev halkını haberdar e~ .. lace ...... 7llllW - J9119• Na-
plt ı c ı ıea ba.f'MI... _.... pıçtyor, bir l&Mye bUe ı.n- daki avluda koaUfUrum dedim ... Oy- seceWk entarfaiRfn Javnmlanndaıı ._. bolak .. **'* bir ..... : * dinde 'ftlSiyetinl mtiMkeme edecek le terı ve kıwak halleri vardı ki pnç ~ dörıdUröc8 bir ten kokusu inti- - Hey ... t &Mm blıb-. ...,_.!Dl-

Gök y9sinde 8'yah buhltlann k&. 1r.Udnt1 bul~. HaJl&lının bu çocuk onu ilk defa göril)'ormU41 &'lbl far ediyor, genç çocutun alkoltln bu- '9 nlrl ..... ~ ...., lltl-
mııhaltll kanaiıık w ~ bir vahim seyrine ani olmak 18tlyen bqmı lWdlrdı, içkinin tesirile k11ı- landırdığı dimatım keskin bir ttltd zalarla ~. 
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~LER. hadu,: .. ; Bayan Nae>ye """ oımu •• I 
Darph I d Ek aile kabristanına gömülmüştür. 

o 
Stalinin emriyle 

sabotaj mı? ane memur arın an -. 
~cm 'Kansu'nun babası emekli DOGUM: 
.. 
1
cnizcilerimizden lbrahim Kansu 

0._ınüş, Karacaahmet kabıistanına Tüccardan B. Mustafa Şakir 
'!0mülmüştür. Doğancı' nın Üsküdar da bir oğlu 
iti* Muharrir arkadaşlardan Şa- olmuş, yavruya Nezih ismi kon
.. r ~ungar'ın kızı Gül Kayseridt: muştur. 
:~u-~, .a.ile kabristanına görr.iil- ! NİŞAN. 
-u~~ . 

d * Emekli istihkam subayların· Emekli deniz yarbaylarından 
id:n Yü~~~ .. Mühendis Mekt:~i Ahmet Necati Boranın kızı F~hi· 
S re tnuduru rahmetli B. Naıl me Boran ile ·~enç ticaret kap~an
d:~cr:in eşi ve Belediye mühen· larımızdan Omer Kayadöken 
~tınden Necdet Sezcr'in vali- Kadıköyünde nişanlanmışlard.r. 

Sovyeflere 
•• gore 

~c ~ • -. (Ba§ı ı incide) X /X 
~ ıharcketleri olmu~tur. 

strof istikametinde gece ce· 
b':an eden şiddetli muharebeler 

Pıba:h ta devam etmektedir. 
0 1otsk "stikametinde kıtala-rırn ııı ' 

ca ~ garbi Dvına hattını aağlam-
\:ıut ~ilerinde tutarak düşmanın 
di un taarruzlarını tardetmı.işler
bi 1•

1 
Nehır civarında Almanlar 

o' n erce ceset ve bir çok harap 
la ~U§ tank ve tayyare bırakmış
trır ır, Mutaarrı:dardan bir çoğu 
rn~ııırlarını nehrin dibinde bul-

\! ardır 

ka. 5 t~rn~uz akşamı Borisof isti· 
tn hetınde kıtalarımız şiddetli 
bil iltebcler yapmııılar ve muka
Mllhtaarruzlarda bulunmuşlardır. 

B arebeler devam etmektedir. 
de e~arabya mıntakasında, piya
trı': suvar.i ve zırhlı kuvvetlerden 
~ Urekkep müh.im ibir Alman -
d Utnen ıgrubu Belt:z.i istıkametin· 
trıe taarruz teşebbüsünde bulun· 
k Uştur. Düşmanın bu istikamettr:
d~ıtaarrı:zuna kıtalarımızın §id-

Y rnukavemeti mani olmuştur. 
I(' apılan tetkıkat neticesinde 4 
ta':'c)u~~a düşürülen düşman tar 
de b~"'?J.n ~ayısı, evvelki teblig· 
61 /dırı~d.ği üzere 4 3 olmayİp 
tar d1~· IB.ızım zayiatımız 29 tay· 

e ır. 

l'ctM,o~kova, 6 (A.A.) - So\·· 
bu ıs~hbaret bürosu tarafından 
lifü:ıa ah neşredilen Sovyet teb-

5 1 cın'nıu .. .• k 1 
Oıtro 'l. gunu, ıta arımız, 
Nov~' Bonsov, Bobruişk ve 
diişm rad bölgesinde, kuvvetli 
~e'kkuİln :rnotörlti cüzütamları t e
•cb I eune li:ıırıı ı ddcth ınuh•-

e er Yermişlerdir. 
b· ~u ~abah kıtalarımız Oıstrov 
d 

0 
t:csindc taarruza geçmiş ve 

lc~~~anı bu ş:hirden tardetmiş
bu !.k Yüzlerce düşman tankı ve 
t>j:~ rnıktarda dü§tnan fl10törlü 

; es,i imha edilmiştir. 
t:arb?lotsk bölgesinde, düşman 
ct::r/ ;Dvina'yı geçıneğe teşebbüs 
t1.;~11lir. EnerJik bir mukabil hü· 
?tıa net.eesindc, kıtalarımız, düş. 
trıış~ı bu nehrin cenup sahiline al-

ır. 

ha~cPcl bölgesinde kıtalarım {z:, 
?tıtıdnf her noktasını muannidane 
l:'ııın a aa etmekte ve rniı"him düş· 
ııc d lllotörlü fırkahırının tazyiki· 

B &~anmaktadır. 
tııuh orıaov bölgesinde şiddetli 
tırnı arbbeler olmaktadır. Kıtala
g~ urada mukr..bil hücuma 
v.. h ttir. Topçumuz, tanklarımız 
tiır av,, kuvvetlerimiz düşmana 

13 bYı~t verdirmektedir. 
?tıız, \.r.11.~k bolsesinde, kıtaları
YctJ Utun hücumları muvaffakı
dc, ; 0ta~etmi!!lerdir. Bu bölge· 
?tıİ§tir ~Uftnan tankı tahrip edil
~ilc · u bölgede <lüşmana ver
ili az:ı ~8Yiat, düşmanın faaliyeti. 

1' a t •• 11ştır. 
?tıız ,~;~Pol bölgesinde, kıtaları· 
ttnıckt de_tli muharebelere devam 
di.iıına c lr. Kıtalarımız, mühi=n 
hiic:unıl nıotörlü cüzütamfannın 
5 1' en, arının önüne geçmişlerdir. 
"ot:rad tnuz sabahı düşman, No
trıotör1·: ~ olensk istikametindr, 
~}'en~ cuzütamlarile hücumları
b olerıak c~ ba§lamıştır. Novograd 

eler d Jatikametinde ınuhare
d··Cu0~a.nı etmektedir. 
k tı~nıiltı Uz hava kuvvetlerimiz, 
I 0ılar10 tanklarına ve motörlü 
ilr hp a nıuvaffakıyetle hücum· 

\>e Piö§~ı~ Ve Köstence, Sulina 
ba.rdını 1 !Romen şehirlerini bom· 

arı ctnı. . 
Sta.Ii • ıştir. 

Türkiyenin 

vaziyeti 
(Batı l lncfde). /// 

Sıırlye~e lnglllz kıtalarının girişi, 
esa&en muhasematı Türk~·cnln cenup 
hudutlarına yaklaştınnıııtı. Alman -
Ru., muha eınah 1'ürkJ~enln Karade
niz 'e Uafknsyadakl ''adyetinl bir 
kat daha 5Jkıntılı hlr hale koydu. 

Bundan bir kaç gün C\"\'el Mosko· 
\'Bdan gelen bir ha~rde, Batuın llmıı 
nını ınüılnfaa itin alınan lblr tukm1 
tetlbirler zlkredlllyordu. MalOın oldu
ğu üz.ere Hazar denlzini Knradeni7.C 
bağlı yan 'e Bakfı pctrollerlnl nakle· 
den pipclin Batuma mUntehl olmak
tadır. 

1921 df'J Kars muahede ile Türkiye 
Batum şehrini ,.e limanını Gtlrı·L<ıta

na terkehnlştl. Gilrd!ltanın So\·yt'tler 
nirllğlne lltlhakı ii7.erlne Türklyenln 
GürC'btan lehine ~nptığı fedakftrlrk· 
lardan loıtlfade eyledi. Ancak, Türkl
~-e bir arUa Batwnu Gürclı.tana ter
ketmlştl: Türkiye Batum limanını 

hiçbir ,·ergi ,.e resim vermek itin iken 
dl tJcari ihtiyaçları ıcın kullanacaktı. 
Demek ki, Batwn bir ne\i 1'Urk li
manı olarak !kalıyordu .• 

Billhare 1926 da Ankara hükOme
tl, ıu ulun Irakn, yani tnglltf'reye a· 
!diyetini tanıdıktan onra Kt>rkUk pet 
rollerinden mahrum kaldı \C Batuına 

akan petrolden kendisine hisse çıkar
mıya ~ah-:tı. 

J<afka..,ya, Ru!! - Tlirk ınc.nfaatlerl
nln kannakarı'ık olduğu bir :yerdir 
\"e hu f"sasrn ,girift olan \11Zlyetl hiç 
te kola;) ıa,tırıM:ak rnnlılyette değil· 

<lir. 

manların bJtün hücumları püs· 
kürtülmüştür. Köstence ve Su!ina 
bombardıman edilnÜ~lİr. 

Ahnan tebliği; Minak il erisin· 
de ordunun ilcrilcdı.ğjni, fakat 
Sovyet kıtaları ümitsizliğin verdı. 
ği sa,,•letle çarpıştıklarından ka· 
zanılan arazinin orduya epeyce 
pahalıya mal olduğunu beyan et· 
mektedir. 

Bern, 6 (A.A.) - Basler Nah. 
richten gazetesinin Berlin muhd· 
birinin bildirdiğine göre, mühim 
Rµs kttaları, Alman hatlarının ar
kasında f~l.iyette bulunmakta 
berdev&mdır. Atman askeri mü· 
tcıhassısları, Stalin hattını mat et· 
mek için cetın muharebeler ver
mek jcabedeceğini tahmin eyle· 
mektedir. 

Prut nehrinin geç.ilitinden bah. 
seden Alman gazeteleri, Sovyet 
techizatının modernliği, Sovyet 
müdafaasının sarsılmaz sertliği 
ve arazin.in güçlüğü dolayıaile -;ok 
§iddetli muharebeler vukua gel
diğini söylemektedir. 

Alman paratütçüleri hiçbir §ey 
yapamıyor 

J\1oskova, 6 (A.A.) - İz\ es
tia gazetesi, «paraşütçülere karşı 
ilk müc:idele tecrübeleri'!> başlı;iı 
altında yazdığı bir makalede dı
yor ki: 

Muhasemat esnasında düşm<\· 
nın fodirdiği paraşütçüler hiçbir 
yerde tek bir hedefi bile taarruz 
ile işgale muvaffak olamamışlar 
ve hiçbir yerde kıtalarımı~la açık. 
Ça muharebeyi yani boy ölçüşme· 
yi kabul etmemişlerdir. Almnn 
para§Ütçülerinin bütün mücadele 
usulleri eşkıyalık ve casusluk şek
lini almıştır. 

Skodada toplar, 
Ho!landada bir 

fabrika, Polonya da 
vagonlar tahrip 

edilmiş 
Londra, 6 (A.A.) - Rus ,.e Al

man orduları arasında muharebiıler 

bnşlıyalı iki halta olmuştur. Alman 
kıtaları, bu mUddet zarfında, kaU 
zaferi almış olduklarını iddia ede
mezler. BiHikls, Alman motörlll un
surlarının hücumuna kar~ı koymak 
için Rusların tatklk ettiği Qerllla u
usulü iyi neticeler verir gibi gözilk
mekledlr. 

Stalin tarafından, mllletlne mec
bur kalındığı takdirde bulundukları 

mahalli terketmedcn evvel her şeyi 

tahrip etmek hakkındaki tallmatı, 

Alman mahfillerinde bilyUk bir hid· 
det tel'lit etmiş gibidir. 

Bu usuıun Almanları ziyadeslle 
mUşkU!Ata soktuğunu göstermekte
dir. Bizzat Alman gazeteleri, Ruslar 
tarafından tamamUe tahrip edilmiş 

olan köyler hakkında bir çok yazılar 
çıkmaktadır. DiğC'r taraftan Rusya
da hasat Azami süratıe yapılmakta, 
ve en seri suretle nakliyat için hattA 
tayyareler kullanılmaktadır. Bir çok 
ormanlık mıntakalardn, bilhassa 
Luck mıntakasında yangınların de· 
vam ettiği b:ldirllnıektedir. Demek o. 
luyor ki, Stallnln emirleri sadakatle 
tatbik olunmaktadır ve hatta bizzat 
kendi memleketlerinin zenginliklerini 
tahrip hakkındaki emirlerin tatbıkf

ne bUtUn mllletln kendi ~efl etrafın
da bu birliği, Rus milletinin esarete 
boyun eğmektense her şeyi yapmıyn 
sarsılmaz azmini göstermektedir. 

Times gazetesin n Stokholm mu
habiri, Fransanın mağlQblyetlnden 

sonra bir Alman generalinin söylediği 
bazı sözleri blldlrrnekledir. Bu gene· 
ral, Alman ordusunun motörlU ve 
zırhlı unsurlarının yaptığı fevkalıl· 

de şiddetli lıUcumların o zaman bir 
ha!tn daha ayni şiddetle idame ettil'l
lemrz bulunduğunu itiraf etml~tir. 

Çünkü o zaman motörlll vasıtaların 

temizlenmesi ve bir miktar tamiri i
cap etmektedir. öyle sanılmaktadır 
ki , eğer Rus ordusu bir hafta. daha 
dnyanırsa, Almanlar, motörlU vasıta.
lıınnın tamire ihtiyaç göstereceği bir 
vaziyete dUşcceklerdır. Bu da mUte
ca \'JZin a.tılışmdakl şiddeti azaltacak
tır. Rus kıtalarının mlıkemmel mu· 
neviyatı ve Fransa ve Polonya sefer
lerinden alınan derslerden istifade e
derek iki hafta dUşmanın ansızın baş 
lıyan hücumlarına karşı koymakta 
gösterdikleri soğuklcanlılık nazarı dik 
kate alınırsa, mukavemetin gittll~çe 

daha ziyade fazlalaşacağını dUşUn

mek doğru olur. 
Mukavemet hissi, Rus mıllctınln 

~·alnız erkeklerinde tecelli etmemek
te, fakat Rus kadınları da cesaretle 
çarpış111aktadır. 

Bundan başka Deutsche Allgemelne 
Zcitung, <Beklcnmiyen bır \'azlyeb 
ten bahsetmekte ve Rusların muan
nldane mukavemetinin Almanları dal 
mi s t.:rette muharebeye ilk tahmlnle
rınden çok fazla miktarda asker sev
ketmek mecburiyetinde bırakmış ol
d.tğunu kabul eylemekted.r. 

.Nihayet Stalln, nutkunda tahak
kllm altındaki memleketlerde bulu
nan amelenin Rusyaııın mUttefikleri 
oldu~nu söylerken hata etmemiştir. 
ller halde Stalinln davetine bir cevap 
teşkil eden bir çok sabotaj vakıı.ları 

bildirilmektedir. Tıı.s ajansının bir 
h-iberlne göre, Skoda !abrlkaların1a 
bir çok top, kullanılmaz bir hale so
kuimuştur. Holanda vatanperverleri. 
Holandada. bir Alman klmyıl\1 mad
deler fabrikasında yangın çıkarmış

tır. Polonyalılar yolların kenarlarına 

gizlenerek Romanyadan Almanyaya 
henzin nakleden kamyonları kurşun
la delmektedir. 

VATA~------------------------------------ 5 

Borsada şiddetli yağmurlar 
mahsule zarar veriyor 

Bursa, 6 (A.A.) - 'üç gUndenberl 
vlllıyetln her tarafında fasıla ile ya
ğan yağmur dUn gecedenberi şiddetli 
bir surette yağmağa başlamış ve so
kaklarda seller hlsıl olmuştur. Kaza
lardan alınan haberlere göre yağmu· 

Almanlara 
•• gore 

<Batı 1 incide) !+! 
!arma karşı mtitemadl dalgalar halin. 
de yaptığı taarruzlarla askeri hare
kA ta müzaheret etmektedir. Yalnız 
Zltom\r mıntakasında. tayyarelerin 
attıkları bombalarla, toplarla ve mit
ralyözlerle 500 kamyon tahrip edilmif 
tir. 18 tren de tahrip olunmuttur. 
Diln gece Somelensk .şimendifer mer· 
kezine ve yolların iltisak noktasına 

tesirli hava taarruzları yapılmıştır. 
So\•yet hava kuvvetleri dün 281 

tayyare kaybetmişlerdir. Bunlardan 
98 l hava muharebelerinde ve 183 U 
yerde tahrip olunmuştur. Bizim zayi· 
atımız 11 tayyaredir. 

Berlin, 6 (.A.A.) - Alman ordu· 
!arı başkumandanlığı aşağıdaki hu· 
susı tebliği neşrctmektedir: 

Mlnsk'lı1 garbindeki Kızılorduya 
mensup 52 bin Sovyet askeri Alman 
çemberinin tazyiki altındA olarak Al· 
ınanlar tarafına geçmiştir. 

Vlşl, 6 (A.A.) - Berl!n tebllğ!ndl' 
bildirildiğine göre Baltık hal'a!lsinde 
bir Kızılordu tamamUe parçalanmı~· 
tır. Ganalm muazzamdır ve kilometre 
murahbalarca araziyi kaplamaktadır. 
Ganalm meyanmda hUcum arabaları, 
sahra topları, hava dafi ba.tar:>·aları, 

diğer bir çok le\•azım vardır. 
Moskova ve Leningrad tahlrye 

ediliyor 
Stokholm, 6 (A.A.) - Keşif U• 

çuşlan yapan Alman tayyarcei!erln· 
den öğrenildiğine göre, SovyeUcr Le· 
nlngrad ,.e Mo~kovayı tahliyeye de· 
\'am etmektedirler. 

Finler Fangö adalarında 
Slokholm, 6 (A.A.) - !<~in kıta· 

!arının Hangö etrafındaki bazı ada· 
!arı işgal ettikleri bildirilmektedir. 
İsveç gazetelerine göre, bu 1,gal, şid 
detll çarpışmalardan sonra \'Ukua gel 
mlştlr. Maamafih Hangö etrafındaki 
muharebe henüz ltaU safhaya varma
nuş bulunmaktadrr. 
Bir cairin üstünde mühim vesaik 
Bcrlln, 6 (AA.) - Sovyct dördün· 

cU sllAhendaz kıtnsı ltumandanı bin
başı Georgiet, Derczln civarında esir 
edilmiştir. Binbaşının UstUnde rnll
him vesaik bulunmuştur. 

Y arow civannda iıyan 
Berne, 6 - (A.A.) - Berllnden 

bildirildiğine göre Ynrov yakınında, 

So\'yetler aleyhine bir isyan teşebbU· 
sU kanır surette boğı.ılmuştur. 

· Macar tebliği 
Budapeşte, 6 (A.A.)-Resnıı tebliğ: 
Kıtalanmız ricat etmekte olan Sov 

yel kıtalarım fasılasız takip etmek· 
tedirler. Kıtalarımız Stanislau ve J{o. 
lomea'yı işgal etmişlerdir. İleri alay
larımız Dniester nehrine varmışlar
dır. 

Budapeşte, 6 (A.A.) - Macar mll-
11 m!ldafaa. nezaretinin emrlle bugün 
öğkden ltib:ıren Budapeştc ile civa
rında tehlike ve pasif mUdafaa hali 
kaldırılmıştır. Bu suretle evlerde ya· 
pılmakta olan pasif mlidafaa devam
lı olmıyacaktır. :Maamafih hava mU· 
daföası memlC'ketin her tarafında ip
ka edllmi~tir ve karartma nizamna
mesi de tatbik e<inecektır. 

Tallin radyosu 
Helsinkl, 6 (A.A.) - Dün saat 18 

denberi Tallin radyosu :neşriyatını 

kesmiştir. , 

Hırvatistandaki Ukraynalılar 
Zagreb, 6 (A.A.) - Hırvatıstanda 

Bolşevık tedhiş den evvelce daha ge
çenlerde kaçıp gelen on binlerce Uk
ranynlı bulunmaktadır. Eli sila.h tu
tan hemen hemen bUtün Ukranyalılar 
derhal bolşevikllğe karşı harp etmek 
için göniillU kaydedilmişlerdir. 

run ayni şiddetle oralarda da de,•am 
ettiği anlaşılmıştır. Yeni hasat mev
siminin başladığı bugünlerde bu sU
rekU ve şiddetli yağmurların yağ· 

masında.n mahsul zarar görmekte
dir. 

Kazım Dirik'fen 

bazı hatıralar 
(Başı 3 üncüde) 

birçok işler b~arıldı. Köylerde oku
ma odaları, kredi kooperatifleri, ço
cuk spor meydanları, parklar, misa
firhaneler yapıldı. Hastalıklı köylU 
çocukları için cKinderhaym> ler a
çıldı. İzmirde stadyum, koşu sahası, 
otomatik telefon, elektrl.kli tramvay, 
fenni mezbaha, bulvarlar, parklar, ço 
cuk bahçeleri, kul'veUi bir yol şebe
kesi vUcude getirildi. Karşıyakaya 

Yamanlar suyunun getirilme.sinde çok 
çalışt.I. lzmire de bir menba suyu 
kazandırmak lt\zımdı. lstanbulun 
T~elenine karşı o da 1zmirde Şaşa! 
suyunu buldu, tesisat yaptı ve rck-
1a.mına koyuldu: Her sözUne Şaşal 

kelimesini karıştırıyordu. 

Trakya umumi müfettişi olduktan 
sonra <Şaşa!) ı unutmadı ve tzmlr
dcn muntazaman getirterek yine onu 
içti. Elini kuvveUlce sıkanlara: 

- Hayır ola, Şaşal içiyorsun ga
liba!. Demek suretile espri yapıyor
du. 

Geçen sene Alpullu Fabrikasını 

gezmeye gitmiştim. Bir istasyonda 
başka bir trenle kruazman yaptık. 

General Dlrlk o trende idi, derhal 
beni tanıdı ve yüksek sesle beni ça
ğırdı: 

- Şaşal çocuğu, Şaşal çocuğu na
sılsın, gel biraz konuşalım .. 

General KAzım Dirik Manastırda 

doğmuştu. 1şkodrada, Suriycde, Sina 
çöllerinde, Katkasyada, Erzurumda, 
Konyada, !nönUnde. bu millete bUyUk 
hizmetler gördü. Trakyadıı. da son 
icraatı esnasında öldU. Fakat onun 
en çok hizmet C'ttlği diyar İzmirdir. 
O tznrirden ayrılmasına razı olma
dığı içindir ki \'&slyetındc son istlra
hatgAhmın İzmir olmasını istedi. Ha 
klkaten İzmir General Dlrlk'ln rahat 
edeceği en kadirşinas bir kucak, her 
lzrnlr genci de onun türbedandır. 

lzmlrln ona IAyık bir türbe yap
tıracağına eminiz. Fakat biz lzmlr 
belediyesine, bu yılki fuara yell.ştlrll
mek şartlle KU!tür parkın en mute
na bir yerine bir cGeneral Kt'lzım Dl
rik> köşesi yapılmasını ve Beynelml
lel İzmir fuarında onun ebedileştlril· 
mesinl ,.e 20 Ağustosta fuarın açı

lışında o abidenin \"eya köşenin de 
küşat edilmesini istiyoruz. General 
Diıiğln eski mesai arkadaşı kadirşi
nas belediye reisi Doktor Behçet Uz
dan İzmir gençliği bunu bekliyor. 
Abide bir faniye yapılacak bir Abide 
değil, blllkls hayatta bulunan bir e
nerji sembolü gibi yapılmalıdır \ 'e U
zerlne onun şu sözü yazılmalıdır : 

c- Biz memat üzerine hayat ku
ruyoruz.> 

A"lan T"l'FAX 

Amerikan, Alman 
ve İtalyan 

hariciye cileri 
Vnşlngfon, 6 (A.A.) - Öğrenildi

ğine göre, Amerika Birleşik devlet· 
!erinden çıkarılacak olan Alman ve 
İtalyan konsoloslukları memurları, 

15 temmuzda Amerika transatlanUği 
ile L!zbona. hareket edeceklerdir. A 
merlkaya dönüşte Almanya, ltalya, 
işgal altmdııki mc.mlekeUerdeki A 
merikan konsolosluklarının 85 rnemu 
runu Amerikaya getirecektir. Ame-
rika vapuru halen griye boyanmış ve 
lSml Vestpolnt'a değiştirilmlş bulun
maktadır. 

Karşıhkl ı 
hava akınları 

A!manya, ~)imali 
Fransa, Bingazi, 

Tobruk, Malta 
ve Kıbrıs 
bombalandı 

1 

AŞ 
M KALEDEN DEVAM! 

Facıadan 

alacağımız 
ders 

(Başı ı incide) • ı• 

durmak, derece derece yüksek 
makamlara haber vererek me
suliycti eldcnele atmak surcti
le kendini temize çıkarmıştır. 
İ§e el koyan bir mahkeme veya 

Londra, 6 (A.A.) - (Reuter) müfettiş, ortadaki acı ve kötü 
Yeni tıp ve çok ağır lngiliz tay· eser bakımından hiçbir hareke
yareleri bu gece Almanyaya hü- te geçemez, çUnkü her şey usu
cum etmişlerdir. Fabrikalar ve le uygundur, her şey dereceler
askeri müesseseler son derece 
şiddetle bombardıman edilmiştir. den geçen bir istizan veya bir 

l Al emir neticesinÜe vapılmış ve Hücuma mani olmağa ça ışan • "' 
man avcı tayyarelerinden ikisi şahıslara ait mesuliyet ihtimal-
dü,ürülmüştür. lcri ortadan kaldırılmıştır. 

o ıı:* Mesuliyeti dağıtmak ve sa-
Berlin, 6 (A.A.) - Alman hipsiz bir hale koymak esası Ü· 

gece avcıları, dün gee~ Almanya zerine kurulan böyle bir sistem 
üzerine akın yapan 7 Jngiliz tay· içinde: «Neme lfı.zım, bana mı 
ya resini düşürmüşlerdir. kaldı ?:t prensi.pi hüküm sürer, 

.Şimali Fransada 
Londra, 6 (A.A.) _ (Reuter) Kimse ~ahsi mesuliyet almak is-

Brcst ve Lorıcnt'in bombardıma· temez. kendisinden, e:rladından 
nında muhtelif Alman vapurları- günün birinde bunun hesabı so
na bombalar ;sabet etmiştir. Pike rulacağmdan vehmederek mem
yapılan bu hücumlarda dört tay- leket işini kendi şahsi rahatına 
yare kaybettik. ve emniyetine feda eder. 

Bingazi üstünde Belki de bir umumi müdür, 
. 1;-~ndra, 6 (A.~·>. - ~~euter) bir müsteşar, hatta bir vekil, 
lngıliz tayyarcl.eu B~gazı_~ı b~~- subay ve erlerin Refah vapuri-
bardımnn etmışkrdır. Dort ınfı- l .. . . . 
1• k k b ı ·t Asgari 3000 e gonder1lmesı hakkında b1r 
a vu u u mu~ ur. k' y t · t · \k h k 
tonluk bir Alman vapuru ağıı agı ımza e mış ve SC\: a -
hasara uğramıştır. Askeri bir ka kında asıl kararı düşünüp ve
rargah ıhücuma uğramıştır. Çadır ren makam sahibinin mesuliye-
diuleri yanmıştır. tine usul bakımından ortak ol-

Kıbns üstünde muş ve onda toplanması icap 
Lefko :· 6 (A.A) - .~ brıs eden rnesuliyeti böylece dağrt

adaları. d~n.gecc ~-cnıdcn du§~ 9 n mıştır. Böyle bir usulün işle
tayyarclerının b~cuT?un8: ~s;.a: rin iyi, süratli ve icabına uygun 
mıştır. L~fko.~e .. uı:er~ne ıkı ızı surette yapılması bakımından 
bomba duşmuştur. Oıger bomba. f d I bT ., 
lar Famagusta açıklarında den '.e ay <ısı ne O a ı ır · 
düşmüşlerdır. Ne hasar ne de ın- Hayır, zararı çok, faydası 
sanca za~iat olduğu bildirılınek- yoktur. Böyle kağıtlar doldur-
tedir. makla boşuna vakit kaybedil-

ı:=u diştir. Asıl mesuliyet sahibi can 
Berlin, 6 (AA) - D. N. B. acısı duyarak işi dilşilnmemiş, 

nin öğrendiğme göre, 4 temmuz- hareket etmemiş, buna sahip 
da Kıbrıs üzerine yapıldığı bildi- çıkmamıştır· Çünkü Refah va
rilen taarruzda Lefkoşe tayyare puru deyince gözün önüne ne 
meydanı da ·- - ~.r çapta bomba· gibi bir vasıta gelmesi lazım 
larla ve büyük bir muvaffakıyetle geldiğinden, bu vapurda ne gibi 
bombardıman edilmiştir. Tayyare 
meydanının şimal kısmındaki yo- tahlisiye vasıtaları bulunduğun-
lun .her iki tarafında dizili duran dan, vapurun seyrine Akdeniz-. 
barakalara isabetler olduğu rr.ü- de mevcut tehlikelere göre na- · 
ıınhcde cdılmiştır. Keşıf tayyare· sıl bir düzen vermek kap elti· 
!erinin aldıkları fotograflara bakı. ğinden hiç haberi olnııyan bir 
lırsa düşman, pek büyük hasar- umumi müdür. bir müsteşar, 
lara uğratı~mıştır. bir vekil, sevkıyatın bu yolla 

Malta üstünde yapılması hakkında belki de im 
Londra, 6 (A.A.) - (Reuter) za vererek üzcrlcrine manasız 

Maltaya hücuw" teşebbüs eden 
bir çok ltalyan hava teşekkülleri ve lüzumsuz yere nazari bir me-
lngiliz havn kuvvetleri tarafından suliyet payı almışlardır. 
tardedilnıişlerdir. Bir İtalyan avcı Halbuki böyle olmasa da sev. 
tayyaresi düşürülmüştür. Bir di· kin §ekli hakkında karar ver
ğeri de ciddi hasara uğramı~tır. mek salahiyet ve mesuliycti bir 
Uç İngiliz tayyaresi kayıptır. tek ihtisas sahibine bırakılsa o 

Tobruk üstünde mesuliyct sahibi can acısile ve 
B.:rlin, 6 ~~·~:) - .. Resmi toplu bir mesuliyetin telkin et

teblıgdc bıld~rıldıgıne gor~, Al· tiği hassasiyetle öyle aklını b.a
an sa~·a ve pıke tayyarclerı Tob- şına alır, öyle düşünür, öyle ha-
ruk lımanını bombalamışlardır. k t d k" f "ht" 11 · 
B. • · t · · lim t re e c er ı, acıa ı ıma en 

ır ..ıcare gcmısıne ve an c· . 
sisatına isabetkr olmuştur. Oiış- aza1!1", faelfıket olsa bıle kurtar
man sava ve pike tayyareleri Tob ma ımkanlan daha çok olur. 
mi~tir. Tahrip tayyareleri Hab• İşte Refah facıasmm bize ver 
bata civarında İngiliz nakliye kol. mesi lazım gelen ilk ders vasilik 
)arını dağıtmı lardır. ve merkeziyet üzerine dayanan 

Suriye harbi 
(Ba(jt l in~) $0 

Kudüs, 6 (A.A.) - Müttefik. 
!er, Beyrut"un 15 kilometre cenu
bunda Oamur ırmağını geçmişle_r. 
dir. Jüdmür' den gelen rnüttef ik 
kolu. hiebir mukavemet cörme· 
den, petrol borusunun 4 numarlj· 
lı istasyonunu işgal etmiştir. Müt
tefikler, Şam ile sahil arasında 
Cczzine'nin 1 O kilometre kadar 
gimali garbisinde Rarifj de işgal 
etmiıılerdir. 

Fransız tebliği 

Vicıhy, 6 (A.A.) - Suriye 
harekatı !hakkında 5 TemnH:z ta· 
r.thli Fransız tebliği: 

sistemin yalancı rahatına ve 
kağıt üzerinde dört başı mamur 
görünmesine aldanmamak ve 
her işin rnesuliyetini, o işin ih· 
tısas ve salahiyet <sahiplerinin 
üzerinde toplamaktır. 

nın em . • • ·ı· V eh rı yerme getırı ıyor 

dan bil~ .6 _(A.A.) - ıl..ondra· 
1' el~raf tıld1ğine ıgöre, Exchange 
fıabir~ sn ~~s··"'daki hususi mu_ 
~ı~ılord ~lının emrine tevfikan 
, ay\'a.rı u 11rın erzak depolarını. 
•eri "c ~1• ,köy evlerini, köprü. 
Dni~p hnııryolları imha ederek 
'itıkla er attı.. .. çekilmekte ol-

Düşman para§Ütçü müfrezeİc· 
rinin büyük bir kısmı yalnız yaka. 
lanmıs ve tamamile imha edil· 
mi~tir. Paraşütçüler nihayet mü
dafaa muharebelerini kabul edi
yorlarsa ve ekseriyetle selameti 
kaçmakta buluyorlarsa, eğer kaç. 
mağa veya gizlenmeğe muvaffak 
olamazlarsa ellerini havaya kal· 
dırıp teslim olu) orlar. UKRAYNA 

.Şarktan gelen ve kıta!..ırımız ta· 
rafından karşılanan İngiliz kuv· 
vctleri, cuma günü ve cumartesi 
sabahı ancak pek az terakki kay
dcdebilmişlerdir. Tüdmür'ü işgal 
etmiş olan motörlü kollar, Hu· 
mus istikametinde takriben 30 
kilometre kadar arazi kazanabil· 
mi~tir. 

Eski sistemi müdafaa ıçın, 
mevcut unsurların böyle bir me
suliyet taşımağa hazır bulunma
dıkları iddia edilir, bu iddia 
yanlıştır. Memleketin mesuli
yet taşıyacak vasıfta adam ye
tiştirmek istidadı çok iyidir. 
Daha fazla ölçUde bu nevi a
dam yetişmesi de ancak hakiki 
bir mesuliyct esasının tatbikini 
ve memurların bu vasıf ve isti
dat bakımından seçilmesi sure
tilc olur. Bugünkü kırt.asi sis
tem, yalnız kitaba uyan ~dam 
arıyor ve aradığını buluyor. Bu 
yüzden de Refah facıaları ve 
türlü türlü hatalar ve ihmaller 
görüldükçe bunların mcsuliyct 
sahibini tesbit ctmiye imkan 
bulunmuyor. 

tını t k .\L eyıt etme tedir. 
"nlanlar -·· k""la ~ ~ ... uı u ata ugruyor 

rvıinsk~?ra, 6 (A.A.) - ( Reute") 
}'et kıtı~ Şarkmd .. Almanlar Sov
tetler a. arım ımha için yeni gay
tıılar sarfetmiıılerse de Kızıl kı· 
dar ~~d~~~abil hücumları 0 l;.a
c\"velki lı ol~uş~ur ki Almanlar 
ltıccb :mcvulerınc çekilmcğe 

..,.. Ur olmuşlardır 
ı arn . 

apol mıntakasında da Al· 

Lozovakinin beyanatı 
Moskova, 6 (A.A.) - Sovyet 

istihbarat bürosu reis muav.ini B. 
Lozovaki, Rusların Alman hat· 
!arının -gerisinde aiıratle çete har 
bini organize ermekte olduklarını 
teyit etmiştir. 

B. Lozovıki ayrıca. demiştir ki: 
Muvakkat ve kısmi muvaffa

kıyetler, bütün dünyanın Nazilik 
aleyhinde olduğunu gizliyemcı: 
Ye demokrat memleketlerin müt
tehit cephesi kırılamaz. İtalyan
lar ve Rumenler de dahil olmak 
üzere tahakküm altındaki bütün 
milletler Naziliğin çukurunu kaz· 
mağa yardım etmektedir. 

Harp tebliğlerinde Ukran
yadan da bahsedilmektedir. 

Ukranya yahut daha doğru· 
ıu Ukrayna, Avrupa Rusyası
nın bir sosyalist Sovyet cümhu
riyetidir ve 6 temmuz 1923 
denberi sosyalist Sovyet cüm
huriyetleri birliğinin bir kısmını 
teşkil etmektedir. 1939 eylir 
lünde şimal ve ıarkta Sovyet 
Rusya, garpte Polonya ve Ro
manya, cenupta Karadeniz, Kı· 
rım ve Azak denizi ile hudut
lanmıı bulunmakta idi. Sathi 
mesahası 279,914 kilometre 
murabbaıdır. Nüfusu 1931 sa· 

yımına göre 31 .403.200 dür. 
Ukraynalıların lisanı ruıça

dan epeyce farklıdtr. Rus harfle. 
rinden altısını atmıtlardır ve 
ru&\'tlda bulunmıyan üç harfi 
kabul etmiılerdir. 

Ukrayna Rusyamn muazzam 
hububat ı.nbarıdır. Ukrayna, 
Douetz yaylasında en genit kö
mür havzalarından birine ma· 
lik bulunmaktadır. Ukraynada, 
Rusyada istihsal olunan kömü
rün yüzde ıekseni ve mangane
zin yüzde altmııı çıkanlmakta
dır. Ukrayna, Rusyanın sanayii 
noktPs•nrfıı11 •ii·-ıtli hir ... h~.,,-

miyet kazanmıştır. Şeker pan
carı yetiıtirmekte ve ziraat ala· 
h imalinde mühim bir mevkii 
vardır. 

Ukrııyna tarihi «eski Ruıya» 
denilen Kiev krallıiile hatlar. 
Ukrayna, Polonya tahakkümü
ne girmi, ve ondan 1654 de ay· 
rılarak Rusyanın hakimiyeti al
tına geçmiştir. Ukrayna, 1917 
de kendisini müstakil bir dev
let olarak ilin etmit, Bolıevik
lerle mücadeleden aonra 1923 
temmu:ıunda sosyalist Sovyet 
cümhuriyetleri meyanına gir· 
- · ·· f- ;. 

Dirizor'u muhasara eden kol, 
şimali garbiye doğru bir kaç ha
fif cüzütamlar göndermiııtir. Üç 
gün evvel, Ce:z.ire'nin şimal kıs· 
mına :girmi olan kuvvetli motör
lü kol, ancak Kemelşli'ye kadar 
terakki edebilmiştir. 

Mercayun bölgesinde kar~ılık
lı topçu fanliyeti olmuştur. lngi
lizlerİn Cezzine'ye yaptığı hücum, 
geri püskürtülmüştür. Topçumuz, 
mütecavize ağır kayıplar verdir
miştir. 

Sahilde lngiliz filosu cuma gü· 
nü öğleden sonra neticesiz olarak 
Damur üzerindeki rr ... ·• ,. r·r·".,.j 

Ahmet Emin YALMAN 

Eskişehir Elektrik Şirketi 
Belediyeye devrediliyor 
Ankara, 6 (Telefonla) 

Öğrendiğirr..ize göre Eskişehir 
Elektr.ik ııirkctinin belediyeye 
devrı için yanılan temaslar neti• 
celenmiştir. Elektrik !}irkcti hisse
darları temmuzun 2 1 inci günu 
şirketin fesih kararını vcrecekleı 

ve tesisatın belediyeye devri için 
irap e..f , .. , forrr · ley ' k T J r -
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Dünyada olup bitenler 

Rushmore dağında 
muazzam heykeller 
Amerikalı heykeltraş eserini tamamlaya
madan öldü, fakat kendi kadar sanatkar 

oğlu bunları sona erdirecek 
Geçen sonkanun ayında South 

Dakofa'da, Rushnmore dağının ten
ha bir yerınde dünyanın en bUyilk 
abidesinin küşat resmi yapıldı. 

B ilyilk bir dağın kayaları üzerine 
Vaşingtonun, Jefter.son'un, Llncoln'in 
ve Teodor Ruzveltin kabartma resim 
lertnl yapan Amerikanın en meşhur 
heykeltraşlarından Gutzon Borglum
dur. Bu kocaman kabartmalann hey 
keltraşı da tıpkı eserleri gibi koca
man, iri ve yarı bir adnmdı. Üç ay 
evvel kalp sektesinden öldU. Eserini 
tamamlamıya muvaffak olamadı. 

Yalnız Tcodor Ruzveltln resmini b!
Urebıldi. 1''akat bunun da güzellikle
ri noksandır. Va.şlngtonun mantosu 
da bitmemiştir. Lincoln'ln sakalı yok 
tur. 

Mlchel •. Ange, dağlara gider, ya
pacağı heykellerıp. taşlarını bizzat 
seçer, 6onra sırtına alır, atelyesine 
getlrlrdi. Gutzon Borglum bu zahme
ti ihtiyar etmiyor; resimlerini ve hey 
kellerini dağların kayaları üzerine 
yapıyordu. 

Amerikalı sanatkılr, emsaline an
cak pek eski devirlerde tesadUf olu
nan bir işe başlamıştı. Geldanllerln, 
Asurılerln muazzam kabartmaların
dan, merkezt Asyamn kocaman Bu
da heykellerinden daha muazzam bır 

Borglum'un bu muazzam eseri bir 
çok heyecanlı hlidiselere sebep oldu. 
Bunlardan en meşhuru sabık CUm
hurrclsl Calvin Coolldge'le hcykcl
trlU} arasında geçmiştir. 

Coolidge, hcykcltraşın talebi Uze
rine, Rushmorc dağı civarındaki mu
azzam kabartmaların etrafına hnk
kedılmck için 500 satırlık bir Ameri
kan tarihi yazmıştı. 

Borglum, bunu beğenmedi ve re
isin yazısından bır kelıme olsun hak
ketmedi. 

- Bu, diyordu. Pek budalaca ya
zılmış şeyler... Bunun ben m tara
fımdan yazıldığına hUkmcdılmcslni 
istemem ... 

Borglum, cserıni ıtmama muvaf
fak olamadan öldU. Fakat, san'atinln 
umdesinin hayrıını bir evla.t bıraktı. 
Binaenaleyh bu, dUnyaıun en mµaz
zam eseri natamam kalmıyacak. 
1Borghım'un oğlu babasının yerine 

geçecektir. Bushmore dağları yıne 

çekicin darbeleri ve dinamit lntilAk· 
lan ile lnliyecektir. Amerika kahra
manlarının bu yarı kalan kn bartmo.
ları, heykelleri ıkmal edilecektır. 

Muşta acıklı bir hadise 
fey yapmayı tasawur ediyordu. Mus. (Vatan) - Mu~a be~ 

Asırlarca evvel yapılan bu eserle· kilometre mesafede çok açıklı 
tin tesiri altında kalan Gutzon Borg- bir hadise olmuştur. H~ise şöy
lum, dağların cidarlanna, Birleşik le olmuştur. Bir sene evvel Muş· 
Amerikanın tarihini tesblte karar a bağlı Kızılağaç köylü Mustafa 
vermişti. oğlu irfan ıgene Muş'a bağlı K.ir-

Fakat, eski devrin heykeltraşları takom köyliı ölü Hamonun k1_ı 
hUkUmdarlann emrile ve onların he· on yedi yaıılarmda ve çok güzel 
sabına çalışıyorlardı. Emirlerine yUz- Muhabbetle evleruy.or ve düğün 
lerce, binlerce yardımcı, amele ve- yaparak köyüne götürüyor. Az za 
tillyor, nihayetsiz bir kredl açılıyor- man sonra İrfan askere çağırılıyoı 
du. ve ıgidiyor jki gün evvel bu taze 

Borglum ise asrı tekniklerden ve gelin annesinj görmek üzere bir 
halkın cömertıiğınden yardım görü- ata biniyor ve on dört, on beş 
yordu. Bunun her ikisinden bilyUk yaşlannda kaimbiraderi Fazıl ile 
mıkyasta istifade ediyordu. yola çıkıyorlar Alizurum kö.yün-

On dört sene evvel, kocaman çıplak den ~cçerken köyün koyun kö-
ayaklannı, South Dakofa'nın kırmızı ki pe erinden üç, dört köpek ge-
ve boz renkli tepelerine koydu ve işe linle Fazılın üzerine saldırıyorlar 
başladı. Bu işe iştiraklerini temine F 

azıl kaçıyor gelinin bindig· i at 
m uvaffak olduğu l!lermaye sahipleri: 

- Siz delisiniz? Diyorlardı. Bu ürkiyor 'Ve za:valh kadını taşlık 
bır yere dü "rüy.or ve hayvan da 

yerde ne yol var, ne de şUmcndUfer .. 
Buraya insan değil, bir kedi bile gel- kaçıyor Taşlar üzerine şjddetle 

çarpan kadıncağızın kemiklerj 
nıez ... 

Gutzon, elindeki hakkfık kalemini hurdahaş oluyor ve yarım saat 
bıraktı, piposunu ağzından aldı, mu- sonra ölcyor. O köyde tahsilat y1J. 
hataplannı müstehzi bir bakışla s!lz- pan dlususi muhasebe tahsildarı 
dU ve şu sözü söyledi: Ahmet vak'ayı merkez j. k. lığı-

- Hakkınız var... Şimdıllk öyle. na yazıyor. Doktor ve adliye me· 
Fakat yol yapıldı, trenler işlemeye murları mahalli vak' aya geliyor, 
başladı mı, burası adam almıyacak .. otopsi yapılıyor ve icab edenler 
Hakkı vardı. ÇUnkU kabartmala- hakkında kanuni takib~ta başla

rın küşat resmi yapıldığı giln bir nıyor. 

# 

" I 

' 

BULMACA 

Soldan Sağa: 1 - Tecrübe ; Sada 
2 - Objcktıf; Adlar 3 - Bir gUreş
çımlz; Fransada bir n~hlr 4 - Zaten 
5 - Paraya müteallik; İki şeyin or
tasında 6 - Gelecek; Bir renk; Ka
valın orta yeri 7 - Kovuk 8 - Barı 

iskeleli; Sanat 9 - Sebep; Ağır 9 -
Şöhret; Garkcden 11 - Bir renk; 
Aşağı; Ekmek. 

l'ukardan ~: 1 - lttikı1 et
tirme; Para dolabı 2 - Naz; üstün
den aı;ımak 3 - Şen; Bir millet 4 -
Temel olan; Eşya 5 - Otlak; Raci; 
İşaret edatı 6 - Bir kuş 7 - Ortaya 
konan iş; Hamız 8 - ö r me; Ekmek 
yapılan yer 9 - Şöhret; Puacı; Fası

la 10 - Masset; H arekete gelen 
11 - Pııs. 

o t .iKtl BUA.MA.OA..'llıilX HALLİ 
Soldan Sağa : ı - Yoklama; Yas 

2 - Esre: Ergani 3 - İma; Ar; A
di 4 - Sala (Ş); 1nm (e)5 - Enise; 
İzale 6 - İrice 7 - ÜtUIU; Edebi 
8 - Aka; Evet 9 - Can; Si; Alm 
(an) 10 - Badema; Pıke 11 - Ama 
İngiliz. 

l'Ukarıdan A.şafıya: 1 - Yelse 
düş; Ba (ab) 2 .:.... Osman; Cam 3 -
Kral!; Ada 4 - Le (el); AsllAne 
5 - ErUk (küre); Mi. 6 - Mer'i; 
Asan, 7 - Ar; Nice, 8 - Gamzede; 
Pi 9 .....- Yad; Evail 10 - Ani; Belki 
ıı - Si; Yenilmez. 

Mardinde dükkan soyan iki 
bekc;i 

Mard;n (Hususi) - Bekçibaşı 
Mahmutla bekçi Sait adında \ki 
hırsız yaka.anmıştır . Bunlar uyd ur 
dukları anahtarlarla üç dört gece 
de 'bir dük kan açarak içinde b u 
lunan yiyecek, giyecek v e sair 
her türlü eşyalardan b elli olmı
yacak dereced hırsızlık y apmak· 
ta ve bu fiillerini k urnazca tema
di ettim:ekte bulunuyorlarmış.Bu 
iki bekçi, geçen gece yine b ir dük 
kan açarken p o Üs tarafından suç 
üstü yakalanmı şlardı r. 

Habe: aldığıma .göre suçlular, 
dükkanlardan a zar ~M' &Jlrdık
ları bu e yalardan bir kıammı ak· 
rabaları vasıtasile saMırmışlar ve 
bir kısmını da evd e d e p o etmiş
lerdir. Evde b ulunan e§ya lar ta
mamen yakalanmıştır. Beşyüz 
parçaya yakın olan bu eşyaların 
kıymeti bin lira tahmin ed ilm ek
tedir. 

Adliyeye teslim edilen hı rsız 
bekçiler suçlarını ıit!raf etmişler 
ve birer sene d örder aya hapse 
mahkum edilmişlerdir. 

milyon 500 bin klşi gelmişti. ----- ----------- --- ----------
MAHDUT Mf.S'ULİYETLl GUzel idare edilen bir reklAm sa

yeısinde Amerikalıların alılkası çekll-
11. Heykeltraş: 

- Burada, bu kabartmalarda, dl· 
yordu, Kristof Kolombdan Lindberge 
kadar 23 büyilk Amerikalının tasvi
rini hakkedcceğım. Amerikan mede
niyetinin bütün eserlerini kaydede
ceğim. 

Bu muazzam program ancak kıs
men kuvveden fııle çıkarılabildi. Fa
kat, yapılan dört şahsın· kabartma
ları, Nil vadisindeki UçüncU Arneno
plsle Nevyork limanı ağzındaki hU
riyet heykelini kat kat geçU. 

Jorj Vaşlngtonun göz bebekleri 
dört metre genişliğindedir. Jcfterso
nun kafası 20 metredir. Altt katlı bir 
bına yilksekllğindc demek •• 

* MUtehassıs bir amele ekibi kulla-
nan Gutzon muhtelif ve garip usul
lerden de istifade ediyordu. Başlıca 

Aletleri madencilerin kullandıklan 

havaı Foreuse makkap, elektirkli tes 
tere idi. Bazan dinamitten de ıstüa
de ediyordu. Bu yüzden az kalsın ha
yatını kaybediyordu. Fakat', ucuz 
kurtuldu. Yanlış bir hesap netlcesı 

fazla miktarda konulan dinamit, Lln 
coln'ln burnunun bir parçasını alıp 

götOrdU. Yerine çımento ile ayn bir 
burun yapıştırmak mecburiyeti ha
sıl oldu. 

Gutzon Bonglum. bu muazzam ese
ri bitireceğim ümit ediyordu. Ve kim 
seyl karıştırmak istemiyordu. Boşlu
ğa açılan büyilk bir tahta üzerine o
turuyor, makaralar ve iplerle, Va.ş.ng 

tonun dudaklarına veya Jeffcrsonun 
kulaklanna kadar sarkıyor, çalışı

yordu. 
Eserinden çok memnundu. Dilnya 

durdukça baki kalacağını dilşilnüyor 
ve bilyUk bir gurur duyuyordu. Fa
kat, gUnUn binnde, maruf tabakalı 
a rz Alimlerinden bir zata, Rw;hmore 
dağı granitlerinin her yüz senede 20 
santımetre kadar aşındığını eöyleyln
ce netfSI kaçtı. 

Borglum, lAyemut bir eser vücude 
getirdığl zannında bulunuyordu. Bu 
zannında yanıldığını anlamak ona a
tır ve gtlç gelmişti. 

Hiddetle havai çekici yakaladı, Jorj 
Vaştıgtonun burnunu 30 santimetre 
daha fazla kabarttı. 

GARP LiNYiTLERi 
İŞL E TMESiNDEN: 

MUessesemiz İdare Merkezi 7 Temmuz 1941 Pazartesi gUnUnden itiba· 
ren Tavşanlıya nnkledılmiş olacağından, bu tarihten itiba.ren mUesse-
6cmlzle vaki olacak b:.Iömum muamelAt ve muhaberatın aşağıdaki yeni 
adresimize tevcih olunması ilan olunur. Mektup adresi: 

Mahdut Mc uliyetli Garp Linyitleri İşletmesi - TavlflUllJ 
Telgraf adresi: Linyit • n,·pnlı ••••••ili 

~----------------------~ Tlrldye C:IDlbarl1et1 

Ziraai Bankası 
Kuruluş tarihi: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 Tllrk lirası 

Şube ve ajans adedi: 265. 
Zirat ve Ucarl her nevi banka muameleleri. 

Para. biriktirenlere 28,000 Ura lkramiye veriyor 

Ziraat Baııkasında kumbaralı ve ihbarsız tasa.nııf h eaaplannda 
en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile a.şatı -
dakl pllına göre ıkramiye dağrt.ılacaktır. 

4 adet J,000 llrahk 4,000 lira ıoo adet 5e Hnbk 6,800 lira 
4 » 500 » 2,000 » 
4 » 250 » 1,000 > 

120 » 40 » 4,818 » 

'° » 100 <» 4,000 » 160 > 20 » ... . » 
DlKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan a.şa

ğı dUşmlyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlaalle verilecektir. 
Kuralar senede 4 defa, 11 mart, 11 haziran, 11 eylQJ, 

11 BirinclkAnunda çekilecektir . 

Sahibi ve Neşriyat MUdUrü: AHMET Ell.L~ YA.ı.aılA.."4 
Ba.sıldığı Yer: VATAN MATBAASI 

• 

t SÜMER BANK 

Yerf i Malta-r Pazarları 
Müessesesi Müdiriyetinden: 

Müessesat, ticarethane ve iş sahiplerinin 
riazan dikkatine : 

Telefonla yapılan mUracaatlerin al~kadar servislere yapılmaması 

servislerimizi fuzuli yere meşgul etmekte olduğundan mUracaatıerin 
mahiyetine göre aşağıda yazılı telefonlara yapılması rica olunur. 
YUn ipliği, yilnlU kumaş işleri için yilnlil satış servisine: Telefon: 20950 
Pamuk ipliği ve pamuklu bezlerle kaput bezleri için 
pamuklu satış servisine: Telefon: 22646 

Telefon; 23505 Muhasebe ve tediye işleri için muhasebe servisine: 
Jstanbul ve civarı vilAyetler, manifatura ve yilnlU ku
maş tevzi işlerlle resmi müesscsata yapılan satışlar için 
İstanbul toptan mağazası şefliğine: Telefon: 2U50 

Perakende satışlar için Birinci Vakıf Handakl satış 
mağazasına: Telefon: 20517 

Telefon: 41080 Perakende satışlar için Beyoğlu satış mağazasına: 

Perakende saışlar için Karaköy satış mağazasına: Telefon: 49307 

Telefon: 60055 Perakende satışlar için Kadıköy salış mağazasına: 

İstanbul Belediyesi İlanlan 
Tahmin bedeli 

6122,50 

5180,00 

İlk teminatı 

459,19 

388,50 

Haseki, Ccrrahpaşa ve ZUhrev1 has
talııdar hastahanelerile ZeynepkAmll 
Doğumevl hayvanatının yıllık ihti
yacı için alınacak 33400 kilo arpa, 
24 700 kilo saman, 17000 kUo kuru ot 
ve 7500 kilo kepek. 
:Mahalle itfaiye ekipleri için yaptıtı
lacak mateferruat 20 adet tulumba. 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat miktarı yukarda yazılı işler ayrı 

ayrı kapalı zarf usullle eksiltmeye konulmuştur. Şartnameleri Zabıt 

ve Muamellit MüdUr!Ug-U kaleminde görllleb11ir. İhale 14.7.941 pazartesi 
günü saat 15 de Daimi Encilmende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat 
makbuz veya mektupları, 941 yılına ait Ticaret odası veslkalan ve ka
nunen ibrazı !Azım gelen diter vesaik ile 2490 numaralı kanunun tari
fatı çevresinde hazırlıyacakları teklif mektuplarını ihale gUnU tıaat 14 e 
kadar Daimi EncUmene vermeleri IAzımdır. (51il) 

* ' 
Topkapı - Silivri yolu mebdeinde yaptınlacak şose, refilj ve trctuar 

inşaatı ile tesviye işleri açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 5797 
lira 72 kuruş ve ilk teminatı 434 lira 84 kuruştur. Keşif ve şartname 
Zabıt ve MuamelAt MUdUrlUğU kaleminde görülecektir. İhale 14.7.941 
pazartesi gUnU saat 14 de Dalml EncUmende yapılacaktır. Taliplerin ilk 
teminat makbuz veya mektuplan, ihale tarihinden sekiz gUn evvel Vi
lllyet Nafıa mUdUrlUğUne mUracaatla alacakları fenni ehliyet ve 941 
yılına alt Ticaret odası vesikalarlle lhale gUnU muayyen satte Daimi 
Encümende bulunmalan. (5222) 

/ İnhisarlar Umum Müdürlüğünden 
ı --K lt '8rln•m ve pi 

tıracağı tuz ambarı inşaatı 

muştur. 

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

3 - Eksiltme 18/7/941 cuma gUnü eaat 15 te İstanbulda Kabataşta 
levazım şubemizdeki alım komisyonunda ve ayni giln ve saatte Sam
sun başmUdUrlUğUnde mUteşekkll komisyonda yapılacaktır. 

4 - Keşif, şartname levazım şubesinden, Ankara, lzmlr, Samsun 
başmüdUr!Uklerlnden 152 ktıruşa alınabilir. 

Münakasaya girecekler mühürlU teklif mektuplarını kanunJ vesa
lkle % 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektubunun 
ve şartnamesinin -F- fıkrasında yazılı vesaiki ih tiva edecek kapalı zarf
larını ,hale gUnU eksiltme saatinden bir saat evvel mezkfu' komisyon 
başkanlığına veya Samsun başmüdUr!Uğüne makbuz mukablllnde ver-
meler i llzımdır. (5166) 

Devlet Delllzyolları 
iııetmell bAnıarı 

7 TEMMUZDAN 
14 TEMMUZA Kadar 

Muhtetıf Hatlara Kalkacak Vapurların isimleri 
Kalkış Gün ve Saatleri ve Kalkacakları Rıhtımlar 

Karadeniz hattına 

Bartın hattına 

lzmıt hattına 

Muda nya batt1&a 

Bandırma hattına 

Karablga hattına 

- Salı 12 de (Tarı ), Perşembe 12 de (Karade
niz) ve Pazar 16 da (GUneysu). Galata 
rıhtımından. 

- Salı 18 de (Çanakkale), Cumartesi 18 de 

(Anafarta). Sirkeci nhtımından. 

- Salı 8 de (Seyyar). Perşembe 8 de (Ülgen). 

Tophane rıhtumndan. 

- Pazar, Pazar tesi, Salı 9,50 de, Çarşamba, 

Perşembe, Cuma 16 da CMarakaz), Cumar
tesi H de (Sus). Tekmil Mudanya postaları 
Galata rıhtımının Karaköy cıhetine yana
şır ve ayni mahalden kalkarlar. 

- Pazartesi, Çarşamba, Cuma 8 de (Sus), 
Galata rıhtımından. Ayrıca Çarşamba. ve 
Cumartesi 20 de (Konya). Tophane rıhtı

mından. 

- Salı ve Cuma 19 da (Mersin), Tophane nh-
tımmdan. 

tmroz hattına - P azar, 9 da (Ülgen). Tophane rıhtomndan. 

Çanakkale nih ·e pos- Perşembe 9 da (Seyyar) Tophane rıhtırnm-
ta111 dan. · 

AY\·alık hattına - Çarşamba 11) de (Bursa) Cumartesi 15 de 
(Saadet). Sirkeci rıhtımından. 

bmir 1. t;lirat hatt,na - Pazar 11 de (Jzmir). Galata rıhtımından. 

lunlr ;?, s ürat poıjt&&ı - Perşembe 13 te (Tırhan). Galata rıhtımın
dan. 

NOT : 

Vapur seferleri !.aklanda her tUrlU malOmat &f&tıda telefon DU• 

maralan yc.::.:ı acentc.lerimbden öğı'enllebl'lr. 

Gala&a Baf Aceııtellft - Galata nhtnnı, Limanla: 

Gal~~ Şube AeenUıllfl 

Umum MUdUrl!lg11 binaa 
altında. 

- Gn!ata n htmu , 'fmt&ka Ll· 
rran Re· llğl binası altında 40133 

- Sirkeci Yolcu salonu 22740 
(M20) 

~:.-____________ , 

SANiN Diş Macunu ile 
Sabah. öğle ve akşam her yemekten 

sonra günde 3 
defa dişleri nizi 

fırçalaymız 

Yemeklerin kırıntılara, ıaly.
ifraz ettiği mikroplar, dııarb' 
alınan muzır mevat kartısaod' 
di, ler ve dit etleri eğer müteıo'" 
diyen tem izlenmezse bozulma~ 
çürümeye mahkümdur. Ç~ 
d i41er, mide ve barsak ihtilatı." 

L ... ~-.!!!;::!!:!!!..!!~r;~.J rmdan zatürrieye kadar her n•-' 
hastalığa yol açabilir 

DIŞ MACUNU /LE 
llüakkü uı.aı., •t•• we ••••• ller r•••lde• 

IOlll"a glDde 3 del• lırçal••all fU'llrl• 
Eczanelerle büyük ıtriyat mağazalarında bu lunur. 

Devlet Demiryollan llanlan 
Aşağıda. ismi, muhammen bedeli ve muvakkat teminatı ayrı ayrı gör 

terilmlş olan elbise ve palto kumaşlarile astar ve telalar 18/7/941 c~ 
gUnU saat 15,30 dan itibaren kapalı zarf usullle ve Ankarada idare btn•• 
smda eıra ile ve ayrı ayrı satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin listeleri hlzasında yazılı muvakkat teınl• 
nat ile kanunun tayin ettlğl vesikaları ve tekliflerini ayni gUn sa.al 

14,30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri IAzımdır. 

Şartnameler iki lira mukabllinde Ankara ve Haydarpa.şa vezne1eriJl• 
de satılmaktadır. 

Alınacak ~y Muhammen bedel Mu\'&kkat t 'ft..-' 

Elbise ve palto kumaşları 
Astarlar 
Telalar 

, 
tMAJI · 

:it 

Kilçük tasarruf 
hesapları 1941 

iKRAMiYE Pi.ANI 
&EŞIDBLEB: 4 Şalla&, 2 ~ 

1 .Apt.oe, S İklbcHıe91in 

tarOıı1erinde ~· 

Lira Lira 

323.250 
25.8i5 
9.600 

16680 
1940,63 

720 
(5302) 

1941 iKRAMiYELERi 
ı adet 2000 liralık = ~. -
3 > 1000 > = 3000.-
2 > 750 > = 1500.-

" > 
500 > :;:: 2000.-

8 > 250 > = 2000.-
35 > 100 > = 3500.-
80 > 50 > = 4000.-

300 > 20 > = 6000.-

Seyhan Vilayeti Daimi Encümeninden: 
1 - Adana Reoşatbcy mahaflf.i!linde on dershaneli okul bina" 

ikmal~ in'88tı keşif 'tutarı olan <30434> llira <22> 'kuruş ilzertndeın ._,. 
palı zıatt UBUHle e'ksııtmeyeı kdnutmu,tur. 

2 - Eksiltme 17/7/941 peı'.şembe günü saat <15,30> da vıllyet dJl' 
mı encil'menınde yapıl8cagından kapa.1ı zarflar en geç bu saatten .,il 
-saat ewelfne kadar saa:t <14,30> da bu encümen reisliğine ve:rllmlş o1' 
calttır. 

3 - teteyenler bu 1-şe ai'd 'keşif.name ve -,artnam&leırl garmek lGIJI 
Nafıa mU'dG;rlUğüne nıüraoaat edebılirler. 

4 - İsteklilerin <2282> <57> kuruş ırnuvak'kat teminat vermeleri "' 
~liyet' ves!1kasr a)mak Uzere bu m~tar iş yıiptık"lanna daLr bonse~ 
lemle Tioa.ret Sa.nayı Odası vesikş.sını, iki adet vesl'ka fotogranarıııl' 
bır ~elt c38>, bir adet <8> kuruşluk damga ve bir adet de 'bir kuruŞl~ 
ta'Y'Yare pulunu Ytıka'rda ildncl maddede yaızıh gllnden Uç gUn e~ 
dilekçel~e bağlamak sureUle vflA'yete 'mUraca.ı.tla.n lAzımdır. 

5 - P osta ile gönderilecek mek'tu,pıalrın dış zarfı mUhll'r mınnu il' 
iyıce kapatılacaktll'. Postada olacak gec!kmeltt kabul edılmez. c502" 


