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"VAK.iT OKUYUOULABI &UTUJ> 

OA.N&St., eerJslDden AŞK UGBU?lı"DA 

Homar.mm 8 bQyUk tnrınası bedlye edl!ecektir 

eni tip ekmek 
llıığday e meği hakkında 
. !Jaşvekllletin tebliği 
lıf ere r'I R . 1n~ara, 4 (A.A.) -Başvekaletten tebliğ e· ı e usya dılmıştır: 
arası d . . Toprak ~ahsulleri ofisi tarafından imal e-

l n a gızh dılen ekmeklık unların çavdar ve arpa katıl. 
a~hı J maksızın yalnız buğdaydan imali tekarrür et-
Y•ııa ar mı V8f? miştir. Bu yeni tip unlaryüzde 90 randmanlı ola-
y aZa caktır. 

iter n : ASIM US Muhterem halkımızın fırınlardan satın al· 
ıla ~1~e Sovyctıcr Birliği dıkları ekmeklerde görecekleri her kusuru, der
~ lıa~1~~Alınanla ına knr- hal mahalli belediyeye haber vermelerini bil-

? li '"- r:;1zu\ı l urdım pak· hassa rica ederim." 
:J:.~~tıla r nnl~ma 'nr 
~ y rnada ulhtan son-

n ' kJ nn ~nJ rki A \Topa 

11~ \'el'fıınL ) aya h kim bir 
lı• e"ıeı t llliillrY Bir kaç 

t al'ln!s oJ tıJca l>c\Jetı gazetesinde 
• 1 il bir er,, ha. lığı al. 

iller" b tnakale zaruri ola 
~ ı\''ııı u uaıı getlriyor. 
~~ 'l.ıı.ın::d harbinin henüz 

~r n hl a sona crcblle«"c
lııı bUtUıı r nlfunet yoktur. 
"dtel'den emareler harbin 

11 bir fa:ıJn uuımasmı 
1l:ıı ı\nıerı~fhıtdadır. Bununla 
tıın11er Veı hnriclye müste· 
~raıa 

1 1
10 1 tikbal sulhu

t lenı bl çin Amerikanın 
lil(jtıd r lıIIlletler Cemi· 

'°nra ıen bahseden sözlc
~l'ııı ~Uı hariciye nazırı 

tt11!''lldıı ı sada temas eden 
~ ıı 8tılh hgiltcre ve müttc. 
lı ~"ada t~rtlannı konuşmak 
'l' ilin bn r konferans ııkte· 
~ a~'nıl a olunması ve bu 
~ lııııııı:nıetesınin "Harp· 

l\tiJ lçlctık ulhun devam. 
oı 'k n arki A:"Tnpada 
ı,~ı Jcu "e re me\kllnl 

'•• ~oın!:" de,Jetlerln hay· 
"1ı ~l'p h~ bıw ne riynttn 

1 ııı lllh dfseleri arasın-
~ bauu il hnh ini de günün 

~n R'etfnnektedlr 
~kıı :t inin hah i~ıizc 

b t ~lerdc 1en nınknlesi türk· 
•ıııı ena tercUme edil· 
lııç l.1hnlindc çtı.-tığı için 
• E'n~;ıısenın diklcatinc 

tdeld h fran ızca çıknn 
l;aıetesı lllusayı görenler 

oıa et..ı koı hin sözlerindeki 
rıı11a"ak llü ayca anladı vo ilk 

bıı eh t)in Cahit Yıılçcı 
l~la Clnrniyctl tebruiiz 
ıra.ı ııtıın ı 

btr ' 11~~ lnı\'\'etinl haiz 
~tııa b etler Ocmiyetlnln 

fi o~kıln11 tı. Bu tc<l. 
ltıı~ ı1c nı:r... 1980 harbinin 

lııııı11 tenı .::ın ahit olduğu 
he'kçillğtl'tılaea~ Avrupa 

~ ldliJ. lnnT\ etJJ bir 
-~~lor: tına ha,·aıc edil· 

t ~ b SQıJer1ıı 
' lı bek ılen çılmn mana 
~Isa A ~~~ "arki Avrupa· 

b.~ ~Yanm, yahut 
oı/'e !le llabmr. Çünkü ne 
'b~ llıesnııngfJtcre bn ,·nzı-
~ llıe,1dl etlııı üzerlerinc 
llıa rf1'a \'e :e değildir. Fa. 

battaı 0&Uterc Alman
~P lltnak ve ne de ne. 

a etnıek a.nu unda 
lti!L l'al'l t~en bu vazife 
t~ Oabı edeoeklcrdir. 

~ oı_ 'l:n3~1 tistadınıız dünl..-ü 
~ak tıılh n bu fikrini ı:ok 

h lasn \er dc"Jctıcrlnln 
·~ ~~~etı~ ~~tikleri yeni 
ı 14Q Ctı}( nııı 'c rki Avru 
~ ~ a.ııl'llntn letıcr i~ln bUtün 
fi l ili lllla)·ıp n e, k \ 'C idaresi 
".,. di ttıın gl u !Yıınrn evli 'c 

'l'ı ~ 3'o:r. so::neğe inhisar e• 
t~.l dot:ru d ru hlrıkalcsfnln 
lt~ Or: " lın a müUihnza. 

taln '11.ı dJ lngtıız milleti 
ıı t:ıı llıııtı ,:~llnı eclccckt 

'1 ~ 'abı tut , .c idare fonli
lll tinde b~li'~ Şark dov. 

illik ola ır 'k ve idare 
fl)eı, Cak bir Rusynnm 

ll)?ı, " 
ott, l 8Ü. 6 da) 

~!liyede 
r n k•l .a Q l Ve 

ltQ • 
,~ınler 
a~ e tıcide) 

f -ııyetlerin lz.vestiya 
Gazetesi yazıyor: 

Faşist sürülerile 
yap ilan 

Dcadele 
son 
fhada s 

Ktzılordu 

ihata çen
berıerini 

kırıyor 
MOSkova, 4 (A.A.) - Cepbcdeld va· 

zlyeti tetkik eden lzvcattya gazetesi 
§6ylc yazıyor: 

Fa§tst sürWerUe yapılım mUcadole 
§lddcUI ve kat! muharebeler safha· 
8Itla girml§tlr. Fakat Hltlerlıı bUtUn 
ümitlerini bağladığı :yıldırım harbi· 
ntn do ak1m kaldığı muhnkkaktır. 

R u ? ve 1 t Alman h'italan Sovyet topraklarında ilerlerken 

Toplarla m.ucehhez lsovyet tebliğil Londra /::..:hafiline : ıı-A-lm-ar-. -te_b_l-iğ ... i 
yatı ıle Cepheler- Bir haftalık Smolensk 

Balık avına d d v •• sükut devresi şarkında 
<J!ktı • e. egı üÇüNCü YILDI- D .. n 

Ş khk yo~ RIM HARB NE 
Alman tayyarelerı Hazırlık 
Moskovaya demektir Bm·ıin, • (A.A.) _ Alılıan 
~~!'..~.~?.A~a~,ı Fakat ~-:;:;::ğ:~i,:n~u~~ek& 
Sovyet orduları umumi karar tini yapmakta olan seri Alman 

gfilıteb111.rugı_·n= 4 ağustos sabahı tarihli . (Yans So vyet- ve Macar teşekkülleri dii§man 
~ ı için hayati ehemmiyeti haiz 

a-4 "'u::ı· • kıta tımız d~miryollarırun muvasalasını kes 
smoıensk, Korosien, Bjealja, /erdedir mi§}crdir. 
Tserkov ve Estonya mmtakala- Smolenskin şarkında ihata e-

r 

rııı.da hat.be devam etmişlerdir. Lo .. _ ~ (A '"') _ DUn ı.ao dilmi§ olan Sovyet kuvvetlerinin 
..... . o· - ph l rd üh" • h nuı ... ""' ~ a_.,.m, kısını kü"llı"sı· ş"ınıdı" imha edil-..... ,.: ....... Landon, 4 (A "') - Com" ccU· ıger ce c e e m ım are- Lo d I"bi uı bf.Ul ı d ..... 

cu~~... -. kat olmamıştır • kl n ral sak.. Y\ ~a Alıner n e h::: mi~ir- Bu mıntakadaki Sovyet 
Tayyarelerimiz, :kara kuvvet m 0 an anan ° g re, an .......,..· ı kuvvetlerinden geri kalan kıs-

Reiııicumhur Ruzvelt, buradaki de· lerimizle mesai birliği yaparak kumıuıdanlığı Sovyet ordusunun mu· mm dağılması bundan sonra 
nlzaltı üıısUnden, Potomac yolu ne ya düşmanın zırhlı ve motörlü cü· kavcmeUni kırmak Qzcre UçUndl bir gecikmiyecektir. 
pa.cağı bir tcnez.ılllıe çıkmak Uzerc ziltamlarıru, piyade ve topçu yıldırım harbi bnzırlamııktadır. Bu 

Hc.nU.Z fa.şlat Alman ordusunun a'""'lm ... tır. hazırlıklar ikmal edUmek üzere ol • Savaş tayyarelerimiz dün ge-,,.. .,, kuvvetlerini izaç etmişlerdir. Mosk d · ühi" • 
ptıskUrtllldUğünU söylemiyoruz. Doğ- İ"lnde toplann yerl .... Urildiır.ı Poto· .A So duıı.."'dan, bir hııftadanbcri .. nrk cen- r.e ova a ıaşe ve .ıa m-

,, ..,,, 6' J.1oskova, 4 ( A .) - vyet 0 ~· ,.... ~ t te · t Tu -~'- · · 
rusunu söylemek ltwm gelirse dt\J • ma.c riyaseticumhur yatı, güzel mel>: istihbarat !bürosunun dün ak- besinde cereyan eden muharcbetcrln ma b sısa mı ve na ııçunnın 
man kuvvoUldlr. lnaan ve maızeme lapta hareket etmlıı:tir. . • ~· mümeyyiz vasfı olarak daha istikrar- men aı mmtnkasında münaka· 

" şamkı teblıgı: ı~t 11 üh" d"" -·· 
w 5 d ) (D S ı ) (D"""''nı Sa. '- sU. '- de) a yo arının m mı ugum ___ f D_cva ___ m_ı_S_a_._4_sı_<. __ e ______ eva __ m_ı __ a._..,_sı_·ı._5_de __ . ____ f D_ev_a_m_ı_8_a_._.&_sa_._.&_de_> _____ v_..,...,_. ---"--"-- noktasını bombalamışlanlır. 

~o~vetler B. M. mecl si topla 
Si ahlarını Ruznamedeki maddeler müzakere 
saklamış gelecek içtima 

Ecnebi ataşemiliter- Ankara, ' (A.A.) - B. M. :Mecllal 

olundu, 
çarşamba günü yapılacak 

bir aylık tatil devreainde:.ı sonra bu· 

iare Oyun gün Şemsettin Günaltayuı ba§kıı.ıılı· 
ğmda toplanülarma 'ba§laınıştır. 

Bugünkü lçt!mada mll.zakereye ba§ 

Oynamışlar ıarurkeıı ıktıaat vekm nu.snu c;akı • 
nn 8lhhl sebepler dolayıaile fstJ!a ey· 

B •• ledJğine ve yerine Trabzon mebusu 

U ft u n Sırrı Daym tayiu edllml§ olduğuna 
~ dair Rlyaaet!cumhur teztereal okun· 

h d muı vo bunu mUt.caklp ruznameye 

Ce P e e geçllmJıtJr. 
Meclis B. M. Meclisi ve mtl§temll!t.J 

Gör Ü l m emiş lle mUU sa.raylar ve k6f1erdeld e§" 

icra eklllerı 
toplandı 

Ankara., ' (A.A.) - lcra Vekil· 
ıeri bcyetl bugün s:ıat 16 da Ba§· 
vekalette Doktor Rofik Saydamın 

riya.setinde toplanml§ ve :ruzname· 
deki meseleleri görllşmtl§tUr. 

yalar hakkındaki meclis besaplan tet 

kik encUmeni mazbataııma ıttıla pey-

da eylemiş, fenerler lda.reslnc verile · 

Maarif Vekaletinin tebliği silahlarla 
harb ediyorlar 

Mekteplerin açılmaM, ikmal, eleme, bütünleme 
Loııdm, ' (A.A.> - Deıyıi E)tspre. ve devlet imtihanları tarihleri tesbit olundu 

ilin Stokholmdakl muha.birl telgrafla 
bildiriyor: 

Sovyct Rusyanın Km1 meydanda 
yaptıC-ı ruıkcrl manevra ve geçlt re 
rimlerlnde eski tankları bu mernıılme 
iştirak ettirerek ecnebi ate§cmlliterıe. 
rint aldatmıg Olduğu Bcrlinde resmen 
söylenmektedir. MUtah~1slara karıı 
seneleı-co manevralar ve geçit re81m
lert için hep aytll eski t&nklan kuı. 
ıanmııılardır. Alman cfldlrı umuınJ.. 

ycsl, Alman gcnçll.ğinln külle halinde 
uğradığı zayiatın mes'ulllnlln klm ol. 
duğuhu eormaktadn'. 

Senelerce Moekova atc§emiliteri o. 
ıaı:ı ve tatihbnr&t eervtslnln bllWn 
mesullyoUnl taf.ıyan albay Kelter 
glmdJ Almanyaya avdet etmek Uzere. 
dJr. Alman istihbarat aevriemtn ıtUa- • 

(Dovamı Sa. .l sü. 6 dBJ 

fYazısı .& wunUc> 

Cem~ cepMBirid.o erir aJınan bir Swyet tankı 

cek tazminat Rarııılığınm temin su· 
rctl ve hazinenin ortaklığı bulunan 
ııirkeUcre ait liliıııe senetleri sııtm a· 
lınmnsı hnkkmdnkl kanunun iklnef 
maddcslle blltço luınunlaımm bu bap· 
tak! maddelerinin tefsirine dair bUtçe 
encilmcni mazbatc.sı ile devıet mo • 
murları aylıklarının tevhit vo teadll· 
lUne dair kanuna b:ığlı cetvelin adliye 
vekAletlnc ait kısmında deği§lklllt ya 
pılmaııı hakkındaki kanun ld.yihamnı 
mUzakore ve kabul eylem~tir. 

Meclla gelecek lçtımaıı:.. çarııamba 

gUnll yapacaktır. 

Cenup cephesinde 

Armanlar 
Kiyef'i tazyik 

ediyorlar 
Şehrin zaptı bir 

şeref meselesi imiş 
. Stokh.olnı, 4 ( A-A.) - Cenup 
cephesinden gelen son haberlere 
göre Kiyef'i zaptetmok için bil• 
yük bir hareket yapılmaktadır. 
Almanların da kabul ve tcsbit 
ettikleri veçhile bu mevkiin 
sevkülceyş bakımmdan bUyük 
bir kıymeti yok ise de şeref ve 
haysiyet mülfıhazalan bu hare
keti zaruri kılmaktadır. 

(Dovamı Sa. 4 sıi. 1 de) 

İngiltereye kall?I mi.icadelcye 
devam eden Alman hava kuv
vetleri dün gündüz Ingilterenin 
cenubu şarki sahillerinde denıir
yolu tesisatına. karşı müessir 
hücumlar yapmışlardır . 

Feroe adalan açıklarında bin 
iki yüz tonilatoluk bir §ilep 
batırılmıştır. 

Dlin gece sav31J tayyareleri
miz lskoçya. sahillerinde muhte 
lif limanlardaki askeri tesisat 
üzerine büyük çapta bombalar 

(Devamı Sa • .4 sü. .4 de) 

Alman a 
ira ha -
se e ·ni 
Alaka ile 

takip e iyor 
BcrUn, 4 (A.A..) - Yan n:.mıı bir 

kaynaktan bildiriliyor: 
lranda bulunan Alman tebaalarma 

karııı lran hükO.metınln hattı hare • 
ketl U.Zerlnde l~ıtercnln tazyik yap 
malt te§cbbUsü hakkında bugün Ber 
linin siyasi mah!illerinde Alınan mat 
boa.tının bu husustaki n~riyatma 
i§aret cdilmI:Ur. 
Şu cihet kaydcdillyor k1 İran hU· 

kOmetl İngilli: mutalebatma gayet sa 
rih bir ccvnp vermlt§lr. BinQ.(lnaleyb 
lngııterenln r.ıı:n ti ilzerlndc 
ne derece~ kadar yapmak 
niyetinde olduğu m ~ yoı:. 1rıın 

daki hft.diııelcrın iUJ ~anya 
tarafından bUyUk bli> ' ile ~ 
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VAKi 'iN 
ANSIKLO. Dlll 

Mare.şal Paten 
Bugün bütün dunya lbır me· 

seleyi merak ctmektedır. Fran 
ız devlet rcısi ma~al Petcn 
Alınan tekliflcrın.ı kabul edecek . 
mi, et:mi} ecek mı? 

Mar al Petcn, 1856 da Padö 
kalede doğdu. 1876 da sen ~ır
Otın pıyctde subayı olarak çıktı. 

r muddct Alp vcı bölüklerin 
çal tı. sonra erkanı hamı} c 
teb ne gırerek tahsilini ta-

m adı. 
hart n n başlangıcında 

y rutbesinde bir tümen ku 
mand uydı. Tümeni beşinCJ 
'r ız kolordusunun Belçika· 

ı areketi S!ra.sında temayuz 
tt. P,ten, general oldu. 

4 - 1915 kışında 33 uocıu 
olordu ~funandanı olarak Artu 

zaferini kazandı 1915 de 
ı ordu kl mandam sıfatiyle 
anya muharebelerini vere -

2i> eylW zaf erıne sebep ol-
tı. W16 mayısında merkez <>r

gnıpu kumandanı olarak 
atı idare etti. 

1917 mayısında Nivehn yen
cenup ve ccıubu earki ordu
ı lbaşkunıaooanr olğu. Verdon 

uyük zaferi bu sırada kazanıl
\11. 2 inci teşrin 1918 z.a:ferinde 
Petenm büyük hi~sesi vardır. 
9 ikmciteŞrin 1918 &! nıarepl 
'du. 1925 - 1926 da Fasta Ab· 

1 
• rimin isyanını ba!ıtlrdL 

-9 da mareşal Foşun yerme 
ransız akademisine aza oldu· 

19.>l e kadar Fransız gQrayı !har 
·'tlde aza olarak bulundu. 
ispanya ihtilfilini ımttealdp 
~repl Frankonun zafennden 

SO'lr& İ8panyaya Fnzısn sefiri 
rak gönderildi. 

1939 harbinin FratWL için teh 
· eli günlerinde Re)'Do ikinci 
ıı.binesine milli birlik kabinesi 
anzarasını vennek için Pete-

i lrc;vekil muavini olarak al
ı. Veygand hattının yanl
ı ve Alman ordularının Pa· 
yürllmeleıi fizerine hasd o

f vk 18.dt> vuiyette atma.cat 

Kıskançlık yüzünden 
Bir zabıta memuru sevdiği kadına 

karnından ağır yaraladı 
Evvelki gece, Kalyon.cukoUu- ı kançlık yüzunden şiddetlı bir 

ğunda bir yaralama vaka"1 ol· kavgaya tutuşmuşlaroır. 
muş, tbiri i sevgilisini kamından Kavga sonunda, Mustafa Yük 
taban<:a ile agır sul'ette yarala- sel, tabancasm1 çekmış ve Fat
m~tır. Yapılan tclıkikattan an. ma Jalenin il7'erine bir el ateş 
!aşıldığına ~ore. vaka şövle ce· etmiştir. Kurşun kadının karnı· 
reyan etmiştir: na saplanmış, kanlar ~inde >e· 

Kalyon.cukoiJuğund~ Turunç re senlmiştir. 
sokağında 16 numarada oturan Vakada.n sonra akh başına 
Fatma Jale adında bir -kadın, gelen Mustafa Yüksel. ka<;ma'k 
dört sencdenberi sevışmekte ol· i temiş, fakat kaçarken. başını 
duğu • emnıyet direktörluğü i- bir kôşe'}e carparak aitr suret. 
kinci şube U~iıncU kısım meinur te varalamıştır. 
!arından Mustafa Yliksel ile CU· Yaralı Sen.10r.i hastanesine 
muteei g~i de bulu.~muş, be· ka.ldınlmr~ suçlu dün adliyeye 
rabe:rce evine gıttnişlerdir. teslim ve birinci sulh ceza mah 

Fakat. iki ~evyırili evde kıg. k~meeince tevkif edilmiştir. 

limanda bir motör · battı 

- ltalyanlara göre -

İngiliz zayiatı 
Roma, ı& (A.A.) - Stofani ajansı· 

nm blldlrdlğ!ne göre lnglll.z hava or 
du9u temmuz ayında ~79 tayyare kay 
betml§Ur. Bunlardan 578 ll A:frikada 
ve .A.kaelılZde dll§UMllmU§ttır. 

Düşman doruınmasmm zayiatı VUD 
lardrr: 

ı kruvazör, 6 torpido mubrlbl, 3 
dentt.altı ve • yai'dnncı gemi batmq, 
5 kruvazöre torpll, 1 tay-.{8re gem1st, 
2 ağır kruvazör, 2 kruvazör ve ~ tor
pido muhribine bomba isabet etml§ • 
Ur. lngill.B tıcaret ftloeu 4!19.•SS tonl· 
Uı.toıuk vapur .zayi etmiştir, l'rundan 
aıa,,ka 85.000 tonJlO.toluk dllfinan ti· 
oaret vapuru hasara uğrat.ıımıştır. 

Amerikan Hariciye 
nazın 

Kordel Hul 
Vatingtona döndü 
Vı(Jfington, 4 ( A.A.) - Ofi: 
Amerika hariciye nazırı Cor-

Kenevir yüklü olan motörü 
mürettebatı kurtarlldı 

• del Hull bir aylık bir istirahat· 
ten sonra Vaşingtona döMlüş
tfiT. 

Dün akşam uzeri 17 ,15 Je 
llmammızda bir motl'run bat
ması ile r.eticelenen bir kaza 
olm:.u,ea da nüfus((a zavrnt yok
tur. 
Yapılan tahkikata nazaran ha 

dise şöyle cereyan etmiştir: 
Şile limanına tabi 9 tonluk 

Canan motôı •, dün öi!eden 
80nra Cibati de2ırmenin1er yfü< 
ledi~ kenevir tohumu hamulesile 
hanıket etmif. saat 17,10 :rt.dde 
lerinde köprllnün çıkış ağana 
geldili vakit Şirl<eti Hayriyehin 
72 nmnarah vapuru ile lcU"f'I· 
laşml@tır. 

72 bu sırada köprünün Oskti-

Tas Ajansına göre 

Almanlar Portekize 
_hucum edecek 
Moskouı., 4 (A. A.) - Ali: 
Tass ajanst, Httlerin Port&.tize 

dar .i kekıı&inden Boğaziçi isike· 
lesine geçmekte idi. Motor k&.J>
tam, karşrsma ~ıkan Uftlikeyi 
görtit ~örmez manevra yapmış
sa da m~in önüne ge
çile.memi§tir. 
Çarpıema netice8inde tnotör 

parçalanmış, idndt·ki iki kişi ile 
beraber t.amulesi dmize döküJ
mütt\i1'· Ka•aede gemiciler 
kurtarllmışle.rdtr. Uman riya"'° 
ti, dün gece geç '';ı.kk kada.; 
~hşarak denme aötüleıı keM
vi-r tohumu ~uvalluıru tot>\atbr 
mıştır. Tahkikata ~ edil· 
mektedir. 

A yrupa boğazlatıtken 

Cenubi Amerika
daki harp 

ı..aaa. 4 (A..A..) - D. N. B.: 
Peru hllkhleU ~ ~-

Nazır, doktorların tavsiyesi 
ti7.Crine Sayfiyede tam bir istira 
hat devresi geçirmiştir. 

Süveyşe 
hücum edildi 
17 ölü, 58 yaralı var. 
Ka1ıire, 4 ( A.A.) - Bu gece 

Kahireclc ve 'bir çok M1Str 'Vill
yetlennde allnn ipreti veri!· 
miştir. 
Süveyş kanalı mmtakasma 

bombalar düşmüş, şimdiye .ı. • 
dar kaytledilenlerden fazla in· 
san telefatmı :mucip olmuştur .. 
17 kişi ötmiiş ve 58 kişi yaralan 
nuftır. Hu ust meekenlerde bi
tas hMar 'filrdır. 

Kahirede, Jtlcenderiyede, Port 
ıaitte ve bqka ~rlerde defi 
bataryalarmın mukabil &tlıılları 
duyulfnUi$fur. 

Japon gemileri 

Maliyede nakil ve tayini 
T erti eden ve maaşlarile naklo 

memurların listesi 
••ra. 4 (Hususi) - Maliyede 

yapılan nakli ft tayinler 1Unla"1ır: 
Maliye Veklletı tıa§ b;.ı'kuk mllşa· 

Virt Cafer yOa 3'{rml bef ı.ra aıııll ma· 
aııa terfi etmiştir, 

Turf! eden UcretU memurlar da 
§Unıardır! 

Tevzii arazı komısyonıı ret si Ah 
met 170 liraya Mıızatfer 170 liraya, 
tevzii arazi komisyonu azası Haıan 
125, aza Hakla 126 liraya. TevzH ara· 
zı komisyonu reislerlnd"Jc AbJUrra· 
him !50, Şevket 150, NaJlr 150. Vahf· 
dl 140, Mustafa 150, Mcvh't '.140 ı~tıt· 

fi ıım. Osman ı 75 l!raya: 

Tevzii arazi ko:nlsyonu azalarından 
Ha'kl<ı 125, Ccmıl 125. Sabfl 123, A· 
aım 123 liraya. 

btAnbul defterdarlığı nazlne avu· 
katı Edip 175 liraya. T-tlbzon tevzii 
arazı kom!syon:.ı azası Mahmut 150 
liraya terfi etm!Şlerdir. 

Varidat rnlldDr ve memui'lan ara-
smda ma~la .. 11 yapıillll nakiller 
şunlardır : 

lzmlr varidat kontrol memuru Hak 
kr tstanbula, Susurluk varidat memu 

ru Hayri Aydın vadd•t 
ne, Bam111n nrldat 'ftJ,,.., 
KAZnn 81\"as vandal t 
Sivas varidat mUdtı1'0 ()l,bJf' 
TrabZon tahakkuk şefi ~ 
nakkalc v:ıridat mUdUrlt~:~ 
naklmle varidat mQdü~
ya, Bilecik varidat mO ,. 
8()1tı var!dat mUdürG hr.I"~ 
Çoruh varidat mOdtltü ce ,t 
lise. Trat.on varidat mUdi> 
Samwns, Burdur varı;ıat 
Ahmet Blleclğe. c>eni:ııll 
ıubesı şefi Ahmet Tra~ 
mOdllrlütune. Amaaya .,. 
ril Mehmet Matatyaya 
malmUdUrll Cahil Beki~ 
tmrIUğtlııe, lManblll, ~ 
ıetl lbiıan tstanbOt ta~ ~ 
murluğuna, Lrtanbul bir O ~ 
na, arazı tetkik ~ 
bir iki numaralı komi~_. 
tem:r.ıı k011ılayollu rapor-- ., 
1stanbul blr numarau ~ 
tetkik komisyonu azaırr--A 
paşa ma\mndUrll HU&eyf1' -e 
mUdUrlllğUne nakil ve t&yı. 
lardır. 

Soğan ihraç edeceği:t 
Mukabilinde serbest döviz veya mühİd' 

lit maddeleri alacağız. 
Ankara, 4 (V<ıktt) - Bazı r.ettiği mUşküller na.zarta 

ınmtakalardan soğan ihracı i- ahnara.k ihn1.eatm dab 1 
çin vaki olan müracaatlar iW.erf şartlar içinde icraa~~ 
ne yapılan tetkikatı müteakip bu m8dde ihracı t~ı P. 
bu maddelerin serbest dövizle maddeler at"aBına alı1'11' 
ve,·a miihim ithatlt maddeleri Yabancı memleketi~ 
temini mukabilinde ihracına mü- vaz1yetlerlnfıı mtısaıt _, 
~aade olunmuş ve keyfiyet ala· ahval müstesna bUt\J1\W' 
kadarlara teblil edilmiştir. diy!e solan ihracatına 

Serbest döviz veya bazı mü· turet1erle ko1ayhk 
him maddelerin ithali mukabi1 tir. 
tinde solan ihra~ etmenin ar-

Amerika, Rus~a ve 
lngilteredeki 

rı t bit i~in climhutTei
n b ~anı ğmda toPlan• ve 
r m .nde ci!nüıUl'teiBi ve 

hil~ etmek kere Fra•UJI • 111-
paıı,el llwdtultında aüet t••!lli t 
etmekte olduğunu haber vermek. 
tedir. 

len bir wbll~ g&re, Peni om,.._ AmM"ikaya aitmiyor • 
:l'Jdl&Ulre kal'§I yaptığı aoıı. ~t- T~,o • • ( A.A.) - lg& maltl-

Hariciye 
memurları • • Afrika a ~derek ltar-

devam fikr ini Heri sün1:yorlar 
. r n muhalefet etti ve mU· 

tanberl Boll'V'Or Umanmm rıeru ı>anr mat alan Amerika me!ıbalarm
Ş{ltÇ'Olen tarat'mC!an lffal! otmuetvr. dan öğrenildiğine~ Jap0n ge 

Tebliğe nuaran Peru ktıatıırmm mile.rinin Afnerikaya meyahatleri 
bu h&reklt eıwıa.smda verdllf u.ytat tamamen tatil edilmiştir. 

Tahıisatlanna yüzde 25 
zam yapılacak yapılmasında ısrar etti. 

· tarekeden oonra Fran!ız 
!ll'l'('İsi Löbrtiniln ı tifam 

Pet n umumf FraMız 
nr n taraftarlııfuıdan ıemin 

Daha şimdiden birçok fırkalar 
llonto Ue Bayon araınnda t.ahş!t 
ed11miş Oldllğu ~ylenm~tE'dit. 

o 
4 u l\Jbay olmak 1lzere 4T l)lll ve at· , Japon makamları bu !hustı!ta 
tiaı subay olmak W'.ere 85 yaralıdan hiç lbir mütalea serdetmemekte
tbareltır. EkilatUıiUleMen 20 eubay dil'. 
Ye 90 aııker 6Imtıft1lr. 

itkM'a. f (VAJllT) - Bul ..... 
eı~ memuiiaruun ma8f .. ~ 
tabiı1satlanna zam yapllm .. baldur 
da bUlromet mecll• bir lranua PfO" 
Jesi takdiM etmıeur. Lıılyth&aa ..arp 
va&lyetlle birçok memlelreUerde es· 
eumıe Blrle,lk Amerika. Sovyetıer 

Birliğt ve tngtlterede normal bayat 
ıarUannnı detllmlt olduf\mu 116yle· 
mekte eşya ve gıda maddeleri fiya~ 
lannın nüıebU!t blr derecede artmq 
oıdufunu lllvf! etmPktedir. Buna ,... 
te Sovyetler Bl.rlljtl, tiıgtltere 'fe A.· 
merikadakl etçilik ve konaoıoMuk me 
nıurlannıı maaş ve tahllsatlan ye • 
kununun yüzde 26 ini g~mtyecek bit 
mcblAğ' lstlbkaldarına ııAveten tediye 
edllcbilecektlr. 

k ndisfni devlet rei i in· 
<'tti. Hn1en Frnnsız devlet 

Tayyare nakliyatı 
ladı 

Anb b an l ams da tay. 
ile yolcu nakliyatına dtlıt ea· 

t 8 40 da lanm1'tn". Dtın 
8 ~olcu ile 8,•o da Y~t-

ıto!~'<kn hareket eden tayyare 
da Ankaraya varmı:ı Ut. Bu 

udsn bi 1 Adana~-a gtdecct
karada iki Uç saatlik isti -
mUtE"ak ip J tnnbul ill' .An
arsmd:ı m · :ık temini tay -
le isti~ e n ~ olcular saat :ıs 

diıiıaya -vasıl ölabilecekl"r -

T '"'*- numU"ası: 33 

Amerikan hayır 
cemi yellerinin 

faaliyeti 

Aynı tebll~ giSre, EkUatUr kıt.atan 
rtcaUeri eanaaında rt1tlteai!dtt J"ıMett 
Y&fma elml!Jlerd!r. 

Bozkurt mecmuası 
kapabldı 

Vııoiııgkın, 4 (A.A.) - Ofı : Ankura, ~ (Vakıt) - Devle
Harlc:lye nuareti, Bltle!!lk Arnctl· tin harici siyuctine dokubur 

kanın muhatlp memtekeUem ifgal mahiyetteki ne,rivatmdan dota.
aıtındakl memıeıccuer !nktrıerine yar vı Bozkurd mecmuası Heyeti 
dim maksadlle aı 823 904 dolar top Veikile karariyle !kapatılnuEJtU'. 
lamlf oldufunu bllc'lirm ıı:teaır. Bu 1 

paralar, Amerlkadakl hayır cemiyet· 
l•ri tarafından topıanmlflrr. Bu ce • 
ııllycUcrin faaliyeti Mrlclye :nezareti 
tarafından kontrol edUıni ve 30 tem 
muz 19U t.ru:lhlnde toplanılmııı para· 
lann 27.52G Hi dolarının mahallin• 
aarfedilml§ oldufu antq•lml§tır. 

VAKiT 
Sisın gaz.eteniulir. Her 
arzunuzu yasım.s; ııiu 

c4!t-'aP verecelıltir 

Bir Alman getniıi 
yakalandı , 

Londra. 4 ( A.A.) - l:ngiliz 
a.mirallık daireeinin bildirdi}!ine 
~re, lngiliz tanı ut gemileri 
Abluka.vt )artnata ~al~n 5529 
tonluk Alman Frankfurt gemisi 
n1 vakalamrtlardır. 

Amerlkadakl .Japon .. , .... .,. 
Tokyo, 4 (A.A.) - lıtimada 

ıayan menbelardan ~ildiği -
ne ~öre. Birleşik Amerikadan 
Japon vaurlannın hareketi .gay
ri muayyen bir zamana bırakıl 
mıştır. Japonlar bu hususta ü· 
kutu mWıafaza etmektedir. 

liu monmrl&rdıın d-e•kt• alt veya 
devle t tarnrınctarı lııllcar .. (filen b!'fta· 
ıarda ıksmet eden.er ıtır bu miktar 
yUZde 20 yt geçmlyecek'•: 1843 ısa 

y'i:lı kanunda mus:ırrah b.u~ka ve'ka · 
ıetıcrln hal'IÇtekl ımcnıurtannm da 

' - \ ay Ömer 1.. 
- Sen nereden çrktm, be? 
- Y akla§ hele bir yol bakalım ... 1 

Edebi 
Roman öMRALD 

Yazan: 

~EFIK AHME 
SEVENGIL 

çatlayan gibi ta§km bir ıesle, in•ntar': 
gAdda't yiğmlarmı,gecenin mesafelerini~..,.... 
biatı ta icten yakıp kıvrandıran ve trt~~11j, 
meçhul, fakat geniı. tümullü ve rn~ 
bir elemle saran yürek acnımı hayk~.6f 
Kelimeler balht ve ~ilıh~ kaltpMtt!Tf k• tff 
teyenle beraber ve daha 'tiyade dinle~ 9" 
ları ım1am~.k İstediği mana ile cloJdurU!·__..... 
gem; ma'hkumun muztarlp sesinde hıç~ 
ifade ile dinleyicilerin anlamak ist~ t;' 
M&na arasmda eh kücük bir meeafe bd...., 
madığını Ahmet Dündar büti.in vücudo 

Şeklinde seslerle ve hemen hemen u 
umi bir sevgi ve alaka ifade eden bir eda 

e bu karanlıktan seslenen edamı çağırdılar. 
, uzun boylu, süğlün gibi güzel ve se 

· li bir delikanlı yaklaııp ortaya çıktı: 
- Ho~ geldin, doktor bey. 
- Hoş bulduk, Ömer ... Görünmüyor 

tun, nerelerdesin, bakalım? 
Omer, kolbaşı Hasan Dalkırana bak

tı; onun verdiği belalı bir işin üstesinden 
mek İ"İn uğrasıp ortaya cıkamadığını an

tmak ister gibi bir eda ile: 
- Çalıııyordum, doktor bey. 
Dedi. 
Om er neşeli bir gencti; sesi güzeldi, 

kü SÖ) ler, oynar, gamsız kasavet3iz go· 
nür, aı kac.la~bnnın dn gamını ka&ıvetinı 
.. tırdı. 

Hasan Datkıran eğlenceyi gündüzden 
liazıtlamış oldu~ i<:in tanbura çalmakta. 
türkü söylemekte, köyüniın oyunlarını öy

amakta usta olaıf mahkumlar Omeri mey 
danda görünce sağdan eold.an birer biter 
llale;lp blehaM:tim ayn1dı1ar v~ beri ~el
aler. Hennan ~tinde krvnla büküle yük
eelen a1evlerfft IŞ?ğmda bufday saplannm, 
1nmı otlann veya doğrudan doiNya tot>ra· 

................................................. ~--iiiıi..ıiiııııiıiiiiiıiıııııiiiııiiliıl ... ıiılııili9 ............ 

ğın ustiınc oturmuş kirnteler yerlerinden kr 
pırdadılar, hetkalandıler ve ortada açılan 
meydanda musiki ve oyun ba,ladt. Ömer, 
arkadaşlarını idare ediyordu. 

Tek nağme üstünde uzayıp giden ba
sit, falmt özlü, canlı, bilhassa mevkiin hiiz
nüne 11yan yamk bir köy musikisi ... Ahmet 
l)ündar. bu nağmeterde uçauz butabız Ana· 
dolu yollarınm, geceleri yıldızlann peşinde 
meçhul bir huzur ve saadet iilkesine doğru 
uuyıp gitmekte olan bRknnsız toprak yolla· 
rm ve bu yollara düşenleril' bağnnda yap
maktı\ olan hasreti dinliyordu. 

Gece, tabiatın en roml'lnfk kTSnnlarm· 
cu n biridir: karanlık, drkinlilHt>ri ve çıplak
t 1 lar örtl"t ; mul-ıayyileyi isletir: eV,aç, MI, 

bozu1: vol bütün baait ve ioti<lai unsurlar, 
bir an icinde sihirli ltaranllğm temMivle ae· 
ti h\:vivc-tlt"rini kavbedt"tler ve 'haya1imi~n 
onl a verm<";;.e calnı~ btiyülii ve ~üzel 
ııt kli ahrlar. Gece. t~ başına dimah en 
l"l'f"ni~ imkanlarla düsünm~lt ve ~yal etmek 
f ırsatlarmı veren bir varlrkken ~in kin
de musıki, zihnin bu fatıliyetine en az bir 
kaç misil kuvvet katandmr. 

Ahmet Dündar, lrmaham fGillim: 

yaylasında gecenin içinde düntdiiz, don· 
mut. nurani bir sütun halinde yükselen a
levlerin titrek ıtıitnda halkalanıp giden köy 
musikisini ve mahkumların ba.2'1ln ağır ve 
hafnıetli, bezan eçvik ve sevimli bareketler· 
le hoplayıp zıplayarak oy:nemalannı böyle 
mübeJağalandma bir dimağ ve hayal faali· 
yeti ile dinliyor ve seyrediyordu. Her biri 
bir facianın yükünü omuzlarında taf1Yarak 
buraya gelmiş olan bu adamlar, demek ha· 
yat ve mukaclcleratm kendilerini sürükleyip 
getirdiği bu ızbrap merhalesinde türkii söy
letnek" n~lenmek ve oynamak imkan, fır
Mt ve kuvvetini bulabiliyorlardı ! Bu bir hiı
sizlikten mi doğuyor~ Yaptıkları i!!in lt:ötü
lüiün 'Ye uğredıklan akıbetin acıbğrnt an
lamam19lar mr) Yoksa her feye rağmen in· 
Mn., ~ m\icMe~ yemeğe, içmeğe, ne
fet almap ôldulu P>i gamdan ~nlmaja 
ve neeel~ de mi m-ed:>utclur? 

Birden, bir hadiee · halinde, oyun dur
nm,, türültü, konufbıe, Jıııahkaha 1teaihttif 
ve harman ~rinde 811'8 tnra yerlere oturmuş 
ol&n in•nlet tek bir ku'8k. t8: bir kalp ve 
kUt!el~mi~ bir ızmap hafinde bir ttirküyü 
dinlau i: fosıhm91I rd.. Genç bir mahkGın. 

tan "*.am ii~r~relt hiMıetti: 
Haplııaae ~DIM ,_... alltyjir, )•••iillU .__.. 
Müıptllllllk Mr n ~. •ynıdl ftl' Mt ~. 

MRhkilnılerm ~arip bir onuru ~ 
bir çoklan tuçlanndan bahsetmezler ~·
hrmezlcr: orada cinayetin ac:lr kazadrr; 'ti 
iştir oldu .. :• diye t«:mutulur; htzden ··~ 
kmda deRilim" derler: yaptı~ işi Miti\11 _w 
silAtiyle, tefetriiat çizglletiyle ve hele ~ 
k:oyatak an1e.tan !bir kaç kisiyi Reçmee: 
tar <;la \·" f)t-lt lt:aruksa.mış, havasız ve ~ 
ruhlu kimselerdir, yahut söyledilcce kede _,. 
nirler, dertleri artar, kendi kendilerini ..,...
ler. ~Jıl 

Onun ~ftdit ki Ahmet Otindar, ~ 
rattfftt mmalann içine koyup beğnndan 
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saçaralt türkü eô•leven nıaMcôtnu yslc , 
elan görmek i.tedi. Yerinde doinıW _,,ıı .. ... 



~---
<-l~a Gü , .. , n un 
~.~~berruu 
iJt':! l komisyon dün 

ıl_llh>e:ı:b~ını yapb 
~b~ bul bır milyon lira 

ııı 2rya G~ ~an profesör mer 
~ ~an U~un .teberruu işile 

Paşabahçede bzr 
tecavüz hadisesi 

Dur 1 emrine itaat 
etmiyen adam 

~ leı:ıe topl oınısyon dün üni 
~::~~. d lUlınıştır. 
ıwr: un Eıu esasları tesbıt 

"ıı o'ı Ziya Gün · · aıı h i.şlerıyle mcş 
~ l'aca.h~Yet, hiç bir ücret 

...... T r. 
ti ra ercJceyi t~...n..·t . . d \ Yete ~uı ıçın er 

'\'ıııc 1.;tıl g ilmcsi ve bu 
atın 

8 
olmak üzere bir 

l<;llllı eçııme ı U\ '!11.D görül 
\1 rl ı~et ~andığı hukuk 

a ~ ,;ır:den Refi'~ Gerlan 
...... z· 

ı /ru a GU. un öh.imiınim 
i llt Okur:._~1 Bevazrt camiinde 

....... l\a "~ ~a...,ı 
~ &atın ~11tıın yeri belediye 

\ ...... /\.Yr •n:trak la.hit ınşası, 
"-'~an ı 71 a~n sekız bankada 
~~ alı bın lıranın rnahke 

l\faza nac 1 karara göre, 
ııı....~t-0 · edılnıesı içın banka 
~ rıne teblıgat yapıl 

'Cun" koın· un ışJ riyle meş,.."lll 
~;i_ 1e\-k '8Yon bu i leri yapar 
, ~kt~lade t arrufa riayet 

U·~ 
ç ıhtıkar maznunu 
actıiveye verıldi 
ı~t 'u 'qı: u akabe komı~}onu, 

A-'~ \;ant~da su muhtekirleri 
~'Qtnı ~~<:+Jr: 

"tan elen O b kuru a satılması 
lstıkıaı ro u 350 kuruşa 

t . a A "· _ caddesinde 304 
ur ·~rto Asenti. met 

~ an~a satılması lazım 
il. Caıa n telıni 12 kuruşa 
'l ~ ıo3tada Okçumusa cad 

lo ~ nunıaralı Mende rad 
'lt:1e ~ <l 1 Sahibi; saat camını 
&.~ • 98 satan İFtiklf!l cadde 

'«llqll. lluınarada saatçi 

l~ir 
~i.. Vaka 
~)~ karısını ~edi 
~lti en bıçakladı 

'fai'a'l'o tJün Sirkec.ı • Ç-ekmcce 
~ latna nlerınden birinde bir 

~!'it ı~a.kası olmustur. 
~ ttenbe ın;ıc bir g~. bir 
~~. }'lt?.c:i n ti ~eçinemediği ve 
t:n!'l 2' rn~em ye düstüğü 
d~ ~Yeyı son günlerde 
~ 'IİllJıll(} anır ve evvelki gün 
~ 11.30 ~ı çocuğu ile bera-
~ olan nııe l tanbula gel

~ na ~elE karısıum vagonda 
'Ctzırİıye ?'ek. o~urmuştur. 

un,) ... ~e:1dın (nereye gidi
>.:::- Se ~'4al•ne· 
~!)o,.,,~ ka.rı~a. Artık ayrı 
~~kı:~ 
;'it "llde ~ lr~ ~· cevaplar vermis ve 
hİ11tt:'l<lini 1t~en kalktığı . sıra
~·;rı bir Ybeden Ferıt, ceS ~ri sustnıı çıkrarak ka· 
' U kes~~ atılmış ve evvela 
l'a lbl.thte ten sonra vücudu-
naçlkıı~ ıf Yerlerinde yedi ya r. 
1a. lU-etı · la. 1

11 bu \.'~ b r an içinde vuku 
~ittin :nı. adan sonra etraf
~ tadan :dahalesine meydan 
~ı ası~':ınış et-ıt, derhal sahanlı 
l';~a~ a~e buradan kendisi
tlıi} li'teld·~trtır. Tren Samat. 
~ ı.~8elti h sonra yaralı ka-
~ •ıat bo tant-sine kaldırrl 
~!ara ra~nda yapılan ara§o 

'll' n- z:ınen suçlu buluna
h 'kta~1taca ehenuniyet-
4:1~ ..........:.:..-utr • 
'•l'la·~ 

il ~ııı liır'J~i;i azalarına 
.,. >ı. el tı. sta.nbul Mm takası 
.ı::ı ar .... · 

~ ""lln ~ -
a lll-tı ıu tt"endiğimlze göre 

~ ~ ~ D ~Uru 2aınnaınesi knti ek
l'h.._ llafyen rlUğe girinceye ka

t'ı · ~"1tıa ınu ~\.'Saftaki kanuni &.
~ l c~ Cclı:tır v~at basın kartln-

~ıı.IJ?ı!!fa. h. zala.rınmızın taah
~ I~ U.tıaunda. bir llişlkle
lıı ~ Çi.ıı şari~ listeJ. e al
tı) lı ltı.a.ha.ı lrAL neride bir gecik-

lrıt~a.nıa.k üzere key. 

~lffirlY=. 

-....,.: ~evvelki Vakııl 
~e '4' 

~ ~\lıi.ı 6/8/921 

' ~~Uıı zeytinyağı 
' bet -::.Atıtı.rn. llde .mevcut 10.000 '- 'na.ı lll~znur!ne kilMU 
~lır tc.VBt edileceği ba· 

• 

üç kişi bir genci yaraladılar, vanındal<i 
kadınlardan birine de taarruz elliler 

Bacaklarından 
yaralanarak hastaneye 

kaldırıldı 
SE'rsC'ri takrm•ndan, KnyseıiU 

Deli Ali oğlu Arif ad·ndn birisi 
evvelki gUn, soknkt.a, Elmada~uı~ 
da oturan Melek adında bir kadına 
el.ile sarkınt.tlık etmiş, Bunu altın.. 
cı şube memurla.rmdan ı 67 numa
ralı Sabri Unutmaz görer<'k ken • 
disfni yakalamış, Elmn.dağı polis
lerinden Ostna.n Tunccrc teslim et
ınişt'.ir. 

Evvelki g e c e şehrimizde 
g a r i p bir t .a. <> r r u \2'4 
v a k a s I olmuş, üç adam 
kırda buldukları; kadınlara tesa• 
hüp etmek maksa.diyle yanların· 
daki gençlere balta ile hücum 
etmiştir. 

Öğrendiğimize göre, hiı.dise 
şöyle cereyan etm~~: 

25 yaşlarında Selime ve Hed;• 
y~ adında iki kadm. yanlarında 
bırkaç erkek arkadaş olduğu 
halde e v v e l k i akşam sa
at s c k i z d e Paşabahçcde 
S n z 1 ı d e r e mıntakasında 
gezmeı.e çıkmışlardır. K a -
dınlı eikckJi bu ı!'rup, Kırlarda 
gezerken karşılarına Mehmet, 
Mehmet Güleryüz ve Omer adın· 
da üc; kişi çıkmıştır. Erkekler, 
kadınların yanındaki gençlere: 

- Siz çekiliniz ve kııdınlan 
bize bırakınız. Onlarla ıbiz geze• 
ceğiz. 

Deyince, genclerlc bu üç ya· 
hancı adam arasında münakaşa 
çıkmış ve yabancı adamlar, cc• 

cuklarm üzerine hücum etmiş
tir. 

Bunlardan birinin clindeld ba'• 
ta ile hücum esna' mda gençler
den biri başından yaralanmış . 
Kendilerini bekliyen korkunç f. 
krbeti gören diğerleriyle Selime 
kaçmaktan baska kurtuluş ca
rcsi bulamamıı::lın-Oır. Bunlar k·r· 
çınca, Hediye ismındeki kadın, 
kırda yapayalnız kalmıs v~ bir 
an içinde kendini ~özleri dönmüş 
crkeklt'rin arasında bulmustur. 
Hediye bağırmı~. ça~şs3 da 
üç erke>ğin tecavüzünden kurlu· 
lam::unıştır. 

Keyfiyetten haberdar ee•'nı 
Paşabahçe jandarma teşhllatl, 
saat 24 de, bu erkclderle kadını 
suç u tünde yakalamıştır. Ar• 
cak erkeklerden Ömer, yakala· 
nacağını anladığından kaçmı. • 
tır, aranmaktadır. 

Başından yaralanan gencin ilk 
müdavatı yapılmış, kadınlar adJi 
tıbba sevkedilmis suclu erkekler 
de CJJmhuriyet miiddeiumumil'• 
ğinc vcrilmi~ir. 

O.sınan Tuncer, sonıeriyi kanı -
koh götiırllrken, suçlu birdcııbiro 
üzerine atılmış ve ibelindeki taban
ca.sıru kapmak istemiştir. F knt 
Osman Tuncer bh-denblrc kcndısi
ni topl m .ı ve buna fırsat brrak
mnnuştu·. 

Bunun iizeritl{' kotitan Arif, kaç 
mağa. sa~. O<>mn.n Tuncer a:r
kasnıdan üç drfn· 

- Dur! di)c t-:ı~rmıştcr. 
Arif buna r men dıırınanuş, 

bunun üzerin" O IJ', ıı Tuncer ta.. 
bancasmı çıkararak diz ~üş 
ve arkn.ımıdan iki el R.teş etmiş
tir. Ku?'§unlardan ildsf de suçlu • 
nun 1'.ırer bacağma saplanmıştır. 

Böylece ka.nlıtr içinde yere seri· 
len suçlu hemen Sen jorj hastane
sine kaldırılmış, t.ahkikatn. haşlnn.
mrntır. 

Yeni tip ekmek ga
rın sabah çıkıyor 
Yakında trancalanın da serbes 

olarak satılması muhtemel 

Muhabe·re malzemesi 
beyannameleri verilme

ye başlandı 
Muhabere mal?.eme'i satışı i 

le iştigal eden hakiki ve ıhükmi 
63hsiyetler hükfunet tarafından 
tebliğ edilen kararnameye göre, 
dünden itibaren beyanname ver
meğe baslamışlardır. 

Beyanname verme işi cumar
tesi günü sona erecektir. Bila· 
hıra kontrollara başlanacak 
tır. 

Y'üme yüz buğdaydan yapıla· 
cak yeni ekmek tipi etrafında 
görüşmelerde bulunmak Uzere 
dün toprak mahsulleri ofisinde 
bir içtima akt.e<Jilrni§tir. Bu iç
timada yeni ekmeğin evsaf ve 
ne vakit satışa çıkar:.lacağı, ye
ni halitanın fırıncılara tevzii 
hazırlıkları et:raf ında görüşme
ler cereyan etmiştir. 

Of is, değirmenlere, yeni ek· 
meklik buğday halitasmı, yani 
yü~e yüz buğdayı pazar günün 
den itibaren vermeğ2 başlamış
tır. 

Dün, bü tevziat tamamlanmış. 
tır. Bugün. yeni ekmek etrafın
da bir tecrübe yaılaca.k ve yüz 
de yüz buğdaydan mürekkep 
ekmek yarınki çarşamba günün 
den itibaren sa trşa çıkarılacak· 
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tır. 

Digor taraftan f ırancala unu 
mikdarı da arttırılmıştır. Halen 
42 çuval un verilmektedir. 

Bu ayın sonuna kadar 50 çu- Mavi pulu damgala-
vala :yükseltilecektir. mıyan pul bayii 
Diğer taraftnn serbc<ıt fıran- 1 SülC>ymaniyede Siyavuşp~a so-

cala satışı yapılması da kuvvet- kağnıda oturan okuyucularmuzda.n 
le muhtemeldır. Burhıuı Kandemirden dün şu mek-

K f • t ubu aldık· 
uru ot. satı~ ıyatı Dlvanyol~dn tütüncU v(' aynı 

. tesbıt edıldı z'.l.Dlanda posta bey'iye subeliği 
Fıyat muraka'be komiwonu yapan Arifin <:Irağı mUhUrlenmek 

dün, vali muavini Ahmet Kını- fu:Prc verdiğim ik1 mektubumu 
kın reisliği altın.da mutad top- münUrlcmc-kten imtina etti. Sebe
lantılarından birini daha yap- hl i e mektup zarflnn ilzt'riru:le o
mıştır. lan pulların mavi renkte olmasr-

Bu toplantıda komisyon, lm- drr. Resmi pulun hiç bir sebep ol
yıkta ve var.onda azami kuru mak ızm miıhürlenmemesi keyfi
ot satış fiyatını kiloda 5,5 ku- :yetinin kendfsind<'n sorulmasını a-
ruş olarak tesbit etmiştir. l.ılkadar makamdan istiyorum. 

- ~ bunun içindir ki müda· • 
faamı kabul edebileceğini düşün 
memiştim. O, şöhret ve gösteriş 
budalası bir adamdır. Siz onu 
bilmezsiniz. 

Durdu.. Gözlerini Mahmut 
beyden ayıramıyordu. Bir arabk 
Mahmut bey önüne baktı.. Hak· 
kI kendini bu ihtiyar adamın 
tesirinden ancak kurtarabildi: 

- Hem sorabilir miyim reis 
bey .. Buna :neden lüzum görüyor 
sunuz? Ortada apaçık bir vaka 
var.. Doğruyu bilen, ha
diseyi gören, hakikati an· 
latan şahitler var.. Bü -
tün bunlardan başka; karara 
yardım edecek, kamın! mevzuat 
va.r.. Hepsini toparlarsak; ha.k
knnda vereceğiniz cezanın ma· 
nevi bo~armdan sizi kurtara
cak, Beni de susmuş olmama 
rağmen Jay)k olduğum rstıra.ba 
ul&.§tıracak, ibmaliwe hayıflan· 
dıracak delilleriniz var demek
tir. Artık size yalvarıyorum.. Bu 
arzumu reddetmeyin ve bana sa· 
dece kararınızı bildirin·. Yalva
rırım size.. Fazlasına da lüzum 
kalmadı .. Yok. .. 

Ha;kkr oturuyordu. Dinleyici
ler arasından bir ses yübeldi.. 
bütün başlar bu tarafa <:evrildi .. 
Hakkı oturamadı, a.yağa kalktı. 
Mabm:ut bey olduğu yerden iba.· 
ğınyordu: 

- Her şeyin bilinmesine lü
zum var .• Söyliyeceğim. 
Hakkı d~ ii;in ya.nmda. 

ki jandarma neferine tutundu .. 
Gözleri yuvalarmdan oynadı .. 
Mahmut beye yiyecek gözlerle 
bakıyordu. Hakim Mahmut be
yi ~ 

- Şöyle terleyin bakalnn .. 
sız kim8infz. ?. ' 

Mahmut bey dinlcyicilt'r ara· 
sından yaşından umulmadı1c bir 
çeviklikle sryrrldı. Hakimin kar
şısında dikildi: 

- Ben Senihanm ibabasıyım .. 
Daha evvel de poliste ve ~uzunı· 
nuzda zapta. genmiş 5alıitlik ifa
delerim var. Fa.kat nedendir bil
miyorum, her defasında garip 
hisler altında kaldım. Bir türlü 
bildiklerimin hepsini açıkça söy
liyemedim.. Şimdi lhaki1tatin '1'iz· 
li ikalan dUğümünü çözmek .za
manı geldiğine ilı:aniim. Vicda • 
mm bunu bana emrediyor. 
Hakkı asabileşti. lbtiyarm 

susm~mı istiyordu. Daha fa~:la 
beklemedi. Mahmut 'beyin sözü
nü kesti: 

- Ben hiç de lüzum görmU
Yoruım reis bey .. Bir defa istin
tak hakimliğinde, bir defa da 
huzurunuzda ifade verdiler. Her 
eey açıkça söylendi. Aradan bir 
aydan fazla ibir mman geçmiş 
bulunuyor. Kim.bilir şimdi ne 
.ıibi lbambaşka eeyler söyliyecek, 
burada benim korunmamdan zi· 
yade kramın iffetini müdafaa o
decek. Kızının namuslu oluşunu 
biT sürü l&flarla isbat& yeltene· 
eek .. Fakat ıstıralanmı kamçı
lama'lrtan başka bir ete'}' yapamr
yacak .. S!rıe yalvanyonım. Onu 

dinlemeyiniz. Yalan söyliyece.ği
ni biliyorsunuz. 
Hakkı 'birdenbire haykırdı. 

Sesi çınladı: 
- Yeter artık <;ektiğim .• Ve· 

rin kararıru1;1 ... 
Bu feryat arkasından ne yap

trğıru bilmez bir halde etrafına 
bakındı. Her~in gözü kendi ü· 
r.eri:ndeydi. Yaptığından utandı .. 
Mahmut beye: 

- Beni affet.. Ne çılgmlıkhı.r 
yaptrğnnm fankmda olamıyo-
rum .. 

Demek istiyordu. Sesini ya· 
vaşlattı .. Ve ancak yanındaki 
jandarmanın ve karşısm.daki ha
kimin güçlükle duyacaldan ka· 
dar yavaş söyledi: 

- Şahitliğini kabul etmiyo -
nım .. Çünkü Senihanın babası -
dır ... 

Daha fazla ayakta duramadı .. 
iskemlesine Ql)k-tü. 

Hfiltim, mUddeiumumtye eği
lerek filaini sordu.. Ve sonra 
Ha:kkı ibeye hitap etti: 

- Şahit olarak değil .. Bildik
lerinden istifade etmek için, hak 
kınrzda. verilecek karan hafif
letmek için Mahmut ibeyi dinle· 
mekliğimiz kan1Dlun emridir ve 
menfaatleriniz icabıdır. oilUM.·· 

Haldn ~Ui:kle ayağa kalktı. • 
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Kapkara dünyada 
bir:ci~ nur 

"Deyli Telgraf,. da, şarka 
dair h'r maka'e ~~- Bizden 
Orta Şarkta ış:ıklarıru söndür: 
miyen y~ane meml:iict, diye 
bahsediyor. "Etrafı .... ran u
mumi karanlık içinde i:ıir kıvıl· 
cırn .. olduğumuzu da, yine bu 
makale i<~inde görüyoruz. 

Evet, W.cshiste yanılmıyorlar . 
Gerc-~kten öyleyiz. 

Fakat bu saadet, ibize kendi
liğinden gelmiş deftildir. Başnnı 
za. konan devlet kuşu. bu bcını, 
kendine layık bir yü!·sckliktc 
bulduğu için sccip k··ı~du. 

Avrupada harp yangını baş. 
ladığı gün. !bizim. bu ateşi tu
tuşturan körükte, bir nefeslik 
rü7.garrmız yoktu. Tepeden tJr • 
nağa kadar masumduk. 

Basit bir Dançing koridoru 
davası halinde başlayan iş, b~ 
km hugün ne halde?.. Harita 
üstUndc kan leke~i. müthiş bir 
bularm:dn bütün dünyayı kaplı
yor 
· Dal dal t:ul11şan lbir orman, 
nasıl çatırdarsa.. yeryüzü de öy
lece kıv:ranıvor. Bu sancı ve ız. 
tırap ortasm~a korkusuz millet. 
aydmhlc vatan, bulutsuz siyaset 
garip görunürsc, yadırgamama· 
Jıy17,. tnsanhğın. yarasalar gibi 
r,pktan kaçtığı. karanlıklara gö· 
mülduğü bir ça~da, bır damla 
ışık. bir nur ~ğlayanı halinde 
görünür. Karşılaştığımrz takdir 
ve inm:>nmelerin kaynağı bu i.~ 
te. 

Balrat. 1:ı·1R iınrenen1er1 l'lftU 
da bilsinler. ki bugünkü aydm
lıbınlzt lrolaylıhla elde eclilmİI 
bir mazhariyet değildir. Bia 
bunu kimse hediye etmedi. Biz, 
ona kendi kuvvetimiz, kendi alı
lalı-..ımız ve kendi birliğimizle 
kavuştuk. 

Yürüyen. her dakika bir yen 
daha kaplıyan, bir sınırdan da
ha a~ korkunç bir ya'lgm v 
kan seli önünde elbette eli bağlı 
durama?.dık. B tl v ü k bı 
jmparatorluğun tasfİyes'nj ya
pan , eski bir geçmişin bütün 
yarnlarınr, kırıklarım saran yen 
tarihimiz, lbrac bir ço..c ağır va.
zif eler )- üklemişti. 

Türkiye, muazzam lbir karın
ca yuvası halinde alın terinin 
:zeka Jıamlclerinin med ve cezir 
leriyle çalkanıyordu. Bizi mec
bur ettil<!r. T~rar sfüıhlarımı 
7.a sarılarak, hudutlarımıza di
kildik. Nöbetleşe uyuyor, nöbet· 
leşe karın doyuruyonız. 

Pannaklarnnız tcti.ktn. göıde
rimiz gemcn ayrılmıyor. Bize 
herkes bünnct ediyorsa, 'bu 
riayet, ona layık olduğumurıdan 
drr 

Ne yazık, ki "))eyli Telgraf.. 
da lbu kaside çıkarken, "Taymj&,. 
de ~arip ibir takmı sözlere rast
lıyoruz. Şarkta "Action dire& 
trice,. di}e şüpheU bir tcrlciı> 
gözüım.iro çarptı. Bu, ne demek
tir?. Umarız, ki "Tayrnis,. • IJa. 
!anık tefsirlere çok mfu?ait olan 
bu terkibin manasını nçık aç* 
yazacak ve dil<jlllanların ekmeği. 
ne yağ sürmcıktcn kurtulacak
tır. 

/Iakkı St11uı GEZGiN 

_G_o_N_D_E_N __ G_o_N_E_I. 

''Es i vazıvı bilen 
var mı?,, 

y aşmı başını alrnı§ okuyucu-
la:nm bıyık altından gtlle

ccklerdir. Çünkü ııaıa defterle
rinde "Stenografi,, diye kullan· 
dıkları eski yazıdan ibir kaç kay
da tes r ·., et.mok mümkUndür. 
Onlar, ... i yazının "sülüs" ünü, 
''nlt'a.. snıı, "ta'llk,. mı ve ''ldı.
fi,. Bini de okuya.bilirler. H&tt!ı., 
camilerin duva:rlarmda ve bszaıı 
mahallebici dükkiı.nlarmde. gözü
müze çarpan ibrik, kay:rk, elmen
difer biçimi, tezyint mahiyetin· 
deki c-ski yazılan da sökebilir ... 

Fakat ben, "eski ya.ztyı bilen 
var mı?., diye Meta bir daktilo 
o.rıyormueum hissini verirken, 
bu gibilerl istihdaf etmiyorum. 
Benim mevzuum, eski yazının 
bilsbütün cahili bulunan, şimdi
ki nesildir. 

Dlin Anknra caddesinden ini
yordum. Üç beş delikanlıdan bi
ri, elinde tuttuğu bir kağıt par
çası üzerinde yazılı bulunan vo 

- Ben sizden böyle lbir şey 
istem.iyon.un. Görünen ve bilinen 
lere nazaran karannrzı verin. Bu 
ıstıraba. dalın. fazla dayanamıya_ 
cağım. 

Oturdu ve hafif hafif ağlama· 
ğa başladı. 

Hfı.kim; Mahmut Beyi dinle· 
mek hususunda ısrar ediyordu: 

- Hakikati öğrenmek. doğru 
yolu bulmak, verilecek kararın 
doğruluğunda fımil olacaktır. 
Vicdan aza.'bını yüklenmemek 
için Mahmut Beyi dinlemekliğ-i· 
miz Jfı.zım, 
Hakkı son bir gayretle dikildi: 
- Mahmut Beyin yalan söyli· 

yeoeğini lbiliyorum, dedim ya! .. 
Kızının iffeti uğruna beni feda. 
edecek. Şeref imi ve her şeyden 
üstün tuttuğum izzetinefsimi le.. 
keliyecek .. Bunları işitmek iste· 
miyorum. Bunun nksin.i iddia e· 
demezsiniz yn. reis bey? .. 

Hakkının sesi hafifliyordu: 
- Eğer baba iseniz, doğma.· 

mış ibir oğlunuz. yahut bir kızı
nız varsa bunu takdir edersiniz. 
Ben doğmamış oğlumun acı mı 
yüreğimde saklıyorum. Ona htir 
met edilmesini istiyorum· Bir 
evlat uğruna bir babanın, bir 11.· 

nanın yaabileceklerini yapll'ağa 
cahşıyorum. Bunu gözönündr. tu· 
tun ve bu ba'baYI susturun. Ha· 
yatımın konuşulduğu şurn~kta 
tek isteğim var· Bunu da 'bana 
çok gönnyin reis bey. 

Mahmut Bey hareket.siz din _ 
liyordu. Bir evJMın alın ya»smı 
lekelememek, doğmadan ""ÖJ.rmin 
namus duygusunu inıcitm~ek 
:uğruna Hakkının katlandııl'\ m· 
bn:pları d~n~ Y~nr 
ciıbi Ha.kluya d&ı4I: 

(Detiamf !!'(iT) 

kendileri iç'.ln hiç şUpbemz Hiy&
roğlif kada.r ~ip görünen bir 
kaç kelimeyi a.tkadaşlarma. g&ıs.
tererek: 

- Yıalıu, dcyoMu. İçinizde ea. 
ki ya.zryı bilen ~ mu? Şurada 
ne diyor? Bi tfufü nnlıyamJHo
ruz. 

Fısk1 yazıyı, vaktilo ögren 
olanlar, zamanla unutur mu; l 
~ Fakat onu, ömniud 
~ okumamış veya ok:umağa bq
lamJ§Sa da sonra.dan bırakın 
:mOObur kalmış gençler, eski Dl'lS-

le de bu yazıyı unuttııra.caltlv
drr. Nll.Sll mı? Benim mcselA. şu 
son aylar içarfsinde yaptlan ı:- ç.. 
ler dolnyısile, nilentle bir te 
memleket i<:ine giden iki g,..nç 
ka.rdesim vardır. Onlara mektup 
yazacak olsam, mııhnkknk yt'ınl 

yazıyla yazmam ı:ızmıdır. BaıJka 
tilrlU anlamazlar; kardoşll)t.oo 
oluruz •.• Yamında bulundıülan 
zaman bile, kendilerine hcrilan
gi bir not 'bıralmııım jcap ~tae 
yeni ya.z.t ile ya.zmaklrğmı g'V'e
kirdi. •. 

Gazeteye gelbim; ct.mfllıım 
bir çok yeni nesU :m.eıısuW ma.
harrirler, mulıhlrl~1 mürettip
ler ve yazı mn.kinesı opertbrıert 
sarmıştır. onlara vereceğizı:ıh .,.,_ 
ztln.n, muhakkak yo:nislle yuma
ruz medburidir. Başka. ti1rlO -
lamıı.zlar. Eski yazryl~ meeell, 
bir yeni nesil muharrlrln.e hitap 
ettiğtnlzi farzedln; vurdum duy
mazlıktan gelir; <l~-diD.izi mıJa.ta.. 
mazs:nız. Bir mtlrettibc yeanııı 
ols:ı.n.ız., yn.zmw diz<'mezler; p
zeten l z gerl kal,ır, 

Genç işçilerle, mUesscse me 
murln.rlle olan mUnasebetlrriniz 
de ayrudır. Mııks::ı.dmm yazı il 
anlatmak zaruretine d · i e 
mutlalta yenisini kullannc'lkııı 
nız... Kaç yaşmızdn olurs<ın"L o
lunuz, eski yazıyı ne kadar ıyl 
bilirseniz biliniz; bu sıkı ve 1aru 
ri milnasebctler, size yent ya 
zıyı bir meleke ha.lınde nnkr e 
bileceği gibi, eskisbıi dr, :) ıv 
yavaş, ynnlış yunlu~ yazn 
sevkedee,.ktir. Evet; eski vıuı 
yı, mesela, yeni imlarun usullen 
ne !".'öre yazmağa sava<>n.cak, v 
nE'ti de, karşıla.ştığuuz g 
manzara kllrl'ısmda ondan n 
ret edeceksiniz' 

Dunun nrdmdan - vcll'v hu 
si mahiyette de olsa- bütUn 
lerlmlzde l}lkrr ıkır l enJ y 
kullanmak itiyadı grlir ki, ••gene; 
llk,, demek olan inkılft.p harek 
tinin, ''gençler,, tara.fmdan ger 
çekleştirilmiş katt neticesidir, 

H1KMET MUN1R 

Altın fiyah 

nnn. bir altının fiyatı 25 Hft 
80 lrurwt bir gram idllc)e altm 
fıyatı itre 336 kuruettI· 



Ktş bastrr
ıııadan 

e ic_ almıya 
mecbur 

Londra, ~ (A.ı\.) - ıuııt.alardan_ 

ri devam eden bir nevı d.ırgun uk
uwı ....... sonra birdenbire cexıup cephesı • 

b:..r kısm..,.,dıı. mühim RS!<er1 fıı. • 

.Uyet başlam~. 
Deyll Telgraf mun Ossian 

:ı·•üO'Wdin; .Stokho'mJen gönderdiği bır 
Igra!s. gore bu hareket Rus cenup 
phe:ıinin zayıf noktalannı ke~!i \.. 

makta olan bir sond.ıj hare. 

vo · r 
r ın vsrmi • .Almanla. 

- onları nğtr ve yo
_rebesl. yapmağa v~ 

uı: ooundn Jmtı bir. hezlmete 
ramak lhUmali ~da kalma Lı 

Hil~!Cbur bmıkacaktı. 
Bu surcUc Almanlar aptıd&ki iki 

n birini terdh etmek !TIJl ~
tmıyecck bir vaziyet ktU&.sntda. kal 

•··---tadrr. 
Zaman, mtimkUn olduğa lcadar ça.. 

olmak ~rtlıo taarruz etmeğt 1h. 
yat ve mantık da katı zaferi eldo 

ek için Rus cepbeslnln en zayıf 
mmtarıu-mm nerede olduğunun blllnmest. 

emrediyor. 'Oçfuıctı naz! taarruzu 
ırJdm kııltrsa artık fazla nikbinlik 
ermeluılz!n Almanlarm prk cep. 
de mağlQp o1a.bllmelerin1n lhU. 
n mnn:ı.kaşasma glrlşlleblllr. 

Kfyef tazyik 
ediliyor 

(Baş tarafı 1 incide) 
yef'c karşı yapılan bu taaı-
z, bir kıskaç hareketi şeklinde 

üm etmektedir. Çünkü Al
nlar, bir taraftan Kiyef'in Ş;• 
i garbısındeki Korosten' den, 

-er taraftan lJkraıııYa payi
tmm 70 kilometre cenubunda 

in Zerkov'dan gelmektedirler. 
an kumanda heyeti, büyük 
a ile l.Jkranyanm irtibatını 

meğe çaiL51Ilaktadır. Bu mır.• 
ada Rus fırkaları rical bare-

tlerine devam etmektedirler. 
unla bcra:ber cephe, henüz 

alttadır. Diğer taraftan 
reşal Budienny, bir ihata ter. 
es;nc maruz kalmamak için ri
t hareketini tesri etmeğe m • 

•---··~aktadır. Rusların nerelerde 
ni mevziler tutacakları henüz 
fım değildir. Zira Don neh

den evvel müdafaaya -elverişli 
-""'WT.-.. fi mevzilere tesadüf edi'• 

ktedir. Alman tayyareleri, 
uharbel re faaliyetle işti· 

etmekte ve ricat yollarını 
rip <.tmeğe çalışmaktadır. Ma 

ih İsveçli müşahitlere n~ • 
yeni bir taarruz hareketı 

fmllilllol.llamakta ohın Alman ku· 
da heyeti, son haftalar za•• 

Sovyetle
rin harp 
tibivesi 

ve 1Jaralı !Düşman pivades nı 

Alman 
zavmatı 

1 milyon esir 

2300 tayyare· zırhh kuvveUerden 
3000 tank ayffmal< 
~losko\ia. (A .• \.) A~da bir de· 

fa ~ıkan "Komünist Enternasyonal" 
mecmuası şöyle yazıyor: 

Rus - Alman harbinin tık Uç haf· 
tasmda yalnız Almnn ka~·ıp1nrı ölü, 
yaralı ve egir olmak Oze .. c bir mil· 
yonı:ı hali[! olmu tur. Ayrıca 2300 tny· 
yare ve en 'Y' Alman tUmenlcrinln 
3000 tanin t ıhrlo e ı·ım~ttr, 

Mecmuaya ~ö-e. Sovyctlcr Blrllğl 

il bUyUI• B lta'lya nr ı•wıı'\'lkl nnıaş· 
ma, H!Uer Almanyrı:-:ınm ns,. ,; ve 
Biyn.:ıı yalnızlıtma sebep olmuştur. 

Maarif VekaleHn;n 
1eblf ... , 

Ankara, 4 (A.A.) - Maarif Ve
killiğinden tebliğ c<lilmiştir: 

1941 - 42 ders )'llmm b;.lrhya
cağı ve talebe kaydının, bütünle -
me imtih:ınlnrlylc tnlC'be k hulü 
imUhanlarmm ) apılocağı t9 rihler 
hakkında aHlkndnr maarif mücsse
lerine §U esasları havi bir tamim 
·(jn rmi tir: 

1 - 11..kokullar: vilayet ilk ted
ris ıt meclislerinin knrnrl~rdığı 
tarihlerde fao.liyete ba.5lıyacakln.r
dlr. 

2 - Orta okullar: 
a - Sınıf bütünleme imtihan 

lan ile talebe kayıt ve ka:bulii 25 
ağustosta başhyacaktır. 

b - Üçllncü sınıf bütünleme 
imtlhnan 2 eylülde bitec ktlr. 

e - Devlet orta okul imtihan
la:nnm eleme kısmı 4, 6 ve 6 ey
fül tarihlerinde ya.pr13caktır. 
d- Devlet orta okul ihtimanmm 

sözlü kismnıa 9 eylUldc b:ışlana
cak ve 19 eylulde nihayet verile
cektir. 

e - nlı: sınıfların bütünleme 
imtihanları 17 eyliıldc bitecektir. 

f - Talebe kayıt ve kab•·' lııe 
22 eyUHde son verilecektir. 

3 - Liseler: 
a - Sınıf btilnleme imtihanları 

ile talebe kayıt ve ka.bulU 25 a
ğustosta başlıyacaktır. 

b - ÜçilncU sınıf bUtUnlemc 
imtihanları 1 eylülde bitecektir. 

c - Lise bitirme imtihanlarına 
2 cylfilde başlanrp 15 eylülde son 
verilecektir. 

d - llk sın.tflann bütünleme 
imtihanları 27 eylülde bitecektir. 

e - Devlet olgunluk imtihanla
n 18, 20, 22 ve 23 eylfil tn.rilıle
rinde ya.pıl.a.caktır. 

f - Talebe kayıt ve ko.bulilne 
22 eylfllde son verilecektir. 

4 - Öğretmen okulları: 
Mesleki sınıfların biitilnleme im

tihanlanruı ı eylüld(' başlanıp 16 
eylülde son verilecektir. 

5 - ·Mesleki tedrisat okullan: 
Bütünleme imtihanları ile tale

be kayıt ve kn.bulUne 25 ağustos
ta başlanıp 20 eylülde son verile
cektir. 

6 - Talebe kabulii imtihanlan: 
a - So.na.t ve inşaat usta okul

larına alınacak parasız yatılı tale
henin imtihanları 20 ağustosta 
ynpılacaktır. 

b - Lise ve orta okullara alı
nacak parasız yatılı talebenin im
tihanları ile sanat okullarmm clf'.Jr. 
triliçillk şubesi dördüncü 8I?Uflan
na nhnncak orta okul mezunları -
nm imtihruılan 2 ve 5 eylUI ta -
rHıleri nnı.smda yapılacaktrr. 

7 - Orta okullarla liselerde ve 
öğretmen okulları ile büUin mcs.. 
leki tedrisat okullarında derslere 
25 eylülde b,aşlanacaktır. 

vnziyct.tn!n ônUınUzcteKi ıutı at esna 
sında gıttlkçc ıennlcış::ıı.: .. ~ı ırn'a,,ııl 

maktadır. 

Sovyet orduS'.ı dlışmaau lmvvct e 
rlnl esaıılı Uç hcdcfınden, ynnı Lenın 
J,'Tftd, Moskova ve KiyeftPn uz:ıkt.a 

tutmaktadır. 

SoV) et as {er. ı.auı;:, ..... 11akkında 

ancak umumi ınaluıuuun ı:ııUmKun ol· 
duğu nş1kdrdır. Mııl~m o.duğu veç • 
hile bu tablyenin c .. as vıısfı şudur: 

Dllşmıı.n zırlılı rUztitamı m geçtikten 
sonra muhareoo meydanında mU.:U· 
!aıı vaziyetinde ı.aıım Sovyct cUzU • 
tamlan, Sovyd &rupla.rı aro.smdan 
geçerek llcrlemcl< te;ebl:iU<ıUndc bulu· 
nan dUşman pıy d ve r.ıotörlU plyn· 
de lnıvvcUc-rlnl in.na etmek Uzcro 
makas at<'ş'nı ri •ı ln bir S'\h do. teks!! 
ctmckted'r. 

Bu tabıy1.nin dlıter bir vn"fı da., pi· 
yadcnln kı.s:ı. bir rr.f's'.\fedrn m•ımkUn 
olduğu kadar rnU<'sq\r ö,JUrUcU ve 
devamlı b.r ateş a11rnasıdır. 

Vaş:ng!ondaki 
Japon elç~si 

HükUmetine şifahi 
rapor vermek üzere 

Tokyoya 
gidecek 

Va~lngton, 4 (A.A.) - D. N. B.: 
Japon bUyUk elçisi M. Nomuranın 

emrile Japon clçls~ Kanamc, Vaka.su· 
gi, bugUn Tolcyoya hareket edecektir. 
Elçl Japon hUk<ımeUne Blrl<'şlk A· 
mcrlkanm Japonya ile olan mllnase· 
betleri hakkında şifahen bir rapor 
verecektir. 

1 ngiliz -Sovyet 
ış birliği 

Biltiil başladı mı? 
Stokholm, 4 (A.A.) - Fin mat 

buntı Rusyanın buz denizi sahille
rinde kuvveticri Rus kıtaları te -
cemmillerinıieı:. ve Brltanya bahri 
kuvvetlerinin mevcudiyetinden bah 
setmektedir. 

Fin matbuatına :ıazarnn bu hal, 
Pctsamonun Bra.ııı; alılar tara
fından bombardnnan edilmesinin 
milnferit bir hücum olmayıp bu 
mıntaknda geni, mik-yasta bir ha
reklt için yapılı;.n bir Rus - ln· 
gillz pUi.nma dahil oldui;'llD.u lsbat 
etmektedir. 

Fin haberlerine nnzaran bUtUn 
Finlandiya cephesindeki Ru". faa -
liyeti artmrştır. Bu artış bilhassa 
Ru.slann bir çok kereler hücwn et
tikleri Lado3a f>Ölilnün şimal mm
takasmdadrr. 

Finland.iynhlar Sordavalanın ci -
varındaki adalardan Fin topçusu 
ateşi· altında olmakla beraber hail 
Ruslarm elinde olduğunu ıtiraf et
mektedirler. 

öğretmenler 

e:ı mutemadiyen harbe sevke· 
iı:; olan cüzü tam 1 nı ı de:~ • 

nnek veya yeni baştan tensik 
ek YC' çetin bir imtihan ge· 

nn-$ o an harp fıletlerini yen·• 
n muayene eylemt>k suretiyle 
he gcrisinı tanzim etmeğe 

liliııcmıı::maktadır. Diğer taraftan 
i yeni kızıl kuvvetler, hiç 

akmzm muharebe meyda· Romen nazırları 
a va :ıl oimaktndır. Bilhassa 

Halkevleri ve hayır 
cemiyetlerinde 
çalışacaklar yaz Rusya cephesinde ve Smc. ecphade toplanıyor. k mıntakru:;mda Sovyet kuv-- ı · 

tleri, yeni baştan mukabil t. • Ankara, 4 (A.A.J - Maarif Yekfl-
arruz te; C'bbüsündc bulunmakt.-ı· Büknş, 4 (A.A.) - Milli milda tlfğinden tebliğ edllml§tlr: 

lar. Alman kıtaları isE> Rus! • ı fnaya memur nazırlar bugün cep 2 Ağustos 1941 tarnıH Cumhuriyet• 
n rirat hatlarını kesmek mak- heye pek ya.lan bir yerde general -Gazetesinde Maarlt VekllUğfnce 6#'" 
ydıyla Smolensk ile MoskoV3 Antoneskonun riyaseti altmda top -nıtmenıertn Halkevtertndıe, h&yır ce

arasınclaki otomobil voluna c· • lanmışlardır. Diğer taraftan, Bq .lld,,.tlerfnde faal vaztfe kabul etım:. 
um etmektedirler. vekJlin bulunmaması baacblylel ;rerek mllDhasmLn meslek! meaalleı-
Lonclra, ' (ı\.A.) - Afi. Bllkreşteki nazırlar t<»ılantmmda de bulunmalarının emredildlğl h&kklD' 
Çenb r fı;ine almm~ olan cUzUtam profesör Mi:-Jel Antonesko riyaset da bir havadfs g6rUlmll§Ulr. 

...., Jnırtarmak llzcre Sovyct kıtaatı· etmiştir. Nl1ZI?'lar ve yüksek dev öğretmenlerin Halkevlerlnde ve 
- Ktyeftn garblnd mukabil bir ta· Jet memurlarmnı Jşttrak ettiği bu hayrr cemfyetıerfnde vazife almalarr-
arruza ı?ef'mtş oldukları licrllnde flljy mecliste mühlm iJt1.madl mese m mencdlcl hiçbir emfr ve tamlmin 

nDmektedlr. görWpihnlf)tür, 'Wlunma4ığt bildlrillJo 

ovyet 
teb iöi 

(Bas tarafı 1 rncideJ 

3 ağustos günli krtalarımız 
Smolensk , Koresten ve Bclayat 
zcrkov ıı:fkametlerinde ve cep
henin Estonya mıntnkasında 
düşmıına kar~ı muharebeye de
\'am etmif>lerdir. 

Ccphed~l.i krtalarımızm vazi
yetlerinde kayda değ-er mühim 
hiçbir değişildik olmamrştır. 

ingilizler 
memnun 

Kışın yaklaşmasile 
geceler uzayınca 

n-,-,:r.:;,c·-·d•l\ ;:, 
~~AIE 

~ 
~ 

İngiltere ile Ru~~ 
arasında giılı ! 

anlaşmalar mı~ 
(Bas tarafı 1 1 ,;ııt 

uhdesine ievdl cdllmlcı ~ 
ifa f!:ln münasip noktaL<ıtd5 ti~ 
deniz Uslcri tesis etmek f" ~ 
~'1 t.abliclir. Du nokmlar 1•ie~ 
ın:-..kalesindc yoksa dn tı'. '-_ 
kabilimlen tcıaliki edildi~~ 
bahse lüzum göruımcotı" "" 

Hava kuvvctlerim:z kara kuv 
vctlerimizlc bcrabtr l'ar ... het ede I 
rck düşmanın motöriü cüziıtam ~ 
laı ma • piyade ve topqusuna hü 
cum etmeğe deYam etmi~tır. 

Al manyaya 
hava taarruz
lart artacak 

aş:lkirdır.,, ~ 
Biz bu mill§.haz:ıl, tnı:>ıı.tr'~ 

için Jrıta Auupa.smm ji.i)J~ 
dC\leti olan Uns)a ile !! tP';I 

Londra, 4 ( A.A.) - Ofi: nm İngiltero lıarşmndnki ~ 
Bütün gaz.eteler büyük harf• ]erini güz önüne gctlrclinı: dit· 1'; 

!erle yazılmış başlıklar altında ya bUylik b!r Jmra de' ıetf 10 
B~rlin bombardımanına siitun· l:nt bu defa.ki Jıarpfo NoJ'\:-~ 
larla yazı tahsis etmişlerdir. YP• nuıllndon İspanya Jıudat1ll 1~ zıların ekserisinin başlığı §Udur: dar olan salıiileri eline ,:r< 

2 ağustostaki hava muh:ırebe 
leri esnasında hava kuvvetleri
miz 19 tayyrre kavbooerek düş 
manın 31 tayyaresini tahrip et 
miştir. 

3 a~ııstos ~ecesi Al·.,,an tayya 
rcıer·nin Mo"kova fz rine yap
tıkları akın esnasmda iki düş
ıno.n tayyaı::.esi düşürülmüştür. 
Bızim hiç k~\bımız olmıım1ştır. 

Baltrk denizind" bir dü.~an 
denizaltısı 'batırılnucıtır. 

2 ağustos ge<'es: tavyareleri· 
mizin Köstenceye va tıkl:m a
kın esnasında. bombaların için
de tir dü.,ma ı tornitosu bulunan 
bir sabih havuza ve limun~ı. 
demirh bulunan gnnileı-e isabet 
ett'iği tesbit edilrnistir. 

Moslrova, 4 (A.A· - B- :3. 
C.: 

Atman tayyareleri, dün ak· 
şam Moskovaya bir hücum yap 
rnak teşebbü"ünde bulunmuşlar
dır. Yalnız çok vükscldcrden u
çeın birkaç tayyare, Fe-hrin mü
dafaa hatlarını ge~meğe muvaf
fak olmuqlardır. 

Di- r tayyareler, Sovyetlerin 
avcı tr..yyarelcri ve tayyare dafi 
batarvaları tarafından p;iskürtül 
müf'lerdir. 

Alman bombalarının cıkarmış 
oldu~ birkac vangm. süratle 
bastırılmıştır. Hiç bir askeri 
hedefe isabet vaki olmamıştır. 

üçuncü yıldırım 
harbi 

n"lf;,:- (Bms tarafı 1 incide) 
il bir muharebe hattının mevcudlyeU 
izah edilebilmektedir. 

Tahmin edildiğine göre, h:ızırlnn • 
makta olan UçUncU yıldırım ileri ha· 
rckctı belki de muharebeyi Sovyet 
ordusu için daha mU.Sıı.lt şıırtınr yara· 
tacak bir duruma .eokacaktır. 

DO:man münakale yollannm aksi· 
ne olarak Sovyct mUnakele yolları 

fnUzamını muhnfaza etmektedir. Şa 
yet UçUncll yıldırım harbj başladığı 
uman Sovyctler bu lntlz1mf ıdarne 

edeblllrlerse üıJtUnlUtrU temin ctmlı.ı 

olabilirler. Alman ordusu Sovyet top
raklarında ilerledikçe Ttl~kUIMın o 
nl.sbctte artması ıazımdır 

Şlmdi sonu kestlrll<'m!yeı:ek bir va· 
zlyet de Rusya.da kış ba§lndığı za • 
man çamura saplanacak olan Alman 
motör!U ordusunun alacsğı haldir. 
Şayet bu vazıyet tahakkuk edecek 
olursa UçllncU yıldınm harbinin mu
vaffakrJetslzllkle neticeleneceği tah· 
mln ed!leblllr. Rusy:ının soğuğuna ve 
karma alışmamış olan Almanlar, bu 
iklime Unslyet peyda etmiş olan Sov
yet kuvvcUerlnln mUtcmadl hUcum -
lıı.rma maruz kalacaklardır. 

Alman 
teblicli 

(Bas tarafı l incide) 

atmışlar ve ezcümle Hull'de bil 
yük bir yangın çıkarmışlardır. 

2 ağustosta. Marsa Matruhun 
şimall garbisinde antrepolara. 
've Tobruk civariıidakl diişman 
dafi fbataryalarmm nievzileTine 
hücumlar yapılımŞtır. 

Cereyan eden iha.va m.uhar& 
1belerinde 4 İ~iliz a.veı tayyare 
si :düşü.fülm.üştijr • 

Alınan savaş ta~ dün: 
gece SU.V,eyş kanalimia. aBk:eiite 
sisata hücum etrniŞ!eıdir. 
Düşman 3 - 4 ağost(>s gece 

si gi.mıili f!ll{l'bt ve gıüibi ~man 
ya üi'.ıeri!lıe az miktarda tahrip 
ve ~ bom!bası atmışsa da 
ne askeri hasar ne de askeri 
ehemmiyti haiz zarar olmuştur. 

Geoo av-cı tayyarelerimiz ve 
dafi toplarımız üç düşman lbom 
ba~ıman ~i di,iş~üş
'erdia. 

''K · · · k" ? ha\'ndan vo denizden suP . a· YAŞ mevsıdmını ılm açıyd?r .. amızlarla Ilüyük Hrit ıı 
şım ı vnıpa a gece er ye ı sa· 1• t hll'· ll b.I 1.. ,,n tı 
tt. B "dd t I ·1· b ço ~ .c ne r c u m.. f. a ır. u mu e ngı ız onr.

1 

.. . .. t 1 ti 1_. 1 -101.ı • 
d l . Be 1. cc~mı ~os crm ı;- r. Ill • bar ıman tayyare erıne r ıne 1 .. 1 _, ~ıd· .., n<' 

k d l - da b" ıoy c uCn• ır .... u • 11 
a t~ u f15m:f.'l .ve ~8: 10 s~- ,.o n<' denizden clo~rıı 1 ın ıl "ati.. 
at~ ~aı1 emın . . ı~or.1ng~~· lngilt.cre il~ tem:ı<ı lınlın "1'~ 
rn e ıl ~ş mml:rsı!Ilınd_el. ı ız ' ıhi;'l ı.llıi olması da çok lll~~da 1 
tan_rarc erı ~e<;.e ~~ın uıı~ uza· ' uuun için Jn~ltcre A,TOpır--~ 
masıyle ~rlın ustün.de sckızsaat 1 manyanm baldın bir ınc'Jd ,./ 
de kalabılırJer. smdan ise bo IDC\'kİİ J<US~ 

Tayyare inµlatı nazın albay moyi tercih ediyor ~ ~ 
Moor Brabaron 10 temmuzda· Taymls gazct.esinln nesrı) ~ 
Avam kamarasındaki beyana• «,:ıkan mana budur. Bo eihe~,-' 
tında Almanların İngiltere üze- tc alınınca İngiltere ile B .,r,, 
rine hava hücumları imparator• rasmcla Bitler AlmanyaSaı-'
luk hava kuvvetlerinin Ie~rlin ü· şı harpte )anlanlaşma ittl~' 
zerine yapacakları hücumlara kı ayrı istikbal sulhuruı. ııit 0ı 
yas edildiği vak:t çocuk oyunca• Jaşmalann bulunduğu ,.~y~ .
ğı mahiyetinde kalacağı pekaz olmazsa konuşmalar oldUğtl 
zaman sonra görülecektir. De• şıhr. ~ 
miştir. 1 Yalnız bir nokta var: JJU çc: 

Berlin üzerine yapılan hava 1 do A~an ordolan .ile çdı' t#-. 
hücumunun muvaffakıyetli ne· bir mucadelcyo gimıis o~ #'_ 
ticelenece~i salithiyettar mahfil• İnı;ilte.renin Almanya üzcrı0jı 
lenfa Am;rika ve İngiltere ma· tığı bomb:ınlımanlan ı.ett 
mulatmdan çüt motörlü ağır I afi bir yardım saymıyor. Jtl 
tayyarelerinin de gitmesi imkanı renin garJlfe ikinci bir <oeP~~..ı-
olduğuna hükümedilmektcdir. rak ~arktald Alm:ın kU\"ct)tl(,ı-

bir kı mmı geri ~ekmesini, 
11 

Ruzvelt 
(BCUJ tarafı l incide}, 

mazsa garpta bulunan j\lJlllr!t 
dolannın me§gul edilerek ) e tl'.qr 
de kalınasmn. ı;ahc;mıı mı i" ~ 
Fakat İngilizlerde - böylo bi:ıı 
ho açmak arzusu pC'h hl~' ,., 

Yatın takip edeceği yoı. çok gi.zll yor. Onun lçln lngiHzlcrin ~ 'r'. 
tutulmaktadır. Ha.ttA mürettebat bl· Jer Dlrll,t..f.ııe garpta i'kinci b; 
le yatın nereye mUteveccihen hare -
ket cttlğ!nl bilmemektedir. Relsicum· 
hur hiç karaya ayak ba.snuyacak ve 
başlıca zevkini teşkil eden balık avı 
ile meşgul olaca.ktır. 

SovYetler silah-• 

larını saklamış 
(Bas tarafı z incide) 

yada iyi l~Jememlş oldu!hı iddia ve 
lmcı cdılmclrtedlr. Bu servisin klfayct
Dizliğin!n neteicesl ycnl mod<:l ve 
tipte Ru3 tanldariyle k!ı~ılaşmalan 

olmuştur. Evvc.ıcc BerllnJe Rusların 

cemnn 46 alay tank teşkllAtı olduğu 

ve bQtlln tank me\'cudu:'lt."ll 9 binden 
ıibaret olduğu Tesml men'l:ıalardan te -
mln edlllyordu. Diğer taraftan Almnn 
yUksck kumandanlığı harbin bidayc 
tlndenbcı1 O binden çok Cazla tanlt 
tahrip ''eyıı zaptcdllnılş :>lrluğunu id -
din etmeltted!r. 

izvestiyanın 
makalesi 

( Baa tarafı ı ıncideJ 

ce uğradığı muazzam zay!ata rağ • 
men her zaman yeni arazi elde et -
meğe uğraşmaktadır. 

Kıtalamnız sUkQnetıe faşistlerin 

tank tc;)'CltkUUerlne hllcum etmekte 
ve onları piyadeden ayırmaktadır. 

Kızılordu dll§man ptyadcs!nl imha et• 
melde, hava kuvvetlerimiz de tank 
cllztltaınlannı ezmektedir. Para§Utçn 
kıtalar ekseriyetle hıdiklert yerde 
imha edilmektedir. 

otışman pek aevdiği wnıltı kullana
rak birçok kereler kmlordu ~IJtam 
ve teşekkUllerlnl çevrml§t1r. Fakat 
kızı.lordu bu çenberlerf ceaareUe kır -
makta wı mah1raDe manevralarla dUş 
mam çevirip f.mha etmektedir. 

Kızılordu dll§manı na.aı1 ezeceğin1 

~tlr. Mukavemetiml% artmak· 
ta ve kuvv~UemMktedlr. Kızılorıdu -
nun yeni kuvvetJert mUtemadlyen gel 

he açmak suretile ~apaınBA , 
yardam istikbal suUıuna o.1~1 1 
lerlc telifi etmcğe çalt<;Duıl , 
thnall hatıra geliyor. ~ 

Acaba haUiJ;i vr.ziyet J1 Jı' 
İngiltere fle Rusya arnsııı1: ~ 
kikaten lstJkbal sullıonıı " ";,:; 
bazı anlaşmalar veya ıwuıı" 
var mıdrr? 11 

Un nokt.al:ınn nnla<;ı~ı:ı-"aıı 
Türk efklln umumfyesl.nın 

1 miitteflkleri menabiind<'n 
almaya ihtiya.çları rnrdır~ J t''l 

A~ 

Öğrendiğimize gol't'. ilnı'c , 
de ikmal imtih:ınlarm:ı llJ t 
de ve tedri.satn 13 btrincl tc 
de başlanması dil ,Unill.-O l<te 
Karar bi .. iki güne kad11r 
edilecektir. o 
~ Yapılan teftişler ne c 

bir çok eğlence yE: rlerind ~ 
sumasyon harici p:ıra aJınd1 tJ1 
rlilmü.']ttir. Belediye bu gihl 
esseseler ha.kkmda. takibats 
lam ıştır. ee1 

.Y. Belediye temizlik aın'-'~ 
Yemek de tevzi etmeğo bllli 11n 
tır. Bu işe .sarledilmek uzcrl1 
çeden 30 bin U.ra. nynınuştır. ıııu 

.Y. Toprak mahsullcıi uınuıll oıf'' 
dilr muo.vilerlnden Hanıit ~ f/> 
İstanbul toprak mnhsUU0 # 
dürlüğüne tayin edilmiş ye 
fesine b:ışlrun.ıştır. t 
~ Kn.ptan ve makfnJsticriP ~ 

fi imtiha.nlan bitmiıtir. ~.~J 
Münakalat Vek!letfne bil~tfl 
tir. KozaııanJar, bir derece 1eıı· 
edeceklerdir. Kazaıınuyanl3l°1 ty 
rinievvekle açılacak ikin~ f::. 
hana girmek hakkım: hnizdif ~ıtet 
~ Türk - .1ran petrol ıı:w1ciıle 

şirketi elinde 200 tonhik JJljyU' 
ya.ğı va:rdı. Fiyat:.lıum tesbitl t e
Ticaret Vekfilctine mnrıı..caB~ 
dilınişti. Vclı:filet, fiyatıarı ~ • 
ctmitşir. 1''iynt muraka.'be kO;-::..ı111 
yonu da, dün, fiyat elem~~ 
teSbit etmiştir. ~ 

mektedir. Ve bunların c:eaaret ve ma· GÖZ HEKJMf 
bareti hudutsuzdur. D M A J fi 

FevkalA.de muharebelerin verdlğ! r. urat R. y ı 
pratik tecrUbelere malik olan Sovyet ~yojt'lu Parmakkapı. tmam """"" 

muharlplerlnin yüksek vuıflan bu llıN•'•o.•2•.•T•"•'•: •"•15•5•8•••• .. ....,. 
kırk gtınUWE harp eaıuında artmıştır. 1 



-u c ·tül EDn·· ööKT onu 
\' 7.as Ha.fit 

5-8-941 
lTllSl 

19.00 1 1>nu m liıt azan: fürkçeai: 1GRtLLI MUZAFFER ACAR 
program 

7.45 ~\jans l'°U\' ım ll 

uı ıu Radyo ıınıon 

~ 46 
1rı her~ eltı ıe sonra bu 

8.00 S('nfonlk 

mUz.ık 

8 80 lwiıı ııao.tı 
2.33 TUrl<Çt' 

pl!'lklar 

orkestrası 

lD.30 Aj 118 

~,~~~ tarafından unu 
~ r.~~ 1•duğU için h y 

"'~~ilıtte\I do~y t?fir~ala 
t\C,Q a · ~ gondcrmı • mür 
~~ d nılnıaaı ihtimalini 
et te\'kine ~uttuJ:'ll cihetle 

'1 ~"bolık blore ba'jka lbir hey 
1'...."li!'ll huırı r Ortre yaptırma. 
ı::''l!lor z uı:tu. 

llıtır~ıfeld bir müddetten-
ol ~llıaı.; i ~ Maverlc bcralx>ı
~ ~ ~ın fırs.atıar ıcat edi· 

ı ~ an~n M Y~r ışüph i<'ınd 
~ ~ıYan~avatlnrnda intı· 
ıı b.~~ıtrn1 nrın normal ,·nl· Sta he: olanların koflt.ukla. 

<>lan ~n kendisini tt'davı 
~:al\t-g u ınsıva :i olarak 
~tdana b tılde aradıkları 
\~a b ıı; idı. Dünvanm 
~'!' Rib1 1 ~~rndsı '>rofı ·t 
'-r~~en h atını mdürerek 
~flit a a ara tıJM";wanlara !'t an tarn r havuzları 

~~~h .. ta,·er h· ı:>fle \ıi!· 
~ h~v·oıo;telere i!Ztfooak et 

. ~~"lllua l:ı .. 
~));iı. • a lla?.etelere va. 

8 t~vrıı zamaııda Altı . 
~~ •tan h"r .. ımolvoıı S 4~ ~b· b 1 prkacına 
OC'..~h·n ~trnnl''a ovnn an 
ı.._~~<ii d ilim . derôı 
~ di~erıtıd n n mnunum. 
~~ \'doktorlar uzviw•tin 
ı.. ıı,.__!itn-,"tı ava$ \: rı ölilmt
~ ~~l'ak ın Pah t t'luı+ken 
"~Sı ha'"ata ı:rıdicine liirtı
\.~tıı.ı nı · Ber n !"Jlman 
'-.:'1 ~~av{'ııe ~din anne 
~~e ilk ıs etsem c:anki bir 
\: ~'b taze defa şahit oluvor 
~~ bir heyecan duya. 

~tr-Zanrı...:ı· 
~ 1~tıı. b '""'l\'orum ki veni 

ker partısını bırakarak m:nklnş· 
nuş ve bu vat.i~ et de \)tofesijı 
l\laycrı fcvkaUide mülc s ır et
mi ti. 

- Bir 'Ciaha saı ay mensupları 
arasına ka:bul ooilmediiiniz i· 
çin mütee ir tnı oldunuz ? 

Diye. Teodor Zuifcld, doktor 
Mnyere sordu. Fakat bunun na 
ehemmiyeti ola Uir kf? 

Biz şimdi u kaldırımın üze· 
rinde rahat yürürken. güneş et 
rnfında ddnerken sanfvede vir · 
mi kilomt>tre süratle" boşİuğa 
atılmış bulunuvoruz. Fakat ü. 
ııeşin bu kudreti de biıo;ııci de· 
rccPae kalmaz. Çi.inkü o da 
sanivcde 600 kilometre süralle 
ba k.a bir vıldız.1 doğru Uı ük
lenmcktedır. 

I<adın hastahkl rı müteha ' 
sı doktor Mayer ıle 1 oodor Zui 
feld·n oostlukları hır havli iler 
emı ti. T odor Zuif ld ·de na 

srl olup d.ı böyle mu va:! nelı. 
..ıbırlı bır udama b~ ğlanmı ol· 
duğunu. şeref. hUımu ı ı~ et ve 
zeka J?ibı nüzel. f,.lrnt kcnd•sı· 
rıın bır turlu dost olamadığı 
hasletlere malık bulun h ~övl 1 
bıı adomrn at k"d ığmd.ı.ıı ı 
zc.vk durclu/iunu bır Uirlu tah 
lii edemıvordu. 

Zuıfeld bülüıı diln) a \nvunc.ı 

2.45 •Jııns 

13.00 ı urkçC' 
plAklar 

13.15 Karı 1k 

lO 4C. .ıiuhtl'hf 
9 rkı r 

<!O l:i H&d\o 

l!ct•t•b: ı ı 

I ·~ ıceıı: 12 
Hı7Jr: US llınr: 9' 

46 ı:;; 20 4 69 

62 lb.13 .53 
12.ou J{l 20 12.00 

1.4T 21 Oi 1 46 

i'.8 .s 02 7 41 

s -.ahat ehnı • bıı ç k m Plek
lere r.iı·mi., ınsanlarda..ı ka<:· 
mak i<:in bir litboratunır l.R· 
paıunı konu uıduöunu cluv 

5. 8. 11 salı Ayparkta (Saçla. 
! rnJuıı utan J komedi 3 p rdc Hali 
de Pic:kin birliktC". 

maktan ve <'evnp vermek zahmc 
tinden kurtulmak ıçin bır ;ağır 
ile arknda!;3lık ctmış, nih&yet 
en çok husush·etlen: \'e kendisı 
~ibi fikır ve havai rntızamsız· 
lığına malik olan Judi\'e flşık 
oltnuŞtu. 

(DP•.., .. • t.vır) 

--o--

VEDAD URFI 
Y .ı' t eınsilleıi, bu nkş:ıtn t'l'n

Jik Yıld,z ail~ btı.hçeslnde. Kan. 
---o-

Bevoğ/u Halk Sineması 

~ ~.ait bu hayat. kı~men 1 
q~i~ ulunuvor Bu ç<>- Et ı • 
~~ ~u:U kendİmi~ı de bir! mese 8$1 

Buglın lr.tlnP ll,SO da ğ t 8,80 
"110 8 blh iik fllrr. birden: 

1 - l\l:ı~ Konı;'lln ôf1u. l\IACel"A, 
! - Kara ıııdunın esrarı. Hor hı 

ht~lll b· nu zannediyor ve 
it..~ %t ır lürhi çocuklardan 
~bu '>e nihayet r,ünün 
Cn:~l'itıi ~cu.kturın beni ter· 
~~ h klıyorum. 
~ lht ' 8lahklan üzennde 
'~~ ~ı bulunmaması
~~ ~~b r çok çocuk yeti" 
~ ~~ arın er gib'. thf 

l' 0~ b~ta'f al,k <>lduğundnn 
:'it ıtı..."'e_ n ıklan da tedavi 
~":'·~ ;tsıne karsı büyük 

Kasaplar celeplerden 
şikayet ediyor 

Son gilnlerde plyasıtaa caniı 
hayvan fl)atll!.Mntn y ikselui,;ı l"Ö· 
rülm · .Ur. Bu vazh t kıır ıs1I11.i 
fi)cı.t mut-ak b komis) onu c• lep -
lcıi davet ederek ııclih::rhı\ll'i'I 
lzahııt istemiştir. PcrakPndccill'ı 
d natkt.an fazlaya et satmııdıkla· 
nndan ve celepleıin d" canlı ba;>
van fiyntlarmı tamamnn yüksel~ 
tiklerinden dola)ı zarar et Likletini 
ileri tıÜr('rck şika)~tte bulunmuş

lardır. 

l\.artof. 

ıı - ı·erultJ rsmrı. 

Ko\ tar. 

Acele satılık ev 
Pnrmnkknpıdıı, H yln !\'~ e ıaı. 

ıe11inde, BUyUkbnyrnm sokıığmda 24 
numaralı 7 odniı. hn,agazr u Ve e. 
lektrik tesi atı tamam boarum katın. 
dnn başl<ll Uç knt UzetinP. in n edllmlt 
ktı.glr bir ev çok ehv n Y'altln O. 
hkUr. Tnllpl rın bUyUk postnhanedc 
t lgraf g-lşcs!nclc H n Kotmana 
mUracantınn. 

s OR 
......... ~--------------~---------

• u131 c ma ıuuı~ ve p ıı;aıon aııyo. 

u1 Uo:tuk, nurda. v llUlut posta;. 
nnne e tnUhUtlU torba t<:tnde dahi 
1 ılU A<:tk,.fıarce ve tatı!ll~tıı melt.. 

tupıa az tcml?.di! Sezar 

Acele sablık Arsa 
Kflrtal Mtt\tepestnde Kuruçeımc 

Môvkllnde Bnğdnt caddeslflde 2 dald. 
ka aı" arede M4ı m tre murabbaı ar-
88 accıe olarak Utıktrr. Tnllpıerın 

Vektt ga"el ınc A\."tııılb Evcımıte 

ınurecnauerl 

KAYIPLAR '------·----/ 
940 1634 lstarıbtll lüna.h1ndan aı. 

<lıgım liman cüzdanımı zayi eyle
d im ) eıılS!ni alacagıhıdan eskisi -
nin hlikmü yoktur. Tayfa Mehmet 
Hıı.Ydin. (36800) 

• • • 
Ameli Hnyat Ticaret lisesinin 

933 934 •yılı mezunuvum şa.hadet
narneml ka~'lbettlm. Yenisini çıka
rac:ığnndan i:skisfum hU'kmü yok· 
tur. 

71 No. hı liahii 1kı:ı.ı i'i.rde\!il. 
(36798) 

d.' 1tt ~n ~ ~~ şeyden evvel 
~ ~=~n b' ~~k kuvvet oldu· 
~~ığı r ınanışı olduğun
~ ltaılll 1 l rde asla gözü 
\ı,~\ı~ÜVen~Yordu. Allnhın bir· 
~ latbi~ k ~arip bir t-eda· 
~ e ilnı· edıyor ve scnım 
.~İtı~~tııdın tanı bir mücade· 
~~i , an .. takip ettiği tıp 
~ ~ llla~enılıkleri mecmua
~ ~i u~ lereı n takip etti 

Vazı)"Ot esaslı surette tetkik 
edilmektedir. 

Zabıta memuruna Yeni ."I eşriyat : 

islam - Türk 
AnsiklopedİAİ 

* * * 1 Haydar paşa gilinı'Ugünden 31. 'l. 
9U tnrihtnde alnın olduğUm 59813 
~ayılı 7667 lirn 23 kunışlUk mak
buzu za~i ettim. Yehlshtl çıkara -
cağımd n cSkislnin hUkJnU ) oktur. 

lıl> :iee . tl~ır.n görmek il· 
b.~. ~i ~ıtt gı eamanl r ba 

ltı..~""'<le l::ıalarına ;~ ;rak r-ttı· 
..:'l) akı ıı!arın h{>J) ini bir 
~l ltu~dan sıliyor . yıne 
~ \ ı:ar; etı~ ilhamına da· 
~ d~r " l> bır tedavi usulli 
d.. ~j Ohıy0~d~iptir ki muvaf 
~~ ~ .. ~ u. 

~İ~j 1ayerin talebelerine 
~ J~t g~~1~da en ufak lbir 
h.-:~t'itı ~iş d ~~dığl bile mUşahe 
~ ~ e hiç e~ldir. Fakat tale
~. ~ bibır zaman ne bir 
~~ daitna .r dört numara wr 
~ erı \ı.fa~ç numaranın tale· 

t-. ~e\.iı--· .not olduğuna ka· 
~1~~ ·•uıştır 
~ıJ:l\ti 8tfır 
ı '<l'llt lltfırı numara verirdi. 
ı!::<l'tt hunı ara bir kuyruk ta
~ \oe aıt arın altı olabilecek· 
"11!~ il.tas 1 alanlarla sıfır a
~ ...... 'adr~~da hic bir fark 
~r ~I\ lbl. ınanırdı. 
~~~ ~ ltf r :r>oker parti ind 

~. -~!~~~l~;r pıi yap 

~~"'ninrıı toprağın ihatalan 
~ ~ t~ ıı tıbla kapatırdı, 
~~· ın hatalarını top· 
~ ilde \te dokt 
~ h~ .or "Mayerin göz 

"'' .&~Ut{'~· ızleri gorünc.e. 
"'l~i ·:ı.ı:r~~~ır olarak: 
~~I · llaıa ~1 doktor de
~ bl~· ~t'ttıı d~~ı insanlar b~ 

at dit tyorlar. 
r>-r ernia b .. · lb...' ) ·v e8() f\·r• unun u?.en· 

ı..~ alca.t /. 1ayer: 
llı~~til de~n 7.ekt\nızın çok 
§;:e ediy s1 geçirdiğini 
~ 'l'ahıt l_nı v,::n1!-JV Altes .. 

t 1111 1 ı.ı. 

lh~teı ~~P üzerine bUyük 
"lQ ~ ed'~ • ~~a nm bu 

Yett ı nıesınc taııam· 
mn düştos ıx>-

tokat aıan 
Dün tevkif edildi 

Saorı adında bır mana', dun 
enişt ~ı 1 smail tlc Beyazıtta Pi
tonuıı mcyban ine gıtmış, iç. 
me.ğe başlamı tır. 

Falaıt Sabri fnzla sarhoş ol· 
duğundan biraz sonra n!riya 
ba lamış, meyhaneci bunu nok 
ta polisi Mu tafaya haber ver
miştir. 

Mustafa meyhaneye gelmi 
ve abnyı kara.kola götürmek 
istetniştir. 

Sabri buna büsbütün kızml.§ 
ve polise hakaret ed rek bir pe 
t.Okat atmıştır. 

Bundan sonra gü~liikle yaka 
lanan :-abri evvela karakola. o
radan da adliyeye teslim edil 
miştir. 

Dün cürmümeşhut kanununa 
göre asliye altıncı ceza mahke
mesinde muhakeme edilen Sab 
ri, sonunda tevkif edilmiı:ş, fa. 
kat dışarı çıkarılınca bir gaflet 
anından ietüade ile ıhemen ko
ridordan !koşarak kaçmağn baş
lamıştır. 

Fakat buna mm•dan bırakıl· 
mamı ve suçlu adliye poli )e
rinden Saadettin ile mahkeme 
mübaşiri Ulvi tarafından yaka· 
lanmış, tevkifhanev9 gönderil
mt..,tir. 

Bir Ankaralının 
ceıedi bulundu 

f Diln 8a1>ah Ostüdarda lbea
niyedeki Halk plajı sahilinde 
bir ceset blılumn-.ıur .. U*Wdar 
müddeiumumisi tahkikata lbaşla 
m!§tır. 

CJesedin Ankaralı Hüseyin is
minde birisine ait olduğu anlar 
§Ilmıştrr. Ölümün selbebi araştı· 
nlmaktadtr. Mımıa.fi.h Hiiseyin 
yüzmek için deni7.C girerek 00-
ğulduğu en kuvvetli ihtimal ola· 
rak göriilmekt.edir. 

17 ind nüshası intişar etmiştir. 
Bu nüshada Mclci A'ln, A'layi il
llyyin: Profesör İsmail :Hakkı tz· 
mirli, Bak uğrunda nıücadelcnin 
zhlcrlc netkcleneceğ.i: Ömer Rı
zn. A'liım: Ömer Rıza . .Alem: Li
san, kelam. felsefe, felsefi ahlak 
ve tasavvuf bakımından hilkati tı.
ıem: Rasalhanc müaıirU profesör 
Fatin. İlmi mesaiye düıımanlı.k zıh 
niyeti, ilmi nıuhlt içinde bu za
vallı zihniyet nasıl )a.şıyil.blllr: ~
raf Edib, profesör lsmn\I Ho.kkı 
ltmirli. 

----0-

Perde ve Sahne 
Mcnılekctimizin bu biricik ti

yatro ve slnPma mecmuasının a -
ğustos nüshası bir çok göffillii.e -
miş rcsbnler ve kıymetli yazılarla 
çtkmrştır. lçinde Dr. M.. Selim 
Nll2lıet G rç k, Hikmet Feridun 
Es Münif Fc:him, Burha.nett:in 
Tep!!, Mulıstn Ertuğrul, 1. G llp 
Arcan, Vasfi R. Zobu, Kemal Kfı
mil Aktaş ve Fnızan C malinin 
gilzel yazıları vardır. 

----0------

Sönen ışık · 
Terun.mrt İngiliz muharrirlerin· 

den Rudyard Kipling'ln en meş
hur bir eseridir. 

"Sönen !§ık". Kiplirıgin birincı 
derecedeki romn.nlıırmdandır, Bu 
roman, ''La Dam o J{amelya", 
''Manoo Le8ko,, ve "Vertıer,, gibi 
hia8i, acıklr bir eserdir. 

Remzi kitapevinin Utiz bir itina 
fle neşretmekle olduğu ''DUnya 
mUharrirlerinden tcrcl..imeler seri -
si" nin 49 uncu kitabını teşkil et
mekte olan ''Sönen ~ık", Sabiha 
Öiıı9oy tnrafmda.n çok güzel bir 
t.ei'cllmo ile dilimi:l'.e çevri.imiştir. 
Bu müstesna. eseri., bil tün okuyu
cu1anmıza hararetle tAVSl):e ede· 
riZ. "'9b fl9 Jı!amıtıtur. .. 

Abdıılkndir. (S6792) 

... * * 
Taşoz hıtrp gemishıden nldığım 

askerlik tezkereml zayi eltim. Ye· 
nlslni alacağımdan eskisınin hUk
)mi ~oktur. 

ine-bolunun iğral"ft. lıii~ iindcn 
l\lmıt.afn oğ u llıısnn Tttrgut, T&-
'<'il ldu 819. (80797) 

41 ft4 
lst.n.n'bul a!'lli~ e mil.Jıkt•mesl 9 

üncn tıukuf tıa1dnmj;'1nden: 
Oavncı: Hatice Beşiktil.ş Hıu;an 

paşa. deresi 87 No. da. 
Vekili: Ahmet lfrundi. 

Dava olunan: S Hm Be. lkta.Ş 
1'ü-rknli mahalle61 Necati Ali ~ 
kak 5 No. da mukim. 

K!\tnr- - l{aıı koc olduklan 
anlaşılıın taraflar arosmda müşte
rek ha) atın ~ekilmez bir hnle gel
tn lııt nıu ip ola k derecede old· 
detli g~ImslzHk olup koca kanu
n n mln laşeSlle mükellef olduğu 
halde tenbel tenbel kahwı lı:~c
lcrindcı vakit geçirmek ve nil ini 
ihmal etinek suretlle bu geçimsiz· 
llğe SP.bebiyet vcrdigi ve hAdise
dc kabahatli olduğu ve bundan 
ıSonrn kocnnm banoıp bir ıırMa 
yaşnm larına mkfın obnadıı:;, din· 
lenen ahitlcrin şnhadeti ile mah
kemeye bu bapta tam kanaat gel
miş ölduğl.)ndan kanunu mooeni
nin 134, ı 42 ve 150 inci mıı.dde
leri mucibince tamflıuın bofanma· 
tarma ve keyfi~ Un nUfus sicilline 
dercine ve kabahatli olan kocanın 
bir sene müddetle evlenmemesine 
ve 400 kuruş llam ve 200 kuruş 
suret ha.rcmm M. aleyhe aidiyeti
ne temyizt kabil olmak Uzere 27. 
6. 941 tarihinde gıynb n karar 
verildiği ve ilamın tebliğinden on
bcş gün v.arfnıda temyiz edilme
diği takdirde ilam kesbi !ka:tiyet 
edec ğl illim malıiyellnc kaim ol. 
mat U re i n olunur. (86799) 
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inhisarlar U. Müdlirlüğünden: 

1 - Şartnamesi mucibınc (lli) Kg. römnre11 esansı s tın altnacakt.rr. 
2 - Pazarlık lP. S, OU sah Unl! 8 nt 10.SO da Knbt\tnota levazım oube· 

miz alır ko:nl yonuııcb .fllp•lacnJ.trr. 
S - Şarlno.me s6zU ge n şuı> ı ~ bcdcı.sız ın mr. 
4 - lsteklll rln tay!n olunan .;-t.l.ı ~ e aaııttc t.ckllf cdecoklerl fi t ll • rlnd n 

yUzdc 7,ö JtUvenmc p '" )l blrlllttc ınczkQr komi yana mUraca 
allcın l G6:.!4) 

Diyarbakır Vilayeti Daimi Encümeninden: 
E!tslltmc ~ekli: Ka11aıı ztı.rf 
ı - Eksiltmeye .. 01.an if: 
Diyarbakır Mard!ıı yolu 6-f. t@ıs+ooo Km ar ında yapılacak oıa.n 

'tılokaJ. Keşif bcdelı t66t!6 lira 1ır. 
2 - Hu l§e alt evnık ııunla"'11.r: 
A - Eksiltme eatltıamesl 
B - Mukavele rro.ıe11ı 

P, - Bayındırlık \flerl gendl T oosalar ren:ıt a,.ln mel rldlr. 
D - •\: ilt evrakı 
E - Bl• t>\'re ıı ı 'nrbnıt.t r ı .. ıa oaıruı.ındeıı n rıcUmcıı kalem!nde 

~füıllctııl.r 

& Bu ~ıo fhalurl ıa -l!H çarş mba gUnU saat ıo ~ Diyarbakır 
vllCLyetı dıı~mt t>ncUm runde yapı!atakur. 

4 - l "l<sllımc.ye gtrebilnı"k •c;ıc 12:51 lira 4~ kuru luk oıuvakkat t.e 
nılnat vem\ek ve ı.ta~<!ultl ve tkıuan ibraz etmek uı.ı:ımdır 

A llu \şın kııııtmcillne ret leceğine dair aflt' MlldUrtUğünden 
::nmış flhllyc• \d!lkası 

b - P4l nınıı vı•tnı1 alt ' ctue>r oııruıı sıkası 

5 Tallplerın cwrakı ttıUdlt.'derile yukarıd gô teıilen g1)r. ıoe saatte 
vıı yet daimi encuın ıce mUi' c.antıan ve t kJlf mektupıann1 ihale gtıntl 
saat 9 30 kndar •·ocOıllt'n riyautht tevdi eylemelart llU.Undtr 

6 - 'il üncll ııı.d t nln A l'tkrasındald ehliyet vesikası ekBlltmeye er 
karılmış olan hangi i,l lçln 1.st•;.lll~ açıkça ya.zıl:nalc ırureWe eksiltmenin 
yapıl,acağı gl.lnl r "tal.il günleri ha~" tıç gün evvel bir 18tldP Ue 911Ayete 
mtiracaatla Natıa MUdU!İtığlln f .. r iiıte.nllecek ve bu uman za.rtmda TeSika 
tal .. hlnctc bulunnııyanlıar ekııilt:nf'ye glremlyeceklerdir, (6323) 

Seyhan vilô:yetı Daimi Encümeninden : 
1 · Adana • Kozan yolunun 46+ 700-48 + 700 km; leri arasındaki pe 

\ e ımnı tı l!tnnıye lhşnalı l2939, ı Uta Utennden kapali mrr uauıııe üliııllt.. 

nıtıye konulmuştur. 

2 l'~kıı itme 14 sen tarilı1ao mUSadlf Pel"§embe gtı.nü saat ıı de vUA.. 
yet dalml eneUmenindc yapıl8ct\ı.""ır.aan kapalı zarflar en geç bu saatten blr 
ant evvel!r:. kadar s t onda IJIJ enctıınen telıııtgtne vcnlm.1§ olacaktır, 

ıı - lııteklller bu ı~e alt keıılfnume ve prtnamclo.ri görmek için Nafia 
ınltcillrlUğUne mUnıcaat edcbltlrte~. 

4 ·- l teltlll nL l2204) Ura la!i) kUtu§ muvakkat teminat vermeleıt ve 
Ah!lyet ves!kası aımnlc U2:ere DU ışı yapabileceklerine d:ılr böfiliervtslerlle 
ticaret ve eanay• odası veslkalarııı4 lk! adet totoğmflarm: ve bl aek!t (88). 
bir adet (8> kuruşluk damga, bir adet (l) kunıııtult uçnk pulunu yukarda 
!1tbıcı ınadaea yazılı \hale gtınUııd n Uc;ı gUn evvel dil kç letln bağlamak 

surctlıe v•lli.)"1te mlira\.C.Btlan ıAzmıa.ır. 
~ - PcsUi tı ğÖildfrilec k flktuplarm d~ zattı mtılılli mumu ııe lyJce 

kapablacnktir 
Pô!taila olacak ı;ecxlkmelcr kabUI edilmez. 16240> 

BABAESKi BELEDIY~SINDEN: 
Trakyanm k<:kllk ~<'kuıu çayırJat"l, yemye§ll ve geniş meraı.an. terteınlz 

\te iyi sulıtiile her yeh! n Ust.Uh M'lukta v ğ'UZelHkte h&yva.n eUııtLren bir 

r olduğunu bUtOn dUnya bllir. 
12 .Ağustos 19U de açılacak ve d6rt gun aUrccek '\)llll Baba 111<1 HaY"Vafi 

ve 'mUa Pnı:ayın bu ;tızellJtlıı blrfclk meşheridir. 
Babacsk! Po.hayır.naa ber lr...eye uygun fiyatta emtia ve her işe yarar 

bayvan bulmak .aıUmkündftr. 
TUccarlanmıza. celeplcrlm..zc. canbaztanmız ve esnaflarımıza bu pana. 

yıra gelmoyı thm:ı~ l'tmemctenn\ tnvıtt.ye ecıenz. t6158) 

l İstanbul Belediyesi ılanları ,J 
l'uhmltı hl'il. 'llk tl'mlıı. 

82,0o 6,15 Aksaray ~~ın yerinde lnebcy mahallcainl.ıi KOçlbe.J 

0,90 6 u~ 

S9.01J .22,50 

lT! 1~ ıs.os 

75.~'.! 5,66 

121.60 9,12 

39~!1 8,0'0 

200 6 9(1 

103.f.r 7.79 

OY.ağında 6f tlncil ad8.da 81 metre munıbbaı sa.halı 

lttAA 

Fetihte Hıu.anhıılıte mahallesınln Akdeniz aokiğmda 
20,16 mcıtre murabbaı sa.halı arsa. 
Aksaray yıı.ngm yerinde 1.ı:ıebcy mahailes!nln Koçf.bey 
c.oluığtnda St t1ncll adada 22,50 metre murabbaı sa.hah 
cm. 
Jo'ıitlhtc Hru:ıınha.11fe mahalleslntil Akdeniz~ 
~7.93 metre nıura.bbaı sahıı.h a.rııa. 

f' Uhte H öt'..hatlfe mahnllesin\n Akdeniz oadılealla· 
de ıs, 8 motro murabbaı sahalı arsa. 
J.: :ıtıhte l:h~nhallte mnhalle!ı1nt.n Akdeniz c&ddcstn· 
d 80,40 mc\re murabbaı sn.ııatı arsa. 
Fenerde KUı:\lkriluste.fapaşa mnhnlldin\ıı KanıÇ!baD 
11oırağında SC,95 metre murabbai sa.balı anm. 
Pnt\nte H..M.biıatı~e mahalJcslnln Akdeniz caddesin· 
do 23,00 m :.T~ murabb:'u 83.halı arsa. 
!o ıı.tıhte Hamıfilıaute tnahallesintn Akdentz caddesin· 
de 2fi,9 metre murabbaı Babalı arsa. 

lll,!12 ".Gı ıraUhtc Hasanlıallte mahallesinin Akdentz cadde91ıı· 
d 20,8 :ınolre mut'8bbaı sahalı ana. 

141,39 Hı.6h fi'utihte Hasıı.nh.nllfe ınahall l.nln AkcSeill.z cadaeMD· 
·d<? 17,18 m"tre murabbaı eahalı ansa. 

Tahmin l>edcllerl lJ tık teınuıut mlktatlan yukarda yazılı arsalar M· 

l.llmak üzere ayn •Hr! açık ai'tirihaya konulinuştur. Şartnameleri za.brt ve 
munmcltı.t mUdürlUğ1l lmlcmlndı! görüleb4llr. tlıale 20-43-00 çarı;;aıi!M 
gunn saat n de Daimi EncUm1111de yıı.pııacnkUT. Tt\Uplcrln Ok teminat 
makbuz veya mektup file lh ıe gt!nU muayyen sa.alt Dalınt Enenme.na• 
bulunmalan. (6144) 

İstanbul Fiyat Müra kabe Komisyonundan: 

Dl No. ıu U!n: 
ı - Elleri d n~a~da mUf:"l'datı g&ter!lml§ oınn rnUhabeı-e malzemcSi 

bulunnhlar bunları en geç 11/ 9U pazartesi BMt 17 ye kadar vllAyctc va 
ytı kaymakamlık:nra Lrcr beyannıunc ile bıldlreceklerdlr. 

l - Manyatoıu tele.ton "musn veya sahra telefonu•• 
2 - ı · 4 ınıhmetrc kutrund:ı bronz veya bakır tel 
s - 1 • s numara ızattı.uı- "tclgnı.f fincanı" 
4 - Anten teli •'Radyn'nrdi\ kuUanılıın" 
5 Potas kostık "ltriatal halinde" 
6 - Kuru p•! "teıcronl..Lra mahsus" 
7 - Anor ba!r.rye.81 ••51), 90, 121', 150 voltluk" 
8 KllmUr çubuttu ''14 mlllmetre kutur 100 ruotre boy" 
9 - '1\ıtya evha • 0,00 ınıllmetrcllk 12 :nuınanı. tutyo. ı vhndan" 

10 - Humutu Mhl rnnngnnc:z; "toz hııll.nde s!l.ftyct cıereoesı %I0-92 
n - Gran• tct htıllnde &:\filet derecesi '"~ oo dnn aşağı oııruyacak. 
12 - Okal4p.r. kaynak ~ıı ••s • 4 ınlllinctro kutnında." 

% - Beynnnrırr.ı> ne bu mli\ıenıen1n adeCI., cinsi, ınlkta.rı ve beyanna· 
menin verlldı!\'1 tarihte ooredc blı:undug-ıı ve S!ihlbın\n klm oJd ğtt )'am" 

lncnktir. 
3 - lr:bu ı:ıe.rsı;nsnıclerln yı kRrdıı g63tcrl mtş olan tarihe kadar~ 

cdilm~ olan yerlere vcr:lln1N1l muıı korünma kanununwı vcrdlğı saı~,ete 
istinaden nnn olunur. •6664) 
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T. JŞ BANKASI 
Kiiçük Tasarruf hesapları 1941 ikramiye planı 

KEŞİDELER: ' Şubat. 2 Mayıs, ] Ağuatoa, a İkiDdtefriD 
t&rilılertnde yapılır. 

1941 ikramiyeleri 

t adet 2000 LJık - 2000.-Ura 180080·'· .. 2t50 • 
-2000.- • 

ı . 1tı0 .. - 1ımo.- .... .. 100 • -8300- . 
1 • 1000 • - 8000.- ., ., GO ., - 6000.- • 
' l500 • - 2000.- • 20 • - 6000..- • 

NAZARI 
Di KKA TiNE.. 

1 

KOHLENMİ~ ~!OELERI SAKL'l ATMAYINIZ. Bunları patentli 
btı usul ve az bir UcretrJ tekrar kealdn bir hale getiriyoruz. 

ŞEFİK ~KDAY ATELYESl 
Haraççıalt (Domuz) s->kıı.k Dar han No. ', İlltanbul • Galata ______ _., 

ı- Deniz Levazım satın 8ima ı L komisyona llAnları 
MARMARA t)SS BAllRI K. SATINAL.'ttA KOlllSYO~U.NDAN: 

Bulgur 
Kunı fasulye 
Nohut 
Kunı Uzüm 
Sade yağı 
Zeytin 
Zeytin yağı 
8&bmı 

Kilosu 

110.000 
158.000 
:58.000 
60.000 
50.000 
20.000 
21.000 
50.000 

Tahmin Ftatı 
Kuru, Sn. 

25 00 
18 50 
19 00 
30 00 

H5 00 
30 00 
66 00 
{5 00 

Tutarı 

Ura 
27500 
10730 
11020 
15000 
72ıl00 

6000 
13860 
22500 

t ik teminatı 

Ura Kl'J. 
2062 50 

804: 75 
826 150 

1125 00 
i875 00 
{50 00 

1039 50 
1687 50 

ı - 16. Temmuz. !Ul gUnU:ı1e yapılan kapalı ı;arf eksiltme.sinde bul· 
r.ır ve nohuta verilen fiatlar gal! görWdllğünden diğer altı kalem yiyecek 
maddelerine de ta!Jp 7Uhur etmedtilmden yeniden kapau zarfla ekailtme
Jeri 6. Ağustos. 94.l ı:ıır~amba gGnU saat 15 de 1zmltte Tersane Kapwııda.Jd 
komisyon b1nasm.:a yapılacaktır. 

2 - Bu aıao<'e ~re bir mllt.eahhlt tarafmdan flat verileblleoe#i gibi 
lleJ' madrlc için ayn nyn müteabhıtlerce ayn ayrı fl~t teklif oluna.bllr. 

3 - ŞartnameSi 25000 llr.ıdan yukarı olanlar bedel Ue ve diğerleri 
bedclı!i.z oııorak kcmJı;yondan alınabilir. 

• - Eksiltmeye ~tlrll.k edecek taliplerin 2490 sayılı kanunun tatedi#i 
ticaret vesikalarım ve hlzaJarmN\ yazılı temlnatlarile birlikte tanzim 
edecekleri teklıf mcktulllarmı bclU gUn ve saatten tam blr aaat evveline 
kadar lııomlsyon başkanıığma vermeleri. (6006) 

Yüksek Deniz Tica reti Mektebinin Talebe 
kayıt ve kabul ~artları : 

1 - Mektebin tahsil mUddct! : Lise ve yüksek amıflı olmak Uzere alb 
senedir. Yatılı ve parasızdır. Gayesi Ucaret gemilerimize kaptan ve maki. 
nist yeU§Urmektlr. Meatebe kabul olunan talebenin giyimi, yiyim! ve sair 
tususatr mektep Ulrafınean terııın edilir. 

2 - 'Mektet.ln yalnız lise b!:Lıı-J smıtma orta okul mezunu talebe al.mır. 

"'Orta okul muadili diğer okullar mezunu alınmaz," 
A - Alınacak talebelerin vıışlannm 15 den küçük ve 19 dan büyük oı. 

mam:ıSJ ııarl tır. 

B - Orta okulıı g eçen sene r.!t!.rmtıı olanlar arada geçen bir 1enelik 
zamanı ne ile gcçirdiklerlrd tevsik edeceklerdir. 

ı - tsteklllerlr. n:ektcp mUt.lürlUğllne karıı yazacakları latldalara aııa
IJdakl \'Mikaları rap •.cdcrek 1 Ağurtos 941 tarihinden 26 Ağuatos 941 ta. 
rihine kadar Pazartes!. Çarşamba ve Cuma günleri saat 9 dan 12 ye kadar 
99 öğle<!ı n l!IOD"'&. ennt H ten 17 ye kadar müracaat etmelerL 

A - Hllvlyet -:Uzdem 
B - A.§1 ktlğıdı 
C - Mekt~p ııahadetnamesi veya tasdikname ve yahut tr.mlarm ~ 

dikli örnr k lcn " 
o - Polisce •.asfilkll fyl hal kAğıdı. 
E - Vı-lllerlnin •zablı e.dreaterlyle tatbik imzalan. 
F - 4X6 cbadınd:ı 6 adet ka:'tonsuz fotoğraf. 
4 - Talipler sıhhi ıruayen<ııetinı, bulundukları mmtakaya glSn:ı: Anka. 

ı-a, Sıvruı Erzunı:n, Dlyarbak:r Haydarp&§a nllmune haııt&haneıeriyle, tıı.. 

tanbul Çocuk hastah nesinde ve Izmfr, Bursa, Konya, Adana, Samsun, Ba. 
lıkeslr, Aydın memleket hasta'lımelorınde yaptıracakları raporu yukarda 
yazxtı wsalkhı be.ra ber g!Sndermel~dırlcr. 

Rapo!UD yazılacağı muayene ı.tı.ğıdı evvelden mektepten istenmelidir. 
Raporun tamamer bu fıekilde olması 111.zımdır ... 

3 - Fnzla tafs!lat için, Or•-aköyde mektep müdttrttığtlne mOraeaat 
edftn:ctidlr. 

tstanbı.'idan gayri maballe!'Cic:ı yapılacak mtlraca&Uen. matbu ' 'd9hul 
bllglsl., g!S.'1der:lllr. 

Kısbaben.t lcıift posta pakt ~. ~ 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
Eau No. MevkU ve evub 

'11 

149 

Kadıköy Atuıizade maba11esi KO§Uyolunda en 
eski 60, 62, tH eskl 56, ~. 60 yeni 94, 96 numa 
rah t-2570 meıre mur.ı":>Da.ı karakol ve tarla 
Kasımpa!ja Eyyübüm Ahmet mahallcst camii 
~rlt sokak <Aki 38, yelli il numar&lı evin 3/4 
b!sses' 

ır;cı Kasımpaşa EyyühUm A!ımet mahallesi camlı 
rerit ııokak eski 38 mUkerrer, yenJ {8 numaralı 
evin 8/• hıı!St-sl 

5050 

289 

167 

' 
700 Burgazada, Gökdemtr sokak ve Gök.demir ara· 

!ığ"ı eski 2b yeni t tal '· t/l pafta 1. adıı 12, 
parsel ı numaralı :58,:SO metre murabbaı ~p 
evir 6/2! h'ı. eeı!li. 112 50 

835 Fatih, Gureba HUseyinağıı mahallesi Şekerci 

1JOkak eski ıo, yeni 1'!, pafta 185, ada 88i par
ıel ır. numa.raıı 118 metre murabbaı bahçeli 
~p evin ~arısı. 

U715 Beyoğlu Pııl"galtr malıaJltal Oolapdere caddesi 
eakf 256, 258, 260, 262, pafta 56 ada 632 parsel 
8 numaralı ~09 metre cıurabbaı anıa.. 

1176 Beyoğlt• Şahkulu maha1!e3i Sera.serci çıkmazı 

eski, yeni 21, pafta 37. ada 2815, parsel t3 nu· 
maralı 81,25 metre murabbaı arsa. 

11~7 Beyoğlu Pllngalh mahRJ:esi Oolapderc caddesi 
eski 268, 270, 272 yea.i 274, pafta 56, sda 632 

1304 

1590 

parııe! ıG numaralı 163 m6tre murabbaı arsa 
BUyllkada yalı mahallesi Küçük karakol ve 
Hehmetc;ik tıo'kak paft.4 10, ada Z2, parsel 6 
numaralı 81,50 metre murabbaı arıs&nm 15/8 
hlssesl. 
Beyoğlu Bülbül maha!Jm Kqkaval sokak eski 
yeni 6, pafta !3, ada 561, p&t'8el 12 numaralı 
69.50 metre murabbaı arsa. 
Bakırköy. Kartaıtepe İncirli arazisi eski 15, 
16 mükerrer harita 4J9 numaralı i524 metre 

il8 

168 

163 

102 

138 

murabbaı nrn. (52 
16&3 Kadıköy RJ.stmpa§& mahalleııi, eski Halltağa 

yeni 11.Tıırlıoğltı sokak eski 18 mükerrer yeni 
45 numaralı 71,25 metre murabbaı e'Vin va 
hfsııesı. 794 

1676 Beyoğlu Tatavıa mah&nesı muhtar sokak eakl 
ye.nl 8 numaralı maa babQe bir bap menzilin 
2/5 hlsae.ııL 259 

1701 Beyoğlu Fer!köy mahallesi Çoban ve Dıb&ğ

han0 sokak eııkl 3•, 36, 7 numaralı takriben 
1'36,50 lJletre murabbu nç lata ars&. 7188 

vr7S> Akaaray Yalr mahalle!ll. Davutpll§& iskelesi 
sokak eski yem ı, paft.e. 210, ada 1118, parsel 
11 numaralı Jl!3 metre murabbaı arsa. 183 

1949 Aksaray Ttllbetntçl HU.!&mettin m&hallesı 

"Yenlkapı harici" Soğ'ancr Rqit aokak esıc. 25, 
27 yeni 21, 23 pafta 1ot3 ada 775 panıel 27 nu· 
maralı 181 m!!tre mura.oba.r arsa. 217 

l~l Kadı'k~y Osıııanağa mıüıalle.ııi Hiaklanber ao
kak eski 8, yeni 15, taj li pafta 8, ada 2 , parsel 
38 numaralı 70 metre murabbaı ba.bçell 
a~(' eY. 800 

2002 1."'aktldar ica-t·.ye maıı.al!es! Doğramacı Simon 
Saatçt Sehpos sokak t'tıkl 5, 12 yeni 12 numa· 
ralı 281, 50 metre murabbaı araa. 22S 

22!4 Beyoğlt• Kocatepe m!ll\allesi Kuzukulağı sokak 
eLkt yeni 2, H pafta 5!? ada 535 parsel f numa· 
raL 281,7b matre mur!ıbbaı arsa. ı!il! 

2299 Beyoğlu Kaıyoneukulluğ-.ı mahallesi K orde.1& 
ve KAbya Bey sokak eski yeni 1 , patta 18 ada 
U6, parsel 24 numanlı 47,50 metre murabbaı 
anıa. tü 

2301 UskUdar Yenimahalle, yeni Mahalle cadd~tnde 
eski 55 yeni 51 num:ı.raı: berber gediğinden 

munkalip cükkln. 609 
2304 UskUdar SelAmi Ali mahallesi SeiA.msız ca.dde

ııinde eski 308, yeni 2!2 numaralı berber gedi· 
ğfnden mUnktı!ip dükltAn 104! 

2314 Beyoğlu Kuloğlu mahtdlell! Altıpatlar eokalı 

eski yeni 11, pafta 2', ı-da 488, parsel 27 nu· 
maralı 62,50 metre m•Jrs.bbaı arsa. 938 ....-

2318 Beyoğlu Kuloğlu mahaııesı eski Cuma venı 
Çukurcuma sokak eski 1, 3 pafta 24 ada {88 

parsel 17 ı:umaralı 12!> nıetre murabbaı arsa 1200 
23:?9 Beyoğlu Kalyoncuku'11:~.ı mahallesi ömerhay· 

yam cadde!' eski SiS, 81 yeni 89, pafta 19, !\da 
•M. parsel 6 r.nmaralI l'!t metre murabbaı arsa 848 

2i88 Beyoğlu 'l'o!Dtom mahallesi SelAUn odalan 
çıkmazı eski 17, yeni ıs. pafta 35, ada 325, 
parseı 116 ııumaralI 77 !10 metre murabbaı ar11a 238 

2501 Beyoğlu KnJyoncukııllıtğl! mahallesi Beyaz 
Yasem!n sokak eski ~l 4, 6 pafta 18, ada 
451, parsel 16 numaralı f5,50 metre mu· 
rabbaı araa. H9 

2562 Kaaık~y Caferağa m'i.halleai İleri sokak taj 
34, pafta 21, ada 118, parael 86 numaralı 3M 
metre murabbaı ananın 7/48 bJ.ueal. t 61 -

2667 'üskUdar Sel4mi Ali Eit'ndi mahalle81 Mektep 
sokak uki 5 numaralı ~3!1 metre murabbaı araa r;oa 

:?696 B"yofiu Bllll 111 maha!lcs\, Serdar Ömer Pıt§& 
cadde.ııl eski 26, 28, 2'3 mükerrer yeni 20, 22, 
15 pafta 44 Eda 556 raıul 3 numaralı 135/25 
metrtt m•JrabNıı iki JükkD.nlı: kArglr evin 1,12 

hlsseırl. 1298 -

·" 

YukarJa adreaf ve tafsil!tı ra~ıtı gayri menkuller ~in para ile ve 
pazarlrk uwıne ıatılaeaktır. 

MUzaye~~ye f§UrAk edecekldr mukadder kıymetin yQ.zde onu nlabeUn· 
de teminat yatırmalan l!zmıdır. 

İhale 14. 8. 1941 perşenbe gürtl saat ondadır. Sat.1§ ean.asmda verilen 
Ledel mukarlder kıymı-tt geçtiği takdirde teminat akçesi derhal arttınl· 

mıyarak ihale kimin Uhdesine tcra edilirııe teminat akçesi ona ikmal etti· 
rilecektir. 

1stek111crln pey okı;est, nllfııs tA?zkt>resı ve Uç kıt'a fotoğrafla birlikte 
blldfrilen gQn ve ııaate kadar ıubemlz emlAk servisi.ne gelmeleri. (887-6876) 

VAK IT matbaası· 
Kitap kısmını 
tanzim edip 

yeniden 
açmıştıı 

Kitap, ., ] 1 ' --te INısaır. -... ·~ ~ 

Tabii et' namına rltzsn isleri alu. 

Baş, Di9, Nezle,, Grip, Boma.~ 
Nevralji, Kınkhk ve Bütün" Ağrılarıaızı Derbal(l'ltı 

etinde 3 katı elınıbll ir. TAKLiTLERiNDEN SA~ll~IZ 
VF;ROF. . PLIT,LU KUTC 1f.ARI ISRARLA ISTf.~ 

·ı'Urldye Gum urıyet 
ZiRAA T BANKASI 

KurulU.S tarib.i: 1888. - :)ermayesı : 100.000,0UO Türk ~ 
5ube ve Ajan~ adedi: 265. 

Zirai ve tıcari 'ıer nıt•ı banko mııamelelerl. 
Pan bırtkUrenJere tS.800 Un tkra.mJye veriyor. 

~~~~:.......:.:~ 

" -.ar.at B&nlr•m:ıda Kunıbar&b ve Qıbam taaamıtı ııe~ .... •~--":,..ı 
00 druı DUJunaııJara ee.nede • cıeıa o:PldleceJr kura De _,ağı 

plAna rare lkrıımJ.ye dağrtılacsktır. ,. 

1 l4ed 1,000 llra1ılıı &.000 lln 100 M.1ed 50 llraltJı 5,00o , 

1 • IOO • 1.000 • 1%C1 • t-0 • -~ , 
1 e !60 • t.000 e 160 • l!O • a,p· 

co • 100 • &.000 • "' 
DIKKA T: aesapl&rmd&JD paralar btr sene fı;lnde ıso ıırsd~ eti 

1Qfmlyen.ler9 tkramlye cıJCtıfı takdirde ıro ıo ra.zıasıyııo veril~ 
Keci .. ·' . ,.: 11 Mart, 11 Haziran 11 l!.'):lül u Blrinclktuıutl 

rinde yapWr. ~ t 
f--;ianbuı Levazım iimır .ığınden ierıı:'1 
L Mrıcı asker. kıtaatı ı ıan ıar ~~ 

A§ağıda yaıılı mevadnı .ıtapalı zarfla ekslltmeıerl nlzat6rıııdll c 
gUn ve saatlerde l rtace aakert &&.tın alma komisyonunda ynP~ 
E".raa.t ve &"artnamelerl Ankara, Tut. Levazım Amlr llklen satın eJı 
misyonlarında da gbrll;!ır. Taılp:e:'in kanunJ veslkalarlle tek!il Ol 
nnı !hıı.le ııaatincren bir saat evvel komisyona vermeıerL ;' 

~ Cinsi l\llktan Tutan Teminatı lıııııe ~uıı 

Kuru ot 
Kuru ot 
Kuru ot 
Saman 
Saman 
Saman 

Ton 
1620 
1620 
1080 
2160 
2160 
H40 

Lira 
102,060 
102,060 
68,040 
37,800 
37,800 
2:S,200 

Lira 
6353 
6353 
4652 
2845 
2845 
lS!JO 

' 12/8/941 ıO 
12 .. • ıJ 

12 .. ... ' 
14 .. " ıO 
l{ " .. ıı 

14 .. "1,,,8'' 
(40 

tı' I 
Afağıdıı yazılı mevadm açr!• cksııtmclerl Çtıngında a sker1 ıı1' ııeJll" 

k.omisyonunrJıı ~lzalarında yazılı g\!n, saatte yapılacaktır. 'I'allplerlil t 
kltte koırusyona gelmelerı. Evsa.t ve şartnamesi komlııyonda görUl~d 
CL'llSt l\llktan Tutarı Teminatı. thnle gtin çe 

Süt. 
Yogurt. 
Yumurta. Adet 
Limon. Adet 
Kuru soğan. 
Nohud. 
Y. mercimek. 
K. Mercimek. 
Kesme makama. 
Çubuk makarna. 
Ka§Sr peynir. 
Zeytin yağ. 
Çay. 
Kuru Uzllm. 
Kuru kaysı. 
Şehriye. 

lrm!k. 
Pirinç unu. 
Meee kömürü. 

Kilo Ura Ura l{r. ıO 

26,000 3900 585 7/8/ 941 
4000 800 120 

200,000 3000 550 
6000 600 90 

40,000 
25,000 
10,000 
10,000 

9000 
900(\ 
{000 
2000 
150 

6000 
3000 
~ıv•~ 

500 
500 

35,000 

4000 
3750 
2000 
2500 
3600 
3600 
4800 
1600 
1050 
2{00 
2400 
1600 
175 
320 

600 
562 50 
.300 
875 
5{0 
540 
120 
240 
167 50 
360 
360 
240 

26 25 
48 

1750 262 50 

• .. 
" .. 

8/8/94.l .. .. .. 
" 11/8/941 

.. 

• 
" .. 

,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
" ,, 
,, 
,, 
,, 
.. 

* * «· -:S99 - tNS) ~ 
Kısmeı• t.eahhUdUnU yapam•yan mUteabhlt cam ve nesatnııa ııs ~ 

yazılı ve her blrl..;den ~IJCr takıın olu'> ak Uzııre eczane ve kimya tıb0~6' tJ, 
A.letl:-rlle sair uıut~ferrlk D.letıer 12.S.941 SaJ1 gUnU saat ıı de Anl<ar ııt· f" 
M. v, Satııı nimi\ k~m·syonunda '!.Çık ekslltme sureWc satın aıınac:ıı1' ,ıl
tek\.llcrtıı 1350 ııralık t!k temina:ıarlle belli vakl~te komisyona ~~ 
raJır:.ııtn bedeli 18,000 !!Tadır. (171 - l)U"' -- ~ 

Ankara Jandarma Satın Alma K of111 

,.t:tndan: 
tJ "" Bir nıetresine j•lrrn :ııekiz kuru~ fiyat tahmin edilen lklyilz yi~~Jf'ıl' 

sekız yüz rnt>trc ~ama.,11 uk bez 7 '1.941 Perşembe günll saat 15 te J'>"'r,$'f.p1 
koınüıyoaumuzun buluncuğu mahalde kapalı zarf eksiltmesiyle e.ıaıll"~ 
Muvakkat teminatı (4425) lira (20) h-uruştur. Şartname Ankarad~_,aıııı' 
yoı:ı.umuzdan ve tslanbuJda Janrla.rI!Ul Dlkimcvi Ue J . Sa. Al ({olJlll'~; ~ 
dan (31~) kur-J~ b(del kar§Ilığmt!'l alınır. Nllmune komlsyonumu!'M b ~ı!P' 
gört110r. Kallun :artlaımı haiz istt'klilerfn yazılı saatten bir saat e 
kadar k&palı Z&rt teklif mektuJl&mı komlsycnumuza vermeleri 

(5892) ~~ 

SahJbl: A81M US Basıldığı yer: V AKIT yat 
,.,,.. .. 

Retı"k Ahttut sevJ 


