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Çörçil'ın 
cevapları 

Başvekil bütün tenkitle
re cevap verdikten sonra 

sözünü şöyle bitirdi: 

Daha iyi iş görecek 
birini bulabilece -
ğinize emin iseniz 
Hükumetin 
çekilmesi 
lazımdır 

İngiliz Başvekili Çözı:illn Avam 
:Kamarasında kendisine tevcih edi
len suallere verdiği ce\•apla.rın ve 

ı harbi izah eden nutkunun ilk kıs
'mmı dfinkil sayımızda Anadolu 
ajans~ haberi olarak vermiştik, 

r 
ponl:ı:-m bcr 2a ıı dcdınc mukabı 7 1 
"\'AKIT OKUl' UCUl.u\RI KUT(;p 

HANE:"İ., ser is inden 1Şh UClRUNDA 

5 Hıızirandan itiba ren top' ı::ıc-:ı.ıı ku L 1 
Romnmrun S bUytl:t formaaa hediye cdUec<'ktlr L ._J 

Unıversıte heyeti 
Diyarbakırdan döndü 

Rektör Cemil Bilsel Vakla üniversite 
haftasının nasıl geçtiğini anlatıyor 
Diyar'bakırda açılan üniversi

te haftası evvelki gün kaparunış, 
haftaya iştirak etmek üzere gi
den rektör. profesör ve doçent. 
ler dönmü.~ür. 

Hafta faaliyeti etrafında üni. 
versite rektörü Cemil Bilse! diin 
k_en~isiylc görüşen bir muharTi
rı~.ıze §~nları söylemişti_r: 

- Dıyarbakır Onıvcrsitc 
Haftası programı tamamı t.ama
mı_na .v~ muvaffakıyetle tatbik 
~!lmı~ır. Haftaya iştirak eden 
unıversıtenin 12 profesörli de va. 
:ı:if~lerini iyi ve tam yapmanın 
mşırahı ile dönnıilşlerdir. Diyar. 
~ır muhiti de Haftadan çok 
!_Slüade ettiğim en salii.hiyetli a
gı~arla ifade etmi§tir. Hatta 
Dıya.rbakır, Haftayı "İlmin şe- llniverıite Rcktönı 
ref haftası" olarak anmıştır. CEMiL Bl LSEL 

1 

Bugün, nutlcun son kısmını veri
yoruz. 

t • " ·· Çörçil, Girit harbinde mağllıp 
· . hı" olması btklenen Halep cıı bır gört.m'U§ • • • olmanın sebeplerini anla:ttrk•--

Karşılama, ikram ve iğ7.az et. w • • • • 

me, Hiın adanılan ile ilgilenme ve ugurlama ıtibarıyle Diyatba. 

1 

kır Univcrsite Haftası - onlar 
hesabına şükranla söyluyorum -

Mühinı h<idıselere sa 1 " ...... u ........___ __ ._. ~ ı ·--------·----· sonra lnglltcrcn!n tcchizatına geç 

Almanyanln '' · Suriye harbi 1 F ran. s.anın yeni :t!:~r~Wlla'n Horbcllşaya hıtap , N MUıtaı Ho Beti§& bugUnkU mllzak• 

Hariciye azlrl rata ı;ok mutedil, iyi maJCı•.nata mUs. 

G ene ra 1 
hakikaW1 ilmin şeref haftası ol-
muştur. Muhitin resmi şahsiyet-

v d 
Jere has itibarı, ilmin mütevazı ev g a n h~dlınlerinden ~cr birine gooer. sulh taarruzu f zlar . . tenit ve !yi dll§ilnillmllş bir nutukla ransı • dıyor kı : itıtlrak etmiştir. Fakat~ zaman evvel 

mukavemet adıyor F (Deııanıı Sa. 4 BÜ. 4 tc) 

lngiliz~rlörlü ı Muha!!!~!!ini ilalya 
kamyonlarla genişletmek teşebbü- Yunanı·stan 
ilerliyorlar . sünde bulunmıyacaktır 
-o- -~ harbinde 

Hür Fransızlar HOcum 124641 Şamın cenubunda 

S 
mış olması, yüksek kadir bilir. 

Url·ven·ın kabı·ıı· lik delilidir. Tannınuş aum. e-
dib, sair yetiştiren bir memleke-•. d f 1 d ""' tin ilim heyeti idn gösterdiği bu mu a aa oma ıgı- ya.kın ve samimi ~fgi, memleket 
hesabına memnunıyetıe kaydc. 

nı söyliyor dil~:~~~~a umum! konfc. 
ranslar için halkevi sinema salo
nu tahsis edilmiştir. Buranm 

(Devamı Btı. 3 Sü. 5 de) 

Suriye Ticaret 

Yazan: ASIM US 
~lınanl anın Giridin zaptından 
l"~ıt Yeni bir hamle yapmak i~n 
~re , .o Amcrikaya ~, sulh 
lf._ ~u yapacağı söyleniyor. 
~ Sa.hasını geni~lctmck için 
"'ecbtı ınllt.na.rrı.z , ·azJyette kahnak 
' ' l'fyetJnde olıın Bitlerin Al· 
~lı ltlllleüni yeni fcdakirlıklara 
4ıiııı.ı~Crken kentliı;inin ,;ulh iste· 
I~ . • harbe dc,·am mesuliyetioin 
tlııı lı~ıerııe bulunduğuna tekrar 
~~i ta.biitllr. Bununla beraber 
~Yanın doğrudan doğruya İn· 
, Ye hıtap ederek: 
~ .\rt f,. ya.ptlğun.!z harp eti· 
~ ~C11nlz, ~iillll~-apaıiift, A""':pa 
~ tl<:>l'fnfn mukadderatı Hzenn-

mukavemetle Nereden gelirse orada o··w· VS yar""'· 
kar§ıla.1tılar ke,ncli.in.i ınödafaa öll 

ki edecek f d. 
Mu .. ttef; er Lomlra, 11 (A.A.) - OIJ: ver ~ 

J 

Fransız Afrikaıının 
selameti namına 

-~~ -fada edileblfir J Vekaleti 
Tek tip ayakkabı 
imalini kabul etti ~~hm 

tfıtı esı \arid değildir. . 
/J )' er Avnıpada konnak istedi· 
~it e..J bl7.anu tngtltercyc kabul 
bro~~k iınkinsızlığmı pek i)i biS Onun için tngiJfz dc,·let 
tııı, ı..~~na kendi inha sulh şı.rtla
~ llqq_ırcrek anlaşmağa da,·et e
~'-tıt Yerde sadece Alman etkin 
1"tlııe YC8ine propaganda yolu ile 
~ ";-Yi sulh düşmanı gibi gös
~ :1 kafi görüyor. Bir taraf· 
~ ~lai'da, denlzJcrd~, Jıava
tıf!J> ;rı feci harp 88.hncleri dc,·am 
~ 111'Urkcn A vrupada Alınan 
~ l'lboa fstlliM aıtmds frade
~ 111 ..... "-Ybeden memleketlerde ye
'~ adı ile bir taknn sulh 
~ L dolaşt.uaraJc yine bo mak· 

'l!ltihd 
.... af ediliyor. 
~ ~ faaliyet Kitler tan
~ ~~n bir harbe de\'8111 ~ln 
~ tnı~01'iilen bir ta.ktiktlJ'; en 
ı._~ ~ı de Fransız Be§veklli A· 
Ilı "e. barıannı Sfaks bomba.rdnna· 
~il iJesıı" lngtltereye kal"fl söY· 

l't11 11ıatuktur. 
">~ eli dev Jet adamı bu nutukta 

......_ Yordu: 

' \> lnıı:Ut.ere bhe bir kıta Jrlan· 
'~~ hatta bir müstemleke nıu
~ ıu.:.Yapınak isteyebUir. Bo bi· 
~'\ta tll"lunuzda değildir. nen 
~"-Ya Avnıpada ,.e dünyada 
' ~·Jdını temin ed~ şekil· 
~l<et et ede<'eğim. Bu tanda 
~lırıas ~sanm yeni ntzaınm 
l&_~ lba i§tfrald~i Jııtil7.aJll et
ııı.-.ıctJ "· Bunun itin •·raıısa sulhu 
~eı:ecek yolda hatt-kct etmek 
a. t.ıı 11decur. İngiliz empt>.ryallı· 
~ oı.~~. etmek için harbe mob
~ ~· Fakat }"ranııoa baka· 
~ ~~n etmek wı bu A ,70pa· 
~ ~ bir memleketini te~dl 
~t.., Yiikseımf'k i~in ~ulha moh-
~ .,, 
~:~~ . 
~ ;\) C~en sene bu zaınaıı 
~!f!J> ,rnaa ordulan ka.rŞmmda 
"-~"'ııı 01ar-a.ıc çok alır mütareke 
~ ,. r .hnı.a etme~ mt>.cl>or ol-
~~t~t bütün ümltlt-rini ka!: 
:_ hı lluo11aıa &00ra kendisı 
,~ ~ lbibstenııeke devleti olJD&k 
...:."-~1'81ııı, doğrudan doğruY• 
~~ h • te3klJ eden ı·ransanm 
~tı '!;& edileceği kanaatıne 
~ d~ \'l~t Franııur bir sene 
.. >'etı ğfne dül}müş bir hasta 
ti\~" ı;:de kaldrktan sonra şlrn· 

lıttt l"ttıhış Umldlne dilşırıli!' 
rı;:l'&nsaya bo ümld1 veren 

tım.ı Sa. S • SU. 6) 

tsviçre radyt>Bımun verdlğl bir ha. 

Şama l 5 kilometre bere göre amtraı Darıanm yeni bari. 

f k d clyc r.azın Benua Maocn. Franaanm 
mesa eye a ar muhAr.amat aahnesfnl gcnJ§letmek U-

geldiler zere hlçbir zaman te~bbU!e geçm!ye-

Londra, 11 ( A.A.) - Hü; ceğinl söylemiş, fakat Pcteıııc Darla. 
kuvvetleri, Şa.nım 16 kf· ıım emri mucibince I<'r11.n!anm hllcu. 

Frantsız cenubunda Kisve'de bır ma ul!rJyacağı yer neresi oıuraa oJawı 
Iome re -•~--A· le.. mncla.faa edllecelH"i taarih ebnl~tır. 
mukavemet görDleAl..QUır •·· e.~ 

lŞGAL Ma~ tngııtereyi, İrak petrolleri. 
HOPARLÖRLERLE .. . n! himaye ve Fransaya ait petrollere 
Kahire, 11 (A.A.) -:- Royter. vaziyet etmek uzere Sur1yeye gtrmek
Şarkf Afrika seferınde çok 10 fttiham etml.§ ve dcml§Ur ki: 

faida.lı olarak ku11:ınrlan hopar- 1ngillzler Beyrutu dcnJz ll.ssU olarak 

S jve seferınde de kulla. kullanmak idn atmak fStlyorlar. FL 
lörler, ur J l"" S . ede- " 

1 a)ctadır. Hopar or, un)'. t!sUııılekJ mUhiın :tngulz kuvvetlerine 
D~ ın z kıtalannı mUttefikler mukavemet edecek Fransız tptaıan 
kt Fra.IlSI · yahut sili.h· 
tarafına geçınıye ve . . nlsbeten azdır. 

bınıJcmJYa ikna . ıç~n ~k 
ıarını tl" b"r ~'et vazıfesı gor. 
kJYD18 .ı ı i:IJ 

mektedir- eatroubvsnun pazar 
General . bu "'~""' . k .. be"'annamelen ~-

glın U J • l tekrar edilmiş 
Jörler vası41Sl~mdan işgal e
ve tngiiizler taıcaıardaki mahalli 
dilen ~!izlerin hedeflerini i. 
~:~e~onuşrnalar yapılmış-
tır .. v i!diğine göre müttefi1c

qgren ed'I n mıntakalara. bu 
Ier ışgal 1 e biiyilk ihtiyacı o. 
mıntak~lar!n re petrol gönder
Jan bu~day ' 
mektedir. LARl 

V1Ş1 KITA 
ruKA VEMET EDlYOR 

1t ra 11 ( A.A) - Röyte
J.,ond. ~ k · :tngiliz ve impara. 

rin SurıY e tlı • ner,dindeki bu-
t luk kuvve en 
or uhabiri bildiriyor: 

susf m .L $ de) 
(Devamı Sa. b 81 

Fransız nazırlan 
Vişi, 11 ( \.A.) - Nazırlar bu 

sa.bah saat 11 de Mareşal Pct<'nin 
riyasetinde toplannu§br. 

:Tayyare 
zayiatı 
233 
-0--

Musolini Almanya ile 
yapılan bir anlaşmada 

Yunanistanın 
italyaya verildiğini 

bildirdi 
(Y OZl.!l 4 ilncDd.e) 

Loodra, Jl (A.:A.) - Ati &jaıımuıı 
Fransız hududunda bulunan muhabiri 
bfldirlyor: 

Teyit edildftine gllre AtrlkadaJd Dö 
Gol kuvvetlerine k&ıF harekete geç. 
mek meselesinde general Veygand A. 

mlral Darlana tamamlkı muarızdır. 
Anla~ldığuıa gl!re Veygand nazırlar 
mecll81nde beyanatta bulunarak em. 
rlndeld kuvvetlerin her.hangi bir hare. 
kete tevcuW ctmcğe klfl olmadJ#mı 
ve bundan ba§ka böyle btr te,,ebbUalln 
Fransız A!rika imparatorluğunda ka.. 
"§rklıklara meydan vereceğlnl " A. 
mcrlkanın mlldahaJealnl çabuklqlıda.o 
cağını aöylcm!otır . 

Vcygand, Almanyadan aakeı1 yar. 
dım lstenllmcslnl de reddederek böy. 
le bir talebin do A:merlkanm mUdaha.. 
lcslnl tesri edeceğini ve Surlyenln ka.. 
hfll ır.Udafaa olmadığını ve biııacna.. 
lcyb !eda edilmesi lAzımgeldlğ!nl be
yan ctml§Ur. 

Ankara, 11 (\'AKJT) - 'J"ck tıp 
ayakkabı imali hakkında Ticaret Ve· 
k4lcWe latanbul Ayakkabıcıları BU-. 
Jfğl araamdakl müzakereler bltmif " 
bu o.yakkabtlarm lm41!ne b&şlanDUf
tır. Fiyat MUraka.bo komisyonu bu 
cins ayakkabılar için 660 kuru~ fiyat 
tcsbft etmiştir. Aya.kkabıcılar Blrllğt· 
ne ıwru gelen lplldat madde ve bu 
arada demir ve tahta ~lvJ, ~pWc Maca. 
rlatana slparl;J cdllml§llr. 

ônUmUZdekl gUnl<'rdc bu maddeler 
gclcc0 1c vtı tek Up ayakkabllıır mcb. 
zul miktarda imal oluna.rak piyasaya 
arzlunacaklır. 

Günlerin Peşinden: 

Kirazda bülbül 
Manruu'Blllll ccııul> salıllindo lz

miUe Yalova al'8Sllldaki sahiller 
!stan:bulun m.cyva bıılıçcsiru.r. B:ı 
bahçelerin en §6hrotliSiiıi dt>, h1t' 
6ilpho yok, Dcğirmendcro te§kll 
odür. Bir kaç gün ovvcl jyf bir tc
Radüf bcni Dcğirmendcrenlıı mey
va kralı tbrahJ.m ağa ile kaI'§IllUJ 
tırdı: 

- lbrahim ağa nasıl bu sene 
Jdrazlarda bülbül \"Bl' mı? 

Diye sordum. 
Muhatabnn sulere.k cevap wr

di: 
- Ha~ır, daha yok. Fakat ar. 

tık bir hafta sonra bulunur. 
- O halde bir hafta sonra İstAn 

bula Değinnendorcden kiraz goıı· 
dorı>ntiycccksiniz demek? 

İbrahim ağa bu sual karstf!mda 
biraz mütehayyir oldu: 

- Bayrmn,için göndonniyelim? suıaar 
Kralı 

itaıvada 
Vali ve Belodi11c Reisi Ltltfi K1rilar, dispanseri açıyor va dispansere Relen miniminileri 

o~<ru:yor • •• 

İstanbul ~a billblil vamuş, ya
hut yokmuş tanımaz. Burada. hep. 
si geçer. Jş ki cldc mal olsun. Va.
kra iki, Uç sene cvvol belediye ida· 

stcfani ajan
Ro.-, 11 (A.A.) - •·"" aeyııbat-

ILDY8Y8 yaPwe.· ı. 
sxndall: .AJDl garfStail kJ'S1ı Borla. 

ten d~ zıyaret etuıek nzere ı. 
~" klLlrnrJUr· 
tal 11 (A.A.) - ~-

Roma. Bulgar J{ralı Borıs. 
yadan gelen b" ikamette bu. 
ttaJyada kısattalyanır kralml ziyaret 
ıumnu,ş ve 

etmiftiı'• 

Galata Çocuk Esirgeme Kwıı
munun hazırlamış olduğu ~ 
diSPanserl dün. ~t '}-7. de Vah 
ve Belediye ReiSı Lutfı Kırdar 
tarafından açılmıştır. 

Açılma merasimini müteak!Jl • 
Fethi Erdem, bir nutuk vemıış. 
tir. 

Dispanser ~ bin liraya keşf ~ 
dilmiş. 2500 Jırası Kurum, ve di
aer masarifler halle tarafmdan 
temm~ir. 

resi gönderdiğimiz kirazları :İff' 

Et ihtikarı yapmak istiyenler ::~:Fu~S:~ 
tnzdll", de<1ilor. Ondan sonnı. k.Jnnııo 

Fiyat murakabe bürosu tarafından 
Müddeiumumlliğe veriliyor 

(Y_, S iineicJı&)' 

fli!jmfyor. 
Kinwn kurdu r.aranuz olunıCa 

kurtlu kiraz sadece zararfSlZ değı1, 
faydalı olmaz mı? Yani kira.mı i~
mfnc tabiattan bir et lokmam Ul
vo edJlmlş sayılamaz mı? 

RaeıımK~ 



&j:>onyS 
Hindistanı arasında 

~...,, U tA.A., - mrt. 
metl ....... bQaDatt& llal•d ili 
meJlllll' lifJmel. BataY)'ll il.,....,.. 
Japae tetdlııertat ... Ro"8dia .. 
dlstalbmB ftrdlll .... _,. ...... 
~ ~ ~~ W MHıltfttt 
bOyft ... .,.. ... t.etldi ... 
Dl~ .. b'lall~ ... 
meıcta llilUna ~ ... ~ 
De ,.. ...... -.-.. ....... 

....... M W llllJI na_.. 
ı>a... .. nu!ıı tılldlrdllfbl ... 
Ja~ RolUda ~ .._. 
IWıi a'1ll'llitid tawı ...- --.. 
ıaınılf.h ..._ wn.o.wr. ıu.t A. 
poD ~ ..... ftldyttlb ... . 
lac4t .................. ...... m....._ 

rMrMM ....... ~ Batınıa 
ı&ılifMarlntb Mrtü ~ 
&ıll& ..... .,.eı&IM ~ " 
eOi1lith --NiM· ~ oriallill 
bllı&. prkl ~ mtperek bir re. 
tah mmtüul tem edllalehıit • 
blr•: .. -...ıııcw .... • 
.ciektlıdlr. 

Nlll - •"1di ~ BcWda 
~- •ta..,adW Japoi ... 
;ftıUDtn Wtt •==' tıiiıctld bJ. 
~. 

o % ' 5 .. 
italva 

"Irak ... ,i, 
........ ka ar 

slikllli .._ çar-

... mu,..,..n•a11 '' • 
...... - .... 1'1ıı•lılı .. .................... ,, . 
................ , .. ili\ 



~~===;;..;.._-
() 1 it. .. ~ ... ,: Ekmekler 

"::= Dattilo makinasi iJltik2n ya
~~ panlar hapse mabkOın oldu 
-~~::=-~ .·ı· e.:~ pastahanesi hakkında da 

Halk ilç gündenberi yeni cellli 
ekmek yemektedir. Belediye ik. 
tmat işleri müdürlüğü yeni ek
meiin pjlnle ve kabarma .kablli
yeti berinde tetkikler yapmış. 
tır. 

Belediye fmnlarda 4 75 gram.. 
Jık yuvarlak ve 950 grmalıık u
zun ekmek imaline ~ et. 
mi§tir. Tecrübeler muvaffakı. 
yetli neticeler verdiği takdirde 
ekmekler bu şekilde imal edile. 
cektir. 

üniversıta heyeti o=yarbakırdan döndü 
(Bas taf'afı 1 incide ı di. Gene bu müddet içinde civar. 

1200 otw-acak yeri vardır. Her daki goçmen köylerine de gittik 
gUn saat 17,30 dan.19,30 a kadar 12 bin goçmenuı. ıskln edildigı 
burada konferanslar verildi. Sa- bu köylerde her turlu hayat • 
lon daima dopdoluydu. Mc:sleld raitini pek mükemmel o arak 
konferansların tıbbi olanlan nu. gordük. Cumhuriyetin eskı de
mune hastahanesi binasında ve virlerle, mukayesesini de canlı 
diğerleri gene bu salonda mü.na. olarak burada bulduk. 
kaşalı olarak saat 11 de verildi. Haftayı bitirdikten sonra pa. 
Münaka.şalar da, bu.an bir bu- zar gtinu saat onda Diyarıbaıkır. 
çuk, lbazan da ilı:i saat sürdü. dan harelretle Ergani madenine 

~~keti BaDm~ • • tikArdan takibata başlandı 
)estı bir Harı.ya glld1 i 

.... IJga,U ile daha m~ Fiyat mıra;lulbe memurlan Bundan başka Şişlide, PangaL 
aldı. Ba.Umnlnr , 0 AJrde-~ ~ldndalti Kari. tıda "Hay Layf" perleme ve 
l'ebclerl hu harNn ~ mazı mik esl!fl.lnde pptJildarr pasta müessesesi hakkında da, 

Et ihtikarı 
yapanlar 

Ben, 1lk tahsilime Diyarba- geldik. Ergani bakır madeıı,i ıl€ 
kırda b~ladım. AçL' nutkumda. Gulaman Krom madenini gezdik 
ve beni, ilim payelerinin en yük. Her ilcisi oralara, yalnız mederu
aeği olan üniversite profesörlü. yetin büyük kudretini götürmüş 
iUne ulaştıran ilk }J.ocama şük- olmakla kalmamış, emniyet ve 
ran borcumu ede.dikten sonra, siikOn ıtiıbs.riyle de muhıte bü. 
ilk tam.ilin o günkü ve bugünkü yük tesir yapmıştır. Gerek gi. 
durumu arasında keyf ıyet itr a- elifte ve gerek gelişte 4emiryolla-

~ değil b y_. ----ı~ ~in bazı bir sene arfmda hiç bir sebep 
ha 

. ir \ıuutadır. • tefti§ llUI_._. - •...A l '1Vlkken H ... defa fiyatlan yük. selt-
rbı WiY<'J i dojl9dmll cins bavuf1an yüt.de 75 .a.ar .a ~- -... 

' teınin eden Jaa.zelgetler- attrğ:mr telbit et.miller ve as.hı· mek suçundan tahkiıkata başlan-
< t>ğlldlr. bi l .. ftı.-... te1>e»Dıdan Kari. oğlu mıştır. lstanbubm esaslı ve eski dert

lerinden biri olan et meselesi iL 
Rrinde ımeggttl olan fiyat mura. 
kabe bürosuna ~imeki bazı 
sürü sahiplerinin adamlarının 
başta Haymana olmak UY.ere ha
len Istanbula .kasaplık harvan 
gönderen merkezlere telgraflar 
çekerek, :lstanıbula fazla kasaplık 
!hayvan gönderilmemesini ve fi
yatların yüksek tutulmasını tav. 
siye ettikleri .ibbar edilmiştir. 

riyle bir mukayese yaptım. Ke. nmızm intizamı hepimbıde bü
miyet itıbariyle de gösterdim ki yük tesir ıbıraktı. 

f WU.J90A x-..a-•nT adhyeye Diğer taraftan asliye ikinci ce. 
a)<laları kara Av.r......- ~- a.T...._... za mahkemesi de dün bazı ihti-

~oca Osmanlı imparatorluğunda Dünyanm bugünkü şeraiti içinde 
ilk mektep sayısı 1913 de 3500 bu intızamı Türk idaresinde beL 
ve b~gu!1 uç mi !ini aşmış olar:ık / Ii ôaşlr bir başarı saymak lizmı.. Parc bir klıtıo bal.iade fiil• wrınif!eıdir· . . • h kAr davalarına ba.k:ıruştır. Mah-

'ltın:ı alınnınsı ile ifade ecB- Müddeiumumılık yaptığı ta • keme, Galatada daktilo makine. 
~ ~lar '(' hatt.& Akde- kikat aommd& Karlmanm bu ba. leri acantaı..ıw ya:pa.n ve 150 li-
M-~leri i--'.'tere 1m- vuııan gene F,eyoğlunda .Anza· •,-;~ 

11 bındır. 40 bin koyümüz oldu. dır. 
ğun:ı. ı:;-öre, c;ocuklarımızm ancak Hafta.run muvaffak olması ~ 
~t .. birini okut'lb.liyoruz. Bu- Junda birinci umumi müfettişi. 
nunl beraJ:le~ ~ köy enstitüleri in mız Abidin özmen'den en büyük 
ku~7!1ası ıl.e cumhuriyet hiıkQ- yardımı ve himayeyi görd\& 
~etmı_n bu ışi halletme yolunda Gerek mnumf, gerek mesleki .kon 
'bır plana nasıl ~rd·ği malöm. feranslarm .istisnasız her birinde 
dur:,. bulundu. Münakqalara i§tirak 

1 
• .1.116&.1 _._L.I:=.:;. ffftAa bavulcu :Estemat- ralık makineleri 350 liraya satan. 

.._.,,_nl:tecavfz ..- vur ~"'35 kirla satm aldığını, Fransua ve Rama7.3Jlln duruş-
~ ·-uaı lconuımak lmkim· dan yiiJXle .. 35 Jc1r koya malarım bitirmiştir. Her iki 

• 8u ınaharebeleıfn vadft!Bi ,kendisi~~= etm~r. Bu: maznunun da DO şer lira para ce. 
~ dyade menfidb'· rak ~~ F.stem&t hakkında zasma. 7 şer gün hapislerine, ma· 

elde edilen :raferler :nun üzertne . . ·1mı"""ir Her ğazalarınm 15 aün kapatılmasına ___ , ... _ı.gta gınşı 19... • ... 
~ twruz ed~ da USA' uhakemeeine ya- ve yazı makinelerinin 1.1e müsa- Fiyat mura.kabe bürosu, ken. 

di vasrtalariyle bu telgraflarm 
çekilip çekilmediğini tahkik et
m~ ve telgra:flarm çekildiği sa
bit olmuştur. 

Gene açışnnda ifade ettim ki, etti. Bu suretle }>u konfennslara 
1stanbula undan tam 50 küslir hareket verdi. Sekiz viliyetiıı 
Y?I evv 1 52 gu!1d.e ~el im ve bu. başında, bunların her birini w 
gün aynı } ~lu ıkı p;Uıı ~ saatte her iti nasıl bildiğini hayra.nlr.L 
aldık. DemıryoJunun Diyarbakı· la göıdüiilmüz saym umumi mü
ra da medeniyet ve emniyet p fetti§im.ize., sizlerin lisanınızla. 
türd.üğünU tebarüz ettirdim. bütün arJıadqlarm fijlaanlarmr 

aetlce verirler. Bu )mdar. iki maznunun nı deresine karar verilmiştir. 
]anda başlanacakW'· 

~ne':,:.-: h::::: Yüksek kaldırım ,~ ....... ,.,....... .... -Sinemacılar 
~~e:~ d. tamir ediliyor ,:-.ı ........ o-,..... zam iste ı 

'dlJın birer harp ftzlyet.l tıe- 1 --·lara 50, birİ.9lcİ Mecidiyeköy çarşı 
"'-~ek icap eder. • ~ lO k yolu da yap.Iacak 
~ için en mühim llidl9e nıevkilere. uı uş 
~· '1ığua Kllihmr teslim al· iatenıyor 
~~ ·rinci suuf sinemacılardan S., nğon silihı U8ıl ~ ~l bir heyet belediyeye S · 8a sllUı ne Silveytf;e, mu-.. a~t ederek film. sigo~a. v~ e, ne lıakt.a, ne de~ Dl&&&lfiyatıarının yUkseldı~ırıı 

' llu. sUi.b ancak Brttaaya ~v. ~ fiyatlara zam ıste-
'tltakutu le Atlaııük yola· il4:rı suıemacılar yaptıkları 

-..._- - lına.11r De elde edlJeblllr. ::;:ırbirinci mevkilere 10, lo.. 
lı..~~et meıilezl pmdlld caJar8 50, diğer .mevkilere· de 
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~ kuvvet.ile taııtelbaldl' taırWJ jij.vesinİ isteınek~ırler. 
tindedlr. Amerika De Beledi}'e mf,iraCa&tl tedDk etmek 

"l'a8mdakl muukeleJI -· ~ id.. 16pılan mUftMlele gla-
~ ~~. Nıtıe- Ticaret ve P~trol <?fiıi 
• ~ batan gemlJerlD ndidürlen geldı 
~ raJqtmlg )laJdet-

~ Ticaret ve1ıiJeti ~~'== Ya göre harbin ..,.... Şe(ık SfYYer iie uu-uıa- .. 

~tııgnterenln •ytatı ı 1 n MAAn ticaret ofisi umum m~-
d 

.. ,_ ya. .ı:;.....--· ·ı .n..-1. ...... 'hPi. 
" aşmaktadır. Bu l ua- dü" •• .AlıJiıet Cemt \.All .... , li""" .. ~ 
addedilse bile ehem· nı ~· S.. '-rbde ~ Wr ınize g ~ ı ... aaa.teır· 

~· lıne cllkkat edflecek o- I>ifer but petrol of"ıai müdtl-
""~kan '-ardonmm en prs• Jığına ıner~ da. .AJ]karaıd&
~ " " rü Talha ...... ~-k teJııimi· 
~i gemiler tnşasr, ka· ki temas!.~ ·uıw.1~~ 

~ilzden koruDJD881 gi- ze d~nı· üdilrün bu seya • 
S!:!en ibarettir. Atıaıı· tki _uınum _ •.--.ım, iaşe müs.. $!.: l bu §lddctH vazlye- hatıen~ ~iyetleri ~· 

4- il ediyorken beri ta- teşarıeat vermek ve yem di
lılt ..;:ta.aya adalanDDl 1~ :ıan~a J:r.<a•

1 
_ ,. olduğu malOı:n

ıa ~bbö8Une ına- rektıfler a m
lhtımau mcvcottar. 

dur· ...-c------
M - ~!'\ı~ında 16 111'f iikJcinı olacak 

balıkçı nide kul 
perakende hal şekl ---"'~ __ ft,, lan Mıeır çıw~ 

lanıl~ O cak 16 bal~I dük• = ~ ihava tePıatı ya. 
pıJacaktD' · . kkanJannın kapı 

Balıkçılar, du jsteDlİllerdİI'· 
yanında =arı ancak «DD· 

l{.aSal> aı~· 
de 16 • 20 ha~ - • 

- dükkinı bır 
B·r baınıacı k 1 hafta kapablaca 

urakebe bUrOSU nıe. 

Yeni sene içinde ya.pıluak )'Ol. 
.lann Jist.eleri ka.ymakuıdıklar
dan istenmişti. Yollarm listesi 
heyeti fenniyeye gönderilmi§tir. 
Mecidiye köy çarşı yolu şose o. 
larak inşa edilecektir. 

Mete caddesine bağlanan yol 
ayın 30 unda 34129 liraya, YUk.· 
sekkaldırnn ayın 26 smda 9660 
liraya, Dolmaıbah~ • Ma~ka yo
lu 19.987 liraya ihale edilecek
tir. 

Umumi bahçelere 
yeniden kanapeler 

konacak 
Belediye, umumi 'bahçelere ye. 

Diden kana.pe koymıya karar ver. 
miş ve bütçeye 3347 lira tahsisat 
ko)'lllU§tur. K•naı:ıeler ayı.o 26 
annda DJ'aJe edfleaıiktfr. 

Et Fiyatlan 
Fiyat murakabe komisyma, 

bugün öğleden sonra tekrar top
lanacaktır. Et mmtakalarmdan 
istenen malimıat geldiği takdir. 
de komisyonun bu toplantıda et 
fiyatları işiyle meşgul olması 
mukaıTerdir. 

Bot arsalara sığınak 
yapılacak 

Siper, siğmak inşaatı devam 
etmektedir· Vilayete ait hoş ar• 
salarda, sahipleri tarafından bot 
bırakılmış arsalarm bir listesini 
teııbit edilmektedir. Bu liste ha. 
zırianarak dahiliye vekiletine 
gönderilecektir· Bu arsalan1a sı
ğmaldar iDP edilecektir. 

Otobüı şoför ve biletçi
lerinin elbiseleri 

Otobüs şoför v~ bilteçileri~ 
tek tip elbise şeklı kabul edıl· 
nıiştir. 

Bu elbiseler koyu kahve ren-
ginde olacaktır. Elbiseler ttzerhı
de numaralar bulunacaktır. 

Fiyat murakabe bürosu bu teL 
graf1an çeken altı ld§inin isim. 
lerini ~ etmıiltir. 

Diğer taraftan, latanbula 
kasaplık hayvan gelen yerlerin 
vali ve ka.'.)'D18bmlarma birer 
telgraf çekilerek, 8011 fiyatlar 
allr'atle ~. tık gelen fi
yatlar burada sürü sahibi ko
misyoncuların verdiği fiyatlarla 
bllyük fa.rlc ~nnektedir. 

Mı~li. ~efimiz!n. Büyük Millet buradan da ulaştumayr vazite 
Meclı ırun bu ıçtima devresini aayaıım. 
açarken ~edi.ği gibi ''Türkiye Diyarbakır valisi Fevzi Gü. 
~r.besti bır r..ızanu cemetmiş na. rerden de l>(.iyüK yardım g<rdat. 
!1iı: ~nemleketlerdendir. '' Bizim Gene Diyarbakır parti mutettigi 
ıç ıntı.,aınnnız bu::lur ve benim Bay Münirle halkevi ve belediya 
kanaatime göre, d~a ı:ıizamı. reialerinden, 'bi!:hassa üniversite. 
nın esası da kurtuluş savasmm. nin de pifdan saydığım öfret
L zanm ri?~mı o~a!1, İstiklal ni- menlerimbden, huirukçula.rmuz. 
~ı~n-. ~ tıklfil ıç n ka:ı döken dan, doktorlarmımian çok sam!. 
bır milletın nizamı ve iooali bun- mi alaka ve ikram gördük On. 
dan başka bir şey olamaz. BaşL lara şU.kran hisleriyle yür~erL 
m~~. b~ niz:ıınm timsali olan miz dolu olarak geldik. 

Yapılan tahkikat ~ edilir 
edilmez bu sQıi1 sahipleri ve a. 
damları bQtiln vesaikiyle ve millt 
korunma :kammlı mucibince cum. 
huriyet miiddeiıınuwnfliğine ve
rileceıktir. 

ln~nü Y!i-.bu sebeple saygiyle an. Kolordu komutanı sayın Kor. 
eh~ gibi 3 konf_era.nısmı ~ general Galip Deniz ilme ve ilim 
!~ !1~ ~l~ıne taallQk etti· heyetine itfbarm en unutnlm•&o 

Permaat gı ıçm, sözlenmı fedakAr Tüıtc m ~rmiftir. Kendisine bir 
anasına hitapla bitirdim ve ka· kere daha &ilkranlanmm bil.. 

••Jllaelerl dmlığ.a f~let örneği olan Bayan dirme) i bae vazifelerimfmen .. 
~hıbe ıle onun, vatan hJzme. yanın. 

Volt miktan indirilecek tıne çağrrmalarmı öğünçle an. Gelecek haftayı Vanda açaca,. 
dun. fız. Değerli vekilimiz Hasan Ali 

Belediye tarafından yapılan Haftanın ~eyammca ~ hasta YUcel, dönüşte istasyonda bim 
teftişlerde pennenat ma.Jtinela. muayene edileli. On amelıyat ya- gelecek yıl üniversite haftasında 
rinin 110 voltla, ~ıştıkları gö- pddı. Muayene için müracaat e- ara.mır.da bulunmayı vaade.._;._ 

b'a~ ~e~ r~·==ibi=·~o=w=· =k=imae==a=erı=·=~=:vıilme.=· =~tir=·=·'=' ==~====:=~=-ve feci neticelere sebebiyet ver. 

1 JD=Ye. parmenat makinele- G o N D E N G o N E 1 
riııı kullamlabüecekleri volt mik. 
tannı tahdit etmiıye karar ver-

mi!ı. tetkiklere........... Kac ıurıo gOHivoruz? 
Anadoluya Göç K hk&ha, s vinnıek işareti-

Anadoluya yapılan göç 4i SO- dir. BUtlln hayatnnızca, 
na ermiştir. Mueret.Jeri dolayı- engini rdc ) olwıu kaybetmiş bir 
siyle .Aııadoluya göç etmekten gemic.ının deniz fenerini 8 .... a ..... _ 

vaı.geçenlerin ileri sürdillderi ma. maaı gibi "sevinç" i bekli~=-
~tler kabul edllmiftir, Kue. Sevinmek arzusuyla çalışıyor; ae-
retleri dolayısiyle yeniden git- vincnlcr arasında bulunmaktan 
mek istiyenler bu ay içinde~- boşlan )Oruz... Fakat şu garip 
ıkedileoeklerdir. tesadilfc bakınız ki, parlak bil" 

aevinç işareti olarak tanıdığımız 
Bir yaralama •'ka.bkaJıa", Edirnekapıda bir ka· 

dmm, bir ekmek bıçağiyle, •om-
Evvelki gece saat 1 mralarm. ıueunu yaralayıp hastanelere 

da Cibalide 4/1 numarada otu- dlltUrmeaine sebep olmU§. 
ran 17 yaşında Fethullah oifu Dll.nkll gazetelerin zabıta siltu-
Osman ile aynı mahallede 11 nu- nuna göz gemlıirken bu hldise-
marada oturan ethi .ebepeiz ye. yl okuyunca, hayretten dona kal-
re kavgaya tutuşmuşlardır. Kav- dun: "Bir kadın kOIDJjuaunun kah· 
ga sonunda Fethi ~ çeke. kahaama dayanamayıp, bıçakla 
rek Osmanı sağ ayaimdan yan.- dan raladı ı 

Yaral teda 
. aJ+--- cımuzun ya .•• ,,. Yazıyı 

Jamıştır. ı vı '""ııa. a. tamamen okudum; meeele ıı.nla-
lmmış, cari:h yakalananılc tahki- aıidJ. Meğer bu kadın, kom§Usu-
kata başlanmıştır. nun kahlı:ahumı, kendiafle alay 

Bir ayda 1355 köpek 
öldürüldü 

edUd1ği §eklinde tef9ir etmie ! 

1) Alaylı gUIU§ ••• Yukanld mı
salde görWıdUğU gibl, karpmıkinf 
deli ederek hazan bir cina.yeıte se
bep olacak kadar müthiş Akıbet
ler doğuruyor. 

2) Neıe gillileU. .. !lakbal lıir 
glllf1t ki, hayat~ ufkuna Z&
man zaman doğan ve hararetile 
illklerlmlze kadar IBmdığmm ha.
kiki 1Jl88J1 tezahllrll. 

3) Sun! gWilş, •• DU.nyanm en 
menfur, belld bır cinayetten da· 
ha korkunç bil' ağız ve yUz kw
rmıı ki, ardmda iğrenç ba fesat 
tab'losu bulunan hileli bir perde. 

,Fiyat Maıınıutpaşada baSID3 
murl&tl, rük8Ck fiyatlarla ya· 
satı.şiarını 'J. (lında bir ma
pan :Meolevı dillckAnında cürmıli 
nifaturacJJU!l ecJjlerek sahibi ad
nıeelıut te!'1ll?...+ir Meölevi, d~n 
Iiyeye venlını.!1 ... dukkinJIUD bir 
25 lira para ve ceza51na ~ıl

Albn Fiyatı 
Dün, bir altının fiyatı 26 lira Bir ay zarfında şehirde 1355 

75 kuruştu. köpek, 369 kedi öldüıillmüştür. 

Bu balamdan "gWflo" ter, bir 
kaç kısma aynlahlliyor ve her bi
rinJn, kendine mahsus bir ıkım 
feci, tatlı, eoğuk, hazin netlcele· 
rl var: 

{) Acı giilile... Bu tmma gil
lllllln, büyük bir hiJmıet ve fel· 
sefe eararmı gizlemekte olduğu 
rivayet edilirse de, yine kimse
ye nasip olmasını istemem. ~ 
bir gUlUş, gilndilzle geceyi bu
rukla tatlıyı, derinle satbtyi, Ja
saca gözyqı ile kahkalıayI -her 
ildslne de tam hakkmı \'emle
mek §&J'tile- bir araya. getir
mek gibi zıdlarm toplandığı se
vlmalz bir zarurettir. 

lltKMET llVNtB 
hafta kapannıası 
ınıştır. .. 

-20--
k • Kaftijede etti-

~ı. ne olaca · ·• b" - .v .... a . hizmete kafll ıze 
erimiz küçücük bır padiph mektubu 
,.,. . . -~•er ve unl Sultan 
vezirlik !~ J{albUki .Kan . 

TURK T ARJHININ ' 
BiR KAHRAMANUK 

DESTANI 

harikalar şimdiki subaylarnnıs ve era. 
tmuzdan da çıkacağı ve her mman çı
kageldiği aakerimizin halini bilenlerce 
ilJJerinde konuşulmaz hakikatlerdendir. 

··nderuuşler. u· . Makbul lbrahmı 
go raJJaıe ısı, nd" ve 
suıe~ .. saJAJıiyetiyle ke ınc .• 
paPY1 l;Ü~ • ~ eline ~JZ bı.r 
kil ıayin etti~ i Piyale paşa ~e~ı. 
ferman vernı~ ·hazretlerinin guv~sı 
· suııan sat . m~nde 

sı unduğu ve deniZ don&J1Dl&-
b!11. aıristiyan krall~,,_ fethine 
biltün galebe etın.61' ve ~- görill. 

kısa.si biz, zamanmımla o kadar yiğit. 
0 ka<kr muharebe incelfklqine akıl er
dirir, o kadar tedbirli, o kadar eli açık, 
0 kadar çalışkan, o kadar yumWjak ve 
bu kadar ahli.k yükaeldiılderiyle birlikte 
0 kadar alçak gönillltl tir zat görme. 

Bununla beraber bu yüksek askerlik 
kabiliyetleirni milletimizin tanmmış sa. 
yılı za.tlarma vergi sanmamalıdır. ÇUn
ktl milletin gocuklan, inandıktan Mu
hammet dini dolaymyle cihat yönünde 
ellerinden geleni yapmayı iki cihanda 
bahtiyarlık aerma)"Si bildikleri gibi ta. 
biatç& dahi 8flı1 ce.urlUık, kanuna uy. 
ma, mkmtıya katlanma, siWı kullanma, 
uğraşıp didi§me, yılmama gibi asker
liğe lüzmnlu olan iyi huylann hepsini 
toplamıe oldufundan, bele ve zaman .za. 
man kemali ve bilgE ilerlemekte olan 
mektepler ve ordular, tahsil ve tecrü
bede bozıtlma.z melekeler" katanmakta 
bulunduğu için TDlk cesareti askerlik 
bilgisi ile bir bt daha perki§titniden 
Kanije serdar w Jmrculanndan çıkan 

Her ne kadar uker değilsek de o 
yüksek zllmrede yetişmekte olan bun
ca subclylarm ne değerde bir takmı 
kemal sahipleri olduklarını gereği gibi 
biJdiğimimen ve askerliğ h r yUzrl 
bol bol sarfedilmekte olan buyilk çal~ 
malar ve konulan yasalar alaylarda da. 
hl subaylar yetiştirmekte ve eratın 
kahramanlık olgulannı çarçabuk mey
dana çıkarmakta umulduğundan daha 
çok koygun bir tesir göstermekte olma· 
sma bakılınca bllyüık askerlik kabiliye. 
timizin günden güne kökleşip iff-rliye. 
ceğinde ve geçmi lerimizden bahadırht 
ünleri dQnyaya velvele salan kahraman
ların haline hiç bir avkit iç çekintisiyle 
ödeterek baktnmıyacaJlmda şllphe 

:robiıak gi>i b~ v~~ gör
d··ğü ııalde, k~ifesiııin mektubu 
~ JslAnı gibi )[Uıçük bizmet-
Kanije Dl~ ~ve devletin 

ıniJkifat ~~ Jwc3Dllf bUIJ3klara 
=rliği beJÜll1 gibi ayım da ~ acı. 
kaldı- Bl!fJ8 y.-rl 
yaymt !.. . ıvletiD l&JUD& 
~~;ati ~ı. ~ deVlet müki· 
~.;).gı g()sterirdi ki nr4ı. SödiJl 
r:~.-., 

dik'' 0

Aciz düşilııcemUJe lkalJJ'B& Faizf'nin 
rahmetli Basan pqa, kendi .üzerine o. 
lan övünçlere iyiden iyiye yaraşır. He
le bu gazi, şimdiki gibi muharebe fen
ninin ilerlediği bir zamandan uzak, kul. 
}andığı !bunC& askerlik inceliklerini ve 
muharebe ayunlanm kendi tecrübele. 
riyle bulmuş olunca, ulafbğı IJ(ly(lktarihleza. 
fer üzerine dilnyamıı &erlik · 
rinde en şalı lbir ad brrakaft büJük1er. 
den sa:yJ1mak gerektir. 

JQ}dur. 
NAMIK KBllAL 

-BtTTİ-
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Musolini· 
nin nutku 
...... lp'a lllltkundan. 'fttld,)6J6 

it .... Jmmou c)UDJdl .._,._. 

VenıdfUk. Bactın. autJam mw n:=ı 
"'WIJ'onm. MuollnJ harbbl ~ 
cail "'8 Yaua lla.rblae ıekacidlm edee 
frlldbelnt, Y.-. llarMnla ~ 
, .. .....,..,..., aaıa.tııJdaa _,,. li"D-' 

•-kh-m ~ sördütl ::rar
clımlua ...... fQD)an .Uyleallplr: 

Bundan hqka Yrman ordwuınuı 

tncms yardımı olmık9mll altı ay da. 
y~ 9Öylemlk de mim· 
küDdOr. YUll&D ordUIU bıgi.JSler tara. 
fmıdan :baleniJ'Ol', ceydiriltyor .. t.ec> 
tıls edDtJ'l)rdu. BUttın ban lnınıetlert 

ıncuas tayyare '" ta~ 
tewekdl ediyordu. KesalUt tanare 
Jatl batarya ganm da lncWsıer kul· 

8DJ7Ql'du. Muhtelit Mrvhılerde galıpıa 
veya mtltelıauta llffatlyle hizmet eden 
ı:a,pıizJertn m1ktan 60 blndm ....,, 
foğlldl. TllrkJyenln yaptığı maddf 7IL1' 
dıın ~yetatzdi. Bunun kıymetf 
k! m~ TUrk Urunu bulmamaJrta. 
Jır. 

Şladl ltaı.Janm b8§ardıtı 1ıa deniz 
llfll'I :barbe alt but rakamlar 'ftl"IDek 
ı.t.bn. Bu nk•mlar GWIDde atın 

usadı.Y" dGfQamek " ~ beJet.. 
lerlmiaie ukeıi kun.tler\n ~t 
lıuluDduklan nezaretleri t&kdtrle ya· 
detmek IA.zımd:r. 

1 

Bugünkü Balkan 
vaziyeti 

.A.nlawtıuk, şlma.tde Koeva, cenup
ta Çamıdl m!lltakalarını alarak e-cnlş. 
~kt.U. 

Karadat, tatıkl&Unl tekru kazana. 
rak İt6lyaıı ntttuz dalreıılne glrm!§tir. 

1918 dan beri Itaıya ııe a!ya.at aza· 
lapna>•n buhm&n Kacarl8tan hudut. 

larmı pnlfletmı,Ur. Almanya da -
huaa dolnı ~ lnıdutlarau 
Sava DehriDlD lStMlne ceçlnnJftlr. Slo
vanyanm ll&1r kuımılan bwnılll reJline 
tt.bl bir ltaıyan vn&yetl olmqtur. 

Jl'abt en mtlhtmınf, Hwnt devletl.. 
nbı ıo a.ıar eoara tekrar dlrUm.eıddlr .. 
B'ırvaUatam )'eııiden ~ eden Aııte 
Pav1niC:'tlr. Allte PaTleviç, tanıftar. 
1aıt71e birlikte 12 9ene Itaı)'ada .ar 
ıGa kalmıfbr. P&vlwlç, ra,tat ıtaı. 
yanm M teaııQdllne gQTenebilecelf
:ld bilmektedir. Q~ ada1&nnm 
lfP.llle bocGn Ji'\ume'nlll letfJrt.H par 
lakbr. Çl1llldl bu llmaD Bınau.tuıa 
llacaristanın dentz malıNcl olarak 
kuıı .. ., l <> n lü• • 

Suriye harbi 
( BQf tarafı 1 incifU) 

Metulla bö1gesnde dil§man h~ 
lt m1*avemet ediyor ve Klare, 
İngiliz topçusunun kuvvetli faa. 
liyetine rağmen durmakta de
vam ediyor. 

Kim kalem balen l~izlerin 
elindedir. Bizzat köyıiin içinde 
çarpışmalar olmakta ve burada 
AVUBtralya J>iyadesl Vişi Jatala
riyle muharet>e etmektedir. 

ŞAMA 15 KlI.m.IET.RE 
MEBA.FlilDE 

Kutlü.t, 11 ( A.A.) - Kudi!s 
radyosu, müttef"'ı.klerin Suriyede.. 
ki terakkilerimm bahsederken. 
ezcimıle edmittiı' ki: 

Hila ild mUtt.efik kol, Sur'un 
a"bür taratmda ilerieme'ktedir. 
Başka tkl kol da. Şamm oeınulbun
dan ailratle ileri y\iriimektedir. 
lıferke.z kolu ise Merjayum mm
takamııda terakki etmektedir. 

Baeka koUann ileri unsurlan 
Şama yalnız 15 kilometre mesa.. 
fede bulunmaktadır. 

l:NGtLtz SUBAYLARININ 
CESARET! 

Kutlüa, 11 ( A.A.) - Aı1brt 
aör.cü, harektt haJdnnda l'I ma
IUm.au vennift,ir: 

Jngilis subaylannm çıOk cesur 
bir harekette 'bulunduklan bildi
rilmektedir. İngiliz suba.yian tıir 
beyu bayrakla Derra'ya dofnı 
otomobille ilerlemişlerdir. Bir o
blls otomobili harap etmit, fakat 
buna rağmem IBi kuıtuJan ld>ay 
lar otomdbilde ninmişler ve be
dele doiru sakin bir surette iler
Jiyerek oradaki Fraımm eul».ymı 
bulmuşlar w bu Fransız ad>&yr 
ile müzakereye t.şl1111111Jfardlr. 
Fakat Franaııl eubayı t.e.1bn ol. 
ma.yı reddetmiştir. Bwnm beri
ne I~ kolu hücuma gıeç:mje 
ve Derra l'hrtnf ~. 

Çörçil'in 
nutku 

___) (Baş tarafı 1 inciclı) 
memleket daMHnde llDJ1ecq1 aatuJı 

bunda1l çok farklıdır. Bu sebeble mı. 
ter Hor Beli§a 'mı... harbi.19 nuanUn. 
dOD ~ vakti Ol'dmlms ~ 
ııin pek fect bir baide o'ıduAımu .... 
bundan harbiye l1UllilğlDda lıaJuadu. 
ğu mOddete alt Olarak k.ead181DiD de 
meaul oldutunu 857}emek m~ 
tlndeylm. Biz o tarihte bUtUn eauıı 

harp levazmıı ve blllıuaa han. dam. 
tank c!atll toplar ftya bizzat tanklar 
pbl u'd en mllhlm all&alar huu.unda 
ııııokaD tıuu'laıun11 btr vuı,.tte W. 
laDUJ'Olduk. Halbuki ba .ıwııar aart 
lııarp&e hayaU lı1r e1ıenımi7etl babı 

cıldllklarmı o nldtt.ben Ub&t •tmfı. 
llırdlr. 

Ba ma mı.ter Bar n.u,. Qa1a 
kl&k&rak hıciltermba 'Belctk&dan ae. 
ldllrlcen dllnyamn • mııummeı a.. 
lılatllll .b7betmll oldutluD• ip.ret 
etmlf ... t.JVekildell la&rbe takaddüm 
... p 7&lml bir mul79 kadar ... 
IAmeatcmım •• memleketin bir d&lml 
Ol'du UadMma mub&df a.IUDdllklarmı 
.. buM nem- blıdt•m 1ıa ~ 
vtkıut N11119'9 phpn. bul1lllduglma 
tah•ttar etmMIDl ı.tAIJD1tUr. 

lıll8ter ÇGrcD nutJmDa 111 mrea. .. 
vam etml§tlr: 

Nutkumu el)yterkeD tetkfk ettltım 
ımaeıe ~ g!tmlf ve bittabi 
menabllm.lzln en mWılm. ktsmmı bera. 
ber g0Uln11De olan aakerterin tecblza.. 
tını detll blltna o taı1bt.aı:ı YUlyet.i
DI balı1I mevzuu ediyor n umumi tea. 
lıizataa 9* -ıır ... tb~ ga)'rl 
kAtl oldulwa11 " en alyade muhtag 
olwıan ııUAb1&rm Nlhe Mt en u .mıa. 

tarda .ıcta balu:Dltalun• ~
na.. BuD4ı&D dDla7I bDttıD -~ Bar 
a.u,a,. ,aJdetmek DIJ9tlnıte dlıll. 
llm. &kat 1ıa m•llede 1gec11stnm da 
bllytlk bir ~ ftrdlr ..... tan 

1

'&7111 lııllla •Mllnı!e llilllnet etmekte • 
dlr. o.en- blı)mme""•"' merlrezl 
lü• .. ..,. cılmaa " Sik Sik dentr.e 
~ılm•m heablle Kahlreden uzalcta L. 
ae de onunla ordu arumda d& pek 

mkl '* meea1 birUl1 ftı'dır. Zat.en 
bertıaDgl btr meaeleıım lıa lrn•nanda• 
1ardan biri taratmdan dlğerterUe mla 
bir llW'9tte fikir teat1.tl ~dan tet. 
k1k Ye brara raptoınaNJec:eflnl ta. 
avvur etmek pek ha,all bir .. Y olur. 

Bu emıada mebwılardan blrl son 
.asin bu Oç lruman4anm buıgtldne a
lt olduğunu 80l'Dla8ı Dz.ım1De Çörçll 
autıama 1fU auretle deTam etml§tlr: 

Asıl mtlldm meaele acın •öz1ln kime 
alt olmasında değildir. Bildiğime göre 
imdiye kadar kumandanlar a.rasmda 

hiçbir Uıtna.f ı;ıkmamllbr. ŞQphe yok 
ld onba harpte esaa unsurdUr. Donan. 
ma ba UDIW"tın emniyetini denlzıerde 
muhafaa etmeğe, denlzlcnn serbeat!. 
alıd tembı ey\ameğe memurdur. Ta7. 
Yarec:Wtln vuffsl iae ordu ve donan 
maya bllt11D T&rlfelerlnl ifa hususunda 
nuawaette bulunmaktır. Fa.kat ara.. 
larmda berhallli blr ihtilAf çıkarsa 

buraya mDracaat suretlle birkaç uat 
lçlDde b&UedebWrler. Bu kllmandanla.r 
ııuttın mell&IU anJanDda bal ne ma. 
keDettlrler. Jl'akat )'aplalı her feyba 
~ blM alttlr. 

Bllyllk gtındellk gueUıla'den 9agld 
Bono Holımda Hindhıtam &aralmda 
wrll• cevabm alel&de blr me.eıe gUıl 
tetkik edi1ecelt ,erde JapGDJBDID ~ 

nup alyasetınde çok enerjllr bir YUie 
Je& alm•ftPD' latemektadf.r. 

Yananlstan harbi 

Ç6rçil bundaıı. sonra Yunanlstan 
harbine geçerek §Unlan söylemiş-
tir: 

lılartta, muahededen mütevellit 
taaıhlıtttlerimize uyarak Yıınanista
nm yardmıma k~ karar ver
dik. Bu ha.J'eket, bi.sl tabiaWe, 
pıp, gölllnde hücuma :man. br
nılttiğı gibi Yunanlatanda da. ezici 

tNGtuz Bt7VOlll17 
TASAm.A:Nlln) 111 lDt! 

1 da WmdJ 8llJtedlll ftldt lrelldlalnla 

3det u.ttınlUğü kargııunda mağlfıp 
olmak tehkBesine manıs bıraJa
)'Ol'du. Bu mağl~ kurtul -
malt loia Yugoela.v orduuııun. ken 
&ıbıe teretttlp eden ı-oın oynıya. 
blbneıs.l veıyahut Yunan ordUl!IWlmı 
IDce ~enden daha dar bir hat
ta çekileOilmesi !Azmıdı. Eğer dür 
maıı Yunanistan derirecek olur -
~ mtltealtlp hedefin Girit olacağı 
~u. Mahalll ve genio bir 
hava thrt1lnlilğftne saJıip olan düş
man bizim tayyarelıerimizl Yuna • 
nistandakf meyduıla.rdan kovma -
ğa mllftlfü: oldu. Bu fafldyete a· 
detçe - derece üstün olan tay
'""8 nft~ulll.we
<1en düşmaıı tayyare meydaıı.la.rmı 
ele g~ kendi neftııe .kulJan,. 
mai& llU1V8ffak oldu. Bundan bq
ka saman iler~ havalar da 
dllıeldiğ:lınden düşman Kuçanıyaa 
bir p yeni tayyare meydanlarmı 
dan istifade imk&nmı da buldu. Gi
rlde taarruz b.rarlaştırıldığı tak
dlnie bunun hava Yolu ile nakle • 
dilecek kıtaıarla y~ işl
k!rdı. Bunun için düşman son d~ 
rece ilsWa vamt&1anı malik bulu., 
nuyordu. 

lle7l'll&, ll (AA.) - 01l .AJamr 
blldlrlJar: 

General Dentz her amıftlm ~ 
larm 'ft asherlerbt ate, hattmdald 
mUkerıllDei VUl,J9tlllf büdlrmekte ve 
alman llk İngiliz esirlerinin bekledik· 
len Almanıarm JV1De ll'ranaızlarla 

karfll&fDUJ olduklarmdan dolayı hay. 
nUeriD1 Uade etmü.t.e old1lklarml 
ili.ve qlem.ektedlr. 

Dffer tara1'taD blldirilc:Uflne ~ 
seçen~ rr... sun,._ a. _,.. ___ _.... ~ ..,...._ ..... 
m.1syoııu ile yaptıfı müzakereler ne.t 
tioeelDde 10.000 Uker ı&ıdenDek ı. 
temı, takat İngilizler buna IUD1 al• 
mWlflaa'da". ... İ.alilill ıecaTGdntın 

tuarlaamq cıldafuna "8DI 'bir delDdlr. 

TQl.bl OLUT FB&N8IZL&B 

Lol&Clra, 11 (AA.) - Londranm aa.. 
WılyeW mahfillerinde beyan olundu. 
tuna göre, Suriyedekl müttefik ordu· 
lar baklrmda bugtbı alman ı.&bu"ler 

mtıteferrlkt!r. lıl1lttetlk latalar anıa.. 
nn4a Tamıalu da olmak bere bir kaç 

7llz ll'n.n.mı em abmflardır. am1ıı
rm barp etmecSen mı teelim Glclukla • 
n açıkça bilinmiyor. Fakat btr m.Ut. 

tarmm Hllr Fraııaız da"f"UJD& taraftar 
oldukları anlqılmaktadır. Htır Fran. 
sız k.ıtalan Şamm cenubunda ·:ıava· 
da buı makawmetle karplafıyorlar. 

Vjfl, 11 (A.A..) - 0!1 bildiriyor: 
Dllnktl gün Surlyedeki Fr&mlll mu.. 

bftmeU. lıOttba muharebe hattı O-. 
rinde muvattald,..tle fa.,alqın•tır· 

Vlfidalt11d81lyat. 'Y&Zl.yethl gak pya· 
1U 'ID8DID1Dll19t oldalu :merkestDde"k. 
OeDaral Deat:s, herkeebı vuifMID.I 

J&pmakta oldotmıu '" maneTi,atm 
mUkeaunel buluDdupu blldirmekte
dlT. 

9 Haziranm aabrt bOlnçma flldUr: 

tıa bmmta tımıd4 :rtb1ltmete baklı 

olanlar aıumdıa - 9ClllUDC1llaıım -
aırmca.m otduiuna tavttlr •ttır-

mek -..rtm. 

Bu sırada amele mebU81ardaD Oıea 
vi1 mtldahale edeNk taarnmda bulun. 
mama doln& detlldlr, demlftlr. 

Bundan 90l1rS Çllrçll matkuDa ~~ 
devam etndftfr. 

Almanlar dıaha &ııltöaclllr 

KemlelletJa her taratmda fevlrallde 
....... ft iMiam• -hı)der .O~ 
~. 98 n••ı' IWl •1..r.•lıf..._ 
Jık yaptıkl&rmda fGpbe yok\Ur, lılWJ. 
telif memlelretlerdea w payttahtıar • 
dan &ldıtım hUer1arda bu ııutuklarm 

oralarda emntyetlbdlk " tetevvt.lş 
nltua pttrdlklerbd ~-

Dafti toplarmm:m ı.tDısan nnıaıet 
.aram bir 811J'ette artmaf& 'ba,Iaıruf. 
tJr. ll'a.kat De oıuna olsun techlzatmı. 
sm Almanlarmk1ne naaaran ve adet 
IUbany.11' kıyu kabUl etml,yecek dere. 
cede nokaarı olduğu haldkati eı.. 

revm bakidir. 

Giriti mDdafaa etmeee tefebblls et.. 
mek ve harbetmeden terketmek me
aellıd balı1s me'VZUU oldu. Glrltlıı mu. 
dataur kaıannda meanyet tAtkabUl 
etml.Jenler, Glı1tteki kıtalanmma ve 
Gtrit adam clvarmda faaliyette buJu. 
nacak donanmamıza çok za71f bir ha, 

ft IDll.aJaereU J'8PllabJlecet!nl bDmf. 
:prtanJı. 

Çllrçfl ''mubatua edeceftııJsden ('. 
ııiz oimac:lltmm JW!erf m.Ddataa et· 
memeniz icap ec!erdi,, deyenlere cevap 
1'Vdiktm 80DJ'& .ısztertne fGyle d8ftDl 
etml§tlr: 

- Yunentnana hiç gltmemı, oldu
tumun veyahut GirttlD mlldafauma 
hiç lqebbU. etmemı, bulundutumıızu 
tuanur edlnia. Almanlar fimdl ne
rede olurlardı 1 Daha ~ Mf..tnlıl 
'blda,.unde. acaba, 8urt;Je .. Irak'& 
~ otmasJar mı ,,. Jrana Ueıimıef9 
buırlamnakta balıınmnlar mıydı r 
Allllanıar, bu harpte bir 90k saferler 
kaza-:ıdılar, kolaylıkla bflyD.k memı .. 

AntoneskO 
Berlinde 

Sahil ne Hermon dağı aramnda bO.. 
tım cl8pnan htlcmalan seri pOaktlr
tWmll§tUr. Ve blltQn Fran.sız mevzile. 
rl muhafaza edllm.lştlr. Hermon De 
Oebell Dlb1as arumda. lıa.mD durdu. 
rulmQfbar. rranmsıar bul noktalar
da ~tle tll1lbJıll llDtıııma 
yapm~lardır. 

Hava kuV11'8Uerl. fııglllz kollaıml 

lldıle~e bombarltılDan etmf§lerdlr. 
çmde. Fın.t u.rllade, :yaJnDI din. 

Fraumıarla lıılr l'DclUz mot&ill mut. 
rezeel araamc!a temu tMll d""lfUr. 
lngWs mlltruealne topoa mou.beret 
etmelı:t.edlr. 

~ Jrayıplan bJaedtllr d9Ncedr 
dlr. 30 baar tank tahrip edUlatJ, • 
baaalıardmaaD ta)'Y1U'elll dtlf1Jıillmlt
tQr. 

Almanlar aıra .hallAde yekdJr 
l'er1D1 takip eden daim! tayyare mey. 
danlamıda lıılrlDdm dllWbı• açmak 
nrew. meumertne van.bWrler. ı... 
cekJert bir ta;nare meydanı genk 
ll'delnat ttıb&rDe gerek yedek depola. 
n YeJa ata VeJa taaaırct nokta! aa. 
armdaD J1lksek derecede teclda edD.. 
Dd§Ur. ~· •mıada ta~ ııa.. 
yt1k Avrupa ebpreaierl De 'belll .... 
lı hatlar 1lserlnden de eevkedebiltrler. 
tnaa bir bil kol&Jbklara bakar, 1dr 
de bizim ~blmua gibi tayyareleri 
kafea b&UDdeki aandıklara yerteıUre. 

'* babı1mub1Uar &flD&k auretOe ec.. 
llUlıl ~b.71 cıo&afarü Kmra kadar 
eevke~ ve orada bu ta)'1V91ert ,..dm kurarak çartanm 79-ıımalı 

IGs&ıODe pUrlrM aradaki utm tar. 
la k~ tebarb etttıtr. Bun 
b1llla etmek !çın dl)>eblJtrtz ki. Aı. 
mao1Ar b&sler iGlll battaJar ZIJ&ID! S. 
:ıap ~ lıılr lfl birkaç atın l.geriatn,. 
de Japabllmektedirler. Bu mUtaıa bil 
l::sma .AJm1n1ına prkıaD prtıa dol
nı bir &Tdet hareket!ne tefebbtla et. 
tfldert vakit ba bareketiD c:ok 11er1 ya. 
.... .,.leolll llOktumdıuı ... bl!h·

ı..n-.,. MrlwlCt bir lsW& c.te' 
*8 bllmnmdan C:Ok mQhlmdlr, Bat 
ortqarkta kabil ol<fulU kadar MJlk 
'9r •• kutlftt1 .UOUda getirebilmek 
lçbı eUm1zden gelen her f8)'1 lllUlde 
J&Ptııımuı gibi .tWde de, ıat1kbalıde dt 
JaP'loe.P Bu bir tanare •• •• 
delil. yalmıl .... ,.ıms D&kJ1ye ..... 
ildir. Bu da n.pur toaıa&toaı Mcınatntııı 

=========== Ublmd&D delil la.arp fll'&ltlnla im. 

ingilterede yaptır 
ğımız feribot 

Bir İngiliz kaptanı larahndan . 
getirilerek teslim edildi 

balar eVlerde tahn"batı mucip ol. 
JD1ıll} ve sayiata sebebiyet ver
miştir. 

batı dahlllnde nakllyatm ..... 
manıara mtıteY&klut olmasmdaa -. 
uıe.lrd!r. 

Bir yangın çrknuw, fakat stıı'· OrtafUld;ald llaft ~ 
atle ibastınlmrştır. BUtlin Bivı1 Dl11ht.nt mel'bllen tab1m.l mwlelıl, 
mUıdafaa servisleri vazifelerlıı.i blltamet ı. ıa-takt meau!QıeU _. 
eUktln içinde ve çok mükemmel noktada tamamlle Glıerlne slPMkla 
bir nrett.e ifa etmiştir. Alçak berabw, Ol't&f&rk bqlnımandanJıtmm 
bulutlar, dÜ§man tayyarel~ ~ dabbtnde bir m..ıecur. 
aklanmaıma yarda etmif ve Mlı!ltem ıametıer uumd& meaa1 
tayyareler, bulutlarm .dığt 1ıMftdert tıClJ1lk 1llr latt:ıam. altmda 
.mıanlar Dike hileumlan Y&ı:>. Cll"Q&1l etmek~. HaYa ımw"6ıd 
lllIŞtır. · ~ kUmandt.m Ealdnıdıa '-fko trt 

• ..... 11 (IUıtulU - Devlet 
Dıaaiz Yon.. taratmdan İılliJte. 
1'878 ~ olan 800 bı. 
~ lbııel:ıat fribot aıemilıi. Mer. 
sme l'!lmil \'9 bt.ynık omne 
meruimi yapdm .... 

eoo tıonhık o1an "'9IDi. büti1.n 
anlJ& vapuıianmmdan bO;JUk ve 
taınmaen demirdir. 

Merasime iatiklil lllU'fİYle 
haelammıt. vali namına meırtup.. 
çumm v4!1l"difi 1ma bir hit2IJederı 
soma amıvt Kandne bdar p. 
Umdıl 'olan _. ...... tngL 
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, - V AKIT U IL.ı\Z1RA.N 1941 

Gül kupası atletizm 
müsabakaları 

f stanbul Bölgesi Atleti:mı A.. 
ıa11lığından: 

1 - 15 haziran 1941 tarihin
de Gül kupası atletizm müsaba
kaları seçme Ye finalleri Robert 
ollej sahasında yapılacaktır. Seç. 
melere 15 haziran 1941 pazar gü
nü saat 10 da başlanacağından 
iştirak edecek atletlerin saat 9,5 
da behemehal ollejde hazır bu
lunmaları 18..zrmdır. 

2 - Aşağıda isimleri yazılı 
hakem arkadaşların lutfen teş.. 
dfleri rica olunur. 
Baş hakem Adil Giray. Saha 

komıseri A. Nadolsh.-y. Çıkı:ş ha
kemi Nazmi Tüfekçi. Bitiriş ha
ke:mleri: Dr. M. Ali Aybar, fvlr. 
Robers, Firüza.n Tekil. 

Saat tutanlar: Prof. Skot, E.. 
nis, Dr. Nureddin Savcı. Suat. 
Mr. Al!en. Ragıp Sezgin. Neri
man Tekil. 

Atlama hakemleri: Cemil U
zunoğlu, Y. Skindris, Melih Sağ. 
tür, Haluk San, Hayati Özgan, 
Selquk Çağıl. 

Atma hakemleri: Agopyan, 
Sudi Aziz. M. Kazrm. Suat Ke-

sim, İhsan Örücü. Tahsin Ard·ı
man. Mufahharn Elmen, Turgut 
Ata kol. 
Köşe hakemleri: Bn. Mübeccel, 

Bn. Jale, Bn. İfakat. 

Güreş Müsabakaları 
lstanbıtl Güre:~ A.ianlığındarı: 
Bölgemize dahil klüplerin se

çilmiş güreşQileri arasında 15 ha.. 
ziran 1941 pazar günU Grekoro
men güreş müsabakaları yapıla_ 
caktır. 

B'.l müsabakaya girmek üzere 
seçilen güreşçilerin isimleri aşa
gıya Grkarılmrştır. 

Fatih güreş klübü salonların. 
da yapılacak olan bu müsabaka
ların tartısı 11 den 12 ye kadar. 
dır. 13 de başlryacak olan müsa
bakalarda 2 kilo tolerans var
dır. 

56 kilo: Emin, Fehmi, İsmail, 
Muzaffer. 61 kilo: Halil. Manol, 
Bektaş, İsmet. 66 klio: Bekir, 
Panayot, Hasan aradeniz, Mus. 
tafa Çakır. 72 kilo: andemir. Ze· 
ki, Faik, M. Ali. 79 kilo: Hüse
yin, Ali Ahmet. Nuri, Rızrk. 87 
kilo: Mustafa, Adnan. Ağırda: 
Koban Mehmet, bmet Samsunlu. 

~--------------------------" "'·aırklye camaurıvett · 

·zıRAAT BANKASI 
Kuruluş tanhı. 1888. - :)erm.ayesı: 100.UUU,UU(; Tiırk Lira.21. 

Şube ve Ajans adedi: 265. 
Zi1m ve tıcari 'un nevı banka muameleleri. 

Para blrlktlrenlere !8.800 Un ikramiye 9erlyor. 

~t eanıraamoa IDlmbarall ve Cbbarm:Z ı:asarruı ııe~~-·· ·-··~ ım u 
10 oram bUlUD&Dlara -.eae • ııeıa çekilecek ·kur"• il" a.eaıtıda.k1 

p.IADa gôre ı.kra.mjye dağrtılaCE'ltttr. 

ı aded 1.000 ıırahJc 1.000 Ura ıoo aded ıso Uratııı 6,000 lire 

ı • C500 • ı.ooo • J..20 • "· • (,800 • 
ı • '!.~O • ı.ooo • ıRo ·ıo s.zoo • 

10 • 100 • (,000 • 

OIKKA T: Elesapı:anndak:! paralar bir ıııe.ne tçUıde 60 tıradıın &şağ 

~yenlere i.kramiye cı.ıctıtı takdirde % 20 tulasiylıo verOe<'f '<'1' 

Keı;-i " · ": ll Mart. 11 Haziran 11 li:;-ıoı. 11 Blrlnclkt!.nun c:a.rlhle. 

rinde yapılır. 
.... am:ıım ................. .allla .......... .. 

Teknik Okulu Satın Alma Komisyonu B~
kanlığından : 

CL~st :\liktıı.rı Kilo Tahmin bedeli Lira 

Sade yağı 

Ekmek 

Tavuk) 

Hindi) 

Yogurt (Sılivrı) 

Yoğurt (Klis~) 

sut 
Kaymak 
Tereyağ 

7500 

70000 

3000 
2000 

6000 
6000 
5000 
150 
3(1() 

1.0875 

8925 

2250 ) 
1200 ) 

34:)0 

1560 
450 

9i'i0 
171 
4~0 

3611 

Odun 75000 1020 
Yılct.ızda buhmao 'r<'knik Okuıunun 19U Mall yılı ihtiyacı olan yukarda 

• cıns ve miktndle tahnı!n bedell , :'i y.ızılı 5 kıaıem iaşe ihtyiacı 5 ayn şartna
melerine :;öre 2ll.6.9H t::.rihine r.u.'Jt'&yan Pazarte~i gUnU, sndeyağ saat (15) 
te, ekmek saat (15,30) <la, tavu~ v<> hindi eti saat (16) da, Yoğurt vesaire 
saat 116.15) de, odun saat (16,30, da, sadeyağ ve elınıek kapah zart usullle 
ve diğerleri ı:çrk eksiltme ile ih<ı..e:erı yapılmak üzere Yilkııek Mühendis 
V.ekteb! muhasebcsindo toplana.ca~ olan komisyonumuzda eksiltmeye konul· 
muşlardır. Sade yağru i:k teınin.ı.t.ı ~815) lira (63) kuruş, ekmeğin (669) lira 
(3">) kuruş, T.ıvuk ile c;ndinin (258) lira (75) kuruş, Süt ve Z.rti~takkatının 
(270 ı lira (83) kuruı: ve Odun.H ;se (76) lira (50) kuruştur. İsteklilerin 
nrtnanıl'lerl görmek ve ilk tem•na: yat.ırmak Uzere eksiltmcdC'n bir gun ev. 

vcline kadar Be§i.kttı§ Yılaızda ·., .. .:nan ok:.ılumuza ve eksiltme gilnU de GU. 
mUşsuyu.-ıda Yüksek ?:1:U.endis M~:ttebı muhE>ııebesine gelmeleri. Teklif mek
tuplarının eksiltmeden Mr saat evveıme kad3.1' makbuz mukabilinde verilmiş 
bulunmruız lllzımôn. Posta.da va :i olacak gP.clkmeler kabul edilmez. (4477) 

VAK iT · matbaası 
K'ita o kısm ıa ı 
tanzim edip 

qeniden 
açmıştır 

Kitap, mecmua, gazete basar. 
Tabiler n~mınP dl:,:;;.; ;~ıeri alır. -----

/' ----~----------------------------------------
' 

KAYIPLAR ) ---
29.1.931 r.a.r1h ve l/39 numaralı ee.. 

zaha.nem nıhsa.tiyeslni zayi ettim. 
Yenisini alacağımdan hükmU kalma· 
dığınl ua.n ederim. 

liastamoııucıa.: Kastamonu EcZB.A 
ha.nesi Sa.!ılp ve Mesnl Müdllrtt 
Cemal DanJı KaradenJz. (86l&ı) 

~ :(. ııJ. 

Çatalca Müstahkem Mevk1Muhabe.. 
re bölüğUnden S Teşrinievvel 933 te 
e.ldığım terhis tezkeremi zayf ettim. 
YeDisi.nl çıkaracağnxıdan esk.:18inin 
hükmü yoktur. 

~~ ~ ~ 
:~\f\ PARA ~ \ RAY~T YARIŞININ 
- 'oiREKSiYONUDUR 

1'1. Clemll oğla A. Sezal 
Tevellüt 824. , :"f. iŞ BANKASI 

Küçük tasarruf 

hesapları 1941 

ikramiye planı 

' ~ :(. . :(. 
Beyoğlu Yabancı Askerlik şubealıı-

1 
den aldığını (49) numara.da kayıtlı 1 
askerlik vesikamı zayi ettı.ın. Yeni.si
ni rı.la.cağımdan eskisiD1n hllkmU 1 

yoktur. 1 
lstanbul: Aksaray Horhor Kınk 
tulumba sokak No. 2S/l Karade
niz Memıuca.t fabrikBAm.da mu
vakkaten ikamet eden (S2S) do 
ğumlu Dursun oğlu Yusnt Sofa ; 
oğlu. (8616~) 

-!. o;ılDELER : 4 Şubat, 2 Mııyıs 
ı Ağustos, S tk.inctteşriD 

tarihlerinde yapwr. .. 
J 941 İkramiyeleri 

-ı adet 200Cı L.lık = 2000.-Llra 

,) 1000 .. = 3000.- " 

Ordu a.'ikerlik şubesinden aldığım 2 • 750 • -= 15-00.- .. 
500 .. = 2000.-
250 .. = 2000.- • 

askerlik tezkeremi zayi ettim. Yeni.si· 6 • 
ni aıacağmıdan eskisinlıı h\1km1.l 8 • 

1 

yoktur. 133 • 100 .. = 8500.- " 
Tophane Kafesli sokak 22 numa. 

1 
~ • 50 .. = 4000.-

rada Falkbey kahvesinde (820) soo 20 " = 6000.--

doğıımlu 'Ali oğlu All (86165) ----------~ 
:,. :(. :(. 

928 Mayısı içinde Beşiktaş süva i 
silc\hSIZ bölüğünden almış olduğum 
terhis tezkeremi kaybettim. Ye.DiSlnl 
çıkaracağnnda.n esklsin.in hükmli 

yoktuı:-. 
Rl.zenin Fener ıııabaUeslnden Re
tıel> oğlu Emin sak. 819 (86166) 

~ ~ .. 
Fatih Askerlik Şubesinden e.ldığmı 

aakerlik tezkeremi zayi ettim. YenJ
sini alacağımdan eskislııin hlikmü 

yoktur. 
İstanbul: şeh.reminl Merke~ 

fondl Albayuıde cami.si 20 numa· 

ralı evde 1820 doğumla İbrahim 
oğlu Mehmet Yörük. (86174) 

MQhammerı kıymet 'l'tmlnatı 

Lira tiara:ı L. lL 

Bekir Sıtkı Kunt' un 
. Hihayeleri 

HERKES KENDi HA YA· 
TINl YAŞAR 

- İ)iler içlndo bir kötü - Ba.ba 

ve kızı - Kanca - Yaldn -
Daire 

Fiyatı 50 Kuruş ı 
v AKiT Kitabev 

4190 &28 t'iO Bcğazi~de BUyükde:rıede ve caddesinde va.-
ld eski 16 yeni 29 ~ı La Piyer Oteli na· 
mile maruf rıa.hilha.ne arsası. 

2596 3&9 40 Eskô Ayazpa.şa yeni Ömer Avni mahallesi. 
nin eski Beşir Ağa., yeni Emektar sokağında 
eakl 1, yeni 5 sayılı ahşap ev, 

H;Ofl '150 Bot,aziçinde Sarryerde Dere sokağında eski 
100,100/l yeni 56 ~ayılt ahşap ev .. 

300 4.5 Bof,a.zlÇi.nde Boyacı Köyünde Re~ıtpaşa ma . 
oa.lie~nde Mektep sokağında eski 1 mUker· 
rer, yeni 84 sayılı ahşap ev. 

1000 ı 50 Ha."köy Keçeci Piri maballcslııin Çöplük 
~.okağmda. eslti 4 mükerrer, yeni 12,14 sayılı 
MfillP iki ev. 

Yukarda yazllt f;et.yrlmen~uherln mlllkiyctleri peşin para ile satışı 

10.6.IH:ı. tarih!.nden itibaren otuz gllıı müddetle pazarlrğa. bırakılmıııtır. İstek· 
lilerin valtıf Al>ar ve roa.hlC.la.t ~ıı.•c.-mine mllracaatıan. ı 4514) 

Türkiye Cumhuriyet >1~rkez 

AK TIF 
K:aaa: 

Altru: Sa.ti Kilogram 72.604,515 
Banknot . 
Ufaklık . 

Da.blldeki Mnllabfrler t 
1'11.rk LiraBJ 

Hartııt.eld HuhablrJer ı 

• • 
• 

Altın: satı Kilogram 12.937."317 
Altına tı:ıhviU lcabD ııerbest dll· 
Yizler . 
Diğer dövizler n borçlu Klirlng 
bl.klyelerl . 

Hazhıe Talırillert : 

Deruhte edileıı eYrakı na.kdlye 
k&rş:tllğı • 
Kanunun 6 • 8 maddeleri.De tevfl-
ka.n Hazine taratmdan YA.ld 

..,t:.edlyat . • • 
Seoedat C&r.daıu : 

ncar'I Sen.edat . • • 

{ 
f:aham ve tabvUAt cthdanı ı 
·Deruhte edilen ena.la nakdi· 
yenin karşılığı esham H 

ta.tı'rila.t ltibarl kıymetle 
&erbetıt Esham ve Tabvll&t ı 

AT8Jl1!Jl:u ı 

A.ltm n dönz üzerine &Tallll • ı 

TahTilA.t tızerine aTa.na • • 
Hazineye kula vad &Y&na • • 

Ba.ztneye !850 No. kanuna caN 
açıl.an &ltm kaZ'filık1ı &T&D.I . 

Hissedarlar • 

KuhtelU • • , • • • , 

102.124..058,03 
8.610.192.-

538.880.14 

466.431.15 

18.197.370.87 

44.'372.630.63 

158.748.563,-

21.253.171,-

275.521.872.19 

4.6.0H.643,93 

7 .899.526,12 

4.741,69 

"l 808.722,-ı 

167.684.9:?ü,75 

Teldbl 

Lira 

111 273.130.17 

-166.431.15 

63.070.001,50 

137.495_3!!2,-

275.521.872,19 

03.944.170,05 

175 49~.390.44 

~.500.000,

, 9.948.400,75 

831 717.788,25 

1 Temm~ l9a8 tart.hinden 1t.tb8.re.n. 

ıstanbul Bel od ıv•• 1 

ııanıarı 
Ta h.Bed. 1'1< 1'em. 

619,7'l 46,48 .H.ı.:ın.iihJsa..- .naa. .tıefikb.:ıy sokağ111da. 

ev 
79 nuına.ra.11 

ı:ı.r.!~azmm 31ıt ı~1. _g-8/l 0uınaral• 
Cl9,;:>0 46 Bck'ehte Mauo1ya sokag-tnda 6--6/1 

ev ukazmm .Jatışı. 72_.7..-'ı'tl ııu· 
1271,93 95,39 Bıf::ıelue Be~.ıi Rumeliht~ı:.rı caddesinde . ~ 

.na.t;ı .ı ev J~1kazı.nm sa~r!}ı. ıı Ud ev ıı 
1595,24 119,fl4 Bei:>Lkte Mac.oıy:ı sokağmda 11-13 nuın&ra 

0 ..,.,,.-l 
.cazmtL satışı. d sinde ,,,,. 

1021,00 i7,03 Unka:l-'anında .\.bılillezeıpa.şa Hisaraltı cad e 

numa~aıı 1''alı~ ankazmın satıŞL ll ~ r&rç~ 
Tô.h!:ııin bedelleri !le ilk tAminat mikd.ırı&.rı yukarda yazı ş.ırtııaııı~ 

ar.kaz satılmak üzue P.yn ayrı n.ç.k artırma.ya konuıınuşturz.r.6.9~1 cu.ııı' 
za:.,ıt ve muameıa.t nıildürlilğil ;.aleminde goriilebilir. !bale >tJl 
giinJ saat 14 de Daimi Encümend .. y!ipılacs!<.tır. <!Ülli:l ıııus)') 

'l'aliplt>rin ilk temır.at ma'.tbuz veya ıncı<tupıarllc ı.ııa.ıe 0 
1t.53•l 

saatte Dal.mi Encllmeı:cıe bu!lli!;:r.:-..:.ar1 ıazı.ıncır. .... 
'kıllı.li; hiras.. Uk tem.in..ı.tı e,f 

------- tr: ı:ıuıııtrsJI 
· 'e ı... ~•t.JIS' 480,00 S6.00 Şehza\!(?bE>-"ında F2vzlye ca.ddesını:ı o1uvs.I<"' 

• · de~ 
~.Ot 51,0Cl Kadııtti.)'illıc.ı: Ca.fer&ğa mahalle_sııl 

5111
. 

ne ca:.lde!i!nde 1 uumaralı dükkA.ıl· !l1 ~·stnı• şeSI 
300,00 22,50 Bab!Aıirlc Lalıı.hayreddi;ı mahıı!le.5~~8 p:ıedrertılı 

tan 801'.c.~l!'Oa 5 .numaralı HaCI seş rtüı ı:ııeıll 
195.0C. 14,6:.' Yükselrltaimrımda Ku!edibinde ~et ~ 

dlll!ll 
maha:lı. t.ll No.11 .~ 

278,00 !?C,75 fepe!:ıJ.<;.U•l!l Meş7..:Uyet cad.de uınııratı d~ıı1'A.Jl 
120 00 9,00 I'epe~ı§lllau Meşrutiyet Cad. 10 n ıı.rslf dUI> 

11
,_ 

lOC,OO 7,50 reper.5.:ın..:~ Me~rutıyet cad. H n~asfırın sO 
28,00 3.6<; B~ikta~ta Sinan;.ıaşa mahaııes.ıııln ~ 

~ınaa ~ numaralı cnıkka.n_ .,.ı;atd8 y ıı 
Yıll;it kira b<:dclı n.unammenıerı ile ilk teminat ;ı:ııikdarlatl .~ ıı.~'f'1 8~

1

e. 
uzere ıı.ı .. ..ıı t.' 

Ztl1 gayri IDf,nlcuJlcr birer sl.'ne m!lrldetıe kira.ya verilmek udUfJUb- eııde 
artı!'maya kor.uJmuştur. Şartn3ree13:ı Zabıt ve Mua.ınela.t )! ııı1 gııcUııl tlJIU 
mindP. gbrUJetilir . ttale 27,6.94-1 Çuu.a gUnu sa.at 14 de oai !]e 1ııalC g 
yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat ma.kbuz veya meıctuplar! 145SSI 
muayyen saatt· L'&imi EncümP.n<!e !lu.ıunm<ı.ları. 

O . "t R kt"· 1 ·· .... ·· d ı:ııfil'd nıversı e e or u qun en : ıeııeıı.fll ! 5,, 
Tıirk lnkııabı tarit.f derslerlnd~L muvaffak otanııyaD .ta ııoııle~11 

ll\mıll inıtıhanları H<ı.zlranm 23 Uncu Pazartes! gUnU saat 9 da 
!onunda yapı:acal<tır. (45t9) ,......-:: 

AlAkad:ırlar;r bulunma.ııı. ~, 
c -=z una w:mwca wz:s .a# .. 

Otel yapumaya e~vanşıı 
kırallk bına 

\'adıır ve aydınllk bir bina ki11llı1'trr. 
Vakit gazcksi i<la.r~h,•rıe~in" müracaat. 

Sa!ıibi: ASIM US 
Umum n~rivat1 idare eden: 

Bankası 7 ' 6 / 
PA St F 

Serına:ve 

Cbtiyat ak~ ı 
Ad'I "e fevkaıaae 
Hı.ı..."Usi 

• • 
• 

l"deYUldeld 8anknotla1' : 
ı)eruhte edııeo eTt'a.kı nR kdlye 
Kanunun 6 . 11 ıncı maddelerin@ 

· tevfikan Haı:lne taratındarı •ıı ki 

1941 

7 Ci::?2 OlP.11' 
s.000.000.-

15~.748.563.-

tediyat .!1.253.171, · 
Derut:ıte '!<lileo eYT&lo o&kdlye 
oaıuye:!ll 

Karştllğı tamamen aıtın olarak 
ua.veteo tedavi.ile ll'&Zed1len 
tteee:kont mukabili Ua•eterı teda.. 
n.zed. 
Hazineye yap ·~., aıt ıT"J karşrlıklJ 

a.Tanıı mukabil! 3902 No.lı kanun 
muclblııce UA.•eteo tedaville va-
zedflen 

MEVDUATı 

l'l'rl< Llraa> : 
Altm: Safl Kilogram 

• • 

877,150 

38150 No. kanuna göre Hazineye 
a.ctıa.n ava.ne m.ukabW teydJ olu· 
ııa.ıı altmıar: 

SA.fi Kilogram 55.541,930 
Oivlz Taahhtıdatı : 

Altma tahTili kabil dövizJeı 
Diğer dövizler .,.. aJacakU Kll· 
rmg baldyelert • 

Mu.htelU. • , • • • • e 

13 7 495.392. 

t'!.OOO_OClO. 

250.000.000, -

1 ıs.ooo.ocıo,;:: 

68.207.126,lC 
1.233.782,0Z -----

78.124-167,9( 

2•.665.770,24 

Iskonto haddi % t Altm llzerlne &Y&DI % 1 · 


