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I skenderigege gitmekte olan
1 

Re/ ah vapurumuz battı 
Vapurun torpil ile mi, yoksa mayı·nıa mı 

Acaba Türklere: / battığı tahkik ediliyor 
"pişman olacaksı- Kurtulan 50 kişi 
nız?,, diyen Molotof Mersine getirildi 

sözünü şimdi 
hatırlıyor mu ? 

Yazan: ASIM US 

Ankara, 26 (A.A.) - Haber aldıg-ı. kişi kaclar Mersine çıkmıştır. 
mrza göre Mersin elen !skenderi) eye Dift('eı Ierincl('n dahrı bA zısının da 
hareket etmiş olan Türk bandıralı kurLarılacag-I Umit edilmektedir. 
Refah vapuru maalesef batmış ve i. Vapurun bİ!' torpille mi, yoksa bir 
çlnde bulunan 185 yolc~ ııe vapur ma~a çarparak mr battığı J:ıaldunda 
tayfasından 2 sandal içerisinde elli 1 hükumetçe tahkikat yavılınaktadır. 

r-
:ı Haz!randao itibaren toplanacaK ku. 

ponıa:-aı her 2:ı adedine mukabil 

"VAKiT OKUYUCULARI KVTVP 

HANESi,. serlsinden AŞK UGRU11ı"DA 

L Romanmın 3 bUyU~ forması hediye ed~ecektir. 
_J 

) T 

Finlô.ndiga 
Sovyetlerle 

harbe 
karar verdi 

--o-

Fin şehirlerım 
. bombalayan 

23 Rus tayyaresi 
düşürüldü 

---0--

Finlandiyada askeri 
tedbirler tamamlandı 

Alman - Rus harbbıi bildiren 
haberler geldiği mkit ilk ba.tın
mıza. gelen ~ey ild sene evvel 
Türk - İngiliz paktı imzalandık· 
tan_ wnra Molot.ofun bu anlaşr:;a.
yı Türkiye için muhakkak ı.urette 
harbe giriş teşebbüsü gibi göste
ren nutku oldu. So\·yet dedet 
adamı bu nutkunda Türklere bıtap 
ederek a.ynen ~yle diyordu: "Tür
kiye harp malırekinc girmiştir. 
Bir gün bıı hareketinden dola.yı 

Atina elçimiz Bulgaristan 
yolu ile Edirneye geldi 

Alman crkdnıharbiycsi bir manevra esnası ııda 

FiN 
Reisicumhur 

Alman tebliği 
.....-.......--._.,,...,.,,awwwzr,_.,~ 

ŞO!Yel f ehli~ 

pişın.an olacaktır.,, . 
lla.Jüi{at halde ise Tö.rkiycnin 

evvel ve ahır bütün siya.si teşeb
büsleri A\·nıpada Jıa.rbJn çıkma.
sına., ~ıkhktan sonra. ya}1lma.sma 
mani olmağa çalışmaktan başka 
bir şey değildi. Nitekim Şü.krü Sa
ra.çoğlo .!Uoskouya giderken So,·_ 
yetlerle karşılıklı bir yarduu pak· 
t.ı hazırlanmış bulunuyordu. İki 
taraf ıı.rasmda dipJom.atlk yolda 
cereyan eden müzakerelerle bü
tün teforrüatı hazrrlanmı~ olan 
mo&hedenin sadece imzası kal· 
mıştJ. Türkiye Ha.riclyo Vekili 
Mosko\aya moahedenln meriyete 
gim:ıesi içJn icap eden bu fi-OD for
maliteyi tamamlamak için ~di
yordu. 

EdJnh~, 26 (\AKIT) - 4tinıı Elç!miz1 
Enis yanında ferikalau, müsteşar, 

ataşcmillter ve iki klı.lip olrluğu halde 
bu akşanı Edirneye gc'mişleı-dir. 

Elçi ve maiyeti Kapıkulı"dc başmU. 
şavir, val! w: emr.iyet mtidtirU tııra

fın<la n karşılanmış ve bu akşam şe· ı' 
reflerlne belediye<lc bir ziyafet ~ri~ 
miştir. 

Birçok hudut 
muharebeleri 
Almanya lehine / 

bitirildı 

Alman 
motörlü 
kıtaları 

Vo~na. Vılno, Baranoviç 
mıntakalarrnda 

Müdafaa harbını 
başladığını ilan e 

ı·~ka.t ,Saraçoğlu J\lo&kov3Ş 
\"&f'dığı 7,aman Sovyct de"\·Jet a
dar.1armm her nedense evvelce 
ilif taraf arasında tam mut&ba.Jcat 
bulunduğu baldo mua.hcdcnin im
zasında ajır da.uandıklannı ,.c 
araya yen.iden bazı müzakereler 
kanşhnldığmr görmüştür ve bu 
arada A iman Hariciye nazm }'on 
Rlbbentrop Berlinden JUostio,·a.ya 
gderek Türk - Sovyet pa.ktınm 
imzası :işi ikinci plina atıhnıştır. 
Alman hariciye nazırının avdetin· 
den sonra to.kra.r müzakerelere 
başlanmış, muahcdenbı imzasını 
tehlikeye düşürcbil~cek yeni tek
lif1er olınu~, bununla beraber An. 
karanın yardımı ile bu zorJukmr 
da. bertarıı.f edllmlşt.ir. Bondaln 
sonra. Boğazlar meselesi iizcrimle 
bir müzakere ~ılınak teşebbüsü 
meyda.na ç&:mıştır \"e bu teı;cbbib 
üzerinedir ki Saraç.oğlu muahede
yi imza etmekzlsin i\Ioskovadaıı 
dönmii.)tür. Hııriciye Vekilimiz 
henüz :voJda iken Ankara.da. Türk 
- ınginz - Fra.nsıı paktının im
zalandığını billyoruı. 

~loskova hüJ üıncti A uupa buh
rannun baı;;mda Ha.riciye komiser
liği ttıtisteŞa.rıaruıdan Potemkin'i 
Ankara.ya göndererek Türkiye ile 
karşılıklı bir yardan paktı hllZ.11'· 
Janmac;mı iltizam ettiği halde Tİ.İl'· 
kiye Hariciye \'ekili bu maksatla 
Mosko"\·aya. ,-arınca neden dola.yr 
bu fikirden yaz geçmiıJ göı·ündü? 
Hidiselerio ıwnra.ld lıdd,a.flan bu
nu a.ydınlatnntitrr. 

TürJdyo tn~ltere ,.e Fransa 
Ue olduğu gibi So\·yetlcr El.rli~ 
ile bir karşılıklı yardım ııaktı yap
mak isterken A' rupada bir harp 
tehlikeı-inln önüne g~meğc çalı
~ıyordu . .Moskova hükumeti iptida 
buna taraftar ~öründü~ halde 
sonradan fikrini dcği~tirdi. Çünkü 
So,·yetıer Birliğinbı menfa.atini 
A \'rtıpada harbin çıkmasına mani 
obn.,J.:ta. değil, bilakis ha.rbi teş
\ik { tmckte buldu. 

M~J.ova., dcmok~J cephes.inde 
Vazi3' et alırsa Alnuuıyanm harp
ten <cklnmcsi ihtimalini düşüne
rl'k ona cet;aret vennck içbı ı:.<lc
mi teca.\'ÜZ misakı aktettikten 
ba.5ka harbo yanyacak gıda ve 
ilk nıaddcler vermeyi ,·a.adetti. 
BöyJeJ~I~ harbin çıkmıa.smı kolay
lastadı. 

Bundan sonra Rusyanm bütün 
hareekt1erindeki ga~·~i harbin u
zun sürmesine \'e garp memleket~ 
lf•rinln bu bitme--'- tükenmez harp
ten perişan olarak ı:ılanasma, fa
kat aynı :ıamanda. Lehist:anm tak• 

(Deovamı Sa • ..f 8Ü. 6 t1tV 

Sefir, geceyi Edlrnccle g\'çirecek ve ' 
yarın sabah ye>Ja çıkacaktır. Elc;:i· 
miz .ı;eçen Perı,;embe gıinU Atina. 
dan ayrılmışlar ve Pazar günü Sof· 
yaya gelerek ilç gUn istirahat ettikterı 
sonra buraya hareket etm!şlerdir. 

--0-

Lemb~rq 
Alman kuvvetleri 
tarafından İşgal 

edildi 

.Almanva 
RUSYA 

Türkiyeden 
us istemeoi 

Bütün harp 
Sovvet~..,,,...-~· -~~makinesini 

Loııdra, 26 (A.A.) - Salahi. 
yetta.r Londra mahfilleri Bükrcş 
radyosunun Boğazlar mmtaka
smda Rusyamn kendisine, Türki
yeden bazr üsler vermesini elde 
etmiye çalıştrğmı iddia eden ha 
beri yalanlamaktadır. Bükreş 
radiyosu B. Eden ile B. Maiski 
arasında yapılan son konfe
ransta B. Maiski'nin B. Eden'i 
Türkiyenin Ruc:yaya ü~ler ter
ketmesi için, Türl:iye nezdinde 
tazyik icra.sına ikna etmiş oldu. 
ğu söylenmiştir. 

Bu hikayede en ufak bir ha
kikat şemmcsi bulunmadı~ı bu
rada beyan edilmektedir. 

istanbula 
Suriyeden 150 Alman 

ve İtalyan geldi 

• Vişi 

hükumeti 
Dört generali 

değiştirdi 
Londra 26 (A .. \.) - MU~takll Fraı:ı 

stz ajansının İstanbul muhabirinin 
bildirdiğine göre Viş! htik\mıetı Suri. 
yedek! kumandanlardan dört genera
li değiştirmiştir. Muhabir Suriycdcn 
hicretin devam ettiğıni ve 150 kadar 
Almanla !tulyanın tstanbula geld!.. 

ğini ilave etmektedir. 

harbiride seferber etti 
Mareşal Keitelin 

noktai nazarı 
--:0---

Rıbeniropun iddialarına 
tercih edildi 

Loııdra, ::.!6 (A.A.) - R5yter ajn
smaı Avrupada. ·bir ınahald13 bulunan 

muh!lbiri bildiriyor: 
İyi malumat alan Avrupa mahfille

rinde bildirildig-lne göı e derhal Sov. 
yetıer birliğine hücum etmek bahsinde 
general Keitel'in nokta! nazarı ~ı. 
bentropunltine tercih ed Imi§tir. Soy. 
lendiğlne göre RibentroP, ve Alman 
haricive nezaretının bazı crktı.nı Sov .. 
yetler. birliğlle muslihane bir hal su. 
reli bulmak tarafını iltizam etmişler .. 
dir. Bu ze\·atın zannettiğine göre, 

1 - sovyetıer birllği harbin önüne 
geçmeK: için geni§ tavızatta buJun
mağa rıza gösterecektir. 

2 _ Diğer işgal altına alman mem
leketlerde olduğu gibi Sovyet toprak. 
ıarrntn işgalile Sovyet Mrp Jstibsalat.ı 
azalacaktır. 

3 _ ıv milyon Alınanın seferber e. 
d!Jmiş olması Alman ikt.isadlyab üze. 
rinde çok müessir olmaktadır. 

Bunlara mukabil general Ke1tel §U 
iddialan ileri sUrmU_ştUr: 

1 - sovyetıc.r birliği ordu.sunu ter .. 
his etmeğe hiçbir zaman muvafakat 
ctınlyecektir. Bu ordu ise Almanya ı. 
çln ctaiml bir tclıdittir. Zaman bırak.r.. 

(Devamı Sa. 4 sii. 6 da> 

-<>--
iki milyon asker 

muharebeye girecek 
(Yazısı '~ iincücfc) 

inoiliz 
askeri 
heyeti 

Tayyare ile 
Rusgaga 

lıareket eti i 
Londı·n, 26 (A.A.) - Rusyaya gL 

decek olan İngiliz askerl heyeti bu· 
gUn tayyare ile hareket etmiştir. He. 
yet Llzbon ve Orta Şark yolu ile glL 
mektedir. 

Londra, . 26 (A.A.) - Röyter dip. 
lomatik muhabirinin öğrendiğine g!S. 
re, Ç'.örçilin Avam kamarasmdald nut 
lrunda bahis l:Ile'f'ZUU etUğ! Moskova. 
ya gidecek İrigillz heyeti, donanma ve 
bava kuvvetleri mtımessnıerinden ve 
ekonomik teknisyenlerden mUrekkep 
olacakt:Ir. 1ngiliz heyet!, pek yakında 
Moskovaya hareket edecektir. 

Londra, 26 (A.A..) - Resmen bil. 
dirildiğine g1lre, İnglltcrenJn Moskova 
bilytlk elçisi Sir Stafford Kripse, mU. 
şavlrihAs Unvanı verilmiştir. 

Türk • Alman ımı.alı..edcsini>ı Mecliste tasdiki gii»'ıii. Hariciye Vekilimi::: mühim beyana.tını. 
verirken .. wlda Alman bilJfiik elçisi Fan PfJ'f)6n 11t'Üza kerem takip ~.]Ot 

Taarruzla
rını aenis

lettiler 
Gedik açan bir tank 

kolunun 

Piyade ile 
·irtibatı kesildi 

-<>---
Alman askerlerine taar

ruzdan evvel votka 
verilmiş! 

(Yazısı 4 ünci«fu) 

-
PETEN 

inqnü 'ye şahst bir 
mesaj gönderdi 

Ankara, 26 (A.A.) - Fransız na· 
zırlarmdnn Beno!t Mechin huaust bl 
tayyaı-e !.le AD.karaya gclml.şUr. 

Benoit Mech.in, Fransız devlet reisi 
Mareşal P~tcııin Reisicumhur t.iı&ıüıı& 
§ah.si bir mcsajmı h§.ml.ldir. 

Hasat bayramı 
Eskişehirde ilk buğdayın 
satışı merasimle kutlandı 
Eski_şchlr, 26 (A.A.) - Yeni Ieri ile yüzlerce halk olduğu ha).. 

yılıı_ı bu~day mahsulü dün borsaya de 17ehir caddelerinden geçilerek 
getirilmiş ve bu milna.sobetle bir siloya gidilmiş ve yeni buğday 
hasat bayramı yapılmıştır. mera.simle bu millet ve devlet a.ıı-

Borsa~a vali, askeri komutan- barına teslim edilmi§tir. 
lar, partı._ ticaret odasr, bclediya j . . 
~~ h~lkevı reis ve azalarının köy- . Sılo ~.eyd~~da vali muavuu 
lülenn ve tüccarların .iştirakile zıraat mubendısı ve borsa komiae
yapılım. bu törende Karagözler rl tarafından söylenen nutukları 
kö~ünden Mehmet Du:r~unun mütea~p miistahsillere ayran ik
bugdayı toprak mahsulleri ofisi ta- ram edilml!}, oyunlar oynanmış ve 
rafından satm alınmıştır. Milli Şefimize, hilkümyot erkaru· 

Borsa komiserinin zirai lnkişa- mıza karşı duyulan baglılık ve s~ 
frmızı anlatan nutkundan sonra gr hisleri belirtilmiştir. 
önde bando a)•kada köyltilerirnlzin Akşam da halkevi tarafından bir 
arabaları ve kadm erkek köy gı:ınç köy gecesi tertip edilmiştir. 

V AKITin yeni tefrikası 

öMRAlbD 
Türlü hayat faciaları, merak ve heyecan verıcı mace. 
ralar, esrarengiz bir hayat, memleket manzaraları. derin 

bir ruh tahlili 

Yazan: :Relik Altmd S.eoelf,f/it 

1 temmuz sah günü başhyor 



:.1 HAZiRAN 1Mt 

Radyo Gazete~~! 
Tlrk '\ Almaa 
maabet!eı• 

~Jrlr • Alır..z.-ı muahedesinin 
ı.kdi VE: ta..Wki Türkiyeyi gene 
ııilletler arası siyaset sahnesi
ain ôn planına ge<.:irmiş oluyor. 
~uıgi.ın bütün dü-nya ;-adyoları 
c gazeteleri bun<lı:ın bahsediyor 

re lak<lirkar sözler s<•vliivorlar. 
Milı:ver matbuat1 ml.ıaıiede le

üooe n~-rıyata devam edıyorlar. 
ngi!iz radyosu da bugün trıgiliı. 
ltifakmm dcv:ım etmcSi yolun. 
la haricıye ve!dliıni?in söyledi. 
!'i sözleri tebaruz ettirmiştir. 
llarp k~mda haza devletlerin. 

l--aziyeti 

Rus - Al. 1an harbi karşısmr.la 
ıazt devletlerin ı'3ziycti dikkate 
•Yandrr: En ziyade müphem 
raziyeı.~c olan devlet Finlandi
r.ıdır. Hitler, Finlandiya hakkın.. 
.1a kulıandığr sö?:lerde bu kü. 
:tilf devletin Almanya ile iş bir
lği ya:pma 'kta olduğunu söyle
ııişti. Fakat Finlandiya buna 
'ağmen t:ıarruza geçmemişti. 
~cak Rus tayyareleri Fin ~ 
ıJrlerini bombal:ı.mışlardrr. 

Vaziyet ve had.selcr Finlan. 
liyayı harbe sürüklemektedir. 
;;eçc:n sonbnharda l<'inlandiya ile 
Umanya arasında Alman aSker
erinin Nor ~,,, g~ U7.ere 
raptıkl an anlaşma üzerine bir 
mım Alman kıtaıan Finlandi-
7aya gc!mişler ve orada kalmış.. 
ardır. Sovyetler <h~ Finlandiya.. 
la Alman askerleri bulunduğunu 
ıöytiyerek Finlandiya.ya hava 
ıilcmnlan yaprruşlardır. 

laveç de müşkül bir ~tt;e. 
Ur. lsveç şrmdiye kadar harp 
bfında kalmıştır. Fakat Alman
,., İsveç yo~uyla Norveçten Fin. 
andiyaya. asker geçirmek iste.. 
niş, l.sveçler de bunu kabul et
niştir. Rusyanm bunu bir harp 
78Silesi addedip et.mi~ ma
tm değildir. 

Amerika., Almanyayı bir teh. 
ıte ha.tinde görüyor. Binaena. 
eytı Abnanya.yı yıkmak için Rua 
,aya yardıma karar vermişti?'. 
rardnn iki şekilde tecelli etti. 
rnneıa Amerikadaki 100 milyon 
lolar kıymetindeki Rus alaca.k
an serbest bırakılmlljtır. lkinei
d Rusya, Amerikadan istediif 
ın.iktar silMl Ve malzeme ala.cak
ı:ır. Fakat btmlar kafi değildir. 
Ruzve!t buna da işaret etmiş. 
~nnlarm yapılacağını bildir. 
!Diştir. Ancak Ameri.kslılar ve 
Jiıgilizler kendilerine ayı:rdıı]dan 
malzemeden verebilirler. 

l!rte Rusyaya gidecek İngiliz 
heyetleri bununla ~l ola
caklardır. 

Cezaevle?i l·akkıııdaki 
kanun tadil edilece!~ 

A..llkaıa., ı6 (\"AKIT) - ""'CG sayılı ! mamı .. tır. Bu kUçıl;: malıkOınlanı:ı 

kanun•a tş esası üzerine mues.ses ceza tabllye'erlnd hayatlarım maddi ba. 
evlerl.>.ııt mUkdaviı sermayo? verılrolş kımdan dnhı tanzime imki'ın verecek 
ve bu mücsscscl•·rı .. ki mahktlmlann blr se mnye Nllnmlş ol:nn !an ll.:ı gö· 1 
geni§ mlk)-"3.Sta çalı:ştırtl.ınası temin 

1 
zetnerek ııılnh evlerinin de mütedavil ı 

olunmUJtu. Fakat ceza evlerinden ta.. l sermaye ile yapac;ıkl&rı işler dolayı. 
maınen farklı bir müesseıM' olan ıslah atyle tınkm1 §ah.siyeti haiz bulWlllU!• 
evleri. bakkmda bu kanunda hUkUm lan de?'PJŞ edilmiştir. Bu mak.s&tla ce
olmadığmd&D mlah evlerinde, demtı. ' za ve tf!vklC evleıi umum mUdllrlUğü.. 
ellik, mara.."lgoz1Uk ve dlkif atölyeleri nlln v~te ve teşk.llAtı hakkındaki 
tesis oıunmnsma. rağmen buradaki 3500 numc.raıı kanun tadU edllDiek. 
mahkOmlarm esaslı ve verimli bir rıe· 
kilde çalı§tı:rılmala.rma imkAn bulun.. ı 

tedlr. 
~ ••• 1:; .. 

Asker ailelerine daha esaslı 
gardım edilecek 

Ankara, 26 (VAKIT) - HUkılmet, 

a.ı:ıkcr ııfü:lcrine yardım için bir kanun 
11.yilıaSJ bazırlamıştJr. I.Ayfba meclis 
encUmenlerlnde mUzakere edilmekte. 
dir. Bu llyiha ile a.sker ailelerine yar 

dım. ~i daha esaslı bir ~ekle bağlan· 
maktadı:r. IAyihan.m önUmUzcreki gün_ 
lerde meclis um•.ımı lfeyetine aevkedi 
leceği bllcllrllmektedir. 

Kütüphane müdür muavin
lik/eri ihdas ediliyor 

Ankrıra, 26 (V.Uil'.l') - .Maarif 
Vekli.letı küttiphaneleri.ndf' yüksel~ 

tahsil görmUş gençlerden de istifade 
edilebilmemnt temin için ktitUphant>• 

Para cezası 
ilamları 

Anl>ara, 26 (VAKiT> - Adliye Ve. 
kıUetl Türk ceza kanununun 19 uncu 
maddesi hUkU.mlerine tevfikan 1939 
ıteneal lpUdaımıdan 1940 senesi gaye· 
mine kadar maliyeye verilen para cc. 
zasmı havi llt.m.la.r hakkında. tanzim 
oltmacak cedvellerin bu ay sonunu 
kadar behemehal vekt.ıete bildirilme. 
al Cumhuriyet mUddeilımumlliklerın· 

den 1st('nmektedlT. 

Ankara iaşe 
müdürü 

Ankara, 26 (V AKIT) - Ankara 
TilA.ye~i ia~ mUdUrltığüne eski vilL 
yet ikbsat müdürü Altleddin Ongun 
tayin edilmiştir. 

Emniyet mnum müdür
lüğü enstitüsünde 

yeni bir vazife 
Ankara, %6 (VAKrl') - 3888 sayılı 

kaıw.oa bağlı cedvelin emniyet umum 
müdUrlUttl kımnmda d<'f~lklik yapıl. 
mam hakkındaki kanun ltlyihMtnt hU.. 
lcCnnet meclise göndermıştir. 

Bu lft.yiha ile emniyet umum ınü· 
dUrltlğ!l kuımmdald iki enııtitU mllte_ 
hassısı muavininden birinin Unvanı 

enstitü mlltebasam mUtercinıliğl Un.. 

Tanm!I. tebdili tekllt edilmektedir. 

ler kadrosund.'l dc.;lşfkllk yapıtmış ve 
yUksek tahsil mezunu gençlerin ala
bilecekleri maaşlarla mUdtır muavin..
likl~ri ihdas edilmiştir. 

Muğlada şiddetli 
zelzele 

Muğla, 26 (A.A.) - Dün saba
ha karşı çok şiddetli bir yer sar
smt.rsı olmuştur. Zarar yoktur. 
Bu son yer sarsmtısr ile bir haf
ta içinde bıırada duyulan yer sar
smt:smın sayısı on beGi bulmuş • 
tur. 

Muğlada yağmur 
Muğla. 26 (A..A.) - .Mm.t&ka

mızm bazı tütiln sahalarına J!leh
zul ve bereketli yağmurlar yağ
m.r.ş tır. Bu mmtakadand. zürra va
ziyetten çok memnundur. 

Cebelüttarıkta 
Bir ço~ lngiliz .. harn 
ge~ile~L toeıandı 

Eloezire, H (A.A.) - DilD öğleden 
sonra Allantikten CebelQttanka bir 
zırhlı, bir kruvaT.ör, bir tayyare gemi.. 
si, bir denizaltı, yedl torpido gclm~ 
Ur. IJmanda daha. evvelden 1 zn-hh, 
1 kruvazör, ı tayyare gemiai, 5 tor. 
pıdo ve 3 denizaltı bulunmaktaydı. 
Bundan başka Cebe!Uttankda 3 harp 
gemisi tamir g!Srmektedlr. Cebelütta. 
nk koyunda aynca 8 ti~t YapuT'll 

demirlidir. 

isve;ç 
Topraklarından 
Alman askeri 
geçirilmesine 
razı oldu 

Stokholm 16 (AA..) - Stet!Uı.i a. 
janımıdan: 

İsveç parlamentosunun bugliD yaı:ı
tıtı topl.aıtıdan SV.'lra aşa~td:ıld roa. 
mi tebliğ neşrcdilmlıtir: 

Almanya ile Sovyetıer birliği ara. 
smda zuhur eden muhaTebe dolayuıı. 
le hasıl olan latlanai vaziyet, muba.. 
rebe haricinde kalmak ve lı!tıkl&.Uni 

muhaf117.&.etmek istiyen 1sveç tara.tm. 
dan endişe lle takip edilmektedir. Bu 
yeni vaziyet İsveç hükümetıni bazı 
meseleler ı<arşısmda bırakmı.§tır. 

Filhakika NorveçtP.n bizim demlr. 
~;ollanmızdan istifade suretile I<'in1M. 
dlyuya tran.'llt olarak bir tırka aıııker 
nıı.kli için Almanya ve l<"'!nlbdıya ta. 
rafından bizcren mUsaade istenmekte
dir. İsveç hükftmeti b!kimiyetinl ko.. 
ruyac!lk blitUn tedbirler· almak sure. 
tile ve parHlrnentontin taııvtbl ile bu 
talebe mu\-afıı '<at etmiştir. 

Süveyşe 
.Amerikadan külliyetli 

miktarda harp malzemesi 
gehyor 

Nevyork. 26 (A.A..) - Vorld Teleg. 
ramm Vqingtondaki muhabirinin 
blldirdlğine göre kiralama ve ödllnıç 

verme kanunu mucibince Amerika. 
dan B'eVkedilmi§ olan kUlliyeW harp 
malzemesi SUveyoe gelmektedir. 

Tobrukta 
Alman topçulan 

faaliyetlerini arttırdılar 
Berltn, !6 (A.A.) - D.N.B: 
Tobruk etrafındaki çenberi 

gittikçe daraltmakta olan Alınan 
ltalyan krtalan, halen hUkUın 
süren şiddetli sıca.kiara rağmen, 
topçu faaliyetini arttmnışlar ve 
lngili.zleri mevziletmi!e 1i8ir de
ğişiklikler icrasına mecbur bı-
rakinışlardır. T r 

Tarihten sa,ıfalar 
- i' 

ispan)10I tahtının varisi Vusufu 
ölünıden kurtaran şatranç 

EndUlüK hilktimdan Altmcı MU
bammed eon derece baataıanmqtı. 

KJ.mbilir, belki de aklına öleceği geı. 
mlşti. 

Zevcelen, ıözdeleri, cariyeleri, et
rafında. pervane gibi dönüyorlar; ve.. 
linJmetıo?rine o;on bizmett b 'unınak 

lçtn Meta birblrl"rtıe ya.rı:1ıyorlardı. 
Zira. onl&r da, . Azrailin clvarda dola,. 
tJtuu hlsllf'tmişlerdi. Hayır, aadece 
hissetmek değ'il.. Demin, hekime refa· 
kat eden haremağaları, geri döndült. 
lert zaman şöy~ fIBıldam1şlardr: 

- Efendimizden Unıit kalmamrş .. 
Saray kadmlannın tel&.şı, Altırcı 

Muh.-mmedden son anıanııda bazı ••<'
diyeler koparmaktı. ÇünkU tebliltcyi 
u da arılamrş olacaklt. Nitekim işle: 

- Baş ucumda Kar'an okuııııunl 
Emrlnl verdi. 
YMln .. Sonra Tebarekc .• 
Derken, derin blr stikCıt.. 
HUkilmdar, ağır nJıı· başını çevirdi: 

ancak işitilebilir bır scs1c: 
- Odayı tat.su. yın .• Halvet oıawı.. 

Vczl:-lcrim ge1s:.nıe~ .• 
Altın bı hutu. ıl!.ı:ı, e ... yanm ara 

besk ~:zg''"lrlni ımrcndirecek .nhına. 

larla. dum ......... r çıktı. Gc.ni.Zl~r. uhre. 
vtyct kokurtle doldu. Kadınların her 
biri, ayrı bir hizmette bııhınmıı.k içiıı 
yekcliğerile rekabet cdıyordu: "İşte, 
şimdi hUkümdar vaslyetntı.ınesini yaa· 
uıracak. 

Altmcı Muhammed, vezirlerinin gö. 
züne zebun görUnmemek i(;in, •olanca 
kuvvetini topladL Her zamanki gibi 

Nefes almak için güı.;Jı.lkle göğslinti 
indirip kaldıran bu adam, vaktll~. 

ec:ıebilerle Ucaret anıavnıaSt yaptığı 
1Çin babasını tu ıtından b:ll'eıierek ye. 
rine geçen o mUthiş Altuı~ı Muhımı. 
meddi! Ve, l:}cclle pcnçeıeşmc!-ine rag
men, iştt: lıa.1!\ sağılı ve h!l1 h r derli. 
ğl dedl.kU!.. Bıitun iradelerini harfı 

lıarfine tatbik ettıreb.Urdl 
Kendis~e. htirmcue k.ğtt ve kaırııı 

uzattılar. HükUmdar, titrek bir' h!ı.:v.'e 

fU şatrrları yıızdı: 
KALE KUMANDANINA 
Bu fennanm11 alır alını\L birJ

dcrlm l'us-Jtu katled08iP ! &şı· 
ıu •th;ari ile ban" gboderesiıı. 

Fc:rmımın hcnUz mUr •1'kcbl kuru. 
mamıştr ki, b ı atl[ onu \enle kumıın· 
danma. glHürın<'·· :izere geldi. 

* ~ * 
Ve!laht Yusuf, on yıldan fazla b r 

zamandır, mahpus o!d .. g-u ıçln, k'lle 
kumandanlle iyice ahbap oımuı;tu. 

tı:isi dt ~atrar>ç roeraklıst o'dukları:r. 
dan ekser zamanıaruu kat'§• k:ı.rşıy 

oyun j:O: :n. .. ak ~er;'rl•1erdi. 
13!>t yılı 30 Nisan Perşembe gü 

nüydü ... 
Atım·~ kılıç şakırdatarak !çeri gı..., 

mesi Uzerine, -bir şeamet h\55(:.ıip
ikisi de bir e.n ba§lannı kaldırdı. E· 
ı<ikte saraya mensup bir emlrberin 
belirdiğini görünce, kumandan, aya
ğa kalktı. Fermanı aldr. öpUp b&§ına 
koydu, sonm, açıp okudu ve ıııırardı: 
sendeledi. 

Yu .. •ı!, ka larınr ~taralt ırordu; 
- Ne var gene! 

- ... 
k&§larım çatarak ve sesıne celft.det Kumandan cl!vap veremccU. Renk• 

vererek: ten renge g1Tlyordt1. Yusuf, anlamtştı· 
- Ben artık öleceğim:, dedL Fa. _ Benim başımı ist•yor, d ğil mt? 

kat, iiacremin oğlumda tecelli etmesi· Haydi., çekinme söyle •• 
nl istiyorum. HUktimGar o olmalıdır... Kumandan, yaşaran gözlerllc, o~ 
Halbuki biraderim buna ma.nl oıııcak • yıllı!< dostuna "baktı. Bu 1~1 knlbıl. 
Biliyorum ki, irtihalim üzerine, hemen mert dclil{arılıyı öz akrabası glbi, beı· 
zindandan fırlryacalt ve tahtıma ge.. • ki do canı gibi sevmestııe rağmen o. 
çecektıl' ... Onun için... nun cellA.uı mı olacakb'!. Dizlenn·• 

Sustu. kapanmak, a~lamak nrzusunu duydu. 
Kan çanağı gibi lopkırmtzı ıı:;c~ıerı.. Yıısuf, kumandanm titreyen ellerin. 

le etrıı.fmdakilcrc- birer blrer ve ağır tkn fermanı çekli; seri bir nazar ata 
ağır bı:ıklı. rak okudu vu ıaıie ctll: 

Vezirler, başlarını önl~rine eğdiler _ .Aıdırma ... ulagan şcyh.ruır bur.. 
ve anladılar: ıar .. rarihte kaç şehzadenin baş ldaıı 

Muhammed, zindana attrrd1ğı kaı~ ge~miştlr buna benzer işler. 
deşl Ywnıfu öldürmek istiyordu. N.:...Ltat neşeı:ilic kumandanın omuzıı-
·~ Ak haKatblatdaa bW{i.:., " 'l\ü ol(Cayarak, onu deminki mınller 

-· AJlıili ·J!ize uzun ömUrler versin, oe oturttu: 
e<eıidfkız. Başır.µzdan eksik olmayın! - Haydi dostum! Şu oyunu bltlrc. 
demcğe ka~tı. !im d ondan sonra .. Galiba ben mat• 

B 1 k 1 Fakat, htık.Umdar, bir el ışarehltı liıp olacağım, dcd•. u gar ra 1 onu ııwıturdu. ?ıılubammed Akıbetini Kal., muhafızı titriyordu: Bu kah· 
anlam.I§tı. Tesellinin h1ç 1>ır matlai:11 rama.n ruhlu aslam nasıl idam ede. 

Başvekil den vaziyet yoktu: cck? 
hakkında izahat aldı - &>n sağken dua istemiyorum. v. Yustıf, onun dUşlın,.e!erini anlamış 

lümtlmden sonra dua yapanmız!, de. gıbi.: 

Sof ya, ~6 ( A.A.) - Kral Bo. di. Haydi şimdi kalem kAğtt getirin.. - Fazla dilşunroe!, dcdı '\"akit ge 
ris dün !başvekil .,.. Filofu kaıbul Bir ferman yazacağım.. çiyor. Süvariyi çok bekletmek olmaz. 
etmiştir. Başvekil vaziyet ha.k- Zorla ktmddandığt bu ölüm döşe· Hediye.sini vaktıl6 yerine gi5tiraUı . 

ln~izler Rusyaya. garp cep
hesinde yarduna OOşlaımışlardır. 
Bu da hava kuvvetleriyle Alman 
~irlM"ini bomba.rdıma.n. etmek 
suretiyle olmaktadır. 

kında krala izahat vermiştir. ğinden bile etra.tma. dehşet salıyordu. La.itin blzlm oyunumuzun da yanı.la 
~!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ kalruasıru i" emiyorum, bltirclJnı. 

Amerikadan ~en bomhırdı. 
~ tayyarP.lerl fazla miktarda 
boııııb:ıları Alman ŞE.Wrlerine at. 
maktadırlar. lrıgilizler bu !bom
bardmıanlarm pek müeeair oldtr 
ğıınu söylemektedirler. Bu su. 
:retle Rl.18 maneviyatı takviye e. 
dilmek isteniyor. n.usyanm har
be girmesi İngiltere iıçin bir ta. 
H1ı lntfu olmuştur. 

İtalya da, Rusyaya karşı giri. 
'9i1en harpte yer almrya başla.
nuştrr. Musolini bugün Rus cep.. 
hesine giderek, askerleri teftiş 
etmiştir. 

Japonya Rus - Alman harbi 
a!"Ş!'9Jnda henüz sariih bir vazi. 

-.et alamadL Amerika efkin U• 
mumi'Ve6inln Çine müzahir olma. 
'!I Japonvayr düşündürmekte.. 
dtr. 

m.ntki sene aym ha!ta içinde vefat 
eGlll "MO~kl\I htimaytın mlra.ıay:r mer. 
1-m Mustafa ~affet Atabinen ve t • 
IWIU Sıvaıı l\i:eb'mıu Rf' ~ Çineroğlu 
aıriet Çtnertn ruhlarına ithat olun. 
-k tJzere Haziranın 28 nci Cumar. 
1'Aıll runn ikinci namazmt müteakip 
~çinde Sarf!;er Camünde Mevli· 
dller!f okur.acattı:ı:lnn aile ve dostları 
illruıetıe d:ı.\ et oıunur. 
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- Gelin de burada, güv,eıy d0, 
diye>rdu, fakat gel de bizim hoca
ya meram anlat. Yok efendim, 
vekalet alınacakmış, bilmem ne o· 
lac_almuıış .• ne yaparsın, uymalı!. 

H.isal: 
- Hanmıefendinin vekaleUeı'i 

almdı mı efendim! 
Diye aordu; ôımer Bey ona dön 

dü. Ellerini oğuşturara.k: 
- Hilp3i hazır, dedi, bele o R~ 

fet Beye bayıldım. Bütün man.a
sile bir damat vekili. Öyle çeki
şe çekişe pazarlık ediyor ki .. 

Taltdir i.z&hat v.eırcu: 
- Pederimin aziz dostların

dandı; adamızda o kadar ne<:ip bir 
aile kalmamış gibidir. 

Ömer Bey yerinde duramadı: 
- SL. istirahat buyurun, ben 

içeriye gideyim •• Sakın ellerinizi 
Kilitlemeyin.. yine gelir, havadis 
getiririm 

Koşarak gitti. Akdin icra edile
ceği oda hıncahınç dolmuştu, Ka
pısında. büyük bir kalabalık va.rdı. 
Biz bulunduğumuz yerde bir k:ıç 
arkada..5tılt. Öteden beriden konu
şuyorduk. Henüz bek.ar olduğu 
için nik8.lınnda bir vazife deruh
te edemiyen Raci gözIUğünü sile
rek bana iğri iğri bakıyordu. Son· 

\/ECIZELER 1 

ra, dedi ki: 

-------------- - Fikret, doğru söyle: !li:.a-
1 un şahadetinde ~amı •.}>et bulun-
duğuna inanryar musun? 

!~n· M. CEMİL PEKYAHŞI Hafifçe kaşları ÇA-tdan Takdir: 

- Her halde vcırıurclan ç.oık AV-

• Muh:tekirle.t·. orta hallilerin vel işimiz bitecek; E;Öyle TakS."U"' 
ldaDi ft'fahnı.a.. orta tabakadan s.- doğru çıkar~. olrnas mı? 
.-la oWıia.raı Sikmtmma a81be4> Teklüile tehlikeli bir baJıie tJ.Ç

cılıluJrlarmdu. absliyi t*'P -* . mamıza mani oldu. Sonra söz, dö
""91l bmUBımdıs. k"lm<'l~ı1anilln ne dolaşa Şısü hayat"'la ıntiıksl 
ld r.Jmazlar. etti. O semtte akrabası bulunan 

• ~ottıtl~ An88ıD bam abla•livi, 11*' arkadaş, miYfir gitt.i.k.q.e gör
- ieUlwrJ.ini &L~odoıır, ba h&- dilğfl ~ ı::evleri uzun UZ&dı
.ldlla.ıJa .:cnt ldmııe!A1re .lııamhnla- 1 ya anlaı..'mtt.ğa b~l:ıoı O sırada 
9Mn••, ~ ,.,~ mı""*'-t j Relat Bey, lı.amıa.k~ık bir çch

:t4V'ft!t.._ ziır..>t.;,ııfw• :,•.-... ta - re ile ~ girdi; öcni ~ye 
l"lm86~ır. ~; ~ ~ htr eidıifyet 

almrştı: 
- Bin ııra üzerinde ısrar edi

yorlar, dedi, kabul edeyim mi?. 
- Rica ederim pazarlığa g'rir;ı

meyiniz; fen!\ ha!de sıkılıyorum. 
- Allah Allah, hu.susatı Ş"ı'iye

Je sıkılmak olur mu?. illkalı bir ... 
- Hadi bfly ba.bacığon; bek -

letmiyellm.. bin, beş bin, on bin 
ne olursa olsun .. 

- Bin, b~ bin, on bin.. vay 
oeyim vay! .. 

SPsini incelterek alay ede ede 
çıktı, gitti. Yerimo oturdum. Yi
ne demin ki endişe fikrimi sar
dı. Sanıyordum ki şimdi kapı ça
lınacak, Erna gel.eeek. kı'Znnt ku
cağmıa atarak: 

- Sen Allahta.n korkmaz m1-
sın?. di~ e haykırmağa başlıya
cak; kurulmuş bir yuvayı nasıl yı
kıyorsun?. Bi.,. ne olacağız? .. 
Yüreğim göğsümü yırtacak gi

bi çarpıyordu. Mnfsallanmdıı. bir 
sm, halimde bir takatsizlik hiss"
diyordum. İşte bu anda kapı lıız
lr ihrzlr çalındı. Servet pencere -
den baklp çekilerek: 

- He.y Alla.h 1'elasmı veTMıı. 
bun!a:.· da ne istiyc-:-.... 

D!ftı koridora kt.Mttu. Hr~pni!: 

pon(!Eıf'elere üşüştük. 
l~apnurı öaüse her ın.illetin 

po~. bir kıu; Fransız z:ıbi~ı. 
sokiz on süngüm ask~, ve bir sü
rü ~ va.rdı. Sivil eeva.plı iki 
enrıoni deli.kanlan, iki t!>kmağ1 
hıüt.ün kuvvett.:ırile 11'U!'ltyettwd•. 
Ömer Bey k9iJı.•ıa inıııV. :lc;fı. 

'-- N<' i~iıio>·orsuw11:r." 

ZabitM<ien toiri ~"'""•· ~ 

cümlelerle bir kaç 18.kırdı söyledi. 
Ve Ermeni dellkanlılan o beya • 
naıtı tercüme ettiler: 

- Eviniz derhal tahliye edile· 
cektiı•: mobilyadan hiç bir şey a
lınmıyacaktır. Nüfus başlll4 iki 
kat çamaşır birlikte götürUlebile
cektir. 

Ömer Bey aıılaltı: 
- Yukarıda nikah \ :ır. Elli alt 

mış ki~ilik bir cemiyet.. O kadar 
masraf, o kadar hazırlık .. Hiç ol
mazsa iki saat mUsaade etsinler .. 

TercUrr:an zabit] etle konuştu; 
yavaş söylüyordu; mtihataplan da 
sert, fakat daha yavaş konuşuyor 
lardr. Servetin kapıdan fırladığı
nı ve zabitler~ doğrudan doğruya 
hitRp ettiğini gördük. üst kattan 
zartolunmuş çığlıklar, heyecanlı 
sesler gelyiordu. 

Servet bütün söyliyeceklerini 
bitirdi: l!kin bu zabitleri ilma et
mek mümkün olmadı. Caddenin 
kıvrımından beliren bir kamyon, 
t RŞları: sarsarak geldi. ka.pmın ö
n tinde durdu. TelefMCU efra.t ye
re atladı. Kaldınmm fıatihıe bir 
talmn m&lzeme \flE! aıat yığmağa 
bafladrhr. Nihayıet doktor Ömer 
ae,m kOOına girip onu eve dtl!. 
balundwğum~ odaya gelditer. Bu 
evin bilmem kaıçmeı Fr~ız lıkyı 
na karargi:h ittihaz edüdiğini ve 
bir hüiseye meydan w.nneden 
çıitmak, başJca bir meeken bulmak 
lılzrm geldiğini <Sğrend1k. NBl6.h ya 
nm kaldr. Da,·et.liler birer fki.9er 
a ı.~udı vw bana her ~eyden z\yad<: 
hOO\ ~in ağla,Vll ajky& 4'f • 
"" ı:f'•P.;Jİ ~ktı::•du. 

ömer Bey: 
- Mefl·ü .. o en°ndir, diyordu, 

onu hakkın huzurunda sa.na ver
dlm. Benim aranızda bir kaç gün
lük ömriim kaldı; Galibe aciz bir 
kadındır. Görüyorsun ki bu zaval
lı ailenin senden başka kimsesi 
yok. 

Ellerinde i.k.işer takrm çama.§fr· 
ia sığındıklarI viran evde de rı:ı.· 
hat etmek mukadder dcğilmL~. 
Mefküre ile birleşmemize, beni ba
tıla, hurafeye inandıracak kadar 
kuvvetli engeller çtktj or. Bir gün 
ki güneş battı.1'Lan 5oııra velv<'l"· 
siz, gürUltüaüz iki Uç kişi topla 
yacak ve Divaııyolunda j a.rım ku. 
lan merasimi ikmal »decPkt.ik: 
ak~anıa doğru Ömer Bey geldi; 
evin en uzak, en ı.'3Sız bir bucağın· 
ua yeni J. .... keti hikaye etti. Ka. 
yınpedcrim Irak cephesinde biı 
taburun kumandanı ımiş. 1ngiliz· 
lcrle galibane muharebe etmiş: 
bilmem hangi fırka kumandar.ıııı 
elile öldtiı'l'Düş, kılıcını, tabancası· 
nı almış. Şimdi İngiliz işgal kuv
vetleri başkumandanlığı bizim Har 
biye nezaretine yazdığı tahriratla 
o krltcı ve o Türk zabitini istiyor
muş, Ömer Bey kati bir kararla: 

- Nrza.rette bir dostum key. 
fiyeti maıhremce söyledi; İs tan -
buldan uzaklaşmak icap ediyoı. 

iğtinam ettiğim o silahlar be nim 
en kıymetli hatJralarımdır: bina· 
enaleyh iade etmiyeceğım. Kadı•ı
lara bir şey açmak doğru değil • 
dir; yalnız hiç bir tehlikeye rna • 
ruz bulunrnadrğ"mıı bil!ılnler. Ümit 
ediyorum ki yakında hepinizi al • 
dırıwıağım. 

Dediği gibi yaptmı, hiç bir ş '\. 
den haberim yokmu~ gibı da\ ıan· 
dmı. ömer Bey o gece evine 0 el. 
medı. Ertesi gece de gelmedi. 81.-ı 
tUrlU tahminler ve ı:ıayialar ı:. .. n · 
!!TJlda hınıtp l'llıın k:-ı~·ın ,.n l•!('m" 
zevclr:An eerann• vı:>nrıPu~nı \'e 

( fl,., ttn'' •·rıı ı 

Oyuna ba§le.dılar. Yusuf, hlliı. mU. 
kemnıcl oynuyordu. Karşısmdakinı 

roü~kUı vaziyetlere dli,UrUyordu Ku .. 
mandansa şaşkınlık yüzUnden aceın· 
likl"-:- cdlyorclu. Yusuf, blr kaç kere 
onun 'anlı§ h mlelerini dUzcıtU: 

- • .:ı ol.;yorsun. yahu.. Sen böyl<' 
değildıı. ! diye alay bile etti. 

Şatranç b!tnıek üzereydi ld k&l" 
nöbctçlslııln \)nrusu iki deıa hızlı hızlı 
ottu. O.runcuıar erlerinden sıc;:rat..lı. 

lar. Birbiri rine bakı§tılar. İkinci bir 
cn:ar .tı1! ~cllyoıdu? Yoksa kale kU· 
ınand'lnmm ıla mı kellesi ıstenıyor': 

Döt t nAIEl koşan sU varil er. nôbct 
ç!.yC': 

::-~hzad 'I: usufu görmek 1Stı) c 
ruz, dedll ı 

On St'nedlr mahpus ıtaldıtrndanbe· 
ri, ı:;-e:ıç ıuııız.ıdc. ilk def ıdır 'ez r.,rı · 
kal'§tlaşı) ord•ı. Bunlar, dehka•11ıııın 

önUnd,, rUl.fı ı \Urır gıbı e.!t.ducı. 

:;'e\•k •tın bırad ı.~ uıhmetı 

hnkk::ı ka,·u t T btını;. hnzııdıı 

Halk sızı l. kl!yor, efendlm z:. c!e lll,r 
Bı.: hiç •·cltlcnlJmlyen hl!b.r, Yuwı 

luı ıar. hale kumandanını ca sevıudıı 
eli. Hslüı. ı ırnz da kel c•:ı ta:.ıyac~ 

l..ın s lv ırı;I 
:;ı t1 ı u u ıu Yu uru ö ••• ıı 

nııtıı ı nıı u :-.. \. 

Bir bekdnin 4 7 ,5 
ı;rası yandı 

En·0U:i g ce. saat 23,5 snnlr1 
. mda ::)irkeciıJe l{anaat kitap c•·. 
niı' arknc:m<la ya tan g0ce b<•kçi. 
ifa.sanla hanırıl Mehmet, yat.arlar
ken mumu s'indiıımeği unutmuş 
lar ve mum yavaş yavas yanarak 
~atakları tutuştur.nll§tur. 

Ateş lıü> ümeden itfaiye tara
fındaıı söndürülmüş, ancak, yatak
l ·ı lr. beıabı>r lı kdııin 47,f'i lirası 

da ) anmıstn. 
Bundan baska dun gece Llmtin 
kelei!ı sokajimda 16 numaralı 
ıükkandan da yang\11 çıkmı~. it
• iye taınfıııtlan kISmeıı ;\ ıı.ntl.k
' ..ı.ı i:lonra söndürülınü lilr. 

Her iki yangın etrafında tllhki· 
ı k •a Jn,,Janmı~ır. 
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Türk sulhu • ' • • •• ~ <ı ,,.... ' .,.'\-' .. ~·· .. ~ .. ,~.: •• - .. Edebiyatı Cedide müzesi 
Türk - Alman ademltccavüz 

mı:mhcdesi enelki gün Büyük 
:amıPt Meclisinin ittifakiJe t..'\Slip 
'"e tasdik edildi. Bıı muahedeıılıı 
1'ürlilyc için olduğu .ka<lar sulh 
diinya.o;ı jçin do eh.cmmJyctl '-ar-

Basına satıczlarınai Limanlar umum 
müdürlüğünün 
sağlık servisi 

Dünkü gazeteler. ''.A.siyrın·• m belediye imar :heyetleri tarafın
dan gezildiğinı ve . binada ne gibi tadilat yapılmak lfizmı geleceği. 
nin tesbit edildiğini yazdılar. Fikretin ".A§iyan" ını, devlete mal 
etmek arkasında baıjka hiç ibir fikiıı sebebi sald:ıımasa bile, iyi bir 
işti. ''Fikret" in şah::-ı, sar.at ve at/.akT hakkında hepim.ızin ayrı 
awı düşünceleri olabilir. Fakat onun büyük :işler başannış bir 
adam olduğunda kımsc11ıin f5Üphesi yoktw·. dır. lian ve a.tc!i' deryası halini a-

kart verildi 1 

lan dünyanın bogiinkü ş&rtlan için-
de sulha. ynpda.bilccef..ı: en büyük 
hizmet do ancak bu olabillrdJ.. Bu 
hizmetin manas~ mahiyetini sa-
flecc mü<'crrct olarak miıt.alea. 
ed<"nlcr işin kıylnetiııl idrakto ha
taya. düşebilirler. Fıı.kat Tiirk -
Alnıan anlaşmasını har11 dünyası· 
nın haritası iı:inde ,-c mü!5-Shlı:ı.s bir 
!ıiekilde ınütal<'a edenler ılarnnın 
nzamctini \"c suJJıJL olan hizm<>tini 
fıütüıı boudlan iJo anlamakta 
rnii;külıit çekmezler. Fllbaldkıı. re
ıa.Ii"I bir gözle ı'<' müşa.hJıas bir 
L'ln:da tetkik edilince Büyii'.:t rıın. 
l e t Mc<'lisinin ittifakla. tz.s,"ip et
tiği eser HariclYc VeJdlimlıin de
diği gibi bir abicledlr. Bu ibldenbı 
devamh, metin ı:o beşeriyete fay• 
dair olma.~mı gönülden dileriz. 
l'ürk - Abuan anlaşması Türki
:Yenin dünya karsısında vaziyetini 
sarahatle, Jmtiyctle, ostaoo. bir 
teıf hl-ıe tabi tutma.<>ının tabii bir 
tıetJcosidir. Türkiye Bliyük ımııet 
~eclisinin ittifakile ıa,s,ip edilen 
eı<;erfn iyiliğine ve güzelliğine en 
büyük delil de Törldyenin kendi· 

Fazla fiyatla sa fiş yapanların 
ellerinden kartları alınacak 

1 Temmuzda 
merasimle açılacak 
Limanlar umum müdürlüğü 

tarafından hazırlanan sağİrk 
servisinin küşat resmi 1 temmuz 
denizcilik ve kaıbotaj g-Linünd~ 
yapılacaktır. Hc:~tallanenin, de
nizcilerin ihtiya~larmı karş!lı\'a- ı 
cak mükemmeliyette olmasİna ı 
ça.lışılmı.ştrr. Bu itibarl:ı li. / 
maıılar umum müdürJü~ii ~<!ğlık 
yurdunda ,göz. kulak. burun ve 
dahiliye hastahklarr şubeleri btı
lunacağ:r gibi diğer mühim has· 
talıklara da bakılacaktır. Hasta, 
hane 25 yataklı olacaktır. 

Bir takım ir.~anlnr vardır, ki lıüyük istidatlar, derin kuvvet
krd~ doğarl:ı r. Fakat t3riJ1e, hafızaya mal olamazlar. Gene bir ta. 
kun insanlar , ardır. ki birincilere, gerek zeka, gerek ruh kuvvetı 
bkımmdan. ustün olduldarı halde, tarihe ge4;:emezler. Milli hafıza
da ıutunamazıar. 

lktısat Vekaleti, basma satış. 
larına dair hazırlanan esaslan a
lakadarlara tebliğ etmiştir. 

teriye yalnız dörder metrelik 
roblukverilmektedir. 

Bütün basm~ satıcılarına bi
rer kart verilmekte ve tunda rn
tış fiyatl::ın g-ö~terilmektcdir. 
Her satıcı bu kartları mUşterib. 
re göstermiye mecburdur. Fa?.la 
fiyatla basma sattrkları gürü. 
Ienlere bir daha basma verilmi
yecektir. 

Ciinkii bunlar. ya erken. ya geç <loğmuşlardır. ötekiler ise, 
t<!m iımanm kcndılr.rine rnuhtac; olduğu çağda dünyaya geldikleri 
için zorluk dnğlarmı a:o;mak yorgunluğuna katlanmadan söhretin 
tepesine e:ıkaı !ar. 

r,ikret i~te bu yaradılış bahtiyarlarındandır. Devr.İll, hadise. 
!erk dc>lu olduğu ({üı , Jcrde gözlerini ~~tı. Muhit hazırdı; davanın 

lstanbul yerli mallar pazarları 
müdürlüğü de basma satışlarını 
bu esaslara göre tanzim etmiştir. 
Buna nazaran Kadıköy ve lstan. 
lbul şuıbelerinde teksif edilen bu 
satışlar sabahları saat 9 ile 12 
arasında yapılmakta ve h~r müş-

yiiriım,•sı ic::in, krmıldaıımak yetecektı. . . 
··serveti FiinUn" kalesi ele. bir küçük hudut kulesı halınde ev

velce J:ıınılınuştu. lçınc girdiler. Hemen hemen elli senedenberi 
::üriip gJen birçok emeklerin, butün mirasına kondular. 

Çukurovada Kahve tevzii • Resmi küşatta Münakalat Ve. 
kiliniıı bulunması muhtıemcldir. 
Vekil bu ~rvisin tesisine büyük 
bir aliika göstermiş, limanlnr u. 
mum müdürüne icabeden direk. 
tifleri vermişti. 

!:lanat anlr.y .ı:ım gcni~letliler. Yenilikler yaptılar. Bir devri 
ı•en.di ''arlıkl:u·iyle damgaladılar. Bun~t başarmış ol~ara saygı 
c!m·ımık bcırcuımıı<lur. "'A~iyan" ın muzc oluşunu da. ışte bu lba. 
k~md<-'n pek Y<'riı.de >bir iş sayıyoruz. . 

Pamuk rekoJtesi 118566 
balye tahmin ediliyor 

Halk kaymakamlıklar
dan numara alacak 

Yalmz, "Kayalar" tepesinden geniş bir u~a. bak~ bu bına
cfo. "Ec! ::bıyalı Ce<li<lc'' yi bir fikir ve gaye terkıbı haline koymak, 
zan11.edildiği k::ı<lar basit ve kolay bir iş değildiı:·w· . . . . . 

Bu sene Çukurovada havaJa
nn kurak gitmesi dolayrsiyle 
pamuk istihsalatında biraz nok. 
san görüleeeği tahmin edilmek. 
tedir. · 

Halka kahve tevzii İ§İ vilayet 
tarafından bulun.an fonnülle hal
ledilmiştir. Her vatandaş bulun. 
duğu kavmakanılığa giderek bir 
numara ·alacaJ<tır. Bu numarada 
han" i kahvecicl~n ve ne 7..aman 
kah~e alcğı kaydedilecektir. 

üniversitede kulla-, 
nılacak terimler 

Nitekim. belediye de, bunu, böyle kabul ettıgı 2çınd.ir, ki .bine.. 
düzeltildikten ~oma, bir heyet seçmeyi düşünüyor. 

Bu heye1. kiml"!'in toplanmasından doğacak? ~ilnıiyo~ ~~ 
ltt.t o d<-vıiıı lıeniiz sağ kalan lbirkaç simasından ıstıfade edilecegr 
ni umuyoruz. 

Umumi tahminlere göre bu se· 
r.e Çukurova pamuk istihs::ı !alı
nın 118.566 balyayı bulac~ıf~T. bu. 
nun 69.301 balyasının I\l~\'!n.nd, 
1.205 balyasının da Akala cin. 
sinden olacağı anlaşılmaktadır. 
Beher· ibalya 200 kilodur. 

Eserle!', hele ~liKiir nıa.hfuzdır. Bunlar, orada sıralanacaktır. 
Pakat bence, ziyaretçiyi, müzenin ka.pısmda yenilik lhamlesinin bir 
rC'nızi ka!-şılamah, gelenlerin fikirleri ibu anahtarla açılmalı. 
hu I'-Iida ~ydıniarunalıdır. 

ni vo dünyayı tanım~ realite-
~'i t~bitte ~österdiği :ma1ıarettir. 

Türkiye CumhurlyetJ kendini 
tanıyor. Yani kuvvetlerinin, blz
tnctJerinin, yapabileceği işlerin 
Jnablyetini vuzuhla biliyor. 

Bu vuzuh şu sebeplerden dolayı 
bi7J lıakilm.tc J..saI ediyor: 

1 - Türkiyeyi idaro edenlerin 
tecrübeleri. 

Mürakabe kursları 

Vatandaş, numarasını göster. 
mck suretiyle bu mü~en 
kahve~ini alaı'biccektir. K.ahvıeha
ne, gazino, oteller gibi çok. kah~c 
sarfrJen yerler halka t~ edil· 
miş olan kuru kahvecilerden 
kahve alamıyacaklardır. Bunlar 
kahvelerini vilayet taraf mdan 
tesbit edilen şekilde alacaklar
dır. 

U'niversitede kullanılacak te
ri.nıleri tetkik ve tesbit etmek 
üzere kurulan terim korrtisvon
larr bir koordinasyon heyeti° tes. 
kil etrrtişlerdir. Heyet dün rc1r.. 
tör Cemil Bil.selin !başkanlığında 
toplanmıştır. 

Komisyonda, Tıb Fakültesin
d-en: Dekan Keına! Atay, Neset 
Akil Muhtar, Profesör ceıi"ab'. 
Hukuk Fakültesinden: Dekan A
li Fuat Başgil, Sıddık Sami O. 
nar, Profesör Hirş, lktısat Fa· 
kültesinden: Profesör Lütfi, Nö
yark Edebiyat Fakültesinden: 

gserleı· hundan sonra dizi dizi önümüze serilerek bizi, mücs. 
sirlere. -sahiplere götürmelidir. ''Serveti Fünün" yap~an önün
de. o nilenin halmumundan heykellerini m_!izakere halın~e l*'.YJ:~t. 
r.ıek -!ıo.5 -bir şey olur, sanırım. Beni:ın o mı.ı:r.e hakkında,kı dilşün
Cf:m ıbudur. Üstünde daha da .işlenilebilir. 

HAKKI SÜHA GEZGiN 

n - Törkiyenin asla hayale 
l{a pıJmaına.sı. 

ili - Türkiyenlıı hArici siya
setinin deYamlı bir daJıili siyase
tin tanwıılayıCL~ı oJmasıdır. 

Fiyt murakabe tt·~ kilalına 
yeniden alınacak memurlarm ta. 
bi tutulduk1an kursların birinci. 
si şelııimi'zde 2 haziranın açılmış 
21 haziranda kapa.nmıştİ. Bu 
kurslar, üç -ta.ne olacaktır. İkin
ci kursun 15 temmuzda Ankara
da açılmasına karar verilmiştir. 

1 GONDEN GONE 1 
Halka iki a~ 250 gram kah. 

ve dağıtılaca·ktır. ---0·---
Türkiyeyi idare edenler bu tec· 

l'iiholorini ·senelerce liaıı 'fe ateş 
jçinde cepheden cepheye koŞ8l'ak 
'e memleki)tin naJrnnı daima a-
\ u~ıan içinde tutarak elde etmi!i- de Türk milletinin eserlerinden 
l~rdir. Ba..,tıı Milli Şef İnönü oldu- blridJr. 

Sanayi sergisi 
L 26 Temmuzda 
·· açılacak 

Bugün toplanacak milli :-anayi 
birliği idare heyetinde 1941 .. ~il. 
li saJıayi sergisi etrafın:c1a goruş. 
meler cereyan edeoektır. 

Halide Edib. Ra.glb Huliisi, Pro. 
fe.sör Armt ıbulunnıa.ktadır. 

Komisyon şimdiye kadar ya
pılan işlel'İ s::özdan geçirmiştir. 
Her perşenbe günü toplanarak 
faaliyetine devam edece!d.ir. 

Saracoüiunun nu ·~ u 
münasebetiyle 

ğıı halde '.I'ürldye)i ida.re edeolc
tin hayatı bayatın bütün facialan 
karı,ısmda. en kestirme yolun ha
~liki .. ini bulup ona tcsabüp oldu
!,'Uıı a. .kanidirler. 

Ilnrbin başla.dıj:;'1 za.m8Jldanberi 
lıi:-:i 17\tcs hattına ıoüriikleyecek az 
1111 hazaİa.r atlattık? }'akat hcpsi-
111 büyük tecriib<>, büyük anJayıs 
\ayeı.inde bertaraf eWk. Bu ber
taraf edio; bir ~ıı.ndruı tecrübenin 
l'seri ise · bir • va.nda.11 da Tür'kiyc ' . .. 
< ıımhuriyetlnin tecrübelerle tali-
\ i Ye edilen vazıh preıı.s.iplore sa. 
hip olmasındandır. 

Siya.sette faraziyenin, ııazariye-
1•in ekseriya. kötü neticel.er ~·.er
~esinc rağmen yirmi senelik Tnrk 
'lı~·ascti tatbikatta asi& aykırılık 
~i)stermiyen bir prensip siyaseti 
01nıuştur Realiteden ~elen, re:ı.
litenin ~dretini temsil eden prcn
&ipler bizi şimdiye kadar hat.adan 
korudu. 

SADRI ER'l'EM 
Selimi İzzet dostumuza 

NOT: 
Selami İzzet Sedes a.rkadaştm1Z 

ben.im Propag&naa adlı kf ta.bmı:
daki tiyatro faslmm kendisine ait 
bir kitaptan alındığı hakkında bir 
fıkra neşretmiş. Ben henüz ne Se
liimi İzzetin ftkrasmr, ne de ken
disinin yazdığı kitapları görmüş 
değilim. Değerli bir mevzu üze
rinde salahiyetli bir muharririn 
eserinden istifade etmiş olsayd.-ın 
onun adrnı mehaz olarak ıikret
mek bana namus borcu olurdu. 

Selami 1zzetten rica ediyorum. 
Benim yazrmm a.sh ile kendi ya
zısmm metnini bir gazetede nes
retsin. Okuyucular hakem ols~
Iar. Kimin utanma.sr hizon geldiği 
o zaman meydana çrkar. S. E 
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- Yok yavrucuğum, yok. Bah 
tmıız karardı a..'lla, kimsesiz de
ğiliz. Benim için sen, kızım Se -
ıUba varsm. Senin için de iben, 
yani bahan var. Neden kimsesiz 
olacağrz değil mi ? 

- ! .... 

Serginin her cihetçe mükem· 
mel olma~ırna çaJışılaca;J<~rr. Bun: 
dan ba!'ka lstanbul mıllı sa.nayı 
sergisi iıe 1zmir fuarının aym 
zamanda açılmamasrna dikkat 
edilecektir. . ~ 

Bundan dolayr İ.stanbul mıllı 
sanayi ~ergisinin 26 temmuzda 3= 
çılıp 10 ağustosta kapanmasr e. 
sas itibariyle kararlaştırılmış-

tır. f . 1 • Lutfi Aksoyun te tış erı 
Beldeive reis muavini Lutfi 

Aksoy, ciün fen işleri müdürüyle 
birlikte Beşiktaş, I~bataş ~e 
Taksinı semtlerindekı 'l:mhçelerın 
vaziyetini ve inşaatım gözden 
geçirm~Ierdiır. 

Yeniden lamba 
takılacak yerler 

Ha.ziran :ıyı içinde Ca.ddobcıs.. 
tanrna dört, Bağlarbaşma 2, Üs
küdar meydanına sekiz. Bağlar
ibaşı Tophanclioğluna 9, Anadolu 
sahiline 30, Rumeli sahiline 30, 
.Kadıköyiine 2 Iıim.ba mevcutlara 
ilaveten takılmıştır. 

Çorap fabrikatörleri 
Ankaraya heyet 

gönderiyorlar 
İstanbul çorap fabrikatörleri. 

Ankaraya yeniden •bir heyet gön 
dermiye karar vermişlerdir. He
yet, Ankarada l~tısat Vekaletiy
le yapacağı tem.aslarda çorap 
~tandard nizamnamesi ~rinde 
görüşecektir. 

E vvelki gün Büyük Millet 
n<'Clisiııde, Türk - Al

man dostluk paktının müzakere 
ve kabulti dolay.ısile bir nutul< 
söyleyen Haric.iyQ_ Ve~yµız ez. 
cümle dedi ki: 

"Jler taraftan gelen lııı.bcrh:ır 
göste.rmt:!'nt~dir Jd, bu eser, bil· 
tün insanlığın, geni~ nfsbette 
ta.wibino mazhar olmuştur.,, 

İşte bizim, bütlin siyMi emek
lerimlzde istii1daf ettiğimiz ga
ye! .. insaniııfa uy~un olm:ısr, in
sanhğa zara:-r dokunmaması ... 
Kurduğumuz idnrc ıı:istemi dP, 
aynı inMni esasa dayanıyor. O 
kadar ki. geçen Umumi Harbin 
sonunu k:ı.d:ır i:ıl'işsf odemsmiş 

mille Uf' r, t h :ı~i hııvatlarında bir 
dönüm h am!e ;.;i yap~nk · ,;terken, 
Türkiyeniıı tuttuğu yola imtisal 

r!hti. Her diişünce.<>i bir hikmet 
ti .. Bütün nıaha.llcli onun ö'füt
lt;rini bir Peygamber sözü gibi 
dinler ve tatbik ıedcrdi.. Hele boh 
çacı Elif b .. 1yıhrclr bu kadının 
~hbetine .. lşi gücü olmadığı 
günler koşa koşa gelir dert dö-
ker, öğüt alırdı.. ' 

Türkiycnin muharipler ortasm
tla tuttuğu Jıa.ttı hareket büyük 
lliinya. tezatları ile Tüı'kiye ara
\tııdaki münasebetin iyi bir şekil
de idrahlnl ifa.de etmektedir. Bu
~lln içindir ki Türkiye İngiltere 
•le nıuahcdemizin ruhunun icap 
ettirdiği şekilde müttefiktir. Al-
1nanrn İn"iltero iJe mo.barlpür. 
l•'akdı. biz~ Al:m.anya ile dostuz. 
~'iinkii Türkiyenin kuwet!i o~ 

- Hem anlatsana bana v·a.v
rucuğum.. Düşmanlarımız nasıl 
geldiler .. Nereden geldiler? 

• - j .~ 

Hacmine Maıhmut Beye çok 
acmırdı.. Henüz otuz beş yaşın. 
da olan bu delikanlı Hacmine 
için daha dünkü çoc~ktu. Ana 
şefkatine muhtaç olduğu bir 
sırada kansını kay~tnıek, oğlu 
nu bulamamak ve bir de fazla 
olarak yaşını doldurmarruş bir 
kız çocuğuna dadılık etmek hiç 
de kolay bir iş değildi ve Mah
mut Bey muhakkak ki vaktin~ 
den QOk evvel çökerek. ihtiyar • 
Iardı ... 

t 

"' impa.rntorluğun dal11Sf ıse Tilr· _ Çok saldırdılar. <:ok öldü. 
lci~enin suJh içinde kalınası da Al- rüp, yaktılar d~·il mi? 

- ....... . 

tıııınyanm arzusunu ifade eder. ı 
t!\ı zıd kütelo ortasmda biz bir - · • · · · · · k ı - Susuyorsun ya!. Yo .. yok 
~tılh Ye emııiyet sa.hası "-ücude gc- ağlama.. Canını sıktığını biliyo· 
lit-iyoru.z. . 
. Tür.Jdyenin ,·a7JyeUnj bir ~~· 

44 1•t mebusu anla.yamadıgon soylu. 
hır. l<'ilnakika bu vaziyeti a.nla
'1lr~ olmak için Almanya ile tngil
~t·r~ ar.ısında.ki tezat kadar bu 
'~tilatrn dışmda kalan rollli dev
'•!t lerin bünyelerini de bilmek li
>rrndır. 
t> l>iğer taraftan A.!m~ya. ile 
'>ll\·yet r.IL,.Ya muhanptir. Fakat 
bız bu ınü~elc ~inde ancaık hi· 
1,ara.ı olabilirz. ÇünW Almanya. ile 
~~yet Rusya arasındaki tezatlar 
lllzıın bünyemizde yer aJnıamı.~tır. 
itinı ne topra.k davamız ''ardır, 

ile de hndntıannuzm haricindeki 
refün.leri yıkmak ,·ey"' yayınak 
ltihi bir hedefim.iz mevcuttur. 

1 lliz. ken<ll milli hudutlan içJnde 
rl!lô5afa çalışan bir milletiz. Top
l~~ızı kimseye vermeyiz, istik· 
<ılden en küçük feda.klrlığt yapa.
~asız. Bimrı harp ~mda, dön
~a tezatları önündcld görüşümii% 

1ldur 

runı . 
Kızını göğsüne bastırarak 

yaşlı gözlerini kızgın ~eşe çe. 
virdi .. Başını kaldırdı. Dişlerini 
sıktı ve mırıldanar~k yol alına. 
ğa başladı. Neler söylüyor pek 
belli değildi. 

... ~ 

Kızı Seniha ile birlikte 1st~1 
. la gelmiş olan kaymakam uç 
0?. soru·a istifasını vererek E· 
gun - b" 1 .. 

k ··vun·· de satın aldıgr ır mş. ren o · · 
ke çekildi.. Mahmu~ Bey ıçın 
h at ayrı ve geçmışler~en bam 
b::ka ôıarak cereyan edıyordu. 
Sabahları erken kalkıyo:. gece. 

1 . d .,.~ vakit yatma.ga mec· 
;; k:ı~yordu. Bütü~ saatlerini 
.kızı' Seni·ha·ya hasredır~rdu. . 

Seniha bir yaşını bıtirmeınış· 
t . An sütünden ayrı kalınca, 
ı. a h a 
uysallığr kalmamIŞ• er gece . 
na kokusile sabahlar~ k~ar mı
şıl mışıl uyurken, şımdi Ma.h -

. mut Beyin koynunda ve yanııba: 
şmda her saat uya.ıuyor V'e iç1ı 
içli ağlıyordu.. . . .. .. 

VAZAH ! l.fMAN AHtSKAL 

bu tavsiyelere göre sebze püı-o
larr, m{>yva suları hazırlayarak 
not defterinde yazılı bulunan sa 
atlerde yediriyor, ihtiyar komşu 
kadmlarmm ufak tef ek akıl -ver 
melerini de hoş 'bir yüzle karşı. 
lıyordu .. 

Erenköyünün bir bohçacı ~a -
dmı vardı. Bütün ~~mt haI~:ylc 
senli benli konuşur, cancıger 
geçinirdi. Ağrıya, sızıy~. oku -
yacak, nefes edecek Eyup Sul · 
tan hocalarını. kısm~te a~ıı;k 
Yerilecek Sünbülcfcndı şe) hını, 
niyet kuyusunun har~ı -~~;smı, 
is kat ara:bını, yedi. duır11?11u sıt
ma baaJarınm bedıyesını topla
yan çolak imamı tanırdı .. Hepsi 
He krrk yıllık ahbap, akraba 
gibi konuşurdu.. Ba.~J dara ge. 
[enlerin çoğu bir ülema karısı 
olan ve ~imdi i,şi bohc.acrlığa dö
ken Elif Hanımın imdatlarına 
kosma~rnr beklerlerdi. 

lerınden bir kaçım teşkil eder. 
di... 

Mahmut Beyin sa tın aldığı 
kö§ke bitişik konak yavrusunun 
bir Hacı Ninesi vardı. Oturma. 
Si, konuşması. hikayeleri birer 
alemdi onun .. Yaşı, doksanı ~ok· 
tan aşmıştı.. Rahmetli.sinin 7,ıı. 
manmda gezmediği diyar, :ış. 
madığr deniz, sürtmediği dağ 
başr kalmamıştı. 

Bir gün oturur su şehrinden 
ZafJraya olan at sırtındaki hic· 
retlerini ve yollardaki eşkiya 
korkulannr anlatır. bir başka 
gün tutnr, rahmetli kadısnun 
uşağı Kürt .\lelımedin yaylı L 
çinde yatarken sağ ayağının b::ıı:; 
parmağını sıktrğmr ve yüzüne 
bir telane vurduğunu gülerek 
hikaye eder. Feleğin cenberin. 
den defalarca geçmiş eski hovar 
daların göz ru;inahklanndan, mu 
habbetn..1melerinden gözlerini sü
ze süze hasretle .bahsederdi.. 

Mahmut Beyın haline acıyan
lar belki bulunurdu.. Fakat o
nun bu vaziyetini Hacınineden 
başka yakından bilen yoktu .. 
Ve nasıl oldu bilinemez. Hacmi. 
ne ilk defadrr ki, dertlerini din
lediği ve biitün sırlannı bildi"i 
bir kimse için tanıdıklarına ~e 
konuştuklaı ma t ak kelirr.e söyle 
mem.iş ve ~falı.mut Bey için .bir 
gün olsun dedikodu açmamıstı ... 

İşte o gün ibohçacı Elif Ha.. 
Dim, kendi tabirince. afakanlarr 
ayaklanmış, onları boğmak. ya. 
trştrrınak için nefesine inand.ığı: 
Hacmineye bir iki üfürtmek i
çin gelmişti .. 

ctmeıdl' b:r mahzur t;örmemIB
lerdir. Bu bakımdan hudutlar, 
halis Türk fikrine tereddlltsilz 
açılmıştır. Hayırhah "Türk pro
pagandası" ndan kimse il.rkmC'
:ıniştlr. 

Radyo istnsyonlnrımızdan n0 
l!IÖyle~ek, ihtJya.t. kaydilo diıı
lenmemL5 olduğunu snıuyorJm. 
Matbuat bllrolanmız, inkıliip Yt> 

terakki mefhumu ile aJAkadar 
olmak üzere her no kit.ap Uımlın 
etmişse, dünynnm her köşesinde 
yeni ve samimi bir gayretin mo· 
dern ölçüde eseri olarak kanıı
lanmışt1". 

Her hareketimizi bnşkaln.rınm 
hakkını tannmı.k suret:Jle, bilhas
sa hürriyetimizi, baskalannnı 
hürriyetine tasallut etmemek 
kaydiyle idare etmiş olduğumu
za göre, bu gonirı kavrayışlı :mil
li siyasetin birinci vasfı, elbette 
:insaniyet severlik olmak lamn· 
gelir. 

Ve bu vaziyette -Atatürküıı 
bir sözünil hatırlaynlım :- Tür
Jdyeyc ihanet eden, insanlığa hi
yanet etmiş olmaz da ne olur? 

HİKMET l\fÜNlB 

Albn Fiyatı 
Dün de bir altının fiyatı 24 

lira 50 kuruştu. 

2'7.6.921 

Gülcemalin hareketi 
Gillocmal vapuru dUn Amerlkayn 

mUt-evecelhen hareket etmiştir. Ayni 
günde Amerikııya lıareket ctmelc üze· 
re bulunan Patris Yunan ,·apunınun 

lzmite izam edilmesi Uzerinc yolcu.. 
!ardan bir kısmı biletıerlnl tebdil ede. 
rek GUlccmaıc blnmlşlerdlr. 

Cuma lcumarte. 
27 Hazir. {2s Hazir. 

CJem.Ahır 2 / Cem.Ahrr S 
Hızır: ôS Uızır: M 

1 

"'&ldtleı l'aaaft 1':7.lllU \ Ü.'Ult !!:ı.an.I 

GUn~irı 
5.80 d"' "t.;•"1 

R.4;, 5.Sl 8.-16 

Öğle IS.17 4.82 13.17 t.82 
tkindl 17.18 ~.ss 17.18 8.83 

Akşam 2M5 u.oo 20.4.i u.oo 
Yat81 22.4.8 2.0~ 2~U8 2.os 
1msak s.ıo us :uo us 

_lıu ~öriişlerin mimarisini · Bü· 
:~k 1'.!:illi Şef İnönü hazırladı. Re
"'!: Sayda.ın hü.kiimet<i de "Türk 
~tılhol'u,, Jı:orndu. Büyük Mi11e1: 

Doktorlar Semhaya bır su~ 
nıaımalar ve meyva suları tavsı
ye etmişlerdi. Mahmut Bey de 

Elif Hanım, haftanın her gü. 
nünde bir mahalleyi dolaşır, göz 
a§inalarım, mulıa'bbet yold~la. 
rmı. dert ortaklarını birer ·birer 
bulur, bir hacetleri olull olmadı
ğını sorar, araştırırdı. İyilik yap 
mak, darılan karı koca arasını 
bulmak ve bütün bunlar arasın
da da Allah rızası için yuva %ur. 
mak, çöp <;atmak beUi iba§lı iş-

Hele Mekkeye, Medineye gi. 
dislerini. köleleri Zenci Merca. 
nın Arafata çıkabilmek için nur 
topu denecek aklıkta, palüze gi
bi bıngıl bıngıl bir kadm.la olan 
deve üstündeki hacı nikilııru u. 
mulmadık ibir çeşnide anlatrp 
dururdu. 

Ait kattaki sokak üstü odaya 
girdiler. Hacminenin sabah na
mazmr kıldıld:an sonra öğle re. 
meğine kadar burada. oturup, 
kafes arkasından gelen gidenle
ri seyretmesi ve takılıp şakalaş. ı 
tığı mahalle delikanlılanna lM 
3tması adetiydi.. "-----------=-

lr-rlisinin kabul ettiği muahedP. 
Hacı ninenin her sözü lbir ta. (Devamı 'l.•ar) 



Pravtlanın bir 
makalesi 

~ mDletl huDbar fafiDl• kar. 
• Jratl ft D1hal saferi Jraunacap
dla ~ RQssAr eken Hltlerla a. 
.,_ fll'bDa ~. Blrlncl dıloo 

1llCede ubd teJadll De klDdlıdnl bll
)D Rm mJDetllle lllılb7aa Da "
lıdumdua .... aülderlnln .-ntl u. 

Sovyel t Uği 
......... (A..L) - ---..u 

bqkmundaalıtı taratmdla bil .u.h 
Dep"edilen tablJt: 

Çarşamba stmtl "°'"""' mot&lfl 
kıtal n voına. VUna ve Baranoviç 
mmtak&lamıda taarruslarmı geıdflat. 

mlftlr. Sovyet ta,nrarelerbıdell mtlrek 
bp kuvveW bava tepkkWl rt bu mm 
takadakl dll§man tanklarma mu.vatra.. 
kiyetle bUCum etmiflerdlr. GUndtız 

cere,u eden muharebe emaumda 
mflllfedt bir dl1fm&D tank gl"Upa VU. 
na ve Oabmlan7 mmtak11mda bir de
lik ~ DlUY t k obDJqtur. Ka. 
n. lmnetlerlmlz bil grupları a:rm la. 
ttltamette barekl.t yapuı dQpDmı pi.. 
yadeaiDln irtibatım kemılfler ve a. 
n1ldaDe mukavemet ~· 
Brod:I .,. LftY mmt&kalarmda cepbe. 
:rt yarmak maluıadlle dOfllWI taratm. 
dan yap u tqebbb mukabil tur. 
ll'\IZ& ~ D Kızrlordu Jutaatıma mu-
kavem e karfJlqmtfbl'. Bava Jmv. 
vetlerlnılz kara kunetıerbldze mtıes. 
alr mflaaheretJerde bubuımUfblr. Dtlt. 
man motarm latalarlle cettJ'llll ed8n 
mub&Tebelerde 4tlpDaDa atır za)'iat 
verdirt1miftlr. Kıtaatmus aerl bir mu 
llabll ldlcumla ZenyJıl c:tnrmda Pa

nm,.U ı.tırdat etmltlerdll'. Cema
mmtakumda Prutu pçme1e tıe. 

edeD dDfm&Dlll llddftU hücum. 
pt18kll • :a.arabJa Ctıp. 

bfllllıtde KmıordU ımvveuert PratuD 
,arıt eülHndeld nurnnmm mkı 111r 
....ıt. tatmakta ve nebrl pçmek i. 
çla dtlfmaJl tarafmda.D yapdall bir pk 

btu.terf mava!tak4'etl• p1Jsk8lt. 
mektedll'f8r. Bkuleld DllDtakumda 
dClflll&Jl llerlemek tqebbOdnde im. 
ıunmupa da bfl)'tlk bir muvaftaldyet 

zlll9 ulraDPI ve Prutu gecmete 
mııvatfak olan ~ .. Rumenler 
em ecWmlşt r. 

Bava kunetlerlmls l'!Dllndlyada'ld 
~ tanan meJdaDlarma tahrip 
JrAr darbeler mdlrmifler ve Memelıa 
Lnıamımı fbnaUnde .... Kllebmcede ... 
rol y1lldtl gmdler bombardmlD .a. 
mf§lerdir. 

Çmpmba gllnQ ...... muJıarebele. 
rinde ve tayyare dafl bataryalan tara 
ımdm 78 dQplSD w.n-..ı. dDflslJ. 
me,tQJ. -ranareıer1mı..,,... 17 .ı 11-
leriDe. d6DmemJtlerdlr. 

So9J'll •Pi n q n s •••
ednen bir Aim&ırpftot'U cıemr!Ştft' Jtf: 

Sovyetler bttUtDe cRSvtlpıek. llk
mlyorus. Mecbur edDdlttmiZ için 
harp edQOl'US. .lfaıpta JOIUldak NI. 
çln ~ bUmfynrm. 

Cepbenbl bir J'8l'lnde AJm•ntv an. 
bot olarak bir ileri lw'ebtl y&plDJlııo 
1ar ve &in' za,.sat vermlflerdlr. AJJ.. 
ııaıı .A1ınQ barp emterl muh&rebeJ'8 
118't'kedilmed D evvel kelldDerlm YOt.. 

ita nrildlllnl llÖylemlflerdlr. Olre)'D 

eda bir bava muharebeıılnde dCD&Dııo 
m.,a ..... tayyareJerlmis 10 cıa. 
lll&ll tanue.ı dQfUnrıllflerdlr. 

ingirz -Sevyel 
deniz iş birliği 
Çanakkale 
boğazının 
vaziyetine 
bağhdlr 

TUrkiyenitt boğazlan 
kapatıp kapatıuyacağt 

belli llejil 1 

lııgiltere en müeııir 
yardam 

Hava hlcumtanm garp 
cephes na leksaf etmekle 

yapaeakltr 
......... 16 CA.4-J - 8öJ1ead!llM 

gGre Karadeılbdeki Sovyet mocnı en. 
ter denıaı.rdeld Sovy9t ..U Jaınet. 
lerlDe mana daha aJlfta'. ~ 
lar 1• KandeDbıde 'l torpklo lllNlllibl. 
a torpido, a. dmJlzalb ,,. •elalrtılnıt ... 
lemete maııı.a. millıeaMt pmı.otm. 
daa mGnkllep aumm a.._._ 111tt. 
fada edwkl_... AJmaplHm R1lmeD 
UmaaJarma bir lllUUar daJlıa ....... 
tı getirerek Karademzct. m.ııd a.atn. 
l8k temia etmclerl mlM"UDd8ır. J'a., 
kat bu n.ttbllllk •HM•ne tallrbll ., 

~- ÇIDk11 aridl 8cnJC 
llmUIA.,.,.D KhtT U,e pebal ft 

...,_ m1rledlJ 'f ewldll. ~
bılrDl1atll d9 mflftllat h ' ırdJm ı.. 

Ufade ecllnk- w mr- ıra ldlcDll 
detse'ttın KMadegtw ..... d'd 
IDIJlıtemeldlr. &.-... ı..-. .... 
Jet delda lıflıllllll Qlnlrk'lll balamr-
11111. ~ 'blıılllda· 'ftrttıwbı 
Bıltrtan kapatıp lıapatmıJllClllt -. 

- dellJdlr. MDtebp o •• tlkrlM 
gGre fnclH ....... .,.,..... 1ıılf!''IL 1 

yapacall - ..... ,..... -- bD. 
e'lpnlanaı .... ___. ~ tebU 
#m, •. 'mt' 1 M D sa 
gidecek lıı&lıija ,ffkılrt heyetlnlıı lap. 
hl». ... alt 1mıwm -.ı. .u.ı,.. 
c:.csm ilmlt ~, 

iRAN 
Kat'ı büarathğtnı 

ilan etti 
JINI IS~.(~) - İS'UID ... 

Jmıta blJlll eJÇbıl, 8cwJetler Bbtlll 
llartclye komlılerllle ........... 
fabf 1ılr nota ile, lranm Alman • Sor 
yet muh&rebMl mtıvaa t r &de kati 
Mır ~ mıdllıfaa lllHı;lllııl 

blldlrm1fÜ1'. 
o 

Sovyet tayyareleri 
Maeariatam hombardt

num ettiler 
Bud/J/#lfte, M ( A~.) - s.ll

!hiyettar .kaJ!IÜfaıdan bildiı !idi 
ğine &ift 8otJet llaft. lLaı......mi 
Macar tDpraklanna taammda 
buJwmGJIMbr. 8r:Nyet _,...... 
leri Kdlo ve Kaa nıetkil6i ini 
bombardıman etmişlerdir. Oi
duqa Jnllaim taıllrl>at vanbr. 

B8kret. 18 (AA.) - So9yet ıa,.. 

J&u&wl bu a!ıü mt I il• 'UO UL 
8lllda 1'Dlmıl9 taamm edenll M .._. 
b& a~. H 11111 lllmtl ve l2 
Jdfl ~- zbr. e blaa , ...... ve 
a 1:ı1a da 1ııuua ~ 

Alman fCJbliği 

Bir muh ekir ,5 
hapse mahkOm ol 

y 
u 

Yiia ipliği Uaretl yapan ve 
Sultanhmaımnda meia"• buJ.ıı.: 
~ Miko Se.Jral•kcr eiba, lpllkl~ 
n 1940 sene.l nisanma kadar yüz: 
fi• 11,5 lıık1a ataneo, ltunu tecı. 
rieen yibrd• elliye JrUar Çık&l'IDJI, 
bundan bqka da l&erhaoe fabrJb.. 
smm b0t1lıı latiblaJAtmı aatm aı. 
dılı halde yan toptancalara ve 
peratendeeDere mal veımemll, 
~ asllfe ttind cesa 
,.,.,.,,.,eebıe 9'8rllm.fttlr. 

IWlkeme dlhı llOko !ltalaJıkGI 

Bu adam nereye 
giUi? 

Zabıta. evvelld gece ıehrimDde 
..... bulan sut> 1* -' hOs 
htdbrl etrafmde __,,.. 
tahkikata baflam11 balnnmuta • 
cm, v-..-.ı-: 

Kaaad-lba TMwanll u,ble 
otacı - ....... San. ..... 
...._ 1* _.. eo1 aıcr ı ,,., 
bt170k bir yarayı teda'Vi ett.inlıllr 
lçla .... ,_ :a.m 'bn>t=le ... 
taabala &elmlt ... mbıbt ..... 
iDne mtlnııout ederek wa.l 111;. 

tirfheelnl 111&-lltir'. Milat .... 
dılrllğil ıa.ta71 OaNlıa blıılıtme • 
...., l&ldenmı.ur, 

Hasta, ....., llaUl ......... 
beraber Gurab& hetaB.ellDe git
IDJltil', BMtNleM"la haımwt• 
BaU1 li>rabim: 
·- Sm burada blrm büla. 

baa ~ mnunetM!wl Jltlllb-
1'&1DL .. clemlt " s.nbl ıalaa .. 
rabnk •tlMld'ıa odMm• .,.. 
Ur. 

Ball1 lbnldm tetru dllan • 
Ulı ama Sallmla cırtadaa J* 
oklDlmm &Otoıla ve htm8IL Plllll8 
....... t eclııırM baJılllrdmmll 

l8temlltlr. 
s.ı1m1n.. arbk lyi111zrnQıecell 

Jnmptlle oı* Jl8ftlllt ve tlmltmla 
b&) ... ıs ........ &!$ I~ 

den endile edDmektecUr. 

ojhuımı msbıJ • eıllal Mllm6t 
Ye lııeDdllim a at J5 &in an HM 
ı. haple, 'lıG lift ,.. fJA -

Y8 mep FZP• 61 ... Hı t 
7 

• 

... .uıdm.tmlttiı"-
v 11 

ım• had•._ lııa ~ 
d.!Mde, ayn •Jft ..-«il ,.._. 
1Mda biriblriııi ... .. •• , lw•t 
ta beyaaatta lıP'·- ~ aı 
nbbe komtlJ.-ı ......,.,, .. 
bdar maJrmwJaftll dlJrlmt "I ı• 
çelnnelı bere b9 ,.,,1an .U 
cWsınnn..,,,, t..e etu iıltfr, 

Acaba TUrkleie: "pişma 
olltlblltz1" dİyll ...... . ..... 
.UOdi laabrhpr .. ? 

'7 .... -----·~-li-t 
~ ~~.t::rtJ:-' ~ bıiır tanıfta • 
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,---------------------------.. BIYIB DDI 8GllAll 
1 Ten:m~~ ... -

Hamrbk latauna ank SPOR Yeni sene ilk tedri· üniversitedeki 
ecnebi profesörler 

...... ..ıblr.erllk ~ ı' 1 : 

MUCiZELER DOKTORU 
Uee Ye daha yWc8ek mektep me. 

-. - - -
1 Temmuzda Deniz 

bayramında yapılacak 
yan,lar 

sat kadrosunda 
ZUllll o:up ta ela&"1'ebaame denoMl Ol9 

ta olanlarm 1 Temmuz 941 tarihinde 
hazırlık kıt.uma 11evk edilecekleri ya-

1890 öğretmen 
çalışacak 

Türkçeaiı sd8GÜ u.ı dakuıo hatam olarak 

Mu..,, ... ll!''F' lt:''R AC' ... D 14 HuiraD fi. t&rWl UAnımtsd& ı 
~l'U"' .:.. Aft I ~ Nl fÜJlncle )'Ullauf oldulu 

16 ----------ı mu,u ec1m llADnnmde SOrWmU,uır. 

Yazan: 
PITIGRILU 

hıtaal.uı Su Sporlan AJan1ıimdnıa: 
1 - 1 Temmuz Denizcilik beynı. 

mmda yapılmak Uzerc Moda koyunda 
kürek ve yelken mllsabakalan tertip 
edilmiştir. 

Maarif müdürlüğü yeni sene ilk 
tedrisat kadl"OıSUllu §U maaş cet
~line göre tanzim etmektedir: 

Bazılan Amerikaya 
gidecek 

Üniversitede münhal bulunan 
doc:entlikler için yeni imtihan. a
(jılac ktır. A)Tıca profeeörlüğe 
terfi edecek doçentler mevcuttur 
Bunların vau)etleri ve tezlerı 
tetkik edilmektedir. 

Bir geııce ııeyser koookoS. basmr ba vm.,. ~ Bu Orta ebliyetnamellJerln sevk tarihi 
larmıa tehlikeeinclen bahaetmek villa usun bir &yllhktan eonra av· 1 Temmuz 941 olduğundan evvelki 
fayduızdır. ÇUnkll ne söyleaenla det olunduğu saman daima ne ol- ilAnmımn hUkmll olmadJlı ve bu fL 
boştur, fakat bir bar artisti veya duğu belli olmıyan bU- yenilik ar- ralU ıaats olNrlanD hemen .MYk ec1ı. 
ıidi bir fahişe daha aonra bu ntik· zediyordu. meık bere fUbeye mllracaaUan ilAn 

2 - Kürek mllsabakalan KIUpler 
amsında olacak ve yart§l&r Bir çl."te -
1ki çifte ve DörtlU skınerıe yapıla. 
caktır. Bu mflsabakalar bayanlar ve 
erkelcler olmak üzere iki kısımdır. 

Geçen yıl 70 lira asli maaş a.an 
hiç bir öğretmen yoktu. Bu yıl 
70 liraya bir öğretmen terfi et. 
tirilmiştir. 

robun ne olduğlınu o gence öğre. Jlldi Olper yeniden bUUln O.- olunur. 
tir. land'r bqtaıı bqa katetti,. Sabah *** 

Jüdi Olper'-3 aürme8i limn ge • oluyordu. l1k yı1dD1ann e&ıdtıttı, so. 'l'OKLAJIAYA DAVET 
len nayat hatbndş verilen ~ köylerden .Utçtllerfn indifi, utalt lle7ollıl Y......., Aa. ~ı 

3 - Yelken mllsabakalan 12.M.2. 
Şarpller araamd& olacak ve klUplerc 
dahil olan, olmıyan bUtUn apoı'Cula r 
eerbeat olamk milsabakaya fştlrı\k 
edebilecektir. 

941 - 942 ders yılında 60 li
r~an 4, :SO liradan 15, 40 liradan 
30, 35 liradan 126. 30 liradan 
517, 25 liradan 695, 20 liradan 
481, 15 liradan 21 öğretmen zam 
alacaktır. 

Diğer taraftan öiı'endiiimize 
göre :bazı ecnebi profesörler A. 
merika üniversitesiyle mukavele 
yaparak memleketimizden ayrd. 
mak arzu unu göstermişlerdir. 
Bunlş.rın ) erlerine 1 ngiltereden 
profesör getfrtilecektir. hatlar da hiç bir fayda temin et- yollarm yıtan.dJlı, 90ll kumarbu - ı - ı.tanııuı YIJ&yet1 Jw"SClndeld 

memiştl. Bir kadJjm ifıklan do· lann kuruldan Çlktıklan, 98 tUr- aakerllk ptıeıertnde lraJrtlı oıup ta 
buttan insanda mevcut yanlJi p Jerde olduğu gibi hafif bir pembe BeJ'Oltu" Beflkı.t bsaları dJwn· 
nlflerln taabihfnıı hbmet eden Jllfm günü haber verdiği saatti. 1 de ikamet etmekte bulunan 1337 do. 
vaaıtalardır, BU kadm ancak de- Kajestik Palaam lhıilnden geçer- 1 ğuıntu ve bu dOğ'umlularla muameleye 
falarca halloluıuJıktan aonra t~- Jt(>n bir penceredeki ışığın hiUB tA'bl muhtelif dofUmlU erlertn llOll 

kılmUI edebUir. 8Önmemi! oldu~u g6rdi1. Bu pen 1 yoklamal&rma fUblnlla N•M"'da te. 
Teodor Zuifeld de --30 Pulaa- cere Teodor Zu:.feldin odasınm ıekkW edeeek ukerUk mecUlıl tara· 

t i!, yani otua kere hallediniz.. Kil· pencereeJ olmalıydı.. tından 2 Temmuz 9U Çarpmba gUnU 
kilrt 200, yanı iki yüz ket'e ballo- Hakikaten o pencere Teodor 1 ba§JaJ\&rak Nl Aguatoe .o1uma ka.. 
!unmuş şeklinde reçeteler veren- Zuifeld'ln odasmın pencerem idi. dar devam ec:1eeet1. 
tedavU bllmJSl taraftan doktor • On iki saat sonra Teodor Zuifeld 2 _ Yoklama Cumartesi ..e Paaar 
!ar gibi her bdma bir numara ve- hlli uyurken, gece mas88mın Ü· gtlnlerl ~ olmlık a.e"' h&ttanm 
ı-iyordu. Meııell L. C. 38 Jn mana.- zerindeki telPfon cnldı. Teodor çift ~rfnde aat 9 dan 1T ,. u. 
sı 6U idi : Linda Cini, 38 inci ola- derhal cevap vermedi, fakat nlha- dar yapdae&IL 

4 - KUrek mllsabakaıanna saat 
15 te, Yelken mllsabakalarma saat 18 
de baş.JanacaktD". MUaabıklarm llln 
edilen aaU.rde hakem beyeUne mu. 
racnaUeri tebliğ olunur. 

Yüzme teşvikleri 
Su Sporlan Ajanh~mdan: 
1 - Yüzme Te11Vlk Müsabakaları. 

nm ikincisi 29 Haziran Pazar gUnU 
aaat 1' te MOda yUsme llavuauııda 

yapılacaktır. 

Bu sene l.stanbul ilk tedrisat 
kadrosunda 1890 öiretmen va. 
zife görecektir. Maarif müdürlll
iü okullarm öğretmen ihtiyacı
na ait verilen raporları tetkik eL 
mek üzere bir komisyon kurmuş 
tur. Her sınıf müfettişinin ra
porları gözden geçirilerc k evve
li. öğretmen ihtiyacı teebit edi. 
lecek, bilAhıra kadro tesbit faa
liyetine .ı~ilecektir. 

. Kendı arzulariyle ıbir okuldan 
d.iier bir okula nakletmek iıti
yen öiretmenler ancak bu kad. 
ro imkiru nisbetinde nakledile
bilecekleniir. 

·selediye 
Gazino ve içkili yerlerin 

zam İsteğini kabul 
etmedi 

Belediye iktısat işleri müdür. 
lüğü tarafından şehrimime balı. 
çe, gazino ve mesire yerlerinin 
yaz münasebetiyle tarifelerini ye
niden tanzim ederek tasdik edil
mek Ur.ere daimi encUmene ver. 
miştir. 2 - MU.bakalar bQytlkler ve kU· 

çQkJer olmak o.re iki mmt yUsüc:U 
arutnda lcra edilecekUr. 

rak tarafımdan hallolunan kadm. yet Pllni uzetArak ahizeyi a.radı: 

1 

3 _ AıılcerUtfıll •llAM olarak yap-
Jüdi Olper'i de tanıdığı zaman _ Evet benim.. Teodor Zui· nuş ıhUy&t erler arumd& llOllradaa 

bunun J . O 56 olup olamıyacağuu f ld ha.staırklr ft arızalı bulunanlann da 4 - Hakemler: Rıza Suerl - Sıtkı 
dUşUnmliştü. . e _: Ben de JUdi Olper .. Ne 0 bil- yolt'"manm deYaJm mOddetmce mtı.. Eryar - Bek1.r Jıfacur - Nuri Bo. 

Fikretin A,iyanı 
timir edilecek 

TOodor elH beş tecrübe sahibı ıa ımuaunuz' Sizi bugiin racaatıan ve bu mtıddet artında m~ BUt Suat Erler - Faruk Blrğen. 
idi. JUdi hıe beş kere köprüyü geç " uyuJo miyim., • racaat etmemi§ oıanlann aynoa mu· 

nüştl .. Elli beşin beşle mukayese go~ Fakat ciaha l:ıiraz evvel a • ayeneye eevk edllmlyeeeklert. 
olunması bir aşkın doğmasına nıU-

11 
k Y 4 __ Yo1damumr ,aptırmaya ,._ 

salt bir nJebet verir. Beş kere in- rı ~··Fa.kat bız aynldığmıbldan • lenlertn bebemebal ntılu8 ctıma.nıan. 
kisan hayale uğramış bir kadın• beri saaUnbin urebi tam bir de- ıır berabel'lerillde buluncturmalan. 
la elli beş Jı:ere aldanmış bir er- vir yaptı. 1 _ Yoklamanm <1enmı mtıdcle-
ket deva.-nlı .'~~am bir qıkm mey _ Saat kaç ki? Unee mtıracaat ebnemlf olanlar hak. 
dana gelmesı ır•n JAzmı olan un- , kında kanuni ceanm tatbik ed!lecefi 
surlara maliktirler. Kadın hfllA - Dört.. UAn o\unur. 

Atletizm grup 
birincilikleri 

İltanbol 1161,_ Atletlan Ajanlr· 
pnda.n: 

2! Haziran 1941 Cumartea gUnU 
11aat ı~ de Fenerbabçe Stadında AUe· 
ti.sın rrup blrlnclJJklerl icra ecHlece.. 
ttnck?ı aptıda 1.81~ 78Zllt hakem 
arkadaflarm !atfen t8frlller! rica 
olunur. 

Tevfik Fikretin Rmnelihisa.rın· 
daki aşiyanı tamir edilerek. mil. 
:ııe haline getirilmesine karar ve. 
!ilmiştir. Bir heyet dün mahalli. 
ne giderek rapor tanzim etmi§tir, 
Evveli binanın tamiratı ikmal 
edilecek, bilahıra maarif vekale
tiyle temas edilereki çine kona
cak e!erler tesbit edilecektir. 

Yeni şekillerde tabldotlara 25 
meşrubata yüz para zam tekJif 
edilmiş ve bir kısmı )'erlerin de 
sıruflarnun birer derece yübel. 
tilmesi teklif edilmiştir. 

EncUmen vaziyeti .-ı suret
te tetkik ederek zam ve sımf de
ğiştirme işini kabul etmemiftjr. 
.MUeeseseler eski tarifeye göre 
~JııeacaJcJardır. 
Duvardan düşen adam 
lkametgihı meçhul bir p.hm 

dün Kantarcılarda bir ansa kena
rındaki duvara çıkmış, ayaklarmt 
sallayarak otururken muvazene -
sini kaybederek yere düemüştlir. 
Adam 6 metre :>ilkseklikten 
başı liaerine düşmüş, ağır yarala
narak Cerrahpaşa basta.-:csine kal· 
dınlmıştır. 

inanır, erkek de artık inanmama- - Sab&hm dördü mü? • • * 
ga b:ıQl "..mıştır. Artık inanmıyaıı - Hayır akJamm.. .Bfıyofla Yeril M. ~ .... : 
erkekle, inanmakta devam eden - Vay.. Kısa blmleUl ve orta ehltyetnameU 

Meydan Temsilleri 
Hfoyotıu Ralkıwlnclen: kad!lllara tutulurlar. Uzun bir sükut.. Sonra tt-krar bab 81hhtye Ttı aaıre dolı-

Fakat JUdJ Olper zeki bir ka· kadının sesi· 1 olup ta ea ı 
..ı. · ı · . . ., ~-ıyıe 88\'k edflemem!f bulunanlar 
"Uldı, ve g~irdiği tecrübe er ee- - Qjanıza g~e:lım nu .. ;'~ra.n 941 tarfhlııde yedek ırubay 
nasında, tranaatl&nilkler, yolcu 
tayyareleri ile yaptığı seyahatler - Ama ben daha yataktayım, okulunda bulwımü bere flrodl&ın 

Bn. Jıfübeccel, Jale, İfakat. Unvan 
Tayfuroğlu, M. All, Enis, Dr. Nurct. 
tin S.'\Vcı, Firo.aan Tekil, Cumi Şa • 
hlnclr&y, Cemil UsunotJu, ll. Kl&ım 
Uzunolltı, Nazmi Tııtekçl, Hamdi 8L 
ver, Suat. Neriman Tekil, RacıP Sez. 
gln, Cemal Venç, Bilek, Agopyan. Su· 
di Azia, Sadık CeyJln, Tabalo. Mu. 
fabbam, Suat Kesim. İhsan örucu, 
Turgut Atakol. Y. Skindris, Melih 
Sattur, Selçuk Çatıl, H&lt:lk Hekim
oğlu, Halılk San, P'lkret, lbrablm Oer
çel, Hayati Oggan, Nuri örs, 

ı - lklncl meydan temllill 28.6.9U 
Cumartesi gUnU saat 18.SO da Haak<Sy 
nahıyulnde H&lıcıe>glu cıvarındaki 
meydanda verllecekUr. Kocaeli Asnye huklJk hUdmn

tlnck-n: 
sırasında ona bu sözü söylemiş • - Ben de.. görüyorsunuz ya fUbeye mnracaauarı llAn ohmur. 
leMi, Kantenbury papazı, berber vaziyetimiz ayru.. • • * 
A.ntuvan, İngiliz kra1mm baş ter Zuifeld tereddüt etti, zama. 8eJ'Gllll Yedi AL ,,.......-.: 
ıifatçr:sı ve Berlln tiJAnnonik or- kazanmak jçhı bir kaç cümle k& ' ı - 337 clotumJular ve bu dotum· 
kest.rası eefl de kendls.lne ııekl keledi: , ıuıaıta muameleye tAbl dltel' dotum.. 
olduğunu ııöyliyenler arasında idi. - Vallahi bilmem ki.. Yapa- lular'DI.,.. ~ Cl Tem
F:;ğer bir çocuk güzel bir cevap ye. cak işlerim de var... Maamafih mua Hl tariJliDde baf1aııacak ve 
tirse bu cevabın çok güzel, çok milhim değil .• Ancak henüz giyba. ı .A4W1toa "-1) de hitam bulacaktır. 
akıllıca olduğunu söylemeyin, çUn- miş değilim. 2 _ Yoklllma a.yın tek gUnlerlnde 
kü artık çocuk cekiJme.ı olur. ~ iiillı .... ~ __.. 

Bir kadmm da .eki oldufunu - Ben de aoyunaltJm earımı.. pm .aat altqa kadar devam edile. Beyoğlu Halk Sinemtuı 
bilme.meeine azamı derecode dlS. - As eonra bir daha telefon eekUr. ceumarte.s - Pu&r gtınteri 
'· t •· etseniz. .....- matbae ı ı cıe. ıeoe ı c1e a 'la l:ııu. hariç). 

Teodor Zulfeld ile JUdi OJper - Artık sla bana telefon eder- 3 _ Yoklama &f&llda göeterlJdlgt 
teaadlifen mi biribirlcrinin karşı- siniz, numaram dörttür. tıaere NabiY9 nahiY9 yapdac&ktır: 

MyWr tJlm lllnll'll: 
1 - Aft ..... Baran Jleflt Ttlrtcge 

ı - FraakemttaJnm Mtaab-. ısına çıkml§lardı? Yoksa biriblrle- - Kaç!. A) 1 _ 7 Temmua 941 de Ber>l1U 
tini aramışlar mıydı? Bir meçhul - mrt .. anlamadmız mı! d6rt, merkes nabiyelL 
lcuvvıet onları biribirine mi çek- dört, dört. B) 8 _ 1~ Temmu Nl de TaUim 
ll'ti.qti? .,. Kot der ki: - Anladım.. yani dört y~ nahiye& 

"Nevrastenikler biribirlerini a- kırk dört. C) 11 _ 22 Teauııuı• Hl de Gala. 
ıarıar.,,, kim bilir belki de inki- - Hayır .. Yalnız dört. Dört ta~· 
ara uğraya ılc.rı, gayri memnun- numaralı odada bulunuyorum ya.· D) 21 _ 11 Temmus eu de Ka· 
arı yolsuzları, 8sileri, uygunsuz- nl. Majest.ik Palasın dört numa - mnpap ~ 
Urı biribiıin-O çeken bir kanun ralı odasını ararsmız.. Tamamen il) 1 _ 7 Agu.ltoıl ~ı de Huk87 
Vardır. Bıı kanunla muhtelif P· uyandığınız zaman Majeıstik Pala- n~ 
t"o şekillerde üreyen nebatlar& sı da hatırlayacaksınız .. Şimdi yat J') 8 _ 115 ~tos Hl de Şifli 
bakim olan üreme metodları ara- makta oldıığunuz otelin jsmidfr. nahlJelıl. 
•ında hic bir fark voktur. Teodor kollannı bitkin bir hal- G) 11 _ 22 ..,._. Nl de KL 
Teod~ ile Jildi Olper de haki- de yatağın Uzerine bıraktı ve bü. merbuz'SU D&hi)'-1. 

~a tte aralarında husumet doğu- tün enerjiain.i toplayarak: H> 21 ..._ 81 A,IUlto. Nl ele ıcı.. 
tan milşabebetle bıribirlerine Y~ 
laşmL5lardı. Zuifeld kendi kend~i (Devamı 'Var) ıaı.newıenn :JO'd•ma• 
cıldatmakta. olduğunu kabul edi ---

->r, Jiıdi Olper de kendi kendine -~~flH i " A !)öyle düşünüyordu: ''içime baktı- r. ! ... 
ırn zaman aanki bır çok zarp _ _ _ 

aınelh-rl eri ile dolu kocaman bir =~:t~m:illill~•-•••••liii=;;;iiiiiiiiii=aıı;;ı;..ı 
~ahi!~ görüyorum .. Ne zaman bir (Baştarafı dünkü BGytda) tt11enme atıımumdall korkarak ge· 
ı: ticeye vursam, daha. bilylik bir Kadının bakıııan her saniye bafka ri gıerl kapıya kadar ıttUm. Henb 
t,1kam elde etmek .için, daha bü- bir renge giriyordu. Birden katJarmı Jcotma«a bqlamamlf\ml. K«lfkte.n, 
tık bir rakamla yeniden zarp yap 1 çattı ve: tia, titrek " hakikaten ,0.1 btt lr&. 

ll'ıak lstıyorum. Fa.kat hayat def· __ ~iz ölmll§SUnUz! .. dedi. dm eest yOkaeldl. Şatln ~11,ontu. 
11'tilni a~ıktan açığa ve tam bir Art•k onun tamamlyle alc!f P.'luva· 
'tarı 'l.ıkla tC'tkilt ettiğim zsman zen .st:ı kaybı:'tmlı oldutun& hUkmet. 
lr I!,nn h ı:rııplarda düştüğüm ml§tlnı. vereceğim eevabm Jrencli.11nd9 

• iyük hatalar karptmda tit:riyo- nasıl bir tesir bırakacatmı dtlfllnU. 
un .. 
. . .. . . . 
Teodor Zuüelu'i otelin kapısuı
brraktıktan ~nra Jildi Olpnr 

ine döndü .kUcük bir valiz lıa
ırıaciı, oto~obill~i garaja bTıak
ı, bir taksi çağırdı., 
Kendisini tanıvr.n şoför: 
- Oı'Jllan yuvasına mı?. 
Dıye ~? du .. Jildi O!p r: 

Hayır .. 
l> dl. "Orman yu\'ası,. Jildf 01-

oer:ın. Ma.ri Hanrh·ct pa"ln clva
~tıda Afrlka evleri bi<=lmlnde in
ı.. cttinniş olduğu kuçUk bir villa 
~ Bu villanın dört bir yanı ö
ıı ptüs ağaçları ile çe,·ıili bulu· 
~YO'rdu. Bu gilzel villanın yanın
~ ağaçların UetünU kapattığı bir 
"lllak akıyordu. Bir gUn bu ırmak
~ bir enek cesedi bulunmuş ve 

nun ilıerine ahbapları JUdi 01-
~re. sevgililerini seviştikten son 
t... öldüriiyor, nehre atıyor, diye 
~·Jmağa ba§lamışlardı. 
ı.. !aka.t JUcU Olper bu gtızel vil
~ pek az oturuyor, daha ziya

• rutubetli mahzenlerinde sair • 
iL ..ıınaaı jçfn yazın ldlrklerinl, ıa· 
"'lltı bir bfa Ue kanunun tadili it

tindo çaırrn~ , ıçin kJŞID. da ba-

yordum. 
Bir Jtahka.ha attı: 
_ J'lı<:ln o kadar çok dtlfUndtlrdiL 

dedi. '.i oksa bllmfyor musuııuz? Yok· 

9 ~ı7. de benim gibi kenoinl.ı:l baZan 

evli. . ~Rn bekli' mı fauedlyorınmuz? 
Haydi <" v:ıp Vt'tıleJllze.. Korlunaym, 
siv- ,!ıı.nt 8f1c edeeek dettllrn. 

'l"ekrar ıı.:stu. Ben h&ll '\eNcetllll 
cıaavalll bulamıyordum. 

- Son ıııösllm içtnladen ,.... bir 
:?ilime ve bir acıma 1ıı.I nrdl Lte OL 
~ e edı.ıytm. ki ben benb yırml 8eklZ 
l eı1ındaymı. Ylnl 1.§ık olabilecek, 899 
ıu •b ıecek bir yaıta. YilzDmlln so· 
•ukıu~wıa. kmşık!ııtına ve ıraçlarımı:D 
alc'ıfırır. bftlnDSJ·rız 

Bfrı(.,.ı;, adam aola§t.ı. Buradan ayrıl 
ınak için aartedeeeıtlm son cüınle)'l 
dı•,ıınnyorcıum. &n de gayri ıınıwı 
bırkr,. a <l m attım vo kanapeyll yak
IR.§~•ın. h'. dm ıuzıa bana döndll .,. 
y1i UPl ~ baKtı, daha cılk.katle, gözbe

bek1"rl ~·· r nden tırıayacalc ıtbl JÖZ' 

lcrinl ı.çarllk baktı. Sonra 1ıUdeD elle.. 
riııı ,·o.allne kapadı. 'l\Ulthlf bir çlf · 
ilki iL ıJaj1rdt: 

_ Git.. sıt kal'flmdan- bain.. 88IU 

gormek istemiyorum. 

* * .,, Vapura kendimi attJlım vakit. bL 
kAye mevsuundan ptan n.11rec;mlt
t1m. Fakat bu Jcadmm ldm oıttutunu 
merai< edlyordum. Vapurda ne mun&. 
baklf}an nrdL Hatta beDlm De Uk 
konqturtı vakit ne tabii baıleri nr· 
dı. Ne tatlı ytıztl ve b&kıflan vardı. 
Zaftllı kadrJL, 

FILKS. t Gtll ve BWb(ll De icl1?.. Bu 
aaırd!l tnanılmıyacak bir qk macer&. 
ar mı idi bu, yokA onua bir delilltl 
mi?. ~ neıet ,.._..r O dıa bir 
kuru saı " bir 1111 lıUlbll il• keııcll. 
ne bir &J.t ,araUıUltl mullakkalr. 

• • * 
Tuadtlt beni Udnci gGıl eaki bir &r· 

kadafUDJ& k&rfllaftırdı. Tel&flı tell§lt 
Sidi)"Ol'du. 

- Ne o dedim, nereye böyle .• 
- Gel .ani de götUreJim. Bir da· 

vete pdJyorum. 
ltiru etmeme meydan ftl'Dlecli : 
- Tanırı1ıunanda hiç bir :mabar 

yok. Eti ne<>U bir davet olacak .. 
- P.,!tl klm kimi d&•ct ediyor .. 
- JHç sorma .. Eğlenceli dedim ya .. 
- Buni a!fet.. 
- İmk.Am yok .. 
SUrilkledl. Şifllde bQytUl bir apart. 

maıa lalpmndan Jirdlk. Birinci kat J&I· 
linl çaldı. Genç bir lcadm, btıyük bir 
oezalreUe karpladı. Arllad&fım beni 

S - Taaııulcıa J[an111111 (KOYtoy). 
---0-

RQfit Rıza Tiyatroau 
Bu .u,.m ...,. ....... ında. l"Al'lll 

Alcpm Baddl67 Sl'renacla - ANI 
ÖPUNOZ - KOIDfldi 1 perde. 

HALiDE PiŞKiN te..aDere ltktl-

Bu 1Jln daveU19 mahl,JeUndedlr. 
Temmuz ve Ağll8l09 aylan içinde bi
l~ :mueret J'C)klamumı yaptırmıyan· 
1araı IG. m&dde1"8 tAbl tutulacaklan 
illa oıunur. {970I) 

Gül ve 
takdJnı etti. Salondall gOrtlltUIU 881.. 

ler, kahkahalar ceuyordu. Geldltfme 
çoktan plpıan olmU§tum. Fakat olan 
oımuıtu artık. Denecek yol yoktu. 

Sahada bize yer aymhlar. Arkada. 
ıım bana birkaç yeni elma tanıttı. 

Bir kaçına takdlm etti. Dikkat ettim. 
Herk• kırk betlik, kıranta bir adam
la mewuldU. 
ArkBd&§ım: 

- Ziyafet veren, dedL 
- Kim o? •• 
- Zengin bir arkada§ .. 
- Bir miras yedi .• 
- Hayır .• Mefbur bir avukat.. Bu. 

rada kendlatne bir kız belendlrcceğlz. 

- Demek evleniyor! .. 
- Hayır evleruneılne lmkAn yok .• 

Fakat kızı ırareock .. 
.Arkad&flmı yuımdaki ıeno dürttü: 
- Geliyorlar .. 
B1ltUn bqlar kapıya döııdU. On ae· 

kiz, ytrmı yaşlannda ıenç bir kwa 
y&flıca bir kadın içeri clrdl. Maada 
oturanJ&r'Ul hepaı ayağa kalkarak ac.. 
llmladıla.I'. Kadm: 

- Rica ederim, dedL Rabatlııl oı. 
mayınız. Bllli yabancı ııuımayınız. 
.Ark.ııdqıma yaklqtı: 

- Na.mlmn :U:emdulı, dedi .• KODU§• 

tular. Arkadaşım ana kızı, evlenmek 
istlyen kıranta, zencin avukata tak. 
diın etti. 
Avukatuı ytlztlnde ıarip bir heye. 

can vardı. Yan ı&de kızı stızllyor ve 
oturamıyordu. Kadın: 

- Rica ederim beyefendi, rahaUıız 
olmayınız, dedı. 

• 2 - TemaUden evwl ve temaıll ara -
•nda amatör Aznlanmız tarafından 

hatif mUBik konaert verUecekUr. 
1zmit Tl'pl'cik mahallesinde Ne

riman Tomurcuklu taratmdan ko
cası Zülfikar Tomurcuklu aleyhi
ne ikame ettiği bopnma davaam
dım dolayı mahkemeye nlti olan 
salAhiyet itirazmm reddine 11-4-
941 tarihinde karar verilmiş Jae 
de adresine göndeıilen tebliğlt
Jar &ıdcer olup eeyyar buJunmaem.. 
dan bir türlü eline nnnadan bi· 
li tebliğ iade edilmekte ve adre8İ 
bir türlü t~lt ile kendisi bulu
namamakta olduğundan saWıiyet 
ıtirazınm reddi ile mahkemeye 
devam edılmcsine karar verilmi1 
olup duruşma 17-7-941 saat 14 de 
muallaktır. Muayyen gii.n ve -. 
attcı mahkememizde hazır bulun
ması tebliğ maka.mm& lraiın olmak 

8 - Tem.U ve konııer paruı&dar. 

.- -- . - . - ----....._ 

\~'!{ad q,;-_ ~ 
27.8.1941 

7.IS llaftl SvinS 
propllm l'rkeetnlm 

'U3 Ajans 19.00 lkıı.t 
8.00 Mlb:lk .aaaU 

b&df 19.15 FHm 

Pnıttrun mlizltt 
8.SO Eria aaatl 19.SO AjanA 
ıus Karıpk 19.43 KIAalk 

fasıl prognun 
programı lO.llS Radyo 

J:ıt-13 Ajanı gazet...ııı 

11.00 Kan!tlk ı?0.45 !'lolo 
program ~rkılar 

U.lü Kanpk 21.00 Ziraat 
fual tak..,·lmt 
programı 21.J,O Temtıll 

JS.IO Xantık ıt.00 Radyo ııaJnn 
~ram orkestraın 

18.0S FMd sut ıı.18 A)an11 

J 8.IO Xonuf1118 H.4 il Rad~ o "rt >n 
18.40 Radyo Orkf'llfra111 

Bülhül 
Al-ukat oturdu. Kızı otı.:rttular. 
Arka.daııma fısıldadım 

Yahu kız p<.>k mUnevver '""' mon.. 
den bu morokla C\'lenmete razı olu,. 
mu? 

cuı.,rek : 

- Neden olmasın , 

adanı .• 
- Klı.tt nıl ? •• 

d d l Z ngln 

- Futa blıe. ı.·akal ııvukal onu 
beyenmlyecıek •• 

Kızı bir dah:ı alıcı g<Szle tetkık et. 
tim. Harlkull\de güzel kıl'.. üstelik Jn· ı 
glll~e ve Fransızca blllyonr. "'· kolej 
mezun:ı imiş. Fakir d"' değılmlş. 

Ana ku: çok oturmadı! r Müsaade 
uıtlyerek aynldalar. 

O \-akit arkadn§ıın nvuk ta sordu : 
- Nasıl tıııtad. 

O diişUnUyordu. Dalgın dalgın ve 
dudalt bükerek· 

- hk ... ~<'Y uUDUnmellylm •. dnba 1 
öğ'reMCek tarııtıar var tıı.bll .. 

Dlğerıeri mll<lahnl<' C>ltllcr; 

- Eıbet, elbet oğrcnecelt tara!Jar 
vnr Fakat heyetı umumiyesl n sıJ. 

vızeı değil mı• .. 
- Pek fena değil.. Amn mah1ın ~a .. 
- Demek g~ne nazariye. 
Avukat gUIUrnııedi : 

Değişir mi hiç bu kl>1 olası nıı

zariyc .. 
Sonra teJAııa sordu: 
- Kız !arketmedlya bir &ıeY ! .. 

üzerl' ilan olunur. (36339) 

1 

istanbul 4 üncü k'ra memarla. 
ğundan: 

940/ 3371 
Paraya çevıılmeslne karar ven

len elekh'.lk ütUsU, komodin kilim 
maaa örtUtıü ve sair buna müm&
sll ~) anm ı. el açık artınn.ua 
2-7-941 tarihine tesadüf eden gar
şanıba günü saat 12,30 da BeN
lunda Takılın talimhane Şehit 
muhtar caddeeinde 75 No. lu E
dirne apartmıanmda yapılacak ve 
k•ymetlerinin r~ 75 lnl bulmac:blı 
~uretlc ikinci açık artınnaaı 7-7-41 
tarihine tetıadüf eden paarteeı 
gilnü aynı mahal ve saatte yapı· 
lacağı illn olunur. (36337) 

BORSA 
- lstanbul 26·6-941 

"'EKLER 
ı S&erllD 

100 u.ııar 
100 ll'rc.. 

100 Uret 
ıoo lariçre l"N. 
tOO Florin 

ıoo He~• 

10-0 Ornhml 

100 '"'" 
ıot Ba,Jl ...... lr 
ı 00 Çel& Kroaa 
100 ~ 
ıoo ~u 

100 Pengil 
100 Ley 
ıoo nınar 

ıoo Yo•n 
ıoo lıııl""t Kroıın 

ıon Kabir 

Alı m. 

• 

19.96 

12.93715 

81.1Si6 
30.7450 

H50 

\ E T \il\ ILAT 

Jknımlyf'li "{, 5 988 
Sıvas • Erzonım % 1 
tst n. ııa vn. 
lladM tah\"IUl'ıi 
T. C. MPrktt Bankası 

ıue ... 
"-

118.-
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İLE SABAH, ÖGLE VE AKŞAM 
Her yemekten sonra fiinde uç dda muntazaman 

dişlerinizi brçalayınız. 

t•t~onbu·I eeı_.d tY••I 
· ııanıarı 

Tnhmln Bedrll 

31,00 

39,62 

2,33 

2,98 

Fatihte Hoca üveyıı mahaileslnin 
Şemsettin Sami soka1Jnda 112 nci 
adada 3042 harita numaralı arsa ar
kasındaki 31 metre murabbaı sahalı 
&nıa. 

Yalnız 7 Gün Zarfında 
BU SAY ANI HAYRET 

DEGiŞiKLiK 
Bayan D. BR~. bit hafta 

zarfında tecrübe ettiği bu yeni 
güzellik tarzı ·tedavinin cazlb tc.. 
fiirindw hayrette kaldı. 

-----, ·ur iye çam4&raietı 

Fatihte Hoca Üveys mahallesinin 
Şemsettin Sami .sokağında 112 ne! 
ada.da 3211 harita numaralı arsa ar. 
kruımdaki 39,62 metro murabbaı sa· 
halı arsa. 

ZıRAAT BANKASI 
~urulu~ tanhı. l~. - ::>ernıayesı: lUV.UW,UU<.ı rurk Lır~ı 

Sube ve Ajans adedi: 265. 
Zııai ve tıcarı 'ıeı nevı banka muameleltri. 

l"ara blrtktit'onlen 28.800 Ura tkramJye nlriyor 

.,..,_t Bankasm08 ırumtıaraıı ve lhbc.nm ta.sa.rruı be"""'" ..,..,11 ., u 

liO llJ'Ul rnıJwıanJara senede • deta '=" ldlccelı kur'a Ue aşagıd&ID 

p.IAna göre ikramiye dRğrtılacııktD'. 

' cdeo ı.ooo llnı.hk ı.ooo llra 
• • wo • ı,ooo • 

• 
• 

t50 
lOD • 

ı.ooo • 
(,000 • 

lOO aded l>O llralıllıı 6.000 111'8 
120 

160 • 
40 
ıo 

• 4JIO() • 

• a.:ocı • 

OIKKA T· Besapıru-md&JO paralar bu sene içinde 60 Uradazı qag 
2Uşm1yenJere :Jtramiyı cıktığl takdirde '% 20 tazlastyle veril~kttı 
K~ı •: 11 Mart. 11 Haziran u EylQl. 11 Birindka.nun tarUıl~ 

r'..nJe yapılır. 

38,00 

1366,00 102,45 

60,00 2,2:5 • 

Fatihte Hoca. Üveys mahalieııinln 
Şemı<etUn Sami .sokağmd:ı 112 nci 
adada 3042/1 harita numaralı yer ar • 
kasındaki 3S metre murabbaı sahalı 
arsa. 

Fatihte Kinnasti mahallesinin Fev. 
zlpaµ caddesinde 95 ncı adada 136,67 
metre murabbaı sa.halı arsa. 

Fatihte Kirmruıtı mahaıleslnln Ke· 
ııerciler sokağında 39 ncu adada 30 
metre murabbaı sahalı ıırsa. 

şey dfyorsunuzl 

BiZZAT TECRÜBE 

Tahmin bede:lert !tp ilk tcmın:l~ miktarları yukarda yazılı arsalar satıl· 
mal< üzer.3 ayrı ayrı aı::ıK arttıtırla~·a konulmuştur. Şartnameleri zabıt ve 
rnuaır.ellt mUotir.üğU 1'.aıemind~ göıillebilir. İhale 14.7.9U Pazartesi gUnU 
ma:: H de Daimi Encılrr.~nde ya.:ııhıcsktrr. Taliplerin ilk teminat mıı.kbuz ve 
nektuplariıe Uıale ı;Cn:ı muayyen traatte Daluıl EncUmendc bulunmaları. 

Ancak blr hafta zarfında, binlerce 
kadı:ılnr, bUtUn buruşukluklardan kur 
tuldular ve blr çok sene gençleştiler. 
Al!mler. ya~ llerledıkc;e bUru§Uklukla-

unsur §imdi, rembe renkteki Tokalon 
kreminin tcrkJl>lnde mevcuttur. 

Her ak§am yatmazdan evvel bu 
kremi kullanınız. Siz uyurken Cildini
zi besleyip gençleştirecek \'C buru§uk. 
luklarmızı giderecektir. Ancak bir hat 
ta zarfında senelerce genç görUnecek. 
siniz. GllndUzler için yağınz beyaz 
renkteki Tokalon kremini kullanmız. 
Siyan benleri eritir ve açık mesame. 
teri s:klaştınr. Birkaç gUn zarfmci:ı 

en sert ve en esmer blr cildi yumu§a • 
tıp beyazlaştırır. 

KAYIPLAR 
.) 

Gümti§Suyu hastanesı heyeti 
sıhhiyesinden malfıliyetime dair 
almrş olduğum sakat raporunu za. 
yi ettiğimden hlikmU olmadığını 
ilii.n e;derim. 

Unkapanr: Tuğlacı1arda 285 nu
maralı ~•<'de İncbolunun Pazar 
yeri namı t~~er Bozkurt köyün
den Hakkı oJ\ıllanndan Ahmet oğ. 
lu Mustafa Günel doğuın: 824.. 

(36356) 
••• 

Karagümrilk orta okulundan al
dığım 344 numaralı 5 mayıs 941 
tarihli tasdiknamemi zayi ettbn. 

(5169) 

KA<lı1<ÖY Sulh Mahkemesi Bar:kAtlp- rm meydana gcıdlğln! keşfctmlşlerd!r.

1 liğlnden: · ÇünkU, ihtiyarladıkça cllt birçok kıy. 
17 Haziran 9U günlü Vakıt gaze-1 metli u~rlarmı kaybeder. Bu un.. 

tesiyıe illn edilen mUddel Atina mil- sunları ıade ediniz; elit Y1!nlden taze-
. leşir ve canlanır. 

~velll ıle mUddelaleyh Yersemaninin 
1 §aylan ve mU§tcr~ken mutasarrıf ol· §te, Viyana ünlversitesl profesörll 

duğu Kadıköyünde Caferağa mnhaL Dokto:- ST..!.JSKAL'Jn §ayanı hayret 
lesinin et4ki Nucum yeni Pesti".llalcı. keşfi de budur. Genç hayvnnlann hU. 
oğlu aoka~ında kt\in ve 3500 İıra kıy· cey:elerinden istihsal ve "BİOCEL .. 
metı muhammeneli ve bir cephesl Peş. tabı'" edilen cildi ihya eden bu kıymetli 

, DtıUL\T: TOKALON krem V'? pudra!arınm yüksek kalitesi sa· eıılnde 
kazandığı rıı~belt..:!n ~l!tade ctm •'.c. gnycs!ıe sayın mUşterllerimizl iğfal edip 
sahte mukallet lld! =na "ar satılıvoı. Hakiki Tokalon mUstahzarlan bir garan. 
t! kuponunu havı olup Lusust bir pula kapatılmı~tır. Pulsuz veya pulu yır
tık açık kutulan kııtıyyl'n rcd~eıiin•~. Pullulıırını ısrarla isteyiniz. 

..... r. ......... ____ ................ . 
Yenisini nlacağondan eskisinin 
hükmü yoktur • 

Biga: tstlklil caddesi No. 22 

temaleıoğlu ve bir cephesı Zühal acı. 
kağmda bulunan ve zemin katı kA.rglr 
ve diğ'er katıarr ahşap ve yarunda so· 
kağa kapısı ve parmaklı'>tlı duvarı bu· 
ıunan 3 numaralı hanenin sokıı.k ka • 
pIBmdı:n g!rl)dlkte bir sofa Uzerinde 
eokağıı nazır lkl odıı. ve bir helll. ve 
ikinci katta blr sofa üzerinde Uç oda, 
bir hela., UçüncU katta üç oda ve bir 
helt\ ve hanenin Ustunde küçUk tara· 
çam vardır ve zemin katında bir ta§.. · 

lık, bit oda bır kiler ve bl'" merdiven. 
altı bfr mutfak ve b:ıhçcye • çıkılır 

bir kapm bulunan mezldir hanenin 
tAJnamı 97 metre murabtaı olup bun· 
dan ol metre murabbaı bina mUteb:ı.. 
k1ıı1 bahçedı;. Ôbu gaYrl menkul Kn. 
dıkCSy birinci eulh hukuk mahkemesi 
fllmm' müsteniden ve tarlhl llAndan 
itibaren mahkemede eshabı müracaata 
açık bulundurulan satı§ §artnameiıln· 
de muharrer §eralt dairesinde ve pe. 
fin pa.ra ile l:?.7.941 tarihine tesadüf 
eden Cumartesi gUnU saat ondan on 
ikiye 'hadar açık arttırma surctlle Ka. 
dıkör 8U1h mahkemesi baııkAUpl!ğln· 
de satılacaktır. Yevmi mczkOrda sn.. 
tl§ kıymeti muhammenes!nln yUzde 
yetmii be§ini bulmadığı takdirde en 
son artıramn teahhUdU bf\ki kalmak 
üzere müzayedenin on gUn daha tem. 
didi ile 22.7.941 tarihine tesadUf eden 
Salı günU aaat ondan on ikiye kadar 
en çok artırana. ihalcl katlycs! icra 
kılınacaktır. Mezkôr ıuuıeniıı salı§ 

tarihine kadıı.r mUterakim bina ve Ev· 
kaf ve Be:edlye vergi borçları !le rU. 
ırumu tellA.liye '\"e satış harcı ve mc. 
sarlfi muhakeme ve lcraiye hissedar· 
lanns. ve ytrml senelik Evkaf taviz! 
ile ihale pulu mtl§terlsine alt oımak 
U7.ere satılıktır. 

1 
•stanbu Levazım amır iğmden verilen ı 

11arıci asker ı<ıtaatı ıanıar, 

Teknik Okulu Satın Alma Komisyonu Baş
kanlığından : 

C1Nst lUlktan Kilo Tnhmln bedeli ~ 

Sade yağı 7500 'lO 75 

Ekmek 70000 8925 

Tavuk) 8000 2250 ) 
Hindi ) :::ooo 1200 ) 

3450 
YOf;Urt (Silivri) 6000 11'.iGO 
Yoğurt (Ka.se) GOQO 450 
sut l!OOO 950 

.. Kaym3k 150 171 
Tereynğ 300 4ı:o· 

3611 
Odun 75000 1020 

Yıldızda hulunRn 't'c-knlk O.m)unun 1941 Mali yılı ihtiyacı olan yukarda 
cins ve mlktarlle tahm:n bcdelh:'i yazılı 5 kııtem !n§e ihtylacı 5 ayrı §artna
m l rlne ı;15re =:O.b.941 U:.rihlne rn.st'eyan Pazartesi günU, sadeyağ saat (15) 
t.?, ekmek san• (15,80) c!a, ta.v>.J~ ,.e hmdl eti saat (16) da, Yoğurt vesaire 
saat ı 1615) a•, o:! ın Mat (16 30ı ~a sadeyağ ve kmelt ıcapah zarf usul!le 
ve dığe>rjery açık k !ltme !le ıh'l <'.cr.ı yapılmak Uzcre Yüksek l\1Uhendis 
Mekti'b muhasebesinde toplanaeait otan koml.syonumuzcb. ekslltmcye konul· 
muşlardır. Sade yağı.1 U. tem!n.:ı.U l815) lL"ll (68) kuruş, ekmeğin (669) Ura 
(3~) kuruş, Tavuk ile ı::ndinln (2fl: lira (7!>) kuruş, Süt V() MUştakkatm:n 

(270) l ra (S3J kuru~ ve Odı..:ı.ıil !Ee (76) lira (50) kuruştur. lstcklllerin 
Ş&rtnarut'lerl görmek v ilk tem'n-~ :Jatırma1< Ur.ere eks!ltme:!en bir gUn ev. 
vellne kadar Be ıkta9 Yılüızda. .:ı ... .:nan ok:.ılwnuza ve eksiltme günü de GU
mUşsu) •ndn. Yüksek ?WLendls Me:ttebı muhv.sebesine gelmeler!. Teklif mek· 
tuplarmm eksiltmeden Mr saat cvveıme kad3J" makbuz mukab!l!.nde verilmiş 
bultmmam lllzımcur. Pootade. va~l cıacak gecikmeler kabul edilmez. (4477) 

Dev1et Denizyolları iştetme 
umum müdürlüğü ilanları 

lstanbul Sth.r t.'ltlon ,;npu:-ıarllt> parasız. seyahat hakkı verilen paso. 
!arın ı!•ği,,tirılml'Sine haşl:.uımıştt~. 15 Temmuz 941 tarilılndcn itibaren el. 

lu pasolar hükUn·• 1 z addolun ıc 1ğındnn allı.kadarların bu tarihten evveı 
lşlP.tmPmlz YolcJ, Yıık servisine mUracaatıa pasolarmı değ'lştiımeler! llln 
~ur. ~ (5163) 

l 
___ e_o_ı_z_L_e_v_a_z_ım_s_a-tı-n 8İma 

komisyona nanıar 

l 2 mı m lik go lvanızlı çelik tel ha lal 
"l.5 bur ~ta, ı; wdn, tnk~l~;ı 2300 kılo,, 
14 mırn ilk galvııı .zıı çcl!k •.c: tıalat 

"1.3/4 tuıtın ta. El roda, tııkrı~n J 560 kılo,. 
lb m/n~ lllt ralvan:zl! çe1lk tel halat 
2.1/4 burgata, 2 r.ıda, takribe:n 525 kilo., 

2853.00 

30S.q SO 

7H.00 

8655.80 

1 Yukarda y z•lt Uc; kat"m (.'('l!k tel halatın 30 HazJr-ın 941 Pazar. 
- g'ttnt .. t lG &o! pu.arhkla ,.k~iıtmt?Sl yapılacakur. 

2 - Ket• tem nalı 1348 lira 3i kuruş otup şıırtnamcsl her gün komla· 
yl}ndın r-ara~rz olnrak alınabilir 

3 - tstek1Iltrin tcll gün ve saatte Ka ımpaşada bulunan komisyon& 
mQracaaUan. (5UO). 

Emin İzer (86386) 

:JI. "' 4 
İstanbul Limanından alm~ ol

duğum 938/417 numaralı tayfa 
cüzd~ı zay,i ettim. Yenüıi,Ql a
laciı.ğım, F...eldeinin bUkmU yolitur, 
Ha.wı Celi'.k (36360) 

• • • 
Bahriye Liman; kuman4ap,lığm· 

dan aldığım askerlik tez.keremi 
zayi ettim, Yenisini ala.cağımdan 
eskisinin hilknıil yoktur. 
Yağkapanı Bergamlt sokağı 6 

numarada İnebolu: Çcrçllle kö. 
yünden Emrullah oğlu Mehm~ 
tevellüt 317. (36353) 

:,. 1(. .y. 

Kasmıpaşa askerlik şubesinden 
aldığım askerlik tezkeremi zayi 
ettim. Yenisfnı alacağımdan eski
sinin hükmü yoktur. 

Tophane: Kanı.baş KMaplar 
itinde sokak N o. 22 de 314 tevef. 
lütfü Rifat oğlu Necip. (S63.'S4) 

• 1(. • 

Tekirdağı 100 ıncı alay 3 üncli 
tabur 1 O uncu bölük en 930 sene-

1 
sinde nldığ:tll askerlik tezkereme 
mukabil verilen mezuniyet kAğıdı· 
mı berayı tebdil İnebolu şubesine 
göndermls olup mezklır vesika kay 
bolduğundan yenisini çıkaracal:'lm 
eskisinin hükmü voktur · 

Galata Yağkn.p~nmda ·eski Ba
lıkhane S<>kak 4 numara.da 1nebo
lunun Yılmaz köyünden İmam o
ğullarından Hasan oğlu Hasan do-
ğum: 1323. (36355) 

•• * 
Bitik: İstanbul Üniversitesi hu· 

kuk fakültesinden almış olduğum 
ve~aiti nakliye pasomu bitirdim. 
Yenisini alaca.ğnndan bitlğin değe. 
r; olmadığını ilan cdeı im. 

7749 Macit Gilr (36361) 

J\ütahya mahk<<nıo ha kit.abe
tinden: 

Kütahyanm Cumhuriyet mahal
lesinde mukim Pazar kazasının 
Badara köyünden Mehmet oğlu 
Mustafa Güler tarafından kansı 
halen ikametgiilıı meçhul Şi'ranlı 
Ali kızı Binnaz ale~1ıine ikame o· 
lunan boşanma davasının ruıliye 
hukuk mahkemesince yapılan du
ruşması sonunda: 

Müddeaaleyhanm Tabir namın· 
da bir şal1tsla metres hayatı ya
ışadığı usulen sabit olduğundan iki 
taraf arasındaki evliliğin boşan -
maya inkılıi:bına ve mahkeme maa 
raflarının rnüddcaalcyhaya aidi -
yetine 11-11·940 tarihinde gıya
ben karar verilmiş olmakla hukuk 
usulü muhakemeleri kaı.ununun 
4-07 inci maddesi mucibince işbu 
ilan tarihinden itibaren on ~§ 
g'ün zarfında müddeaaley1.ıa tem
yiz etmediği surette hükmUn ik
tisabı kat'iyet edeceği ilA-nen ih
bar ve t~liğ olunuı-. 

(36e38) 

Taliplerin yüzde yed! buc;uk pey ak. 
çesi vermeleri Jflzımdır. İcra l!IA.s ka. 
nununun 126 ncı maddesi muclblnee 
ipotek sahibi alacaklılarla diğer alA· 
kadarlarm husuelle faiz ve masrafa 
dahH oian iddia.tarını on beş gUn için. 
de bildırmelcri, aksi halde hakları ta
pu sici1lerile sabit olma.mı§ ise satış 
bedelinin paylqmasmdan lı:ırlç kala· 
cakları ve dahn fazla mal~mat sımak 
istiyenl'!rln mahkemenin 940/ 199 nu. 
maralı dosyasma mUracıı.nt cylcmr. 
leri ıuzumu ta..cıhlhen yeniden ilft.n 
olunur. (36340) 

Beyoğlu üçüncü ulh hu""uk ha· 
:kimliiinden: 

41 / 513 
Ali Ata.berg tarafından Şişlide 

Osmanbeyde Çınar sokağında 57/ 1 
No. da mukim Pilyopi oğlu Refik 
aleyhine açılan 87 lira alacak da
vasının muhakemesinde: 

Dava. edHene ilanen yapılan 
tebligata rağmen mahkemeye gel. 
memiş olduğundan 87 liranın mah
keme tt>asraflarile b'rlikte H-3· 
941 tarihinde tah.,iJine karıır ve
rilıni§ olduğundan ilan tarihind~n 
itibaren sekiz gtin zarfında t<'m
yi.zi dava edebileceğiniz aksi tak· 
dirde hükmün kesbi katiyet ede
ceği hüküm hulasası makamın:ı 
kaim olmak üzere ilan olunur. · 

(36341) 

Sahibi: ASIM US 
Be.stldığı yer: V AKIT Mathaa.'f1 

Umum neilTiyah idare eden: .,_,7' Ahmet S~gil 

-----:Muhtel!! nuntakalara yapıla.:&< asgari 14,000, nzam1 24,500 ton kara 
nakliyatı kapalı zarr !lt- eks!ltm.ıye konmu,tur. Bu nakliyat Uç kIBrna il. rı. 
ıarak ayrı ayrı talipll•ıtı ne ihale cd:i .. blllr. Birinci parti 5000 : 8000 ton, i'kln. 
el parti 40,0(1 : 600{1 ton, UçUncU p:ırU 5000 : 10,000 ton. 1hnles! 8.7.941 Salı 
gilnU saat 16 da !zmlrde Lv. Am:rll~ı satın atma komlSyonundn yapılacaktır. 
1:1 pslnln tahmin tutarı J.22,600 lir . l1k t.omlnalı 7375 liradır. Şaı'tllamts1 

komlsyoııda sörUlUr. Ta'iplc.r'.n ıu!:4lll veslkalariyle tekli! mektuplıı.nm Uııı.. 
le aaattucien bir aaat evvel kom•.s~ona vcrm.,leri. (149J (4999) 

~ .... 
5&0,000 kllo sığır et! kapalı zarC&. eksiltmeye konmuştur. lhales! ~5.7.941 

Perşunıbe güc:ı Eoat 11 de Ezlncde Askeri satm alına komisyonunda yapı.. 
far.aktır. Talımln bedeli 220,400 lıra, :ık teminatı 12.270 liradır. Taliplerin ka
nuni vesikalariyle teklif mekluplanr.ı ihale uatlnden blr sa.at evvel komis
yona vermeleri. Evsaf ,.e ııartn.ı.mesı kı.>m!syond3 görllltlr. (1:51) (5001) 

Aşağıda elnıılerl yazılı malz ınelu satın a.macaktır. Pazarlıktan 30.6.00 
@:ı'l Çangında r.sk<.ri satın nim?. l:omisyonımda yapııacaktr. Taliplerin te. 
m!nal!ariyle bellı vakii ı e komisycı-a gelmeleri. · 

400 takım subay clblscsl. 
400 adet subay kaputu. 
400 adet bUyllk Unlforma. 
400 çın çiZme. 
400 ndct portatif karyola. 
400 burç . 
400 
400 
400 
400 .. 

*** 

bel k~mert. 

manevra sandığL 
matra. 
battaniye. 

(147 - 4097) 

Kllo!lu l2.5 b.uru:t&n 10 ton ııcışafiık erik ve kilosu 12 kuruştan ıs ton 
blyar pazıırl.kla s:ıtın almacakt. ·. 'Ialip1ertn 30.6.941 Pazartesi günU saat 
ıs Ilı\ lb da Hndımköy tr. eski ıomı.trmlık satm alma komisyonunda bult.io-ı-
mıı.lan. (189) (5155) 

*' •• 
A~e.ğıda yazılı • rzak!ar pa:t.aılıl.Ja aun alınacaktır. Taliplerin ı.7.1Ml 

Salı gllnC ıır..at 14 d(. <;cırludo. usher satın lma komisyonuna gclmelert. 

G1~St 

Toz §eker. 
Pirinç. 
Kuru fasulye. 
• 'ohud. 

Miktarı 

Kilo 

·f· :ı: ~ 

3000 
:ııooo 

3000 
2000 

Teminatı 

IJra 

216 
203 
113 

54 
(18:5 - 5151) 

50UO adet k:Uın pazcrhkla satın aıuu.cJ.kUr. Tahmin bedeli 17,000 ıırıı 

katı teml!latı 2:ı:ıo Jıradır. İhale31 15.7.941 ,Sal• gfuıU saat 11 de Ankarada >f· 
M. V. Ha•ıaııatm alma komlsyonnnM. yapılacaktır. TaUpl~rfn belli vakltt11 

k~misyon:ı gelmeler!. (1~3 - 5140) 
4- •• 

2000 ton ocıun k&paıı zarfla nn:s1ıımeyo kvnmJştur. !halesi 21.7.90 gnn<l 
tıaat 16 c;a Kars'da nst:e!"I satın al ne komisyonunda yapılacaktır. Tallp1etlJI 
knnunı '\<.!S!knlarlle teklif mektupl:ı~Llı ihale saatinden blr saat evvel ko~.,. 
yoruı vermeleri. Tahmin bedeli 40,000 Hrn, ak teminat• 3000 llradrr. 

(167 - liUi3) 
\:. .. " 

bCO ton odun alınacaktır. (\:ar nıı zarfla eksiltmeııl 22.7.9U Salı ~ll 
s:ıat 10 da Zara'ôn :ısı<e.rl satın nıır.n komisyonunda yapılacaktır. Taıu:ıılll 
bedeli 35,200 lira, ilk teminatı 2640 liradır. TaUplertn knnunt veslkalıı.rile 
tekli! mııktuplarını ılıate ssatind~:l bir sa.at en·eı komisyona vermeleri. :ft"" 
1af ve §artname.si Ankara, lst..ı'l"btıi :r..v. Amirlikleri ve Srvaa askeri satııı 
alnıa kom!.syonunda ~urUlUr. (101 - 31:57) 

lstanbul Hava Mıntaka Depo amirliğinden: 
ı - (50110) ndet cam matar .. ıı:ıtm almacaktrr. 
2 - (21S) liralık hal'i temınıı.~ı Bakırköy MalmUdUr!ilğUnc yatırdr.r•" 

talip ".>!anlarm m.ahbuzJerile berabt r 3.7.941 Pcr§embe günU saat 14 do 'l"efil" 
ltöy hava mıntaka depo O.mirli,ği satın alma komisyonunda bulunmalarL 

(~76) 


