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Başvekilimiz Fransa Devlet 
Nazırını kabul -etti 

Almanlarla 
Ruslann karşılıklı 

uvvetleri ve 
zaafları 

Akara, !7 ( A.A.) - Başvekil 
DQktor Refik Saydam bugün 
Fransa devlet nazın B. Benoit 
Meclıin'i başvekilette ka;bul bu. 
yurmuşlardır. 

Mülakatta 7ransanın Ankara 
maslahatgüzan B. Outry de ha. 
zır bulunmuştur. 

Yazan: ASIM US Ankara ve 
Beri inin 
tekzibi 

Alman ordulannm So\-yetıer 
memlektti hudutlarına taarruz 
harekettıe başla rıp bir hafta olu· 
yor; henUz ,oaz1yet aydınlan nş 

değfldJr. Alman tebUğlerı ~ece 
taamı.un plan dairesinde inkişaf 
etmekte olduğunu bildiriyor. Bu, 
tabi.idi • Şimal Jt> bu.ı: denizinden 
cenupta Karadt"DJze kadar iki bin 
dört yüz ldlometrr. uzunluğunda 
~enlş bir cephe üzt>rfnde başlı. an 
harp hare1'etlerinln etkin umu· 
miyeye arzedilebllmesl için bir 
dereceye kadar mua~-yen bir ı;e· 
idi aJma~n lktıza eder. Zira taarru
zun Uk gününde Finlandiyanm bi
taraf \•azj~ etlnJ muhafa~ edece· 
ğf bildirildlğf halde dön bu meın· 
leketJn de Almanya ta.rafmda har· 
be müdahale karan 'erdiği ar.laşı. 
hyor. Hatta jş bununla da kalmı
yor. Almanyanm taz,)ild üzerine 
İsveçln de bitarafhktan ~ık.arak 
topra'klurmdan Alman ordularına 
geçit 'ereceği bildlıiUyor. 

Malfundur ki g~.en senedenbe
ri NonüÇ Alman lşgaU aJtmdadır. 
ŞimdJ Ro:nanyadan sonra Finlan· 
diya ııe beraber :lfl·eç de Buya 
aleyhinde n.zlyet alınca bUtün 
So\•yetler Birliği Avrupadald ha· 
dutlarının garp ve cenap kısımla
rında Alnıanya tarafmdaa ihata 
edilmiş oluyor. 

Saracoğlu 
ingiJiz saf irine F o , 
Papenin tekliflerini J 

1 bildirmedi 1
1 

Londra. 21 (A.A.> - Röyter: 
An.Karadan öğrenildiğine göre 

Türkiye hariciye vekili B. Şükrii 
Saracoğlu, Alman büyük elçisi B. 
Von Papen tarafından yapılan 
ve Jngiltere ve Amerika birJü 
devletlerini ala.kadar eden bazı 
teklifleri, Jngilterenin Ankara 
büyük elçisi B. Knatchdull • Hu
gessen'e bilctirmiftir. B. Sarac.. 
oilu. bu teklifleri, Bitlerin Sov. 
yetler birliğine hücumunu takip 
eden pazartesi günü l~liz bü· 
yf,lk elçisini kabul ettiği zaman 
kendisine ,; emıiştir. Görütmenin 
yalnız birkat' dakika sürmüe ol
ması, !n~liz cevaıbmm tereddü.. 
de hiç bir suretle mahal bırak. 
mıya.cak mahiyette olduğunu 
göstermek~r. ....... ~.,,., 

Bu telgrafm w aym ıqnada 
işaa olunan haberlerin hakikate 
istinat etmediği ve uydurma ol· 
duğu, resınf mahf"ıllerden Ana
dolu Ajansına bildirilmiştir. 

Alman tebliği - -- 2-2 -

Bütün 
cephelerde 

Buyuk muvaff aki
yetler elde edildi 
Sovyet harp limanlan 
f iddetle bombardımaıı 

edildi 

Riaa 
-

Leningrad 
Bombardıman edildi 

poııl&:"aı ber 26 adediDe mukabil 2 3 
15 lfazlr&Dd&D 1Ubanın toplanacaK ku. E 
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RAN&SI., ııerl.lbıden AŞK UGBUNDA 

' 
Romaıımm a bO,yflk formam hediye edilecektir. 

'--------------------~_J 

Taı•ıa tellzibl 
~vv 

Sovyet Rusyanı 
Karadeniz v 
Çanakkaled 

Hiçbir iddiası 
olmamış 

Moskooa. t7 ( A.A.) -
ajansının tekzibi: 

Sovyetier birliğinin gQya K 
radeniz ve Çanakkale boiazl 
üzerinde iddialan olduğu ve 
ya Bulgaristanı işgal etmek ni 
tinde bulunduğu hakkmda Hitl 
tarafından sırf kendi harek 
nin doğruluğunu ' isbat 
maksadiyle ve bMiaeden so 
yanlış ve tahrik edici bir şe 

nıalardan sonra ele geçirmek i!tc dikleri Mos'/wva 
bir tank geçit resmi 

de ileri sürülen isnatlan harici 
halk komiseri B. Molotof 22 
.ziranda irat ettiği nutukta te 
ettiği halde, bazı Türk nzetelll 
ri Hitlerin Sovyetler birliği 
hindeki bu iftirasını iktibM 

1\1' '>slcovaya ~iır:ılar.ak 

.. ~ühim vazife 
verilecek 

Sovyet tebliği .. ... 
Tank mu
harebesi 
Çok •iddetle devam 

ediyor 

Sovvet 
kuvvetleri 

--<>--

Geri mevz;ıere 
alındt 

Alman 
paraşütçüleri 

rek neşretmişlerdir. 
Sali.hiyetli Sovyet m~!illtd 

nin Sovyetler birliğinin 
Türldye iJe boğazlara ve 
Bulgarista.na. karşı takip etti 
hattı hareket hakkında Sovye 
Jer birliği aleyhine miltev 
bulunan bu menfur iddiayı 
det.le reddettiklerini beyana, 
ajansı mezundur. 

Hariciye Vekilimizi 
beyanatı 

Almanyada çok doawau• 
karşılan dl 

mevzuu eylemektedir. 

Fakat Almanlann taarruzu be
nli~ tas:L\ ,ur etUklcri genlşUğf 
'c şiddeti bulmamıştır. Bu geniş
"'' \e ı,ldd<'t belki bir, belki iki 
••afta 50Dra g~. ':N1Jlrr 
l&J'flı( resmi harp tebUğleri de o 
zamana kadar az çok müphem ola· 
caktır. Nasıl ki Girit üzerine ba
\adaa \ 'e denizden taarruz başla
dıktan sonra Alman JıaşkumalldBD· 
lı~ beş, altı gün bu hareket bak· 
kında tebliğ bile neşretmemiştJ. 

BERLININ TEKZiBi 
Berlin, t!1 ( A.A.) - Yan 

resmt bir kaynaktan bildiriliyor: 
FWaı'f!rill umumi luUWPIU 11 (A. Stokholm, 27 (A. A.) - ltima-

A.) _.Alman orduları bafkumandan da şayan haberlere göre eski ~ 
Jıtmın tebJllf: riclye ko"1]iseri Litvinof, .Moeko . 

Kızılordu süvarileri 
tarafından imha edildi 

Saılhfyetll mahtlller bu beyana 

Hulasa Alman tebllğlerinln Kas 
hudutlarmda cereyan eden böyilk 
harp hareketleri hakkında tafsi· 
ıat h malfımat , ·ermemesi şimdlye 
kadar takip ettikleri bir usuldür: 

Şarkta barekAtuı ilk be§ gUnU. Sov_ vaya çağrılacak ve .kendisine pek 
yet ordutarmın merkezi Avrupaya htı. mübhn bir vazife verilecek, Sov• 
cuma geçmek üzere bulunmU§ olduk yet • Birleşik Amerika ve Sov • 
Jarmı ısbat etml§tir. Lemberg ve Bla. yet • İngiltere müna.sebatmı ted
u.tok mmtakalannda, Sovyet aruı1aı. vire memur edilecektir. 

Moekova, 21 (A.A.) - Bugün ne1-
redllen bir tebl•ğde deniliyor ki: 

Şaala1. Vllno • Bnranoviç mıntaka. 
auıda cereyan eden muaherebelerden 

(Dct'amt Sa. 4 sü. 1 de) 

tamamiyle tasvip ediyorlar. 
Türk. Alman doaUufuna ve mılln.I._. 
beUer!ıı tylleşUrUmesi lÇin H1 
vaki te~ebbilsilne aıt kwmlar ebem 
mJyeUe kaydedilmektedir. 

Matbuat Saraçoğlunun be:yanatmaa 
mUhlm kısımlarını nqretmektecllr. 

N etekim Bertin ıu/Aeri malıaflli 
ı;iındlye kadar , ·ukua gelen harC· 
kitm anC'.ak büyük muharebeye 
bir hazırlık teşkil ettiğini söyle
mektedlr Bilytik muharebe lıie Af· 
man \"e Rus ordulannm btlytik kov· 
vetlert kar§rlattığı zaman olaeak• 

Almanyanın Ankara büyük el. 
çisi B. Von Papenin İngiliz bll. 
yük elçisine sözde bir 2Ullı tekli
fi yapmış olduğuna dair yaıbancı 
memleketlerde yayılan haberle
rin hakikate tamamiyle muhalif 
bulunduğu, bugün hariciye neza. 
retinde yabancı matbuat mümes
s!llerine bildirilmiştir. 

DiD -rba dotru ileri vaziyette bulu· ---------=----------------------·- ~-) ·--------------------........ --.......................... ..... (Devamt Sa. ... SÜ. ..t ~~ 

Bugün I zmit'in 
Resmen bJldlrUdlğine göre mwuıl8Cll• 

Berllnde l Temmuzd4 tucllk ecllle. 
cektir. 

t~ rd 
B la beraber Alman o USU· onun 1 rde 

aun bundan evver.d harp e 
nasıl hareket ettJğlnl düşünerek 
bu defa Sovyetler Birliğine karşı 
tatbik etmekte olduğu taarrm 
sistemini t,abmJn edeblllrz. Yeni 
Alman harp sist.eml bıı\'a ordusu 
ile kara ordusunun tam surette 
lşblrllğlni temin ederek aynı za. 
manda havadan ~e karadan taar· 
ruza geçmektedir. Ha\a ordusu· 
nun vazifesi her ,,eyden cn·el 
düşman münakale yollarını \'Ura

rak ordulannm muayyen istika
metlerde toplanıp manevra yap· 
malarma meydan ve iınkin , ·er
memektir. Sonra kara ordusu ile 
birlikte taarruz hareketine iştJ· 
rik ederek karşısmda toplamnı!J 
olan So\yet ku\'\·etlerinl de kara 
ordwıu ile birlikte hırpalamaktır. 
Lehlstanda Fransada, Yugoslav
yada hep bayle olmuştur. Şimdi 
aynı harp s18tem1nin Rusya top
nldarmda tatbik edilmek istene
ceği şUphc<Jlzdlr. D.N.D. ajansmıı 
bir tebliğine göre Alman tayyare · 
Jeri yalnız bir şimendifer hattında 
asker \"C otomobille dolu olan on 
yedi trene isabetler kaydetmiştir. 
Diğer bir hatta ,)ine asker ve oto
mobil yüklü altı treııe isabet vaki 
olınu~tur. 

Acaba Almanlar diğer mem1e· 
ketlerde olduğu gibi Kml Orduya 
karşı da taarnız plinlannı tama. 
milQ tatbik edebilecekler midir! 
Şimdiye kadar blittin harplerinde 
Alınan başkumandanlığınm hesap
sız ) tlriimedlği anı..,.ımıştır. So\'• 
vPtler Blrl'ğfnc karşı başlıyan ta· 
arn11nn d:ı mutlaka bir hesaba Is· 
ı "ıınt ettiğini kabul etmek llznn
l!.r. \'a'İH't tett<.:•, ecUllne her iki 

(Devamı Sa. 4 aü. 5 de) 

Macar Naibi Amiral Horti, 16 Bfrmcite§rin 
miUi ordusu ile Budapefte ye ilk defa 

:._~~~~~------

So vy et :::.:.'!°"anın-/ ispanya 
Macar'istan Rus ordusu ile 

harbetmek üzere 

Rusgaga harp 
ilAn etti 

o 

Bombardımanlarda 

Yirm; ölU, kırk bir 
yaralı var 

Budapette, 17 (A.A.) - Reanıl tetr 

llğ: • 
Çal'§amba gtlnil aaat on llçte Kızı 

lordu Ka§OV üzerine bir akm yapmıt· 

(Devamt Sa. f ri. 6 dGJ. 

Seferi kuvvet 
Göndermeğe 
karar verdi 

Hadrlt, 27 (A.A.) - İspanya, 
resmi gayri muhariplik vaziyetini 
terketıneksizin, Alman ordusu ya
nında Rusyaya karşı harbetbek 
üzere bir seferi kuvvet gönder • 
meie karar venniıttir. 

Parti umumi k&tihl ve devle t 
D8Zil'I Joee Luis ArretA) tarafından 
Falaııj'm bütün tqra teşkilitı 
ıteflerine gönderil&n bir tamını ge 
ce yansından sonra saat 1,30 da 
neşredilmiştir. 

( .Dewmı 8a. 4 aü. 8 de 

kurtuluş günüdür 
Bu6i}r lzınlUn Kuıtulu§ Bayramıdır. 
Düşman iıgall nltında uzun ve acı eeaeler zulUm ve tacıaıarıa dolu bir 

naya: geç!ren lzmit, J.utulU§uau caııdan tezahllrterle kutlamakta ve bay. 
ram yapmaktadır. 

Dünyanın emu.ıı görillmeml11 bir harp teWletı içinde alev alev, yan. 
cbfJ ıu anda, hUr ve u.llatakll 'l"lrktyanln hQr ve müstakil blr parçaaı olan 
lzmlt, CO§kun bir !ııı)~ tlyaUa glı!UJ1 <'flenmektedlr. Bu sabahtan beri kör
reztn yeıll kıyıları, ::numavi B'l3'1UI, mor mor uzayan yamaçları bu bU. 
yük tıayramm sevinç Vfı heyecaru fi! doladur. 

lzmftıiler, dQıı:ya yangm ve felAket1 Jçtnde iken bayram yapmanm aa. 

1 
adetlnJ ıt.Udrlktlrler. Ve bug1ln h~r teYdea evvel göz ve gönWlerf, kl'ndl 
Jerine ve Tnrk vatan na bu aaadetl Vf'reD Ebectt ve Klllt Şeflerfniıı ve aıı•ıır 
l'ilrk Ordusunun aevgt neaygta Jyı~ tutU§up yaıımakt&d ~akı.:Jt 

... ..... 

V AKITin yeni tefrikası 

üMRAILD 
Türlü hayat facialan, merak ve heyecan verici mace.. 
ralar, esrarengiz bir hayat, memleket manzaralan, derin 

bir nıh tahlili 

Yazan: 11.e/ıA AluHd S.eueHqil 

1 temmuz sall.gunu başllyor 

Refah vapurunun 
kayıbmdan dolayı 

İngiltere teessur 
sempatilerini 

bildirdi 
Londn, Z1 (A.A.) - Röyt.eria dip 

JoınaUk muhabiri blldlriyar: 
tngUterentn Ankara bilytlk elgla! 

Hariciye nezaretinden &ldıfl taJfma 
llzerlne, Türk Refah vapurunua ınl 
ver tarafından hayaiyetstsCe torpWen. 
lll'shıdeki kıymetli can kayıplarmda 
!ola•'?, Tllrklyeye lngUtettnin bOytl 
tc Urleria! ve derin aempatialnl bil 

recektlr . 

BOtOn 
Avrupa 

Bolşevikliği ortadan 
kaldırmıya 
azmetmiştir 

Berlia, 27 (.ı\.A.) -Yan reeml 
bir kaynaktan bildiriliyor: 

Berlin slyasi mahfillerinde 111 
cihet ehemmiyetle kaydedill3ıW ld, 
Sovyetlerin hukuku düvel bide. 
lerl lıilifma olarak Macar tıopnk 
larma yaptıklan mtıterrar ı.. 
akmlan neticesinde Maarlltam 
kendini Rusya ile harP JıallD4e ad 
dettiği hakkındaki resmi beyana 

(Deot#M Sa. ..... 3 d 
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.,! .. l ın R1.• ... c mhuru bu 
t k r .Jıi m mleket!n 
a ed leC'C,ı;inl söyledi. An-

Mihver 
tavvare

leri 
Tobruku 
şiddetle 

bombardıman 
etti 

·'P ka"an ln- Boma. 11 (A.A.) - ltaıyan orduk. 
· ' uyan n um~ k ıı !lraı. 

.ı n ıs Utl" ın ı tebll~.: 
soyı·nmekte· Şlm:s..ı Alrıkııd& mlhve; tayyare rf 

Tobnık mll3tabkcm m .. vkUndckl mer 
r ta~ftnn facarl.st:ı.n hU- zlleri ve lqe teııuıatmı bombardıman 

ti, S •yet tayyarelerloln etm•tı•flrdlr. Av tayyarelertml% Sldi 
r şe ·ırl ·~ı bcmbardımaıı Barran! clvarmdakt makineli veaaftl 
nı l ,er k Rusy:ı~ .. k~ ve kamplan mitralyöz ateşi altma al· 
i n etmiştir. Bunda, Ruslar alJDJ§lardJr. 

ta da Alman n.skerleri
unmastnı kd.fi sebep gör-

rdir. Bu h!llc göre Alms.n. 
Ru u)a karşı Romanya. 
~•ya. Macaristan ve 1tal-

m mu ter k harekctlerlnl te
etuili.t b 'unmakta:hr. ttaJ· 

ar Rus ccnlıesine bazı kıta· 
yollayacaktır. Ancak bu ıem-

bllk mahiyette olacaktır.Muhare
ye dahtt "mbo!lk ol:u-ak lştlrak 
ecek bir memleket vardır ki 
da tapanyadIJ'. lapanya Rua 
ph ne gonilllll krtalar gönder· 

karar verml•tlr. 
J>ll!er taraftan lngUi..a elçlld :ta
~ toprakl:ırmda.n Alman aake~ 

nhı geçlrllmcalnl protesto eı. 
Ur tııglllzl r an.atmak lı!tlyor. 
ki Rusya aleyhine harıeket et-

ek lngil tere aleyhine hareket 
ı~ektlr .. Rusya ve İngllte..e lfm· 
rlden AJmanyanm yık:lmumda 

ıolardır. Ancak iki devle • 
lttif ~ yaprp yapmıyacafı bel. 

değildir. 
Ela.sen Ruslar da lngiltere ile 

sıkı ı birliği yapmaktan ~
tedlrler. HattA Ruslar A-

• adan bile yardım istemek 
de çekingen durmaktadır-

Hurncane Uplnde bir tayyare dil • 
oo.r0ımtıotUr. 
Şarki Atrlkada Galla • Sldama mm 

takumda düşmanın Dtdeaao nehrtnl 
geç."llek için yaptıı;:-ı bir t.efebbO.. akim 
kalm11tır. 

Çarpışan 
Alman-.Rus 
kuvvetleri 
ne kadar? 

Loa4ra, n (A.A.) - Röyter: 
Salihiyettar mahfillerde söylen

diğine göre Alman ve Sovyet kuv
vetleri, qağı yukan müsavidir. 
Almanlarm, 15 bin kişilik 175 fır· 
taaı, So'V>"'tlertn Jee, Uzak prk· 
takl hariç lM fırkası vardrr. 

Sal1.hiyellaı' mahfillerde ıın l:lı· 
ima göre, Sovyet kuvvetlel"I arazi 
Uzerinde IU tarzda tevzi edilnılt 
bulunmaktadır: l<"inlandiyanm gar 
kında 23, cenubunda 42, cenuba 
prldainde 12, Polonya hududun.. 
da merkezde 24, cenupta Ukrayna 
hududu ilzerind: 48 ve ıbtiy&tta 
uguf 16 fttkL 

Ka.""Pda 130 Alınaıı, 20 Romen 
Ye l,O Fin fırkuı bulunduğu tah· 
mlD. edilmektedir. 

Almanya, ~tık dş9de bil· 
)'Uk deni:ıı tefevvukuna, Sovyetler 
Birliği de Karadenlme ecicl bir 
tefevvuka maJJktlr. 

Bir IAyiha 

~i 3k Ea - crsı topla~tlıı 
.............. -...zoı ,,_.,, --- -----~ ~ ....., .... tıa;wı 

f stiklal harbi malullerine 
verilecek ikrami!ie 

nıiizakerelerine başland.ı 
Ankara, !7 ( A.A.) - B. M. 

Meclisi bugün Şemsettin Günal. 
tavın b~kanh~mda toplanarak 
ruzna.m .. ;nrle bulunan ve istik· 
lal harbı malCtllerine verilecek 
para mül Matına nit k~nun layi. 
hası ile Türki}:enin Budapeşte 
panavınna iştirak masraflarını 
karşılamak it.zere Macaristana 
"ondcrilecek 15 bin liranın tanh 

•1.1 .ru b .. ·ldem~ Türk· Ma. 
car klirirıginden tesviyesi hak
kında Macaristan hük1lmetiyle 
yapılan anla..,m:uını ta.dikine 
1air kanun lftyihaaınm birinci 
mtızakerelerini yapmlftır. 

B. M. Meclisi ~ c-ek toplan. 
tısını çarp.nb:ı güDi yapacak. 
tır. 

Maarif Ve '<-aleti 
öğretmenlerin gramer hakkındaki 

cevaplarını tasntf ediyor 
Ankara. ~ (Vakıt) - Maarif 

VekAleti, orta mektep türkçe 
öğretmenlerinm 1940 • 41 ders 
yılındaki gramer tedrisatmm ne. 
ticeleri hakkında vekfilete birer 
rapor vermelerini istemiştir. Öğ. 
retmenler bu ders yılma ait gra. 
mer tedrisatı hakkmdak. noktai 
nazarlarını, bunun iyi ve fena 
tıraflarmı bir rapor halinde ve
kA.lete tevdi etmi~ başlamışlar-

General 
dö Gol 

Şamda bombardıman 
dan zarar görenlere 

1000 iNGilıZ 
LiRASI VERDi 

Lıoadra.11 (A.A.) - tı4Usl&kiJ lı'raD 

ııs ajaıa5mırı bildirdiği.De göre, Gene· 
ra1 Dö Gol Şamda Almc bava bQ • 
cumlarmdan arar görenler arumda 
tefti edilmek O&ere Surtye hQldUDe • 
t1ne 1000 ın.ws Uruı tabenıa •tmır 
tir. 

• • • 
Lolulnıt 11 (AA.) - BOr Franmz 

kunoUeri umuml karargt.hmm tebU· 
tı: 

Hllr Jl'ran8ıZ deniz lnın'et!e!'t h • 
mandaJlJ 80D lıarekAt e.mamıda te • 
maytız eden Rub! ve :Ullıena denlzaJ· 
tııarmı tetldk ettikten. mma Londra· 
;ya avdet. etml§Ur. 

Rubinllı d6kUll'Q maynlarla mtıte • 
adclit dıı,man gemllerl b&tmqtır. lll· 
aerva 1Be. ravvcW himaye edllmlf ol • 

dır. Bu raporlar tasnif edilmek. 
tedir. OnüinUzdeld d ra yılında 
gramer ve alelfunum ttlrkçe tecL 
riSa.tına verilecek wçheyi tesbit 
etmek ve okutulacak gramer ki· 
tabını hazırlamak it.zere temmuz 
nihayetinde miltehaans zevattan 
mürekkep bir heyet Ankaraya 
davet olunacaktır. 

Veh.llet, bu işin hazırlıklariyie 
meşgul bulunmaktadır. 

Bulgaristanda 
Komünist gayretlerine 

kar•• 

S1ddetli 
tedbir 
alın 1 

Halk her duyduğu 
haberi vermekten 

menedildi 

YAHUDiLER~N 
Radyo ve telefonlan 
müaacle ... -Wecelc 

Sol)'a, 21 (A.A.) - ~ k81'1§' 

tırmak için komlbUtler taratmdan 
ıı&rff!dfltn gayreUer karflBJDda hU • 
Jroıuet bul tedbirler almı§tır. Ne,re· 
dilen bir emirname lle, halk aldılt blr 

haberi bqka birine nakletmedeD " • 
Hl mevınılı: olup olmadJlım tabJdk 

• panyada Sovyat 
aleyhtarlığı 

lladrld. 11 ( ~) - bpan)'OI .ez. 
Ankarcı. rt (Vakıt) - Artır. muma ra'!m~ bir Allnan pmlmd 

ma, eksiltme ve ihale kanununa batırm1'br 
etm•te "......... ~t edllmQ'8D 
halleTteri wrealert pa1l8e ihbar etmfr 

SovyeUere kup muhan?>e19 
~ laUycnlerden binlerce k'fl mil· 

ettik erini mötlemlıtlr. Bir 11-
kuvnı aerl7Nfıdn MYkille 

Yerilip Tel't1med1l1 belli cklll • 

muvakkat bir madde ilaveli Amiral blı llareketıerlDdlıll dalQI 

hakkında hükümet mecliae bir\ mllrettebata harp aaınıt mac1a1,.1an 
liyiha takdim otm.i§ti.r. taltmlfUJ'. 

laveçte talebeler 
rlik talimi yapacak 

Btok1&olm, rt (A.A.t - Par. 
ento tarafından kabul edilen 
kart ~ M c; nce lise ve orta 

'n her aene Ya. 
m mUdafll3!l l~in bir kaç ha(. 
talim yapacaklardır. Uç yllk. 

~.ı..u-L· talebesi son tahsil ay. 
içinde lU!ekle abt talimleri 

pacaklardır. 

Moakovada yasaklar 
.08ko\-a. 11 (A.A.) - Myter: 
Jloetovada 1;cce yar smdan aaat 

dörde kadar 80kaklarda ser 
Ya.Sağt konmuıtur. Tiyatrolar, 
ğuı bastığı •aat olan eaat 

~ de kapanacaktır. Reaml va. 
8ıd olmıyanlar için herhangi 

ıehre girmek memnudur. 
Suriyedcn aynla.n 

ltalyanlar 
Bo/ya, t:1 ( A.AJ - Stefani 

•nanldan: 
Suriyeden gelen 110 İtalyan 

an bu eabah Sofyaya gel-
ir. 

yanlar Belgrada doğru yol. 
devam etmişlerdir. 

-78-
- &Din olunus Jd dedJm, .ne 

mevtuftur, ne de bir kazaya uğ. 
runıetır. Yabus tehlikeden k;aç • 
maaı 1'm &'Bliyordu; dUpnanl:ın
JDJZm el matamıyacaklan bir yere 
slttl. B'ı; de gidip keı:.diısilli bula
cağm. 

O gece adveüme mlaude et • 
medller; tendllerlnl yalnız bıra • 
tıp gitmek hakikaten merhamet. 
*ilk olacaktı. Oc kiti ~a o
turduk, ymıek y.edlk, Gallbeyi bu 
geceye kadar bntUn huawıiyeıtile 
tul"JllÜ fınatmJ baJımım.tım; 
aemnın a.lrordunu ilk illttiğim a
maııclanberl onu .nmlyordum. Ve 
gok ~an olduğu 1çbı daha kıla 
gGrilnen ve yllrf1rken beelli ördek 
ler glbl Ud tarafa sallanan vD.cu
dil, bende prip bir kin uyandır-t 
mıştı. Frengiden kurtulmut ka... 
dmlara mahsu, bançerenin dar 
boğumlarmdan gelen perdelerden 
konuıııuyordu. Hakkındaki hisleri
mi tahW ederken llefknte bu ka· 
dmın neresinden çıkmış ve hangi 
meızayasma tevaru.a e~ dJye u. 
zun uzun dileUnilrdUm; llk kocası 
yıllarca null tıh•mmW etmlı, 
lpekçi gtlzcll bu acubeyi nasıl sev 
mit nihayet Omre Bey, velevki 
bir kaç ay, huzuruna nasıl katlan· 
m.-.tı~ 

Tece.silsle dmllyor ve her Jıa1i.. 

1 
ol tetebbu ediyordum .. Yavaş ya. 

VE C 1 Z ELER vaş onda Mefkürenin yaşlrı.nınış 
ırazan· 111. oDltL FEKYA.HŞI ve tubıiden ziyade ~i~ ·ıek pörsU· 

• mllş istikbalini bulmağa başladım. 
Ömer Beyi anlamış ve onun ma. 

• Yeniler epeyce müddettir nevivetine tamamHe hik.iın oldu· 
imindı>n "rhizi kaldır - ğuna kanaat getirmiş görUntıyor. 

ıil :Mö ... ;;ö Hiller dJn- du. Memulden fazla z kid' ve zı:ı
gu içm. i al ettiğı mem. vahh-lni ıouutluracak kadar ince 

rl aç bT ar k daha koyu fiki1 leri, nermin ta.h8.S8U3leri vılr· 
ımi i' d:ıa etti. dı. MilkilC'memiz hep zevcine ait 

• Bir d v rd k1 mllh~tleriD oldu. 
erini müdafaa et - - Zl -

cinayet sa,, lcyor: "Kadı ola Bıı aulta:ı.lar ve 11ehr.ad ler bel· 
veı••eı w ft'lah~r dahi eahit, ol desinde kendimi, lstanbuldan hiç 
•ıwıteırnenta blllrmihw derler mi j aynlmaın• ADJyonım. Kartmıda, 

t? ,.. dört beyac mlnarewne AYf/lllOf18,-

nm bir yavrmu. tUçilk mikyasta 
bir Fatib. kurlun ...,-klan •e ka
im duvarlarile bir Bamldlye ima
reti var. latanbulda delil. bir A· 
nadolu kuabumda bulunduğumu, 
gölgesinde oturduğum çmulardan 
anlıyorum. Bu çınarlar o kadar 
yorgmı ve ihtiyar ki.. unnederlm 
Gazanfer ağaıun eWe dlldlmfşler. 
Geldiğim gUndeııberi tmıne bina· 
lan arasmda rezdJ.kçe, tayanı hay. 
ret bir tay-ı zaman hüıllinden ten. 
dimi kurtanunadmı. Her k6fe ba
§Dlda, k~nna çıkacak bir sultan· 
Jar kafll eeinln hayalile llrperdim 
ve her büyük konağın önUnde, 
harem dehll:lerinden gelen mwı'· 
kiyi dinledim. 

Burada tarBıtmlz btıttın azamet 
ve lhtiıamm'D enkazını bırakmı.ıt; 
Tiil'k mimar.isi her cihetinde A.de
ta yerden fıtkırm?§. Man!B:ıda 
milll teklınülfl.m llzUn zaman za. 
man geçirdiği ıafhalan, elimde 
bir murassa cildin yapraklarını çe
\'.irlr g!bi, fasıl fasıl açıp okuyo· 
rum; lstanbulda iken ona bu ka
der meftun. bu kadar hayran de. 
ğildim. Gezm"kten yorularak ve 
geçmlf günlerin gurur ve tefahur 
kevserlle fikren Bermest olarak 

,. dondükçe Mefkürenin yatağı
na koşuyor, Ye: 

- Artr.k ivi ol .. Bu güzel yer
leri birlikte gezı>lim .. Kır havası 
m b!:-!!kte koklayalr.;ı .. 

Diye, inliyorum. MefkClre bas
ta: l~ktn bana yols verecek bir 
hasta değil. Seyahat onu çok Uz 
dil. Şimdi dinleniyor n ke.ndlnl 
bulmağa c;alıpyor. 

le ı:atınJmaktadır. Y&budllere alt 
radyo " telefcın 6.leUert ma.adere e
dllecelrtlr. 

vız•11: HAYDAI AUMiln 
Omer Beyta Irak cephMlDde 

bir lncWs ~ımaJMlanmdan aldJlı 
tarihi Jal4cr, onun kendi odamda 
duvara l'erdiğlmJs bir Buhara 
aeccadeai Ozerlne utık. Bu me,. 
bur inli; u kaldı biat hayata •e 
•adet Jbtimallne baflıyan mu
kaddes nıbıtayı keaecektl Cuma 
günleri nem•sdan 80Dra tayın· 

valdem bqmda Yetil lSrtll ve e
linde mercan teabilıle onu slyaret 
ediyor •e sevchı!ıı muvatrak!}'et. 
le d6nms içtn Allaha yalvarıyor. 
Bir cuma ona ben de refüat et
tim ve s:lyaret bende de bir itiyat 
oldu. Mukadderat.mmm d6nlbn 
noktasında bls o kadar ayıfıs n 
göklerden yağan feJAketler o ka
dar kuvveW lı:i, Allabm nhmetin· 
den başka penahmus h!mMIJ. 

* • * 
ömer Beyden aldıhms bir mek 

tup, tesirini en ay:..ie Kefkfkre. 
nln srhhatinde gtieterdi; genç gG
nUllU binlıqı, vulıfealnin bq·nda 
merdane ı;a11'ıyor ve bls avalhla
ra metanet tawlye edi)'OMu. Ak
şama doğru Mefk6re, bir t~e 
beni yalıus buldu. ellerimi tuttu 
ve eolgwı yllsUnde o melal tebM
sUmllyle: 

- later misin mret, dedi, bi
raz bağlara çıkalım!. 

Bu benim aylardanbert betde
dlğjni bayramdı. ttt atb ve kınm
sı tenteli bir araba bulduk; U.. 
badan ~. Çayın keurnu ta
kip ederek Gedlse dofru mklMi· 
tık. Melktire çocuk gti 8"tnl-
yor " ufuklara bıdu' yayda be 
Yetil denizl Kannaranm ...,. --

MACARiSTANDA t 
M ..... H.Ş Almanların taarruL 
~ ~ .. 1 hedefi : 

BıR ıNr ılAK Leningrad ve 
Askeri Moskova 

makanı/ar 
sebebini 

Londrn, !1 ( A.A.) - Röy...er 
ajansının awceri muharriri di. 
)Or ki: 

Her ne !:adar Alm'llllarm Sov. 

tahkik 
yetlor birliıijne karşı taarruza 

edl·yo r başlı yalı b~r haftadan aa bir z .... 

1 
ruan geçm.ış ve harekat hakkın· 
da resmi ten~ğlerden başka pek. 

Boma, n (A.t\.) - Ste!anl "• az hab~r alınmış o'masına rağ. 
jans n:n bildir~ n" göre B 1a m~n A1mmı taarruz un if;t'ka
pcıteyc bir k k 1,.-n c'lk m • m ~' ı h:.ı :ı pi n 'd"'n o•r 

1 ıf.fe.ie bulunan Hagy Tcnt ny'de f kir cuinmek mUmkilndür. r~l· 
blıvük bir infilak olmug!ur. infilak 1 deki ma1ftmata ve ha~t~tm c~. 
o kadar olddetll olmu'}tur iti Bude- reyan ettiği memleıcetin ~raf. 
~tenin blltUn mahallelerinden ya vaziyetine nazaran Lewn
l§idllmig ve sarsıntı bissedllınlş • grada. karşı Finlar.diyadan Kaıc
tlr. li berzahından g~ilmek suretiv. 

Felaketin sebebini öğrenmek le yapılan hG umdan başka Al. 
için askeri makamlar tahkikat manlann şu istikametlerde taar-
yapmaktadır. ruza ge-;melerl beklenebilir: 

Halen biri Baltık meımleketle-

6 U d 1O8 Al rlnden diğeri şimali Polon yadan 

g n e man ~~~Ü::!~~~~ ~rrın=~ 
tayyaresi düşUrUldU I ~~t~~hlnc~~ı;.~u:ı~ 

Londra, %7 (A.A.) - İngiliz fbıaşkıseb.~osK~o•ef'adıdr:. B.unlOda~~ 
a ın ıv , ı~n -

bava n.~ti latih'barat bllrosu • olmak Uz.ere iki taarruz '1aha ya-
nun bll~.rdJğine g<Sre, pazartesi pıldı.C!ı zannedilmektedir. 
gUnll ŞımaU Fransa üzerinde dU • Almanlar bu hedeflere vardık-
fllrlllen doku Alman avcı tayya • 1 takd · d R 'dd t1i 
resile son altJ gün içinde İngiliz ~rı ır e usl~ §1 e . 
hava kuvvetieri tarafından ll§il. bır ~ukay~~t gosterecekltn 
rlllen dUpnan tayysrelert rı lktarı talımın edilebılır. 
ı 08 zl bulımqtur. Almanı•ann şimdiden bUcum 
Aynı müddet za'l'fmda dtışmanm ettikleri ikinci hat Baranovic ge. 

tlddetli ateıine rağmen tngilizler çidindcn geçm kte ve biıilııra 
19 avcı tayyaresi ve yalnız 16 pi Smolensk ve Moekovaya doğru 
lot kaybetmişlerdir dönmektedir. .Bu arazi cenup 

aerUn, 21 (A.A.) - D. N. B.: iıtik~tinde Biyalistoka !:adar 
Dl1n gece lnglllz bava tayyare. m~~ .. harel•ftt yapılmasına. ve 

lerl a:ınayt mıntakalanmız Uzerl • motor.u vasıtaların gecrnesı~ 
ne bir akm ya.pDL"fJlardır. BlrC'ok milsc.ittir. 
yerl"re gcll~i<rllzel bombalar atıl. Pipet batakları dolaVl!'ivle Al. 
mqtır. tnaanca zayiat azdrr. s'lcr. anlar 1 '30 kilometre ~niş!·<Yin-
rf olmı n blnalatda b zı haaarlar c bir me "'fe tu..?.rinde t ic bir 
otmuıtur. ŞimdJye kadsr öğr~ndl ileri ha .. keti yapam:ızla-- Cen•ı 
ğimtze göre, gece avcılanmıs hlr bt gaıi> de Perzemısl'den San ır. 
dlltmaıı tayyareal dllfUrmOglerdlr. ma;~ma kadar tabii müdafaa hat 

tı olmadığı icin bu ada Rusların 
tehlikeli bir vaziyette kalr.ca. 
ğa bcnzıyor. Alınanların maksa
dının Lvov'u za.ptetmek ve Kiefc 
doğru i!erlemek olduğu anlaşıl· 
trta.~, Almanla ,n ccnul.i 

Beyrut 
müdafa 
editecek 

lladöa. 17 (A.A.) - Müttefikler 
Surly•de anudane blr mukavemet p 
term'?l~ ratmen Beyruta .UraUe 
Derliyorlar. General Datz Beyrutu 
mlldafaa etmete karar vermifUr. IJeh 
rill etıabndakl tsUhklmlan kunet • 
1end1r1JW. Generalin ellnde bul mo • 
törlü kuneUer var. 

ıbi ıstikame.tinde tal ibir 4u. 
ctihı yapma~ar1 da muhteıneL 
dir. Her ne kadar bu hat Alman· 
!ar için mföait gözüküyorsa da 
buradaki Al un taarruzu kuv· 
vet bir tarzda inkişaf edeme. 
rniştır. Ruslar Perzemisl'i i tir. 
dat ettiklerini iddia ediyorlar. 

UçüncU hattın Pnıt ·e Dni
yester ırmalt.lPn boyunca evve· 

Palm!r mmtakumda 
devam ediyor. 

muharebeler la cenubt Ukranya bilahıra dJ 
Odesa istikametinae tesis edil. 

YURDıClan daha eevlmll, daha el
lencell buluyordu. Sonra çayın 

Gedlse dökilldUfll yerde araba.
dan indik. Adada yaptJğmus gibi 
kollarmı-z 'blriblrlne dolanmq ve 
.kalplerlmb biribfl'I içinde erimli, 
öyle m•t ve eerbld yürtlyorduk. 
Diyordmn ki: 

- Sana teeadnt etmeseydim 
ba Armalı hayat yolunda ben ne 
olacattmı ?. 

lle&G.re hentb eelı:l tnvanmı 
balm•mq anglli vQcudunu bir bll
yQk an gUl demeU gibi koluma 
asıyor, g&OOme daha çok cirlyor 
ve qla Hyya.l nur dalplan ola.. 
rak damarlmmda dolqıyordu. Di· 
yordu ti: 

- Sana teeadGf edecefiml bil
meseydim dünyaya gelir mlydlm T 

Bilmem kimhı bağı, Yetil eal. 
.kmılarnu nehre uatıyordu; bura. 
da 90k büyük bir cevts ağacı var
dı. llefkflreyl yavq yavq o ta
rafa götilrllyordum. O yatakta 
iken ben hep bugtlnO beklemiş
tim: 

- Hani her saman söylerdbn 
Me~Clre, diyordum, S.te reidlk •• 

Ne kadar eevdi ne kadar ee.. 
vindi. ~ Gedlsln dur
mayıp abıı suJanna brralrtr:k, o
turduk. Zihnimde, Moda sahilin
de ~ gece canlandı. 
Şimdi daha bahtiyardık ... 

- Yazd klannı bana -'>yie llef. 
lı:6re : art4: bisl hiç bir kuvftt a
yıra.mu, değil mi?. 

- OlUmdE'D ba§ka hiı; bir kuv· 
nt.. 

- Gedls ..,. OD& dolra ~ 
yora. ..... 

- Sen olm:ısaydm dODyanm 
ba kadar stbel oJ.acaiı filpbelly. 
dl Sen bir ctınepin Jd ıurab ede
ceğin gllne tadar dtınyaya aendm 
gbelllk yafacak. llmdl .enden 
evvelki samanianmı dleilnllyo
rum; bayatın elemlerini DUd ge1ır.. 
tim ye ....- 8-' )'il ta Ya. 
..-Wf!. 

meısi muhtemeldir. Fakat bu 
mıntakadaki Alman • Romen ta. 
arruzu durdurulmuşa benzemek· 
tedir. 

Trakyada koza 
sa:ışları 

Fiyatlar birdenbire 
neden düşürüldü? 

1'Jdlrne. (Hmıasl) - ötedenbell 
kozacılık bölgem olarak tanılan • 
memloketimlzde Burudan 80llra lkbl.. 
cllltl alan şehrimizde ipek böc kçUDI 
faallyetı 10Da ermıı: Uıunkl!pru " 
Edirne boraal&nnda kozalnr :ıt P.11 
çık&rılmt§tır. 

M:Ustahıril fiyatlardan bu sene m m. 
nwıdur. Ancak bir kaç gün l!KI kurıJ9 
Uzertnde duran ftyaUar bugUn blrd«.1l" 
bire 110 kurup dU§UrlllmU tUr. Bu1111 
gören allkaıı nıakam tlyatınnn kn•. 
ten ve fazla kAr maksıadlyl d Urtıı. 

mek ~tenlldlğl net ceaine vard .nd n 
a&lıfı durdunnU§tur. 

Boraa:la fiyatlar ber gün 1 z da· 

ha yUkecllrken burada dUf lrUlm~ 
fllpbealz k1 yersiz ve müstah il ı y. 
hine mllt.evecelh bir harekettir 

il lla&iJ'aa 9Z 1 

Maarif Teşkilatı 
llllnaenei M: Uye E cllmenl :.ırıe. 

lllr Mebusu Yalıya Galip Beybı ~~ 
JlllDde içtima ederek Kaarit Veklll 
Hamdullah Suphl Bey hazır olduh 
halds maarif bQtç sini tetkikle 1ftl1'1 
etmlfttr. Ml18tep.rlık ta ..atı kalıt& 

edllınemlf, evrak kalemi mauus ve 
lmt&tımlc mtıdllrttlklert birleıtlr ımı,

tll'. Te1Lt ve tercllme daireeı ~ ctt. 
leNk yudınJacak aaan mQfid ~ 
Gıftt w •Dklfat itam t.uvip olun.,..., 



) 

Poııt.tka: s ElHlr 
Sovyet seferi niçin • . . 1 R . HAB ... E R[E-Ri 

geri kaldı ? er b ...::;-:.'::'=:us.:: ,.;,e ze halinin vari-1 Metresini bıçaklı-
g;~?~E datı arttırılacak ! yan edÜ~~~eme 

Günün en ı:aktöe• .... ballar. H I Gece lcr~: ==' = a müdürlüğü belediyeye bag\Jh res ot~~~~~~~~~~-
hut daha ö.aceden lıU eeıfed.,.... •• ·ı b ~nu.. araları açıldıktan sonra 

ıuamıj olması ''e SOD hattaJa b- mustakı ir müdürlük oluyor ~; ~::ı:;!'M~~~~ ~~~~dgl:· 
dar bir adcmlteca.UZ ı-*fı ile lk· tesl · ... tifa etmecsi akla.., sliril isti,...._ Sebze halinin varidatını art ra dev" ... edi1mekt......ı:r. yeu]ye ım edilmiş ve birinci tmnak üzere bel · . - ...... =ıı se h ceza. mahkemesi tarafın-
ları arka arkaya srraJa,ınaldiedl "--"--'"ır s· die_diye tetkıklere Şehir dahilindeki ~bzecilcrin dan tevkif olunmuştur. 
Ilu istifhamları silmek, yerine ~~" • -:.ım ye kadar be. seıb?.e satışları da kontrol edile. Melım"'t vakaland -ınüsbet (lOVaplar ,·erebilmek ı..ı- M:Ui}e iktmat •~ıeri m"dür' l" w.. cekt' Hal '"d" l" - .. h . -: • ~ ıgı zaman 1 ~ lııağlı oJarak :ı.,_.. u ugune ır. mu ur ugu ıer gün- suçunu ıtıraf ederek: 
bir nokt.a.nın yeniden mlitalea e- Jiiiü beledi ~9«1-n ~al müdür. kü seıb7.e satış fiyatlarını te5!bit "---: Benden aynlınca gıd' 1 
dilmesi ildlza eder. mHstakil bir ~.d~~Iı ol~ak ederek kaymakamlrklara bildire- hediyelerimi geri vermesini i!i-• 

nu nokta ~em Alma.uyaıua çıabşm mu urlük halınde cektir. Bu suretle kaymakamlık. tedim, bana hakaret etti v 
tarihi ka.rakterlillr. _ ..... ~ ~laştınlm.rştrr. Ge- lar :kendi semtlerinde satış yapan dum !" dediği halde dün· ın~a; 

Almanya Prusya krallığına et- ~ ,.......,._,_ ~ıua:t 733 bın. masa- seb7.ecilerin, satış fiyatlarını bu etmiştir. 
rafında imparat.orluğn kunlaktma :ı:uıak70 h'bin lıradrr. Varidatı esasa göre kontrol edeceklerdir. _D~vacı Gülizar, ise ~yle de. 
yani 1871 in galibi lllfadle -.. ususunda çalışmala. mıştır: 

!Fr:i::. ::'~ Nakil vasıtalarına Milli sanayi sergisi ::.~~~:. ~ ~::;i.!'::ı~~ 
::::. ~ - -- zam işi hazırlıkları u:fahkeme karar için kalmıp-

n - Yakın 1jukta, Balkan- Asker ailelerine yardım mak 1941 milli sanayi sergi.si hazır- ı•skenderuna 
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llrlp dlflndlqe: 

icra heyetınin takviyesi 
G:azeteler, Konservatuvardaki alaturka icra h~tinin takv 

ye ed~lmesınt; ~ar verildiğini ve bu gayeye varmak için. dışa 
dan bırkaç kışının daha alınacağını yazdılar. 

~onservatuvarda. icra ve tasnif heyetlerini kuran eski valimı 
~uhıddin Üstündağ'dır. Bu hareketle, hem alaturka, renmt 
h~~ızm dışında kalmaktan kurtulmuş, hem de kadtnı TUrk 
lermın unutulmasına sed ~kilmiştir. 

Türk musikisinin bir zamanlar, geçirdiği buıhranı, hep b' 
)'Gruz. Garip bir rüzgar esmiş, bu rüzgar, bakiyesinin, 
dık_Iım güri.ilti.ı ile. bir kat daha kuvvetle~k. radyodan musik' 
ler1 kovdllrnmstL •. 
.. I· ~at halk. kendi yarattığına layık olduğu kıymeti verdi , 
ucı f>f'ne!ık bir gayretten sonra Türk musikisi, yeniden kendi ufuk 
l:ırmı inletmiyc başladı. 

fasnif ve icra heyetleri, milli musikinıime resmi bir Brotop 
l~zn.a rolü oym:nuştır. Muhiddin Üstündağ'm bu sessiz seclaS:~ 
hızmetini. --- tırsat dfü}mü.şken - hayırla amnayı bo~ biliyorum 

Gaz~teler, takviye edilecek heyetlerin, eski eserlerden film 
~er .l\a~1rhyacağım d::ı haber veriyorlar. "Film" den ne kastedildi 
g ııı h1lm!vonız. Fal:at bu milE"SSese de ötederlberi eski eeerlerı 
!am;f heyeti toplar. muhtelif nüshalarmı k~l~qtınr tur 
ıka' fark!armı gözden gecirır ve aslına en yakın olanını ~. 
Bun1~rı ı<'ra heyetine vererek çaldırır ve plaklarını aldmr. 

Memleket içinde de azalarını dolaştırarak derlemeler yaptı
nr. bugün lfonsen•atuvarın bu emeklerle meydana gelmiş haylı 
zengın bir ahenk kolleksiyonu vardır. 

Mevlevi dergaJılarr gibi ölmüş müesseselerin 
ışte bunlar arasındadır . 

larda Rrulya ile. sadiyle nakil vasrtıanna ve eğ· lıklarma devam edilmektedir. 
Büyük Harp bu tezat1en tasfiye ~ yerlerine. yapılması teklif Dün, bu maksatla toplanan İs-

e-demedi. Büyü'k Harpten önee ol- edi!en ~ın ·ııanı Ankaradan tanbul milli sanayi birliği idare 
sun, Büyük Ha.rpten 80lll'a olsan emır gelınceye kadar durdurul- heyeti. serginin açılmasına karar 

Mühim miktarda 
manifatura eşyaaı geldi 

Son zamanla.rda lskenderuna 
mühim miktarda manifatura eşya
sı gelıniştir.Bu eşyalarm tesellilmil 
için §ehrimizin bazı tanmmı:, ma
nifatura ithal8.tçrlan İskendenına 
gitmişlerdir. 

. Eski0 eserlerin, kendi çeşnileri, kendi hususi lezzetleri il 
tesbıtı, musiki tarihimiz bakımından başlı başına büyük bir kıy: 
~et tutar. Bu kıymet. o eserleri ça.lacak olanların da ayarmı ta. 
Y~.n eden bir ölçüdür. İşte bundan ötürü.dür, ki icra heyetinitı bll
yuk swatkarlardan teşkil edilmesi Jizrmgelir. 
. Geçenlerde meşhur keman üstadmuz "Reşad" ı ka} ce n 

tık. Reşad, bu işin hakikaten ehli, eşsiz bir virtiyozü:m.U2dil. < • 
devam eden tezatlar zaımın _. muştur. vermiştir. 
man bazı an1aşm&lara da mevzu Yalnız belediye. ihzari hazır- Dünkü nüshamIZda da yar,dr. 
tt'~Slıil etmiştir. Jıklara devam etmeh"tedir. Siv'ıl g-ımız gibi, bu seneki İstanbul 

Büyük Harp 80lllll8lllda hagllt;e- yolcu nakleden vesaiti nakliye sergisine ~tira.k ede:eek faıbrika. 
re ile Almanya anumada, A)maılya biletlerine Y.apılan zamlar sur. tör ve sanayicilere, lzmir fuan
ile Rusya arasında bir anlapna cohsge ~~ olacak, eğlen. na da iştirak imk~ vermek 
devri olmuştur. Neteklm Bftyilk ce yerlerınm lbıletlerine pul ya- maksadiyle sergi, fuardan evvel 
Harpten SOllJ"8.1d sulh cıev- pıştmlaeaktır. · açılacak ve gene fuardan evvel 
rini Avrupa aşe.ğı yakan ba çer- kapanacaktır. 
ı:.evo içlnde müiale ccleeeldir. .Varile kaynak Birçok sanayiciler, sanayi bir-

Almanya - lnglltere anW.Jma- yaparken liğine müracaat ederek sergiye 
sı ı:-u ~rtla.r içinde ta"""'k et- iştirak etmek istediklerini şimdi. 
mi~ti. Almanya Bliytik JlarbiD Taksimde Tarlaba'?ı <:addesin- den bildirmiye başlamışlardır. 
mağlfıbu Jdi, denizleri tngJttereye, de 101 numaralı dükk3.nda ku. Diğer tara.ft;an lzmir fuarm
ve müstemlekeleri mtıtteflklerllle yum~uk yapan Jirair, içinde da ibu sene kunllaca.k ola.n İş 
terkefmiştl Kara AvrupM"'da ben.zın bulaşıgı bulunan bir vari. Bankası pavyonunun geçen sene
Fra.nsa birinci sınıf devlet rolöDI Je kaynak yaparken varil birden- kilerinkine nazaran cWıa mü
oynuyordo. Ba birinci 81DJf devlet bİ!'e infili.k etmiş, Jirair bacak- kemmel olması için bir müsaba· 
rolünü oynıyan FransaJ& Jmr!I Jarmdan ve yüzünden ağrr suret. ka açıl1n.Jşt!. Bu müsaJba.'kayı 
t.ehlikesiz Almanya ile ush§a11ak te yaratazımıştır. dekoratör Vedat Ar kazanmış. 

--'-'- tır. mümkündü. 
Yine bu mhtşmanm tabii -- Uıale edilen yollar Vedat, tzınir :fuarI Iş Bankası 

c("si olarak Almanya ile fngfltere , pavyonumm de}rorasyonıunu ya-
arasmda tamirat meeeleleıtnden Damıt encümen dün Dolma. paca;ktır. 
dolayı bir hayli malt muameleler bah!;e • Maçka. ~ VQ M;>i,. ----o----
<'<"r<'yap. ediyordu. Diğer ta.raftan dei hürri ~ yolla.rmm ~yle Abbasaia parlanda 
cl:ı. Anıerilm. ile Almanya anunnda Bebek • ~tınte yolu ~e 4 k 
i ı; ıolnascbetleri bir hayli uıöhlm U.nkan.:ı.nT Gazi bulvarı uze" n'nde.' onser . 

1 
' ;t"'""- Şehır' ,__ _ _,ı,.,.,unun ya.z müna-

~ <.' run tutuyordu. ki 6 binayı yıkılmak Ü7.ere iha- uw_,.,. Alınanyn ile Rosyanm möııase· le etmiştir. sebetiyle bahçelerde v halka kon. 
beti de harp sonrasmda bir uzla§- ser vermi~'e ~yazmış. ına. de• .... ka..,-"~er. u-ı..- sl- tık. Bando "-'•nttft de Beşiktaşta ..• "'~ --- 46 esnaf cezalandırıldı uuıp,- 17 d ~·:ısetinin 1ıq1ıa.ngıcı )larlılD sona, Abba.sağa parkında saat e 
nihayeti de ııazizmln Abmnyadaki Son yirmi dört saat 7.a.rfmda bir konser verecektir. 
muzafferiyettdir. 46 esnaf, ile tramvaydan atlı:yan Albn Fiyatı 

Harp sonrası AbmDP He Bas- 12 kişi muhtelif oezalara çarpıl· Dün bir altmn\ fiyatı 24 lira 
;ı. :ıyr ııasd uz1aştırd!f mıştır. 75 .kur~. Bir beşibiryerdenin 

Almanya. harp SOll.dSmda Ver- Aynca sinemada ~ra içen kıymeti 109 lira. ve bir külçe a.I. 
saym zincirine vunı)anştu. Par· 4 Okişi de cezalandmlrnıştır. tının gramı 308 kuruştu. 
~-alarumştı, fktısadf k1ldred sıfıra 
mdlri'lmiştl Rusyad& AJmaDY&
nın galipleri ta.ra.f mdan ba§ka ee
killen'le fabt 8ynı mahJYe~ ol· 

-7-

mak üzere tecavüzlere uğrsınır Gene Hacmine için mahallenin 
tr, galipler Sovyetler mem)eketine delikanlıları dediği kimselerin 
ordnls.r sovketmftlerdl. Radatlan en genci altmışlık vardı. öt.eki-
üzerinde galip devletler hesabına ~~rdi~uk, yavru diye tawif 
!!ÖZCÜiük ed~---'p karakol devletler ~ 
n ~-.- Cımibanm önündeki sedire 
kurolmuştu. nu karakollar bir yudıen Al· Hacmine ile Elif llıannn yerleş-

Bundan başka Hindistan ve Mı
sırdan yapdaca.k manifatura itha
liıu için de ~arlara aJı:redL
tifler açıla.ca.ktır. 

Orta tedrisat öğretmen
leri arasında 

Tayin ve nakiller 
Maarif Vekilliği orta tedrisat 

öğretmenleri arasında yeniden 
bazı tayin ve nakiller yapmıştır. 
lstaıibu1 erkek lisesi tabiiye öğ 
retmeni Rauf Ankara Gazi lisesi 
müdür ve t.albüye ;,:;(.....,.tmenl. w• 

S
. VE;U:: ıgıne 

ıvas orta okulu müdür muavi 
ni ve tarih coğrafya ·· w tmeni 
Zühtü Kara.derriz 'Ereğ°lf:rta a
k.ulu müdür ve tarih coğrafya 
öfretme:ııllğine, Kastamonu Jiee
si ~ca öğretmeni ve başmu. 
avın Faruk Derimer Zonguldak 
Çelilreli lisesi müdürlilğline Iz. 
~ maarif m.üdürü Halit' Ziya 
talım '!e te:bıye heyeti izalığı
na tayın edilmişlerdir. 

fkmil kuralanna 
girecek talebeler 

1kmal kurslarma girmek üzere 
lise, orta ve ilk okul talebelerin
den şimdiye kadar 900 kadar ta. 
lebe kaydedilmiştir. 

nıanyanm, diğer tara.nan Sovyet tiler. Aralarına bakır göbekli 
Rasyaruıı kalkmmtl8111A meni ola.- mangalı aldılar, ikilik cezveyi a. 
~ •• Arada mukadderat birllğl teşe sürdüler. Sonra tat!ı sert , 
''ardı Aiınanva sınai bir m.emle- Samsun tütününden Kıbara.li si. 
iictti: Müst~ekeleriDI )layW- gara kiğıdma birer nefesi;~{ sar
mlşti. Zlmi ve bam maddelere Dı- dıla.r. Elif hanmım öyle fazlaca 
tJvacı \'ardı. bir derdi yoktu. Yalnız birkaç 

VAZAH: l.f MAN AH ISKAl 

• Sovyet Rusya plf.nlar devrine r.amandn' kal~asına yel girmek. 
~innedon evvel AJmaDYA lçbı fay· te, gezmesine. komşularını dolaş. 

.......... _ _,, •• ~_,., masma enıgel olmaktaydı. An
dah bir komşu te._... ~· 
(.'ilnkü bam meikkd ve ziraaf.çl Iattı: 
bir memleket sıfatlle Alman tı. - Hacınineciğim .. Bilirsin ki 
<'.a.rethıiıı yüzde aHmş bef1n1 kap- ben dertlerimi senden başka kim. 
hysca.k bir hüviyet arz;etmeğe baş- seye söylemem. 
l:ı.mıstı. - öyledir Elifçiğim.. Seni 

&pa11a muahedesi AlmaDJ& ile sevdiğimi sen de bilirsin .. 
Rusya arasındaki işbirliği zUınlye- - Derdimi kısa anlataynn da 
tinin bir eseri idi. Fakat bu moa- dinle ... 
\lcdenin im•smdan on sene sonra. - Da.ğla.rda.ki taşlara dert 
Alımuıya - Rus f.iea,ret mtiDaSe· yağsın Joızım .. Senin gibi nurto
tJ('{.l yibdc beşe kadar döştii. Çön- pu tazeciğin, elniden her türlü 
kü SO\:yet Ruya artık plbbır iş gelen bir derli toplu ev kadı. 
devrine girmiş, Sovyet otarşisi nımn ne derdi olabilir ki.. 
teesstis etmiş, sanayi memleketi _ Bilinemez Hacmine .. Ortada 
srfatile tcııatJar c}aha evvelldslne 
na.za.nuı da.ha keskin bir hale gel- ol~ .. Ortada olan biteni sorar. 
ınitnşti. san. son günlerdoe: kimse _ile. -~o-

giUz uzla!JPDM1 deY8111 eder- -·~ . . - .. rı nn. Hiç bır şey bıldıgırn 
ken Almanya Böytlk Harp muabe· u~ 
delerinin doğarduiu neticelerin yok ... Ne 0 Hacmine, kimsecikler 
siyasi, iktisadi, sosyal taz1Bd aL gelmiyor mu ziyaretine .. 

:cı:ü:-e ~~~ - &yıı:• öylesi değil.. Geli 
yordu. t9S2 semwncte A:Jmaa1a· yorlar .. Geliyorlar ama.. . , 
nm geçirdiği bulıranlarm nasıl Jlid - .AmaSI ne oluyor Hacmıne. 
rlev:irlet'e g:lrdfğl maJ6mdur • ....._ l -Beni evde bll;l~yorlar. 
lik, km memleket içinde mtıeade.. Elif kendi derdini unutmuştu. 
' '' . ·i azsmt haddine bdar slrtik- HacmineYi bu yaşında evde O
l ıi. turtmıyaca.k, 1111f1 kapı dolaştı-

•'<kt. ı .... 1.cw. bir btblye ,...vvtl- ı racak hadiseyi liNNMk amJll1 (Detxlmı 5 incide) ile cayır cayır ,anıyordu .. Sor. 
$ADR1 ER'l'EM du: 

- Neden evde bulamıyorla.r, 
Hacmine .. 

- Oturduğum yok ki ıbenim. 
bulsunlar. 

- Nereleri geziyorsun. dola. 
şıyorsun. Doğrusu merak edile-
cek şey .. 

- Merak edilecek tarafı yok 
ki 'bı.mun .. Yeni komşuıDUZ Ma!h. 
mut beyle aıhbaplik ediyoruz. 

- Bu Maıhmut bey de kim?! 
- Ay sen Mahmut beyi tanı. 

mıvor musun? 
..:._ Nereden ta.nıyaıbilirim o-

nu ... 
- Hic de adınI, sanıını, nere. 

den geldiğini, neyin nesidir, ki. 
min fesidir. duymadın mı a.yol? 

- llilıi Hacmineciğim .. Her
kesin derdi başından aşkın .. Bir 
de Mahmut beyin kim olduğunu 
soryp soruşturacak vakit bula. 
bilir miyim hiç? .. Hem be~. h~. 
tada bir gün buralara. muşterı
lere ve ahiba.plara uğrar. hal ha. 
tır sorar, ç:tkar giderim. Öyle 
uzun boylu oturup da, Hasanm 
kansından, imamIIl lnzmdan, 
müezzinin sesinden, Mahmut 
beyin k~künden bahsedecek 
halde değilim ki ... 

Elif ha.mm bunu söylerken pek 
de doğru konuşmuyordu. Mab. 
mut beyin kim olduğunu, nere
den geldiğini. geçirmitJ olduğu 
faciayı. bulunduğu müşkül va. 
ziyeti pekAm sormuş. sonıştw'. 

muş ve oldukça etraflı malumat 
sahiıbi olmuştu. Şimdi de Hacı
nineyi söyleterek bilmedikleri 
taraflan öğrenerek gezdiği yer. 
Ierde konuşacak lakırdı toplamı. 
ya niyet etmişti. 

Hacmine bunun farkında de
ğilmiş giıbi davrandı .. Kahveleri. 
ni içmiye başladılar. 

Hacmine anlattı: 
- Mahmut bey kaymakam . 

mış.. Kaymakamı bulunduğu 
kasabayı bir gece saıba.ha karşı 
çeteciler basmış .. Kendisi şehri· 
deymiş .. Kasaba yanmış, yıktl. 
DlIŞ .. Kansmı öldürmüşler .. Oğ. 
lunu. beş yaşındaki Hakkıyı hay 
dutlar dağa ka.çmnışlar.. Ken
disi de kızı Senihayı aiarak bu. 
raya gelmiş. 

- Vah! .. Vah! .. Vah!.. 
- Karısına bir taraftan yanı. 

yor, oğlumın kayboluşuna. kan 
ağlıyor, krzmm ıstıraplarına da
yanamıyor. Daha kendisi çocuk 
denecek bir yaşta. Bir de çocuğa 
balcma.k gilbi zor bir iş altmda 
bunalıyor adamcağız .. 

- Geliri. malı, serveti var mı 
acaba? .. 

- Baba.dan kalma bir parça 
parası vamı.ış. Bankada imiş .. 
Onları bankadan almamıya ve 
~culdan için bırakmıya niyet 
etmiş, fakat başından bu facia 
geçince deliye dönmüş.. Bildiğin 
gibi yannnmla.ki .kfışkü satm a. 

nun boş bıraktığı yer, "Sadi lşılay'' la dolduruldu. 
".!\.fünir Mureddin'' bu heyettedir. Dışardan almacaklarm da 

bu se<;.me sanatkarlara layık kimseler olacağını wnuyonız. 
Yalnız şunu da unutmıyalmı.. ki icra ve tasnif heyetlerinin 

bugüne kadar meydana getirdikleri şeyler karanlrktadır. Bunları 
yalnız k-ıendileri, resmi makamlar ve nihayet birkaç meraklı ah. 
bap biliyor. Halbuki halkın zevkini terbiye de bunlarm vazifelerı 
arasındadır. 

Bari ayda bir olsun. konserleriyle emeklerinin neticelerlı:ııd 
h:-ı-Ikı haıberdar etueler. Bu, hem onların şevkini arttıran bir ha
c!ıse olur. hem de, niçin saklıyalmı, bir nevi imtiha.n. yerine ge. 
çer. İnsanlar. hPle sana.t.k8rlar bu türlU mecburiyetlerin mesulı. 
}etine muhtactırlar. 

. HAKKI SÜHA GEZGiN 

1 GONDEN GONE 1 ---Hususi ve resnıi neşriyat 
ınüesseseleri önünde 
Genç müellif 

F azJl ve muhterem dostum 
Muzaffier Esen, ''Haber" 

deki sütununda "Ba.bıAli cadde-. , ,, 
8~ 'kitapçılığmı hayli tartaklıyan 
hır yazı neşretti. Sekiz sene e
~~k ~areayarak meydana getir
diği hır €seri, bastıracak müesse
se bulamıyan bir gencin şikaye
tini ele almış; kitapçıları uzun u
zun tenkit ediyor ... Haklıdır. Ha
yatının, değil sekiz senesini, yir-

larak çekildi buraya dünya ile 
alA-ka.<;ını kesti. 

- Kasabadaki çete baskının. 
dan neler anlatıyor ki? .. 

- .~dan pek az bahsetti .. 
Kendısı k~aya geldiğinde hs.y 
dutl~ çekilmiş, köylü dağlara 
düşmüş, her taraf haraıbe halin. 
dey~iş .. Kurtardığı bir çocukla, 
k~ndi ~ başka sağ olan 
kim.3ecıkler yokmuş.. y alruz ha· 
tırladığı iki şey var .. 

- Neymiş onlar? .. 

. -:- B~r~ karısının yaşlı gözle. 
n, otekisı de kansırun mUcev. 
beratının bulunduğu odadaki kat 
!edilmiş bir haydudun korkunç 
yüzü ... Bu suratın ölU mnt.maaı
nı her an gördüğünü, gezerken. 
otururken ve hatt! uyurken bile 
tmutamadığmı söyledi .. 

w Elif bu ha.ydudun korkunçlu. 
ğundan çok mücevheratın tesiri. 
ne kapılmıştı. Gözleri yuvaların
da_!l oynıyacak.mış gibi açıldı.. 
Ağzı sulandı ve istemiyerek he. 
yecanlı bir halde sordu: 

- Ya elmaslar ne olmuş Hacı
n.ine .. 

ihtiyar kadın Elifin altm hır
sını, para tamamı, bir tutam 
inciye karşı can adıyacağmı ~k 
iyi bilirdi. Uf ı bu tarafa çevire. 
rek Eliften beklediği yardımı 
bulacağını sandr: 

- Elmaslar yok olmuş .. Fakat 
Mahmut bey elmasların kaybo. 
luşlarma pek hayıflanmıyor ki .. 
Onun için en .kıymetli şey orta. 
sında kırmızı uf ak lekesi olacak 
bir mavi boncukmuş .. Bu benek. 
li boncuk büyük annesinden kal. 
mış. Bütün aile çocuklarmm bo
yunlarına na.zarlık olarak takı. 
IIrmIŞ .. Şimdiye kadar eşine baş. 
ka hiç bir ~e rastlanllıamı§.. 

(Devamı t'lflr) 

mi eeıldz eenesini bir eeer vüc 
de getirmek için harcayan ni 
tetkik ve tetebbü erl>abı olabi
lir ki, ilcıbetlıeri o meçhul genclıı 
uğradığı husranla birdir. Muzaf· 
fer F.sen'e hak veriyoruz ama 
Jtltapçılara karşı da .insaflı dav 
ranmak li.zmı gelir. Netekim 
kendisi de, bu ciheti göz öntbl.
den ayırmamış, onlarm da hak
lı görilnebtlecek iddialarmJ 6n
ceden saymış ••• 

Kitapçı, okanan kitabı buar
mış. "Okunan ki.tap" deyluce, a
ralanna maaleeef, benim dıe 20 
tane kadan bulan polis romam
mı katarak, türlü aşk, macera 
romaniarmı, eğlenceli veya gll-
1~ reaimli kite.plan ve bir çok 
hafif mevzulu nıeşriya.tJ ptere
bilirsiniz. Bunlara ih~ olup 
olmadlğı meselesini, pek muta-
8881P fikirli insanlMtD mHnakpp .. 

sma terkediyorum; dtlşilndilkle
rini yazarlar; insaflı muharrirler 
cevabını verir ?e bir netlceye 
varılır ... LA.kin mutlab beldnw
BI ve alikadar halka tamim edil· 
meal icap eden eserler baJııdne 
gelince, kitapçılarm d.IBmda, dev
let teşkilAt.Inm da .kayrtsrz mas. 
heretıni beklemek, yerinde bir 
temenni olur samrıın. v.e bu der
din -kestirip atmıyalım ama-
en şifalı çarelerinden biri de bu
dur. 

Resmi neşriyat müeseeaeleri 
kitap basmıyor mu? Basıyor •• 
Hem tahmin ettiğinizden çok 
fazla!.. Maarif idaresi, tahsil ça 
ğmda bulunan memleket çocuk 
larmm istifade ettiği bir Bll)'il 
Neçrlyat MUessesei gibidir ki 
zengin sermayesile, bir çok esel'
Lerin matbu hııle gelmesini te. 
min eder. Fakat bu neoriyat hi
mayesi, o müessesenin ta.hail ta 
ğmdaki ''müşteri,, ler hududun 
daha çok aşmalıdır. Yalnız mek 
tep kita.plan, yahut gene doiru 
da.ı1 doğruya mektep ruthd ile 
alAkalı tetkik eserleri basmaktan 
da ileri giderek, mektebini bltlr
ntil, ya.'lmı b~ını almış mil.DM' 
ver halkm, müteakip külUlrlea
me safhala.n ile de meşgcl olma 
lıdır. 

Bunun için mıesell, bU911111 ı.
sun mlleıweselerlnden hlmll9 
görememiş, fakat yucbiı ...ı 
de, ~llnde kalmaktan tartaıalı
ğa ça.'balıya.n bir g8llG malw'ri· 

(Uif ea sahlfe1' fe"I"' 
Hbltli..r"I' ;M'VNlB 
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BugWea itibarea Romaııyada 
peeta aervtal diplematlk, ream1 ve 
ticarl aubaberata iDhiısar edecek.o 
tir. 

Buull Ellhum aemlellet lgfne 
• _.. aektQP pdermelerl 
•emmadar. Yalmı acık tart pos. 
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Finlandiya 
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ıo c111p1u ~ eım a1aıak ptlı'
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dlımlltlv. 

k ~er )'BkalaDank.,. 
bd •üamtara teslim edilmioler-
dlr. Banlarm her 'blrlnde ver1e1 
1ıiı' ndJo makinesi ntdlr. Para,. 
~ kartı daha ptdetll ted
birler alımmftır. utraJ1l8da bir 
yere lıaw 10tuyla kıtalar fndlnDek 
lçhl yap!laa bir teıebbOıl ea&· 
1D1da o dvarda bulunan btr B'Jlll 
8ilvari cttztttam d1lpaa yere iller 
tıımez hOeum ederek lıtlttbı grupu 
imha etnııetlr.. K'lllel mmtüum
da .. Sovyet •11 dllmaa lnıv
fttleıi tal'llfmdaa llUlbmltır. ,.... 
at JmDanduı sa:r&t mablraM bh 
hareketle dÜllDSD Gtmberhıl yal'
JDll ve cerek 1Dlanea ger.ek meı
ııemeee zayiat vermeden bllt1lıl a
layı kurtarmaia muvaffak oim.ut
tur. 

8oYyet lldlletme kartı hat'p et.
mek latemlyea !Mo'Y adrQdül bir 
AJman eri btstm tarafmıJza ..-te 
tir. Liüov Almuı aakerıertne la
tap ederek Bttler rejhııJnl demw 
melerinl talep etmlltir. 

GONDEN GCJNE 

• 
ıspanya 

(llaa ,.,.. ı iıtoftle) 

Bu f,amimde AıTem edmle olS7 
le demektedJr: 

Arkadatlar. 
AJnwıyanm. ~ taamrs 

ettJjl du1Ular d'llJ'1llmaz J'alanfa 
meuup bbılerq l8pua)'OI mlaacleı
leye ~Urat etmek U'IUl1Dl11 btl • 
y8k bir lie,ecanla ldlar ettiler. Da 
sefer, tarlıfmbıbı kati saa.tıerJa .. 
de ~ tellllkelerl pq 
hıeaul olaıılara kUll Adece bir 
aevst Wıar etmek .aiemıU lı8ldıi 
detndfr. Buclhl dalı& dedll, dala& 
aambl bir dunu bıpvn4a)ıJI. 
Bahfa mevzuu otan 181 AlJrump.. 
nnı komtlnimıe 1rarp yaptıiı mtl
cadeleyl tamamne benkrwemek ar 
sundur. Ruaya İ8pan1&JI ta1ırJp 
etmek Jltıemlıl ft ftlbaldlga mam. 
leketfımlsha bOyl1k lıir kJRmnı ı.. 
!'ÜJe78 cevlrmlltlr. İtHJa tapu • 
yayı garp dbyamu beıtıava et • 
mek için bfr mantreJA gibi kuU&u 
mak lsteadatlr. ltpuıya ba gUna -
hm Jtıelaretbd Memet IÇtn '*' mn
YoDda:ıı fula evJ&dmı kwtJaa et
mek mecbtıriyetlnde bJnult;ır. 
Rueya m.evout oldukoa, mf11et:JedD 
hakiki kurtulUf lhttWI twnemne 
mmtfer olmedıça ve A.ftUI>& b
dutlenaa komfhdantn ...... al: -
eetmeııte denm •tttlrce AY.ftlP8. 
n1lı ve sftkba ulA ~ -
oattır .. 
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hl1\f9bl a.Bt llr.a l'-.ı.t leld*l 
yazlık kurma glf:mittir. 

Her ld tuafm lıtma leldn4a. 
..... ...,..... .... lmlllella .. . 
.... , ,.... g' mJr ..... .,. ... "*" ............. ...... 
net ..... o.-. .. ... ..,, t ..................... ...... __ ,..._ 

ABDI t18 

lacaristan ftllS 
ya harp ilin elti 

, ..... ı .. , 

-
......... 1lill&IU" ;J 1 .... ... __ ................ -....... ... _,.,.. ........ . .... ,.,....,.. ......... 
:reJ9d a1ı:'lllJıarmı ... , wt'•'911 -
Macar tanare 4eıft ................ .. 

--~· ....,..te, ,,, (.l,J.:J - .. 
11111ıttı.-ıo,ıo•ı •• .-. 
~~dllaStıw#a 
-~_,. ....... 
ntra. tan r ;tflt •• t s• lıiw tıaııs 
da Vac:ar anı .... ,....... ... 
keıteıl' ~ ....... 
lfacariftaaı.ataiııll .. , .. 
btrtıJ«t fle ~ lıı8'1tir h ttlM I ' 
~ . 

........... ,, ( A..A.) - .. 
...,. -- .,.,.. a..- .... 
ıaMt!Nliım•m.i--• 
lli .... -. '1,JM 
J11llıw.-• .Al:llaa • "1 hıa ...... .,.. ............ 
tlrmietir. 

~Ana~ 1dbJI-.. • w·•k -.ooe 11:11o,.... 
WIOO Jdlo an ot ~ uckı JcDo ı.11ı11 ,.... Uf8!1 ad ......... .,.. • 
11aau1m111tm .......... taUaQ 1ı1114ell ,. Jlıa ......... ta - -
llO kuı'1qtur. Şartname Zabıt ........... t ~ -.ı .... ........... 
tbaı.16.f.Nl PuuWl lbll ~ 1& ele D&l.t ........ J9P}MUtw .... 
Bplerla Dk temllııat ---. ...,. aek~ tu "'- .,q, "'*" <*flJ 
Nidk•Jan .... kanUJM&tlftll---- .......... - .......- -
- t.adlab ...,....,.. a.ıuıaeaıı.tarı tıeldU meklıapl.,.. lhüt -..ıt 
.at H. ı...-w llDetlmut.......,. ,._,.., ,.._, 

••• 
Wl7e ll1ldDda ödtfHndMI 111ı81111•••• btlu,.. ._ •tn•r 

bplanmuı '" ..,. ..., ~ ..... "' .......... Sllll ....... ..-an• bral w sa......._ Jl6t •• Ji:0&111W • ...,,..., ....._. 
.... ~ lt1ed ...... Jtuntl ... -- .................. .... .... -.....,....41e-müıa.._ ...... ,.,_...., .. .,.. 
ıunc- 'fWlleotJd:ir. bü 16.T.RJ. Pe•ltlll --~ ~ - ..... ..... 
mendfı ıapılacıakbr. TLtpleda ilk ...... ms''- --•rU ...... .... 
tarlbbı4eD •1ds gllD --~ 1ılıl•Llf1l - ..................... ...... 
•Jdan fenıal ellllJlet ... "1 Jılnl& .......... Glip _,,,,,. ..... ~ 

....... bn'lllU'D Dnsı---· ....aile ·'=r··-....... tuU'atı Ce'fN8fade ~ t.1ılf .......... ..... ........ 
bdmr W Jl:neOW U lllll 1 1 d ~·· Mlııı. .... .... 





.. ··ıT 8 HAZ1B~ 19U 

ı Jnhlsarlar umum 
m O d_ürl üğ ünden:• 

( ·~st Miktarı Muhammen B. % 7,3 Temi. Eksiltme 
Lira Kr. ~kil - saati Lira Kr. 

Ince kuınap 250 Kg. 
Raplt konik ÇİVİ 30 Kg. 

462 50 S5 - A. Eksiltme 14 
Müteahhidi namına. Pazarlık 15 

1 - !Jn,·cut u'.m:.ıııE>lert m·Ar:i1b1ce yuıca.rda cins ve mlktan yazılı mal· 
zeme h.lzala ınc!a gc«teı ı:en u füılerı~ satm <ılınacaktır. 

2 - Kınnap muhammen bed<'lı, ır.uvakka::. teminatı hizasında yazılıdır. 
3 - Ek.!!iltme lC:.7.r.41 Perş·~n·~-!l günü ruzalarmda yazılı saatlerd~ Ka. 

bataşta Levuzrm Şubet;r.dekl A;cm komisyonunda yapılacaktır. 
4 - NüınUDeler ı.özU geçen c;ııbE'de görUJebil'r 
5 - lstekHlerln c•kslltme ve paaruk ic: :ı olunan gün ve saatı~rde 

% 7,5 güvenme paral.ırıyle birJil>r.., ".Dezkılr kum ona müracaatları. (5104) 

Pevlet Demiryoltarı ve L·imanları] 
işletme Umum idaresi ilanları ] 

Mulınnu"l!cn bedel: :lWOO .!'".t olan 312 ron adet parke taşı 3.7.941 Per
gembe gUnU saat 15 d<: kapalı ~ıı.r~ l!Sully!e Afyonda Yedinci l§letme müdUr
ıqn binsı.-ınds e&un nlır&caktır. 

Bu !.şc girmek ;stıyenler1n .tl70 liralık muvakkat teminat tıe kanunun 
tayin ettiği ''t'Sikaı.arıa tıeraber t~~ı.mertnı ~ynı gün saat 14 dts kadar Ye· 
d!Dc! 1ıııetmı: komisyon relsllg"Ul<: vermeleri !A.zımdır, 

~artwım:!ler parrısız olarak Atyonda Yedinci İ§letme müdllrlU~lınden 

aimablllr ı 4760l 
~ .. 

Muhammen bedeli l2750) 11T"a olan 5000 kilo tahta ve karton bitllme 
Uze n" karton bltl\m(' yapıştırmı-.k '.1;in tutk'il l8.7.1941) Salı günıı saat ( ıı ı 
on ııde Haydarp ada Gar bin.ısı c!:ıhlllnde;tf komisyon tarafından açık ek. 
slltnıe u.suuyıe sıı :.ılnacaktır. 

Bu ışe girıne1. ıstıycnkr!.n (2ttti• lira \~~) kuruşluk muvakkat teminat 
ve kanunun ta~1ı ettiği vesalkle birJı...te ek!;!ıtm" gUnU saatine kacl r komls. 
yona müracaattan 117.tı.ıaır. 

Bu işe alt §llrtna ~ r • .. r komi'3.l/Cndan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
(49831 

.y. ... 

Devlet Demir Yol1arı birinci l:ıc-tme ihtiyacı için .-:!ns, miktar muham. 
rne.-ı bedel ve ihzar maliallerlnin kilome•.reler• aşağ'ıda yazılı balA.st kapalt 
zarf usullle ayr ayrı eksiltmeye çıkarılmıştır 

Eksiltme Haydarpaşa gar b!nası dahillndt Birinci tşletmr. komisyonun. 
da. 10.7.941 tarihını! t.esadUf eden perşembe günü saat ıı df'n itibaren sıra 
Ue yapılacaktır. Ekıoiltmeyc gir-:?cel<:'er 2490 No. lu kanunun aradığı evsafı 

haiz olacnk VP teminatlarını d?. ihtiva ecren teklif zarflarını nihayet saat 
10 a kadar komisyona '·ermiş b:ı;unacaklardır Eksiltme şartnamesile muka-
nle pro~ .. ıer! l§letme ka1emlnde·ı parasız oluak alınabilir. ( 4856) 

Oeak Kim. l\IS MS Tutan muvakkat teminat 
mulıammen bede) Lira 

K. 

54.000 6000 130 7800 585 
148.000 6000 165 9900 743 
256.000 8000 180 14400 1080 
435.000 8000 175 14000 1050 -
1 

Deniz Levazım satın alma 
komisyona llAnları 

Marmara. V'lll1llıalırt K. S&tmaJma KomlıyonUDdan 
• 

inşaat ilanı 
1 - Ke~tt bfacell 14344,05 lir&lien ibarJt olup 24 Haziran 941 gUnünde 

yapılan kapalı zarf cksiltmesin.ie taııtı çıkmıı.yan \te gösterilecea bir mahal. 
de yaptınlacak olan !ıl§aatm, y~tLldeıı kapalı zarf uauıııe eksiltmesi 14 Tem· 
muz 941 Pazartesi gllnü saat ıo de İzmitte Tersane kapJSindaki komisyon 
bfnasmda yapııacaktır. 

2 - Bu işe a!.t resmı, femıı ve idari §&rtname ııe projeler komisyonda 
görülebilir. 

3 - Ekı;iltmeye iştirak ed~cek isteklilerin bu gibl i§lerl yııptıklarma 
d"1r Nafia müdllrlllklennden al'tcakian -eksiltmeden Uç gün evvelki ta. 
rilıll- erJiyet veslkala:ını ve 10l5 lira 80 kuru§tan ibaret ilk ı.~mtnatıarile 
blrllh-te taıızlm edecek!erl teklif ınektuplannı belli gün ve saatten bir saat 
evveline kadaı: kom!synl\ ba§kaul:~ına ve~lerL (519l) 

*** 12 m/m lik galvanızli çelik tel halat 
"1.15 burgata, 17 r<'dn., tak!'l~, 2300 kilo,. 
14 mım lik galvsr~rıı çelik ~f.: halat 
"1.8/4 turgata. 9 roda. takrlbo?n 1560 kilo, 
18 m/r;; Uk galvamzli çelik tel halat 
2.1/4 burgata, 2 NC&., takrlbon 525 kilo.. 

2853.00 

308il.SO 

714.00 

88M80 
1 - Yukarda yaZ'lt Uç kal~ır. çelik tel balatm 30 Haziran 94l Pazar. 

tes1 gttnU saat 115 de pazarlıkla e.ksiıtmeSf yapılacaktır. 
~ - Katı teminatı 1348 lira 37 kurll§ oıup şartnamesı her g{ln komia

JODdan parasız olarak almabihr. 
3 - tstekliltrln 

ŞiRKETi HAYRiYEDEN: 
Her ııen. oJdu~ gibi ba sene de saym ballı:ımııza kolaylık olmak üzere 
bir temmuzdan ıtlbarea Botwdçmln ber nnnt.akasma malısu9 olarak: 

Fevkalade tenzilath 3 ayhk 
abonman kartları 

!lazırlaıımtftır. S;. ın yolcolarn:ru.'t.m yirmi Jıazirandaıı itibaren bU karılan 

Köıırtı glgeJerlle İ.hlB&"el Merıu::r..tye Kont.rol Kaleminden tedarik edebile
cekleri ilAn olunur. 

T opkapı Maltepesin deki Satın Alma Komis-
yonımdan: • 

ı - Elli bin liralıl{ ayaktan sığı: veya sığır eti ciheti askeriyenin goc. 
tereceği yerc!e tcs.ls et•J,tcek bast. &anra mezbahasında teslim şartile ve pa· 
ııa.rlık.a <f'l\tın alınacaktır. 

2 - thaıesl 2.7.G-'l Çarşam'1ıt günü saat 11 de Topk, pı _ Maltepe eski 
Askeri Lise t•inasında askeri satın alma komisyonunda yapıi3caktır. Evsaf 
ve şartnamE..9' her gUu mezkur llç miııyonda görUIUr. 

3 - Temınatı n:ati.• c,si 7500 li•adır. 
4 - lstel;:li!er Jbı;.Je günü ayaklan veya sahra mezbahasında teslim şart. 

ıarın.ıan heı bJrine ayrı ayn fiycı~t<-klif edebilirler. Ve uygun görUlenl ihale 
?dllecektir. ( 5141) 

anbu Levazım amır ığmden varıJerı ı 
ııarmı asker Kıtaatl ılAn ar, __,_ __ 

~eher kılosu 4,5 kuruştan '100 - 300 - 250 - 300 - 280 - 200 -
600 ton saman ayrı ayn kapan :.rarıla eksiltmeye konmuştur. İhalesi 19-
7-941 cumartesi günU saat 9 j.,, 1'ırilyede l>bkert satm alma komisyonunda 
yapı1acaktır. Evsat ve ~tnamJsi Ankara, lstanbuJ Lv. Amirlikleri ve Kon
ya Bursa Afyonkaranııuar, Batıkt?s·.-, Bandırma, Mudanya askeri satın al· 
ma k.m~isyonlarında f·brültlr. Tat plerin kanuni ves!.kalarlle teklif mektupla· 
nm ihale saatinden tıir saat evvel ıv·,misyoııa vermeleri (155 - 5046) .... 

8000 kUo koyun eti açık ek•ıltmeye konmuştur. İhalesi 14-7-941 pa 
zartt'si güntı saat lti da Çanakl-;ş,1..,•ıe askeri satm alma komisyonunda ya· 
pılacaktır. Tutarı 4000 lıra kati tt.mınatı 6'.>0 Jiradır. Tallple,·ln be ,ı vakitte 
k<•misy.)na geimelerl. < 161 - ölı52, ı 

"" ..... 
Kilosu 12,5 kuruştcın 10 ton noşaflık erik ve kilosu ı:: kuruştan 18 tan 

hiyar pazarlıkla satm aımaca1{t. ·. 'la.liplerm 30.6.941 Pazartesi günU saat 
15 ili\ 16 d3 Hadımköy.ic eski lt.m1o.:anlık satın alma komisyonunda bulun.. 

m&.lan. (189) ( 5155) ı 

Aşağıda. yazılı mevadm kapalı :rartıa eksiltmeleri hizalarında yazılı gUn 
ve saatıE'rde Kony&da aııkerl satu alına ıı:omisyonunda yapılacaktır. Talip. 
lerin kanuni VC!Sikala.rı.e tekli! m.ıı<tuplarını ihale sa.ıtlerinden bir saat evvel 
komisyona vermderi. t.vsaf ve ~'lrt.nameleri komisyonda görülür. 

ClNst Mlkta.·ı Tutan Teminatı thale 

Kaşar peynir. 
•Yil' i)eYnfr. 
Ko~un eti 

KUo Lira Lira gün, ııaatl 

9500 9405 881,72 14/7/ 11 
10,ööö ~266 IS87,49 14 .. 15 
ı2o,ooo oo,soo 7905 11 .. ıı 

(193 - 5199) 

••• 
120,000 kUo sığır tıtl almacnktır. Kapa•ı zarfla eksiltmesi 14.7.941 Pa· 

r:artesi güntı saat 16 da İzmir Lv. JUnirllği Satm alma komisyonunda yapı.. 
lacaktır. Tahmin bedell 36,000 lirı., ilk teminatı 2700 liradır. Evsaf ve şart. 
names'. koınisyond&. göıWür. Taiip1erin kan11n1 vesikalarile teklif mektupla· 
rını ihale saatinden bir saat evv.ıl koınisyona vermelerL (197 - 5203) 

t.•ııt-

Beher kilollu 40 4lli'Uştan 3-Z 1,0(J(ı kilo sığır eti kapalı zarfla eksiltmeye 
konmuştur İhalesi l&.7.941 Cuımı. gl•Lü saat 11 de Çorluda ask ı1 satın al. 
ma kum.l8yonundıı. yapılacaktır. Tutan 128,800 Ura, ilk teminatı 96o0 liradır 
Evsaf ve şartnamesi komisyonda ~c.rillUr. Taliplerin kanunt vesikalarile tek
lif mektuplar.uıı ihale Matlnden bir saat e!'Vel komisyona verm..ı.~rı. 

(205 - ü211) 

*** Aşağıda ffynUan v&zılı malzr.tl'.t-lerden 206 şar adet alınacaktır. Talip 
ler!n bl7.zat veya mektupla Polathc!a Garnizon komutanlığına mUracaaUar: 
MezkQ.r maızemelerln ~O AğusWıs &41 gününe kadar teslimi şarttır. 

7alunln bedeli 
lıra 

45 
:M 
8 

12 
IS 

:/() 

1 
lft 

ctNsı 

Bir ceket, iki pantalon. 
Çizme. 
Kundura. 
Portatif karyola. 
Matra. 
Sırma kemer. 

Manevra sandığı. 

----------ı---l Sabah, öğle ve akşam her yeme'kten sonra niç · 

SANiN diş macunu kullanmalıdır? Çünkü 
Güzel Yüz 
........ mi! .......... 

t çİn ilk şart 
Güzel Diş 

Güzezl Diş 
İçin ilk ve en 
esaslı şart da 

SANiN 
DiS MACUNU· KULLANMAKTADIR. 

Mikrobları c,. 100 öldürür, dişleri fırçanın gir 
mediği yerlere kadar nüfuz ederek temizler, pa 

latır, diş etlerini besler ve hasta .. 
lanmalarına mani olur. 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 
günde 3 defa dişlerimzi fırçalaymız 

Eczahanelerle Büyük ltrıyat 
mağazaların da bulunur. 

, 
IH.A' • 
HVl.<ıH ;:sz 

-·~~·\ .... ,, .... 

T. iŞ BANKASI 
K açii. '· T asarrul hesapları 1941 ikramive ,,lanı 

l:ü;:,;ıuELER f Şubat, 2 Mayı'!, ı Ağustos, 3 1kln\!ıt.eşrın 
tar!hlerin<le y:ıp•lır. 

1941 
ınQracaa tları 

ten• gün ve saatte Kasımpaşada bulunan komisyona 

(5140) 

ÇocaJı BeklıW 

Ahmet Akkoyunlu 

j Beyoğlu Halk Sinemcıaı 
ı BugUD matine 11 ele, rece 8 de a 

llS 

J5() 

Kayış kemer. 1 

• • • 

Battaniye. 'I· 
{199 - 5205) 

aı:ıeı 2000 L.lıK = 2000. 
lUUO = 3000.-

2 750 - 1500.-

• 50() - s 2000.-

Ura il • 250 • - 2000.- • 3e • lOl: - 3500.- • 
-co • 50 • - 4000.- • 

mo 20 .. - 6000.- . 
l'ak8lm l'allmbaııt> Palae No 4 

l'&F.ardan maada ber~ ..,. 
• tf>n •nnra Tf'lt>frın 4012'7 -·------·· 

Sa!ıibi: ASIM US 
Basıldığı yer: VAKiT Mat,.l(J(JM 

Umum n~rivatı idare eden: 
0.Pfi"k A hmn s"''""'nıl 

V'sktidar icra memurluğundan: 1 
940/1075 
Bir borçtan dolayı haciz edilip 

bu kere satılmasına karar verilen 
muhtellf cins bakkaliye erzakmm 
28--6-941 T. ne mlisadif cu
martesi günü saat 11 den 12 ye 
ıtadar Beykozda Yalıköy caddesin
de 84 No. lu bakkallye dUkklıım 
da açık arttırma ile sat.·lacaktrr. 
Satış maaında mahcuz mallar o/o 
75 i bulmadığı takdirde satış 3-
7-941 tarihine mlisaclif perşembe 
gUnU aym saate talik kılınacağm
ctan talip olanların ınezkür gtln 
ve saatlerde mi.hallinde hazır bu
lunacak olan memura müracaat -
lan ilAn olmıur. (36363) 

IJöytık ftlm birden: 
ı - Ali Baba _ Hanın Rettt Tt1rkoe 
3 - Frankenwtaynm NltaaJıaa. 
S - Tabanca Kanunu (Kovboy). 

690 to, kuru ot nL>nacaktır. l'aza.rlıkh eksiltmesi Bolayirde askeri sa· J 

tın alma komısyonunda yapılacY.ktır. Beher kiloılu 6,5 kuru,, tutarı 44,950 

lira, kaU teminatı 6742 ııra lS7 kuruştur. Taliplerin 3.7.941 Perşembe günü Tekau•• t 
saat 15 de Komisyona gelmeleri. Ayn ayrı taliplere de ihale edHeblllr. ' dul ve yetim maaş 

alanların dikkat nazarına ---<>-
Rcqit Rıza Tiyatrosu 

1 Temmuz Salı V'sktldar Dofancdaı.da 
-BOBShlL-
VodvU (3) Perde 

Halide Pltkln Temsuıere lıttrik 
edtıcıektlr. 

•(195 - 5201) .... 
&her metreslne tahmin edi en fiyatı 27 kuruş 25 santim olan 82,000 

metre astarlık bez pazarlıkla ~ksı:ımeye konmuştur. İhalesi 30.8.941 Pazar 
tesi günu saat 11,30 da Ankara,ja M. M. V. Satın alma komisyonunda ya.. 
pllıı.caktır. KaU teminatı 3351 ira 715 kuruştur. Evsaf ve şartnamesi komis· 
randa glirUIUr. Tallpler!n belli vıılı:ltte komisyona gelmeleri. (203 - lS209) 

A§ağıd •• .-, 
alma kem a yazılı mevadm kapalı zartla eksiltmeler! hlzalarmda yazılı gUn, saat ve mahallerdeki askeri satm 
evveı alt :onlarında yapılacaktır. Taliplerhı knaunt veslkalarlle teklif mektuplarını ihale saatlerinden bir saat 

Dl 
duğu komiByona vermeleri. Evsaf ve şartnameleri Ankara, lstanbuı Lv. Amirllklerl satın alma k -•-

vo armda görUIUr. o......,· 
Clnst 

Mıktan 

Kuru faauJye 
KUo 

r 415,000 
Sadı:ı yağı 

15,000 
Saman 

1,150,000 
Saman 

3,600,000 
Kuru ot fJ 2,000,000 
Saman 1,528,000 
Sığır eti 

80,000 
Sade,,rkJ 18,000 
Şehriye 

80,000 
ICofWl eU 78,000 

l'ııtan 

Lira Kr. 
13 000,5(. 

• 20,100 
34,500 

108,000 
70,000 
84,040 
16,800 
22,400 
21,0CO 

46,800 

Teminatı 

Lira Kr. 
978,7lS 

llS07,50 
2587,5'> 
8G:i0 
4750 

5452 
1260 
1680 
1575 
3510 

bıale gtin, saat ve mahalli 

14/7/941 9,30 Midyat 
16 .. .. 10 Midyat 
14 .. H 11 Ezine 
14 .. " 11 Ezine 
14 .. " 11 Ezine 
14 .. " 16 B'uraa 
17 H .. 15 Adana 
l!'i .. .. 15 Aadana 
14 .. .. 16 Gelibolu 
14 .. .. 18 Balıkesir 

(U57 - 5048) 

1 - l'X-!1 numara!1 mülkı ıe e"keri teka!lt kanununun, her aıtı ayda blı 
yapılms.kta o!an yoklarr.a muan•eleierl hakkındaki 61 lncı maddesini aeji§ 
tiren 4051i ııumarıılı kanun mu,..htncc zat n:aaşlan sa.hipler!.nilı nü!UB cur, 
danlon ve resmı "lcne•ıcı ile blr •• kt<· mensı..n olduklan malmtldtlrlllklertne 
ıntıracaat derele kayıt ırıuamcl 'er"ni yaptırmaları lmmdır. 

2 · Kanunun ·nuvHkkat bi:-~C'• maddeSi hükmüne göre Af'Jstoıı Hı nl 
hı;.yet!ne kadar kayıt muamele! r·nı yaptırmıyanlarm aylıktan tediye ed!L
miyecektir. 

3 - Maaşlarını EmlAk ve Eytam Bankasından iskonto suretUe aıanıa
rm da Ağuı:tos 941 nih ~yetine l<e.dar mUracaatıa kayıt muamelelerlnl yap 
tırmalan mecburidir. Bu muamelı.:yi yaptırmıyanlarm dahi aylıklan tıBn. 
kace. iskonto Mılmi~tıcektir. Keyfiyet ilAıı olunur. (1522t) . 

GÖZ MOTEHASSISI 
Kemal Tarkan 

Pazardan başka, her gün 
ÖGLEDEN SONRA 

Taksim, KameT Palas 
1 nci kat 

Telelon: 49318 

OPERATÖR 

Halid Ziya Konuralp 
IKtNct CEBBABI DOÇBft1 

Beyoflu İstikW Caddesi EIJıaDıra 
Apartmanı 1 Numarada 

ler gün öğleden sonra '1 ye ....,. 
Telefon: dit' 


