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Sovvet ve Fransız tav.vareleri 
Zonguldak ve Fethiyeye mecburi iniş yaptı

lar. Pilotlar ve mürettebat enterne edildi 
Suriyedeki Fransız 
. harp gemilerinin 
lskenderuna ilticası 

:t azan : ASIM l.J .. 
Bariyedekt Fransız harp gemi
~ ualannda bir de on bin ton
~ ~trol gemisi olduğu Jı:ılde İs
~raıı Jimanmuza iltica et ti. 
~lmllel hukuk kaideleri mu
~e bu gemiler silahtan tecrit 

L:::llrlye denizlerindeki F ran ız 
~ gemileri, herkesin hi'dib'1 gi· 
~ Beyrutta bulunu~ ordu. 1 ür 
~~ 1ng1Hzler tarafından 
~ taarruz hareketi ri son 
~ Beyrutu tehdit etme
•ı'Mlığı için artık Be~ rutu 'e 

lll t Umanmdakt harp gemileri· 
~aza etmek imkanı yoktu. 

bundan ayrılmak zaru
~e kalınca Akdeniz ) olu ile 
~ llmanlanna da gtdllcmezdi. 
..._takdirde 1ngıllzlere teslim ol-
~_ Jabat hglUz toplannm ateşi 
.:...... t.tmalrla bir Türk Umarı
'- l ederek burada silahtan 

lmlt halde harbin sonunu 
~ ıddarmdan blrinJ lbtl

eebarlyetJnde kaldı. 
Sariyedeld Fran ız gemile
İskeadenın limanına lltiea

'--"""'~~ bir zaruretin tabii bir 
.:.~. Fakat ba bici.ise ayıu 
~-.Gla Sulye toprald*mdakl 
a;.,._ kuvvetlerinin artık 1ngi
~ brtl mtldafaa kablllyetle-
~ ........ ea ~ oldukla-

..., ... IPUU'Z mlicad • 

·~--le lllbD 1ıan .. ~ plıllfıd _.terlr. E r 
ı...ım.1.-1e ll'rall!lazlar anuıında 
..:._'-o lbdenberl denm tttlğl 
~en mtttareke müzakereleri 
~ ltlr nedce vermezse lakın 

....... böttln Surlyenln ceb
.._"-talar Qe 1ngllb ipi altına 
~fl.phemdlr. 
l-'~ ki Suriye liz4'rlne 

eden haglllzler ha hareke-
...:...-:. namlarına değil, biir 
~ nunma yapmışlardır. 
~ aadece bir yardımcı n~ 
~ bhmılardır. Şu halde 
~en çekilecek olan Fransız 
~ yerlerini de htlr 
i.~ lnanetlerlnla almuı, bu-..._da heyetinin mtlta-
~ .. Frusas kuvvetleri ku
~ ile lılrlr.te imzalaması ~ e 
~ .. terketme l lizon ge

hlk6metl bu baziyetin 
!ij le hlr Fransız kuvvetle-

...__ glM Wr mana alaca-

Ankara, 11 (A.A.) - Son bir 
ay zarfında Akdeniz ve Karade
niz ıle bunlara civar memleketler· 
deki harp faaliy ti neticc>si ola -
rnk bazı ecnebi harp tayyareleri
nin memleketimize cebri inişler 

vnptrklnrı vaki olmaktadır. 

Bir kaç y evvel Antalyaya inen 
lto lynn tayyarelc>ri hakkında o 
,·akit njansça malümat V<'rildiği 

rak yere inmek zaruret.inde kal -
mıştır. Bunu 29 haziranda üç kişi
lik mürettebatı olan dığer bir Fran 
wz tayyaresi yine F<>Uıiyede ka • 
raya inmek sureUle takip etmiştir. 

9 temmuz tarihinde 6 kişilik mü
rettebatı olan büyük bir Fransız 
bombardıman tayyaresi de Antal -
yaya inmi~tir. 

Karadcnizde Zonguldak civarm-
gibi bu sefer de_ bu yeni ~işler da Çaycuma mevkiine iki motörlü 
hakkında topladıgrmız malumatı 1 b. So t . b • b" · i - · .. .. ır vyct ayyaresı ce rı ır ın ş 
aynen neşrctmegı faydalı goruyo - k b • t• d k ı tı ruz yapma mec unye ın e a mış r. 

· Bunun mürettebe.tı da Uç kişidir. 

Bu cebıi lnislerdcn birincisi 15 Gerek Fransız tayyarelerinin ve 
h lr n ta ihinde Fethhcd" olmuş gerek Sovyet tayyaresinin pilotları 
tur. Bir erb:ı.ş kumandası altında ve sair mürettebatı Ankara~ a nak
bulur.an b'r Fransız tayyaresi ma- lcdilmck suretile bu'rada enterne 
kines rd kl sakatı k neticesi ola - edilml§lerdir. 

Sariyede panik 
Pek Çok aileler 

Antakvava sığınıyor 
lskenderuna iltica eden Fransız harp gemileri 

kumandanı vali yİ ziya.ret etti 
Antakya. 11 (A.A.) - l&ken- 11 i bulmuştur. Filo kuman

derun lımanma iltica. eden ve kay- danı da gelmJş ve daha bir kı. 
makam Jiro Jurdanı'n kumanda - ıım gemilerin 1akenderuna gei
smda. bulunan Fransız harp gemi- mekte olduğu anlqılmlfbr. 
ı n bir Avizo ile bir sahil muh&- Suriyede panik bqlamlf ve 
faza. gemisi, bir tara.k gemisi ile bazı kimseler aileleriyle m.unta· 
iki petrol gemisinden mürekkep zam pasaportlarla Antakyaya 
bu unmaktadır. Bu gemiler şunlar- akma ba§lamlflardır. 
dır. 
El n Aur, Cid, A vıotebbe, Jean 
Nh:, . v )1 
Şambon, Manııllya, Cebel, ,.._ ve 
Kı . 

Antakya, 11 (A.A.) - Mersin 
!ırnanma ıltica etıpiş olan Fransız 
harp gemileri kumaDdanı bugUn 
yanında erklnı hari>lyesi ve :Fran
S!Z konsoloeu olduğu halde vali 
ş krli SökmensUer'i maıkammda 
zl. aret etmiştir. 

SURlYEDE PANİK VE 
ANT AKYAYA AKIN 

Antakya, 10 ( A.A.) - Bey. 
rutta.n kaçarak lıkendenın li. 
ma:ıına gelen Fransız gemileri 

Japon elçiliğ . 
memurları 

Moskovadan 

BUDl BN N I 

Cebeluttarıklan 
Sima il 

Alman 
Amerika 
donan
ması 

ÇARPIŞIYOR MU 
Amerika Bahriye 

Nazırı donanma erka
nını topladı 

Vaşington, 11 (A .A.) - Ameri
kan h&rp gcmllcrile Alman gemileri 
arasında haklkt bir muharebe oldu
ğu hakkında dolaşan şayialar hak. 
kında ifadelerine mUracaat edilmek 
üzere bahriye nazırı Albay Knox ve 
donanma kumandanı Amiral Stark 
llyan meclisi bahriye encümeni ta.. 
rafından davet edilmişlerdir. 

VOROŞILOF 

Yeni Sovget 
başkuman
danları 

Vazifelerine 
başladılar 

Moskova, 11 (A.A.) - Moeko
va radyosu mareşal Voroşilofla Ti
moçenko Ye Budenny'nin sırasiyle 
cephenin şimal, garp ve cenubu -
garp bölgeleri başkumandanlıkla -
rma tayin ectildiklerinl bildirmış · 
tir. 

Spiker, başkumandanla.rmm va
zifelerine b8§1adrklarmı ilA.ve ey
lemiştir. 

j H zirandan itibaren tuplrtn ... KIL 

ponıa:m ner 26 adecüae ·r' X' 

11\IA KIT OKUYUCULARI KtJTt'P 

BANESl,, ser isinden AŞK UGRUNDA 

Romanının S bQyülı forması hediye edilecel>tir 

Alman tebliği sovvet 
hatlarında 

1-00.000 ı gedik acan 

esir alındı Bir Alman kıtasını 
7615 tank, 4523 Ricat hat 
top, 62~3 t~v~are kesildi 

tahrıp edlldı 

Bir çok Ru ırenerali 
esir edildi 

Berlin 11 (A.A.J - Alman or. 
dulan başkumandanlığınm teb
liği: 

Bialistok ve Mi.Dek meydan 
muharebeleri cereyan ettıgi ma
da hwıust bir tebliğ ile de bildi. 
rilmiş olduğu veQhile Wibı cl-

(.Devomı Sa. .. .a. 6 de) 

Kıta imha 
edildi 

2400 esir ahndı 
1109kova 11 (A.A..) Sovyet 

larmda yaptıtı bir gedikten PCl
tıef8bb08tlnde bulunan bir A1maD 
ya.de flrkumJD rfcat battı k 

----- - ----- - .. ı Ye SoY)'et kuvvetleri tarafından 

TIMOÇENKO 

ec11.lm1ftlr • 

Suriye mutarekesi 
yapilamadı 

---0--

V i Ş i 
Ingiliz notasınm 
bütün eaaalanna 

BealEll barltamız 
Red cevabı 

verdi 
~. 411tancllltl ~ Suriyeyi hür 
~ ......... illerine delil, doğ- 1 ayrıhyor 
~ doira7a 1ngillzlere teslim 

~=· ~mü=: Helsinkl, 11 (A.A.) --: ~oeko
~. lebelıl ba pren ip meselesi vadaki Japon bilyü.k .. elçıllği ~
~ murlarmdan 16 sı bugun Manculi-

T arilain en büyük harbi nin devam ettiii Sovyet 

Atlantİğ8 Ruaya topraklarının mu lassal laaritaaını bugün 
son sa.ylamdtla balacaluınu. 

, .. ..._ V... bükimetJ Alınan~& ye muvasat etmiştr. BUyUık elçilik 
-......... ~ll'?ala: için Milletler Cemi- memurlarından ~er onu ile Moe-
~ oetdldlil saman Suriye- kovada iıka.met eden Japo~ 
~ ....... u.l&hl)'etJnln de nlha- Uçü bugUn Mo&km:adan Maıı 'ye 

( Deuamt Sc. .4 SÜ. 6 da) hareket eb!~lerdir. 

labmye Vekilimizin beyanatı 
lediyenin asker ailelerine yardım 

projesi kabul edildi 
~:ısJ"!llll'"!r':'. ~--..-~-

Hl'Jı;J 

ve Akdenize IAdl. 17 k .1. . . 
gemi kat·ıeıeri ıge ve ı ımızın 

açlldı tetkikleri 
La Unea, ıı (A.A.) - 2 mayn 

dökUcü gemi ile al.ti ticaret gemi
al Cebelllttanktaıı flımall Akdeni
ze hareket etmiftlr. Bunlara • 
muhrip refakat etmektedir. 

21 vapurdan :mnt"etldt diler 
bir kafile de 3 mubrlple 2 kan • 
lkol gemisinin ve bir çok deniz tay. 
yareslnin himayesinde olaralr. Ce
lbelllt tanktan şimali atıantiğe doğ
ru yola çdonl§tır. 1 tayyare gemi
si ı Kruvazör, 6 muhrip ve 3 de
n~ltı balen limanda demirli bu
lumnaıktadır. 

Romanganın 

tekzibi 

Sovyet tayyareleri 
petrol ·mınlakasını 
tahrip etmemiş 

a .. .6 illoildcl 

Hasan Menemencioğlunun Adliye 
Vekaletinin projeleri hakkında 

GAZETEMiZE BEVANATI 

Vi§i, 11 ( A.A.) - Ofi: 
lngilterenin Vaşington büytik. 

elçisi General Dentz taraf 
yapılan mütareke talebine 
olarak Birleşik Amerikanın 
fideki bU:yük elçisi 
bir nota tevdi etmi§tii". 

(~Ba ... sa. .. •J 

Amerikadaki 
Almanlar 
ayrılıyor 



12 TEM.~UZ 19.ıt 

inini ılDahilige Ve 
rıı----' beyanatı ı 

Temmuz tarihlı Sovyet tebliği 

m nların Bobnılsk lstikahıetınde 
lTl1Z ederek Dilıyepcr nehrini ge~. 
e tcşeQbUs etUklerlni haber veri-

r. Alman tnnrııızunun heder ittihaz 
tiği Bobnlliık şehri lıllruııc • Ha.rko! 
miryolu üzerinde bilhn.ıısa skerlik 
kmundruı çok ehemmiyetli bır yer. 
r. Miruık'in 149 kilometre p.rkmd&.. 
• Dlnyepcr nelır1n.ln kollarından o. 

Berezlno. çayı Uzerilıdedlr. 39 bin 
u küçük bir kasaba olan Bob. 

"""ln iktmııdt ve askeri bakımdan 
lı mmiyeU çok bUyüktUr. Beyaz Rus 

da mevcut bUtUıı nehir yollariyle 
Wn demıryollıın bu §Chirden geçer, 
yaz Rwıyanm ker~ste annayiı da,:. 

bu § hlrde toplanmıştır. 
1920 Sovyet • Leh ınuharebesınde 

bu "hlr istihkll.ınıariyle ehemmlyeW 
rol oynamış. Lchlllere uzun mU<l. 

t dayatmıştır. Bu fid<ktıl mUdataa.. 
mn hatırıı.sx olarak gehlrde bJr Abid& 

dıkilmişt!r. Şehrin ist.Uıld.mlan 
zina. Qayınm sol kıym ~rine 

pılını tır. ' iden çok kuvveUI sa-
yılan bu istibkft.mlarm, bugünkU 
harp balomından ehemmiyeti bir hay. 

azalmıştır. 

Ya.rııı: EKUV AT.ER. 

Litvinof'un 
afı hakkında 

C.Mızete sayf alan 
indiriliyor 

ra, 11 (Hususi) - Gaze
.sa. ifeleri bir kaç, güne kıı.<lar 
iden to.hdit edilecektir. Büyük

er günde dört k~ükler gl.inde an
a tı sahifeden fazla çıka.mıya-

eaklardrr. 

Husu i Takas 
Anlc. ra, 1l (\1 \KIT) - Hususi 

talımatnamesl bugUn neşredll. 
ve meriyct nıcvkline girmiştir. 

Belediyenin asker ailelerine yardım 1 

projesi kabul edildi 
Dahıııye Vekilı Fulk ô.ztrak dün 

sabah Ankaradan ııel:ırimlze gelmiş. 

Ur. Vekil, eobrimi7.de birkaç gUn ka
dar kalarak istirahat edecektir. Ve
kil, dün kendiBile görüşen blr muhar. 
rlrlmiz.e fUillan 8Öylemlştir: 

- Asker allelerı.ne yıu-dım proje.~ı. 

bu tatil deVTeS!.nden sonm hazırlana. 
rak JAyiha balifde Me<"li.sC takdim e. 

dilecekttr. 
Bu lAyib&da letanbul belediyeslnilı 

projesinde eıe alman menabi mevcut. 
tur. 

Alı.şap evlenn LstimUi.ki için yeni 
bir kar.ı.r yoktur. Bununla beraber 
beledi)'(' kendi mevzuat: ve imkan 
dahilinde buna lU.zum gördüklerinden 
parça parça muayyen bloklar halinde 
lstim!.'\k etmektedir. 

Mahıılle ıdare teşkiliı.tınm deği.§U. 

rilmı>~"i movzuubaha değildir. Bu ta
UJ devresinden eonra Meclise aızedi. 
ıecek lAyllıalar ııntsında nahiye mu.. 
dUrleri vaziyeti de mevcuttur. Buna 
aJt. proje adliye encUmenl tarafından 
hazırlanmaktadır. 

projesi 
-.uılur: 

İstıı.nbulda :şlıyen ve biletle yolcu 
ta.şıya'l biltUıı nakil vasıtalarında 

trenlerde üçüncü mevkiler diğerlerin 
de ikinci mevkiler hariç oıınak Uzere 
yolcu başına beher sefer i<;ln birer 
kuru'i alınacaktır. 

Abonman karneleri 52 se!er olarak 
kabul edilmiştir. Hususi otomobiller. 
den, bunların tabı oldukları aylık res 
mın dörtte biri nlsbetinde yardmı pa. 
ra.sı 9.1 ınacaktrr. 

Beygir kuvveti ı Ufı.lı. 11,6 olan o. 
tomobillerden ayda bir lira, 12-19 o. 
!anlardan ayda 150 kuruş. 19 dan 
fazla. beygir kuvvetinde olanlarda.il 
da ayda 250 kuru§ alınacaktır. Duhu. 
llye ile girilmesi milteamil olan ti.. 
yatro1 sinema ve konserlerde sarfedi
lecek bUetlcrın bilılmwn vergileri da
hil olmnk Uzere müşteri tarafından 

ödenen bedeller! Uzerinı.len yUzde on 
nlabetlnde yardnn parası ıı.lınacnktır. 

Bu zamlarla. 1,853.000 kilsur liralık 
yardım yapılabilecektir. 

Menemen ve Nazilli' de 
açılacak k anallar 

Ankara., 11 - Menemen sulama şe. 
bekestntn a.Qüış merUBiminde he.zır 

bulunmak üzere su işleri reisi Sa.JA
h:ıttin Buge ve ınşaat dalre.."1 reisi 
Ferili <.'agnıı gelecek balta bu m.ınta.-

kaya hareket edeceklerdir. 
Menemen sulama oebekesının a«;ılr. 

şmda?! sonra, Horsunlu ka.nalınm Na,. 
zilliye uzatılan kı!l'Inının küşadı yapı.. 
lacaktır. 

Slovakya ve Macaristandaki Sovyet 
sefaret erkarn şehrimize geliyor 

Etünı-e, 11 (ffu.-;usi) - Slovak
ya. ve Macaristandaki Rus sefirlc
rilc sef a:rethane ertauı ve memu.r
la.n Jromolosluk memu.rlanndan 

Bas vekil 
ı.~rahat İçin Y a lovaya 

geliyor 
An11anL, ll (Vakrt) - Başve

kil Refik Saydam, iııtirahat içln 
yu:nn Yalova.ya hareket edecek
tir. 

Türkiye - A lmanya 
hava sefe rleri 

nkara, 11 (Vakıt) - Alınan
ya ile lsta.nbul arasında hava se
ferletine başla.malt için temaslar 
ya.pı.lmaJrtadrr. 

Yeni Afyon Valisi 
Ankara. 11 (" 'AKlT) Dahiliye 

nıUste~ar muavinı Şefik Blcloğlunun 

Afyon valiliğine tayini kararlaşmış. 

trr. 

mw·ekkep 144- ~ilik bir kaflle 
bugün saat 17 de Edirne.ye geldi
le'r. Yedi otobü5le !staubula. hare
ket ettiler. 

Bulgaristan 
yahudileri 

Ağır vergiler vermekle 
mükellef 

Sofy& 11 (A.A.) - Maliye ne
zareti tarafından mebusan mecli
sine teklif edilen bit" kanun pıo
jesınf! göre Yahudilere :ıit ve a
dam başına 100 bin le' ayı geçen 
bütün menkul ve gnyri menkuJler
le kıymetlc:r üzerinde yti7.de 20 
nisbctinde bir vergi alınması der
pi~ edilmelktcdir. 

Bu kan.unun hü.k.ümleıi BulgarJs
landa ikamet eden BuJgar tebaa
sı Yahudilerle yabancı tabiiyette 
bulunan bütün diğer Yahudiler" 
de şamil olacaktır. 

Londranın 
fikri: 
-<>--

Yakında 

Rus .. Alman 
cephesinde 

En 
siddetli 

harp 
Bekleniyor 

Londra Jl (A.A.) - Aft: 
Rus cephesinde va.zlyet cereyan e.. 

den ha.dl.seler doıayıaile oldukça mU.. 
salt ıı.ddedilmektedJr. Ru11 stratejik 
vaziyetlerinin oldukça iyi olduğu 

Londra.da mtıı;ıahede edilmektedir. Bu 
nunla beraber Ukrayna !.atikametinde 
ilerle.mi§ bir uç, bir tazyik vardır. 

Yakında yeni ve belkl de şidöeW bir 
muharebe beklenmektedir. 

Birkaç gün evvel Rus faalıyetinın 
gıttikse zayıfladığını ileri. sO?'en Al. 

mantarın bu iddia.ı.anna. raAmen Sov. 
yet tayyareleri faal bir surette mt.ıha
rebclere iştirak etmektedirler. 

Taymis gazetesinin Stokbolm mu.. 
ha.biri Almanların ağır 7.&yiat verdik
lerini yazmaktadır. Alınanlar cepheyi 
yaramadıklan takdirde mahvolacak.. 
lannı anlaıruıJrdırlar. Alman ha.Ikı, 

söylendiğine göre, yaralı trenini gö
re?'('k Alman zayiatının ağır olduğu. 
nu an1amakta ve pek mUteh~~ oı. 
maktadır. Nazı zimamdarlannm, tn. 
giliz tayyarelerilıin gittikçe sıklaşa

cak a.kmlı:ı.nnm balkm mamwiyat.r ü.. 
zerinde bıraktığı tesire rağmen elle. 

rinde n:e.vcut bUtun malzeme~ k1Sllıa. 
nacaktan tahmin e<lilebfltr. 

Taymis gazeteııiDtn aakm ebperi
ne göre, Rus cephesinde yalanda ha. 
rekll.tm bir durgunhlk devreet geçft. 
ceğl henüz söylenemezııe de kızılordu 
dalın on gUn mukavemet ve darbelet" 
indi~ devam edecek ohlnıa bu 
muk&"f'emet pek UZ\111 bu-~ ırö
roockUr. 

9 Bulgar komiittist 
mebusu tevkif edildi 

Sofya, l l (A.A.) Bulgar 
nıebusaın meclisi, müddeiumumi -
nin ta.ld>i üzerine 9 komünist mc
btısun masuniyetlerin.im kaldmlma
sını ittifa.kla kabul etmiştir. 

Tevkif edilen komünist mebus
lar devlet aleyhmc mütevecclh ko-
miinist faaliyetlerinden dolayı 
mahkemeye verileCEklerdir. 

VAKiT 
Sizın gazetenizdir. Her 
arzunuzu yazınız, sıze 

cevap verecektir 

Adliye Vekilimizin tetkikleri 
Evvelki gUn şeJırim..iıze gelen AdlL.. 

ye Vekili Hasan llıt:enemencloğlu, dun 
sabah saa.t 10 da. İstanbul adliyeain.e 
gelereıt tetkiklerde bulunmuştur. 

Vekıl evvelA 1.atanbll.l müddeiumu. 
misi Htkmet Onatm odasmda. kendi. 
sile bir saat kadar konuşarak adliye
nin ~ıert baklanda lza.hat alınış v~ 
billlııre Hikmet O!lAtla beraber müd
deiumumi muavinlerinin odasını gez;. 

• miş, yukarı kattan asliye btriııcl ve 
ikinci ceza mahkemelerine girerek bi
rer da.va dinlemiştir. Bundan sonra 
adliye doktorları ile görügmll§ ve bu• 
radan matbuat l§lerine b&kan m\id,. 
deluoıumtıik birinci tetkik bürosuna 
giderek İ&tanbuldaki bUtUn ne§riya
tm İatl.\I\btıl müddetumumlliğlne gön. 
derilmesi ile teşkil olunmasına başta.. 
nan adliye kUtupbanesini ziyaret et
miş, bundan ııonra. bazı fikirler ver. 

mi§tfr. 
Hasan Meneınencioğlu müteakiben 

asliye ikinci ceza mahkemesinin kale., 
mini tP.tkllt etmif ve cUrmUme~ut 
müddeiumumlUğinden bir sirkat hAdi
aeelnın so~nu dinledikten ~:ra. 
edllycvi terketmiştlr. 

Vekil. öğleden sonra t.eknU.· adlıye. 
ye gelmiş ve bütün asliye ceza malı.. 
kemelerl.ndcı büyük bir a.ıtı.ka. Ue birer 
da.va cinledikten sonra ga.zetecileri 
kabul etınl.§ ve soyulan muhtelif sual
lere ltal'§J şu beyanatta bu!unmuştur; 

A.OUYE BlN ASI PROJESİ 
"- 1stanbula ı.stirahat için gelmig 

bulunuyorum. Bu fırsattan istifade 
ederek adliyenin faaliyetini yakmdan 
görmek için de muhakemeleri takip 
ettim. lılalıkamelerin !aallyetlnl mem.. 

nuniy.,te IJ&Yall gördilm. 
Vak.it buldukça. sulh mahkemeleri. 

ni, lstanbul ve Ü~klld&r C62& evlerini 
göreceğim. MUMit zaman geldiği va. 
kitte de inşası mukarrer olan adliye 
binılım pl'Ojelerini tetkik edeceğim ve 
bu zamanm haJülUnde Jrıp&ta başla
tııması M}in lA.zml olan hazttl.ıldarı ne. 

mal eU.ınneg-e çalı§ae&ğmı. 

tMBALIDA:H ALINAN Nt..'TİCE 

Buradan tmralrya giderek. İmralı
da ça.lıf8llları yııkmda.n göreceğim. 

Huat zamanı lçiı:ıde bulunduğumu:ı.

dan ora7a gönderilml§ olan bl.çme ve 
harman. makinelerinin çıtlıtma tRr7.., 

lannı tetkik edeceğim. 
· tm~lı ceza Hl beklediğimiz net.i

celeti t.hakkuk ettirdiği için çok 
memnunum. Mal6m olduğu üure bu
rada 800 kişi çalışmaktadır. Bu~. 

mı içinde blç biri orada tesis eaıten 
nizamı: ve i~t f.<:lllyeti bozacak 
hiç bir hare . bulunama.ungtrr. 
Bunun gibi Zonguldak kömür h&V".ut
srncla ve Karabük sah" ~ında çalışt -
dıkl&l'ımız da ayni §e"ıldc ııakin biı 

MUCLAYA GöND~RfLIOOEK 
MABKnMLAR 

Adliye VekAleti bu teı,,ebbüsleriJ'I ~ 
ç.ok 'yl netice vermekte olduğunu 

tecrübe ile anladığı için ceZ& evleri. 
mlzde bulunan mahkılmlardan büyillC 
bir kısmını yilıe ziraat işlerinde çaJlf' 
mak üzere yakında toprağı pek ve
rimli v1an Muğla villl.yetıne sevkede. 
rek orada Ziraat VekAletinln i§Jet
mekte olduğU arazide çalı§bracaktır. 

Bunun gibi tesitı edilecek bir k•C: 
zlrai mılessese daha vücuda gettrildz, 
ği takdirde uzun mUddetll mabkOtıl• 
lardan hemen hepsi açık havada "11' 

serbest bir şekilde çalıştınlınış ola
caktır. 

MAHKUMLARDA RUJU HALET 
Şimdiye kadar benim gördüğlifll 

mahkOmlar ara..amda ruhi redaet 511• 

hibine tesadüf etmedim. Hepsi çaıış. 
mak: !Çin btlyUk arzu gösteriyorlat· 
Adliye Veka.leti de bunları çalış(l'la 
faziletinden mahrum etmemek tçill 
elinden gelen gayreti sarfetmektedtr. l 

stCtLLl ADLİ TEŞKİLATI 
Adli sicil teşkUA.tı her medeni meJ!I 

lekette vUcuda getirilmiştir. BiZllll 
memle!tetimizde de mUcrlmıer _171r 
ikl vilA.yetim1z müstesna olmak şar
tne- profesyonel ve ctırüm işleme!' 
mütemayil insanlar olınadığmdal1· 
belki t;imdi sicilli adli t.eşkUatı ketlot' 
disine fiddetıe ihtiyaç hlsaetttrrne.. 
mekte ise de zaman ılerledlkçe. bil' 
has.<ıa bUyUk şehirlerde faaliyette bil' ' 
ıuıı.an mücrimlerin mazilerini t.a.ııı. 
mak vıJ hususiyle şimdiki nakil vaat
talarma nazaran b\iyUk mesateıeriJI 
ehemmiyeti kalmamasına. yaba.Jl.cl 

devletlerle ve bu memleket haıklarf
nın sıkı münasebetleri gôzönUne alı. 
nacak olursa memleketin emniyet ~ 
kunından bu teşkilAta ne kadar bÖ• 
yUk bir ihtiyaç mevcut olduğu kolıı>'• 
ca tesllm edilir. 

Adliye VeklUeti bu ibtiyacm da blf 
an evvel temin edileblımesl tçln ıcııP 
eden projeleri hazırlatmış bu\unmal<• 

tadır. 

CtIBUM TARlFESt KA.~UNU 
CUrüm tarifesi kanUJ\11 U.zerıodt 

çahşılıyor. Bu kanunun ~d!linue tY 

kip edilecek hedef §Udur: 
Da\'~ miktarı arttıkça cUrUm ~ 

malım'". ~anunlarımızın iht!'l:a ettlğ'I 
aklUerden bir c;oğu cUrUın tar!.fesl 
kanununun şumulu haricinde ı,.şl• 
mışt.Tr. Bu katureni de ıız ı;:ok bire! 
eürme tA.bı olmas1 lazımdır. Hazır• 
ıanmakta oıan cürüm tarifesi kanU. 
nu h\yihası, mahkfımunbih artt.ıı<<:1' 
alınacak cUrlim tenakusu qisteme tı-
bi olarak azııltılmasım gözetmekte<' 
dir. Buna mukabil cüriim tari!esı l<ll• 
nununun şümulü haricinde kalan tıif 
çok mahkumlar curme tabi tutulıı' 

surette hareket etmektedırler. caktır., 
~--------~--~--~--~~------~--~--~~~----------__.., 

Kasaplar Hava Kurumuna 
gardım ediyorlar 

Ankara, 11 (A.A.) - Hcıber al. 
dıığmm..a göre şehrimizde toplanan 
kaMpınr cemiyeti umumi heyeti ha. 
vacı ı;ençliğın yetişt.rılmc~i P-alışnıa

Janna bi.r yardım olmak tizere sata. 

cakıar: barl'llkların h"r bınnden Ti]r1' 
Ha\" 1 ~rumunrı beşer imruş tebl''
ruda 1 ıılunımığı karar altına ıılmışl&r 
ve il~ F.atışlardnn elde edilen 500 ı.
r ıyı lturuma teslim etmişlerdir. 

Tefrika numarası: 11 ,.--------------------------------·------------------------~" 
muayyen bir meslek, bilgi, hüner ve hatta 
para bulunarak buradan ayrılmakta olmnla 
rını bir tarafa bırakınız; burada bulundukla
rı miiddet icinde de biz onları mütemRdiyen 
calıstırmak .suretile aynı zamanda ruhlarrnı 
t.ed~vi etmis oluyoruz. Zannederim sizin en 
iyi anlıyacağmız ve üzerinde durup meşg~l 
olacağız cihet bu olacaktır. 

Hafif gülümsediler. 
- lmralı başka sahalarda değilse bile 

hic olmazsa büyüklük itibarile sizin f stanbu
lunuzun adalanndan aşağı kalmaz; zanne~ 
derim Heybaliada kadardır, belki biraz da 
büyüktür. Bu kadar geniş bir saha iş yeri ola
rak alınınca elbette onu bir kaç noktadan 
kolayca gelinip gidilebilir hale getirmek icap 
ederdi. Onun için yol proğramırnrz da yük
üdür; şimdi adanın muhtelif kısımları ara
mda ikinci derecede yolları tamamlamağc.t 
çalışıyoruz, bunlar ana caddeye bağlanacak 
iltisak yolları sayılabilir. 

- Bu aynı zamanda o demektir ki bir 
cok da yol yapma mütehassısı İ!Çİ yetiştiri
yorsunuz. 

- Evet ... Fakat atölye dışr calışmamr 
zm bunlardan ibaret olduğunu zannetmeyi

Biz hemen ıhemen bütün Ti.irk köyleri 
b. · iktısadiyat siııtemine bağlı olarak ya· 

ryoruz; şehirden getirttiklerimiz sayılıdır: 
Petrol, tuz, demir ve daha bir kısım in~aat 
malzemesi gibi seyler ... Geri kalanını bura· 
da istihsal ederiz. Binalanmızm ve yol1arr

IZD1 taşı adanın arkasında açtığımız tas o· 
~klarından çıkarılıyor. Gıdamızı da füıtiin
de yaşadığnnız toprak ve snhillerinde dolaş· 
ıwımız deniz veriyor. 

- Mahkumların mühim bir kısmı da 
larda calışryor demek ... 
- Buf.day, yulaf ve arpa ekip biçiyo

z Hayvanlarrmızm yiyeceği burada yeticı
tirilclim gibi ekmeğimizin buğdayım bura
dan c1kanyoruz; değirmenimiz var, unumuz 
h.rftıcL-ı "Yan rycr: f1rmmuz 'ar. ekmeoimiz 
horada pİ~iyor. Seb7.e bahcelerimiz var. kar

va 

1 r~~~~ n M e ~ A iL o REti~:ti~ETI 
. ağaçlan da yetiştirmeğe başladık... Mah~ 
kumlar bir çok kollara ayrılmışlardır, her ko
lun başında yine muhkumlardan mesul ve 
salc,.hiyetli bir kolbaşr vardır. Muayyen tar
la, muayyen bahçe, muayyen bir iş muay
yen bir ekipe verilmiştir; kolbaşr ve arka
daşları o işi becermeği Üzerlerine almışlar
dır. Kolbası arkadaşlarım çalıştırır ve 
kendisine tevdi edilen işin en kısa zamanda 
muvaffakıyetle bitirilmesini temin eder. 

Yolun kenarında srralanmış bir örnek 
yaprlnrdan birine girdiler. Miidür: 

- Burası terzihanemizdir. 
Dedi. Mahkumlar ayağa kalktılar. 
- Adada ya~ıyanlarm elbiseleri bura· 

da dikiliyor; bu atölyede calışmağa başladr· 
ğı zaman heniiz eline iğne ve maka.s alma· 
mış kimseleı· vardı ki bugün oldukca usta 
terzi sayılabilirler. 

Miidür yarısı kırmızı yarnn sarı elbise
li işçilere ve ustalarına hatır sordu. Selam· 
!aştılar ve ayrıldılar. 

- Burası kundurn imalathanesi. 
Aynı manzara, aynı merasim. 
- Bura:~n arcıba. sapan, ziraat ve in· 

şaat aletlerinin '\ e diğer bunlara benzer u
fak lt>ft>k sylerin eksiğinin gediğinin tamam
landığı, hatta bazan yeniden yaprldığı tamir 
atöly~:si. 

Bmad::ın cıktıktan sonra di{Yer binalara 
r•İrmediler. Yolun nrtasındcıki re"n'~ ba• m· 
da durrmı~lar, miic-llir eli ile uzak bir yeri 
crôstererek İ7ahat veriyordu: 

- Şu gördüğünüz binalar inek ahm, 
arkasında beygirler için ahır var; uzakta te
peye doğru koyunların ağrlı görün üyor. Ta
vukhane aşağıda, öbür tarafta sahile yakın
du.' Balıkçılık ekipinin iş yeri de tabii kıyr 
dad:r. Belki dikkat etmişsinizdir, iskelenin 
beri y<1nında kızağa çekilmiş alamanalar du
:ruyordu. Onların üstündeki salaş sundu rma
yı değistiriyoruz. demir direkler iistünde 
çinko bir tavan yaptırıyoruz; yanında da ba
lık a'\'T için lüzumu olan eşya Ve aletlerin 
muhafazasına mahsus kapalı yer vardır. 

Dönüyorlardı. Ahmet Dündar humma
lı bi riş hayatının hüküm sürdüğü böyle bir 
yerde mahkumların günd üz adamakıllı yo
ruluncaya kadar çalışmakta ve geceleri el
bette bitkin bir halde yataklarına serilip yaı
mnkta olmaları lazrm geldiğin i düşündü. A
çık havada serbest bir hayat filandı ama is
te hiç de o kadar rahat bir yere benzemi· 
yordu. 

- Mahkfımlar bu kadar işden bunal
mıyorlar mı? 

Diye sordu. Miidür durup hekimin yü
;ı:i.ine baktı. Aca:ba bu sualden memnun ol· 
mCtmış mt}dı? 

- Bur$\srnın kiir yapmak için gf':Hn mİ1' 
hi; yer olmad1ğınc hatrrlamak lazımdır ; de
di, suç islemis kimseler ce?a müddetlerini 
doldurma'~ ic·in bum ya getiriliyorlar; fakat 
miis:ıhed .. lerirniz bize gösteriyor ki c:alrcıtu
rrıak cczctlandırmak demek değildir. Mah
kfımlarm müddetleri bitip çıkarken e1lerinde 

Hekim o sözleri söylemiş olmaktan ade· 
ta pişmanlık duydu. Anhan, mutıbak binası
nı, berber dükkanını ve küçük karakolu ge
çerek idare kısmına gelmişlerdi. Müdürlük 
odasında önce karşılıklr oturup birer yor
gunluk kahvesi içtiler. Muntazam ve ciddi 
manzaralı bir büro. Müdürün masasının üs
tünde birikmiş kağıt bulunmaması Ahmet 
Dündarm bilhassa dikkatine çarptı. Yanı ba· 
şmdaki dolapların içinde sıralanan dosyala
rın intizamı da hususi surette göze çarpmak
ta idi. Ahmet Dündarı merak ve heyecan 
içinde bırakan maceralar galiba bu dosyala
rın içinde bu dolapların raflarında yatıyor. 

Müdürün odasmdan geçme bir kapı ka
lem odasına açılıyordu. Genç hekim öğle ye· 
me~nde cezaevinin diğer memurlariyle ta· 
nıştt. Top u topu dört kişi: Katip. muhase· 
beci, inzibat amiri, bir de aynı zamanda an · 
bar P1emurluğunu da yapmakta olan idare 
memuru. 

Öğle yemeğini iclare binasr icindeki ye· 
mek salonunda, fakat hava sıcak olduğu için 
balkonda yediler. 

Hekim, yeni arkadaslanndRn haıııtahk 
vaziyeti hakkrnd" mnlumat almak istedi. 
Müdi.irle hastane yapılacak yer. ahMc~k 
ılac; ve malzeme hakkında konustnlı:\r. C'.f'.z" 
evinin pek mi.istf\c<-1 yardım i in kullanılan 
ki.ici.ik bir ilaç dolabından baska sıhhi terti-
batı ynktu. (Devamı var) 
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1aörüp dftşftnd8kçe: 

• • ~ , • .. ... ~ ··_~ .............. # .. • • • • ; ·: ~. .. . 
Ha ız 
tarizler 

ÇUııkU 8ovyeU., ''Uocam'ı11ı.. 
t.&1.mU klt:ıp ellertnde l.kcn, Almanlar
la bl.ri.c:m!§ler, dah:ı dognıau Alman.. 
lara harbe giri§Illeleri Jçin lAzmı ge
len ccxıah emniyctlnl ve malzemeyi 
vermi!Jlerdir. '"Polonya,, bölUşWmcsl, 
Bcsarabyan.m işgali, Baltık devleUe. 
r'.nl.n hhakı hep bu nnlS§maıım hal· 
kalarmd:ı.n sayılmadı mıl' 

Odun tacirleri odun narkının 
yükseltilmesini istediler 

Oduncular 624 kuruşa satış yaptıkları 
takdirde zarar etmiyeceklerini söylüyor 

Fiyat murakabe komisyonunun 
bundan evvelki odun n"rlunı ipka 
ettlği malfımdur. 

Bilindiği gibi odun narkı 350 
ili 400 kuruş arasında tehalüf et
mektedir. Halbuki odun tacirleri, 
fiyn.t murakabe komiwonuna mü
racaat ederek odunun ·behı>r Çflki
slııhı kendilerine 614 kunışa mal 

olduğunu, binaenaleyh nn('.nk 624 
kuruşa satış ya.pablldikler~ takdir
de zarardan kurtulnbileccklerinl, 
komısyonun yeniden kabul ettiği 
narkın idare etmediğini söylemiş
lerdir. 

Fiyat muraknbc bürosu, iddia 
lan tevsik ettirmektedir. 

800 çuval kahvenin · 
tevz iatına başlan ıyor 

i ki k urukahveci serbest ola
rak kahve satışı y apacak 
Şehnmlz hnlkma ten~ı ( ctilmelı ııu. 

re Ticaret VekAJetl tarllfındnn gön. 
derilen rl50 tuval kahve balkcı dağı

tılmıştır. Fakat bu miktar ihtiyaca 
kAfl gelmemi§ ve 50 bindc-n fazla va. 
ta.ndaş te\'Zl !işi aldıklnr. halde kah
ve alamamışlardır. Vaziyet: dikkate 
nlan viltı.yet bu klmsclerlr. ihtiyacını 
kal'§Ilamak üzere Ticaret VrklUetln
den kahve istemiş ve yeniden vllAyet 
cı:nrlnc 800 çuval kahve aınuşt.ır. 

Bugünden itibaren kahve kuru kn.h. 
vecilc.rc verilmiş, ka vrulmnya b:ışlan
mrşt.ır. Halka kavrulmuş çekirdek o
larak <ıağıtılacaktır. 

İlk tcvzlatt& kahve &lan \'e glmdi 

Çamhca ve 
Be yazıtta 

E ski Türk stilind e iki 
kahve yapılacak 

Belediye şehrin muhtelif semt· 
lorinde eski Türk stili kahvelerin 
inşa.sr iÇin totkikleı-e başlandığrru 
yaşmı:ıtık. Bu kcıhvelerdcn ilk ildsl 

Çamlıca ve Beyazıtta inşa. oluna
caktır. Buna alt plMlar mimar 
Prost tarafından hazrrlanarıı.k fen 
islerine verilmiştir. Kahve planla
rı, Vekalete gönderilecek, tasdik 
edilir cdilm~ derhal in§a.n.ta b:ı.ş
Janoesktrr. 

y1nc ıımıak istiyenler bulunduğu tak. 
dirde tıunlar fiş alıp tn kahve •a1D.m1-
y ... nlnrın t~'Zlntı tamamıandıktan 

sonra ı.labtl .. ccklerdlr. 
Bclf'd•ye kooperatifi do memurlara 

verilmek Uzerc paketler halinde kah. 
ve hnzırlamağa başlamıştır. 
I Ça~amba gllnllnden itibaren tcv. 
ziat.a başlanacaktır. 

Çarrnmbıi günUndcn itibaren tev. 
zlatm·ia l.ılr yenilik olmak Uz.ere iki 
kurukııhvccide kahve sab§mı serbest 
bırnka::aktır. Bunlar Kuruknhvecl 
Mehmet ve İhsandır. Burnlards. 125 
gramlık paketler halinde halka ser. 
best kahve sa Ulacaktır. 

Ticaret of isi 
}()ton naftalin 

satın aldı 
Ticaret ofisi, 10 ton :na.:f.talin sa.

tın almıştır. Bu nı:ı.flalin Romnnyn.
dan getirilmiş olup Gnımberg :is
minde birisine aitti. Grumberg, 
fazla fiyatlarla satış yapma.k is. 
tediği için satı.s durdunılmuştu. 
Şimdi ofis, sıı.tm aldığı bu nafta· 
linlerl, muayyen ve meşru fiyat
lar üzerinden satacaktn-. 

Ekmek çeşnisi ıslah 
edilecek 

Bir mUddet evvel belediye tarafın. 

Abdülhak Hamidin 
eserleri 

kaç sayfa? 
Mahkeme dün bunların 

lesbit edilmesine 
karar verdi 

Şairi fızam Abdülha.k Hf~midln 
kIZJ Emine Tarhan ile kansı Lüs
yen Abdülhak Hfu!ıit arasmd:ı u
zun :r.amandanberi sUrüp giden mi
ras davıı.sınıı. asliye tiçünoil hukuk 
mahkemesi tarafından b:ıkıhruş
tır. 

BugilnlUk resmi hiç bir aıfau bu. 
lumnıyan, Lit\1nof Yoldaş, rndyoda 
bir nutult söyledi. Yer ylızilndc en çok 
konuşujan blr dlll, lngUizceyt scçeıek 
kilrsUyo çıkan yolda§. kanlı bir har. 
bin yakıp yıktığı bir memleketten 
haykırdığı için. sesindeki acılıgı tahil 
görllyoruz. 

Fakat. bu nutkun bir cUmlcs! var, 
ki UstUnde durmaktan krndlmlzl ala. 
mıyon.ız. Ltıvino:t Yoıda · 

"Hıtierle yapılmış bitaraflık, adc. 
mi tecavüz ve ''dostluk .. gibi M:lsız 
bir perde fl rkMmda haJA sefil il.ne ve 
~zdo mUstakil bir mevcudiyet geçı.. 
ren blr kaç memleketi yakında ayı 1 
Akıbetin beklemediğinden kim şOpbe 
edebilir? ... 

Diyor. Almanya ile "dostluk .. mua.. 
hedcsl ynpan bir millet <!e b'zlz. ls
tikltıllmizin ise ıı!izde bl" kıymet ol
madığını, herkesten lyl Lftvlnofun 
kendisi bilir. 

Bitler AJmanyaEl 1ıe Llu:ıhec:ıe nk.. 
tcde:ııerl gafletle lth:ım eden bu dlp. 
lnnat. acaba bMızaamı hlcı mi yokla. 
mıyor? 

Avrupnda fe!A.ket ""e yangınlar baş. 
Jamo.d!U! öncıı, ilk anlaşma, Ruslarla 
Almanlar arasında y:ıpılmamış mıy. 

dı? "Stalln., bile son nutkundıı bunu 
ttlraf vtı muhakeme etmedi ml? Bl-

.Malfmı olduğu üzere §air, ha
yayatt.n bulunduğu sıralarda Be
yoğlu dördüncü noterliğinde hn
zırladığı bir senetle bütün basıl
Jlll§, basılmamış eserleri ile malla
rını kansı Lüsycn Abdfılbak Ha
mide terketmiş, Emine Abdü:.bak
Tarhan ise, bu akdin kasden ya· 
prldığmı ve Hfımidin eserlerinin 
çok öaha fazla tuttuğunu iddia c. 
derek mirastıı.n hisse istemektey. 
di. Muhakeme snumd:ı teşkil o
lunan bi"r ehlivukuf, Hıi.midin eser 
leri eğer Maarif matbaasınca ha· 
erlacak olursa salıifeslnin 3 lira 
edebileceğini tesbit etmiştir. Mah 
keme dün verdiği kararından Hn- raz derin d01$UnUIUrse, Rwıyanm o. 
mi.din her eserinin bir sahifeslnin !f'lnlcrcle AlmanJarıa ·•ndeınl tecavüz .. 
Uç Ura etmesine göre llamidin I paktı imznıamıısı, ham m ddc, petrol 
asarmm kaç sahife olduğunun ta- ve yiyecek vcrmeği vaadetmesl., t.ıı.rlb 
yiyine ve Emine Abdülhak Hami- divanından bir mcsullyet karan ala. 
din de akdin mnlıfuz hisse kaidn- bilir. 

Biz, J.ngDWe:-lo ittifak etUğim!z 

gUn de Molotof Yolda~ bir nutuk söy
lemiş ve bize: "Pl§IX!an olacaksmız! .. 
demişti. 

Geçen yıJlnr, kimin doğru gô::-dU. 
ğünU, hangi kararın muzaffer oldu. 
ğ\ınu göatcrd!. Biz biç pişman olma.. 
dık ve bundan sonra da olmıyacağız. 
ÇUnkU gerelı: ıttifnkln.rımıza, gerek 
dosUuklarmnza kirll pazarllklar kat. 
madık.. 

Halifesiz ve meşihat.siz bir Türkiye 
fle lnglltcrenln ittlfala, bir tarih cm. 
rl.nden doğınll§tur. Tllrk • Alman 
dostluğunun nrkasmda da, hiç bir 
milletten lmpantnuıı loknınııır yoktur. 
Bu dostluk, bir fhtlrns ,. sikası dc~ll, 
ak yürekli. bir milletin dUrllstlUğllnU 

gösteren bir .. enettlr. 
Alınan • Rus harbinde ilttn cttlğj. 

mlz t.ıım "ıltara!lık da, Litv'.n.of yolda., 
§il mutlak lstıkUU m1z1 isbat edcmcdl 
rol? Doğnıır.ı bu acavıp sözler, yaıruz 
hak ve adalet b:ıkımmdnn değil, .ııı_. 

yast olgunluklıırnı icap cturdigi ba8f.. 
ret bakrmmdan da çok büyllk bir ku. 
surdur. Meşhur dtplomatm o kadar 
dclışelle bahsettiği korkunç hnrp mıı-. 
ldncsi, bizlm hudutıanmızın diblnı.1c 

işlerken de, biz yine tmmnmıştık. 

O halde geçm1şo karı§mı , geçmişte 
tcslrsizllği tecriibe cdl~ bir mnk • 
ne Ue isUkbnU tehdit g(llUnç btr ~Y • 
olmnz mı? 

HAKKI St'iHA GEZGİN 

Jerini bertaraf etmek kasclile tem- ============================
likin yapılnuş oldu~nu isbat et-
mesine karar vermiştir. Muhake
me cylülUn 3 Uncü güııüno hıra· 
krlıncytır. 

Çahf asulyesine 
konan fiyat 

Ticaret Vekaleti tara
fından tasvip edildi 

Ticaret Veltiileti, bundan bir 
müddet evvel fiyat murakabe ko
misyonu ta.rafından kunı çalı fa.
sıılyesino konulan ruı.rhı tasvip e~ 
nüştir. 

Dun bu hususta nlfl.kadarlara 
gönderilen tezkerede vektılet, ku· 
ru çalr fasulyesinin toptan kilo -
swın 17,5, perakende kilosuna da 
21 kuruş olarak konulan azami 
satış fiyıı.Uarmı tasdik ettiğini ve 
na.rhm diğer nevi kuru fasulye· 
Jere de teşmllin muvafık görUldU
ğünü bildirmiştir, Blnaenıı.levh ko 
misyon, önümüzdeki celsclerde 
geriye kalan diğer cins kuru fa
sulyelere de nark koyacnlctır. 

GONDEN G ON E 1 , _ __ _ 
nikesede .. 

es ı 

Ş 
U eski paralardan bir ktsmmm 

hA.ıtı. elimizde bulunma.aı, ke

semize baklığmuz znman, Met& bir 
antikacı kOpUnU seyrediyormua gib! 
bir tesir hasıl ediyordu. K1m1nID 
Uzerlndekt yazılıır ala:tnuıgıı., kim~ 

nlnki nlaturka.... Mcscltı. bir eski 
"On,, rakamımız vardır k~ 1Xib. 
rcklerl ağrıyan ndamm, §5yle "ah!,, 
etmesınl andıran bir bllkUlUşle, 

meteliğin tam ortnsma dikllml§, ö.. 
nUne de bir ''sıfır,, kıı.tmııı, ona. fer• 
yıı.tlannı dinletir gibidir... E3kf 
"yirm!,. rakamını lsc, penceresi ynn 
tarnfa açılmıs bir vapur lfunbuzu,. 
nun aç ve hebenneka haline benze
tirim.. 

önUn3 geUrcn bu p.:ıralarm ortadan 
kalkması zamanı gelmiş do, geçiyor 
blle-. 

İki devri yaşnmL5lar, pek iyi hl.. 
lirler kl. bu nikel onluklarla ylrml
likler, merhum Sultan Re§O.tln. orta.. 
ya çıkan ve bUtUn 19:14 - 18 mu. 
harcbcsi bo~ bir hayli derin 
yaralı ıztırnpiarımrz:ı. şifa vcremo
ml§; uzun ve fecl bir mali darlığın 
bereketmz nl§Bnelerldlr. 

"Eski ağıza yeni tıı.am,, olablll.l·o.
amn, "yeni keseye eski paranm , 
yalaşablldiğlnl mUnaka§asıZ knbul 
edemeyiz. 

ııtıU\lET MtlNt& 

Umumi evi soyan hırsız 
yakalandı 

Zabıt.ıı. dUn yaman blr :ıurmzı eli) 

Altın Fiyatı 
Dün, bir altmm fiyatı 25,25 li· 

ra idi. 

dn.n yııpılıın ekmek çeşnisi ıslah tec- mma tevdi olunmll§tur. Raporlara 
rUbclc=l tamıımlanmt§tır. Belediye göro, ekmek çc§Disinl ıslah etmek 
klmyahanesinden tahlil ncUccsinl bU. l mQmkUndUr. Bu hususta tetklkkro 

ctlren rr.porlar gelml§, riyaset mako. başlanmı§tır. 

Bu nikel "on., ve "yirmi,. paralık· 
ıann da tcdnvUlden kaldırılmak 

Uzcrc olduğunu gıızetelcrdo okudum 
ve doğrusu se\1r.dlm. ÇUnkU hAla, 
parlaklıklarını muhafaza etmekle 
beraber, lcnranlık bir de\•rln daha 
karanlık me!!ullerlnln hAUrasını göz 

geçlrmeğe muvc:fCnk olmuştur. Yapı. 
lan tahkikattan nnla§ıldığma ga.-e 
sabıkalı kurnaz ııırsızın son mar!fetl 
şöyledir: 
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Sevivorum Senihayı.. BiL 
mediğim bir kuvvet beni ona 
doğru yaklaştırıyor. Ondan ne 
kadar kaçmak istiyorsam olmu
yor. Çılgın gibi scviyonmı. Fa. 
kat onun her şeyi var. Benim ise 
hayatta kimsem yok . . Tek d!kili 
ağacını yok. Araml7.da cemıyct 
farkı her şeyden korkunç olan 
bir uçurum açıyor. 

Bu Sirada kapı yumrukl~. 
Hakkı defterini kapadı .. Valızıne 
attı. Kapıyı açtı. Arkadrı.şları 
toplarunrşlardı: T • 

- Haydi Hakkı. ~eredcsın 
yahu! .. 

- N ev ar, ne oluyor? 
- Napoliye ~idik. nhtnnn 

yaklaı:;ıyoruz. 
..... Bunun acele edilecek ta. 

rafı? 
- Limana giriş manzarasını 

kac;ırmak olur mu ya? 
Gürültüler arasında dısan 

çıktılar. Güvertede yolcıılar top
larunışlardı. Napoli limanınd:ı 
kaynaşma vard:.. Vapurun bu lı. 
manda durduğ" dört aaa~ zarfın. 
da vol.culara §e..hri ge7.dirt".:<'k şir 
ketlenn renk rc:ık ott:ılılisıerı ve 
bunların muhtelif lisactnra aşi· 
na rehberleri dizilmişlcrdı. Bu. 
rada hiç bir limanda rastlan.rııı. 
yacak bir kalabalık ve o kalaba· 
lığın iki üç misli gürültü vardı. 

Akademi talebeleri Pornpei'ye 
çıkan trenden istifade ederek u. 
cu.za. gezintiyi tasarlrunışlnrdı .. 
Hakkr, Senihayı ihmal etmedi.. 
Aramrya başladı. Fakat vapuru 
altüst ettiği halde bu sefer de 
Hakkı, Senihayı bulamaclI. Bu.. 
raya sadece bir gezinti için çrka
ca.k değillerdi. aynı zamanda se_ 
yahatlerine karadan devam ede
ceklerdi. F.şy;Uarı güvertede 

... 
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toplanmıştı. Senihanm da bavu. 
lu bunların arasrn;;:aydı. lnect".k. 
!eri otelin mamuru vapura çık
mış ve eşyaları teslim almıştı. 

Vapur yan~tı. İskeleler ve • 
rildi. Pasaportlar kontrol edildi. 
Hakkı rıhtııma çıkarak bcklezni. 
ye başladı. Genç arkadaşları 
Hakkının tstanbuldanberi olan 
durgunluğunu farketmişlerdi. Se 
niha ile aralarında ibaşlryan mU
cadelenin ağrr başlı olan Hakkl 
üzerindeki tesirine de §a5ffiIYOr 
değilleroi. I la.kluya bir şey sor. 
m<ıdılar ve onu rıhton üzerinde 
bırakarak istasyona doğru güle 
ovnıya uzaklaştılar. 
Hakkı kararım veıımişti. Se. 

niha nasıl olsa vapurdan çıka. 
caktı .. Şimdi değilse bile vııpu
run hareketi sırasında cıkacak. 
tı.. Seyahate devam edemezdi 
ya! .. Bu inatla rı'htım babaların. 
dan birinin ü?.erine oturdu. 

Kollarını kavuşturdu ve vapu
run rıhtıma attığı iki iskeleyi 
tarassut altına aldı . Bir saat geç. 
ti. .. 

Bir saat sonra Seniha b~c;taki 
iskeleden indi. Hakkmrn i lerisin. 
den geçti.. Bir taksiye ntlryarak 
Pompei harabelerine doğru yol 
almıyn. başladı. Hakla da ikinci 
bir taksiye binmek mooburiye-

tinde kalmıştı. Seniha harabelc. 
rin kapısında inerek müze tara. 
fından !ıarabelere girdi. Hakkı 
da peşinden .. Şimdi biribirlerini 
takip ederek dolaşıyorlardı. 

Lavlar altında can verirken 
kıvrılan cesetlerin alçrlandml • 
ınış iskeletleri, geyik, karaca ve 
kuzularm kor~ halleri, bin 
beş yüz yıl toprak ve lav altında 
ka!nıış kemikler, bez dokumala. 
rı, zeytin yağı makineleri ve 
cidden sanatkarane işlemney bib. 
lolar hayretle seyredllecek f!eY· 
lertli 

Stadyom. saray odalnrmın 
zevl: döşekleri, rengi atmıyan 
yağlı boya tablo!ar, aşk ıbahçde. 
ri ve kral tahtları birer sanat e. 
seriydiler. 

Seniha bu a.srrlık haya.ta ve bu 
hayatın lbütiln esrarını ateşle ör
ten zalim V czo yanar dar.,öma o. 
kadar dalmıştı ki, etrafın karar. 
dığmı ve kendisivle Hakladan 
başka bu duvarlar arasında kim 
sanin kalmadığını farkcdeme • 
mişti .. 

Bir ara. kendine gelebildi. Et. 
rafına bakındı. Kimsecikler yok. 
tu. lçinc bir ürkeklik geldi. Şa
§aladı. Yüreğinde bir titreme oL 
du. Üşümek değil di bu, fakat Ü.. 
§iimektcn ~k titretiyordu insa· / 

nr. Geldiği yollardan aklında ka.. 
lan tarafları kurcalayarak koş
mıya başladı. Arkasında !bir a • 
yak sesi vardı. Öııce bunun far. 
kında olmadı, fakat sonra duy
du. Heyeciuıı daha fazlalaştı .. 
Bacakları titredi. K~yaC"..k. 
tr.. Durdu ve dönüp arkasına 
baktı .. 

Bir derin nef~ aldı. Hakkıyı 
karşısında görmek ferahlatmıştı 
Senihayı.. Hakk yaklaştı. Seni. 
haya baktı .. Hakkının her za.-rıan 
alay eden gözleri, göz bebekleri 
bu sefer ciddt idi. Alay edilecek 
tarafı yoktu. Seniha bir ~uk 
gibi ezildi, utandı .. Hakkı yaru
na varmıştı .. 

- Korl-tunuz mu Saniha ha. 
nını? dedi. 

- Evet Hakkı bey .. O kadar 
dal~-şnn ki.. Fakat ne yalan söy 
Iiyeyim, sizi görmek beni sevinç. 
ten çılgına çevirdi. 

- Ben de bunu düşünmüştüm. 
Arlık inadı bırakalım Seniha 
hanını.. Hayat bizi bir tesadüfle 
karşılnştırdı. 

Sustu ... Seniha önüne bakı • 
yordu. Hakkı koluna gireli. Y'ıi. 
rümiye başladılar. 

Şimdi Hakkı lafını şaştrmn? • 
tı .. Ne taraftan. nereden başlı -
yacağını kcstiremiyordu

Seniha çabuk çabuk ne.fes a. 
Jıyor, heyecanını gizliyemiyor • 
du . Kapıya gelmişlerdi .. 

Ne bir otobüs, ne bir taksi gö
rünürlerde yoktu.. Kapıda du. 
ran harp rnalfılil bekçiye treni 
sordular .. Saatine baktı: 

- Tren gideli on iki dakika 
oldu •. 

Dedi.. Bundan sonra tren de 
yoktu.. Hakkının aklına bir fi. 
kir gelmişti. Senihaya sordu: 

- Yıürüyebilir misiniz? .• 
(Davamı tJ<ır) 

Gıı.lat.ıı.da Zllrs.fıı sokağmd:ı. ~avnl 
1s1ınll bir kadına ait 2 numnrıı.lı umu. 
mı ev, bundan b1r mllddet evvel ah. 
lAk zabıtası tarafından kap~ vo 
bbıa içinde bulunan kıymcW ~ da 
olduğu gibi bırokıımıştır. 

Bunu haber alan sabıknlı hıralzla1'. 
dan MElunet Ali, bir yolunu bulup 
eve girml§ ve klyınetll ne kadar e,.o:ya 
varsa hepsini. çalmL~tır. Hll.disedcn 
haberdar olan zabıt& sıla bir ~cıtır
madan sonra. Mehmet Aliyi gllınU§ 

çatal ve btçaklan satarken yakalı:. 

mıştı:. 

Sabıkalı hırBız, çaldtğr diğer cyyn. 
ıan da ayni sokıılrtaki virıın cvlcrfn 
bahç~crtne gtimdUğUnU söylem~ bu
nun Uzcr:ıne bu c~alar da meydana 
çıkanlmqıtır. 

Mehm1::t Ali adliyeye tesllm ecın. 
ınl§Ur. 

Ölüm 
Beden terbiyesi umum mUdür

lüğü neşriy&t ve propağnnda mfi
dilrU ve ıı.tlctizm federasyonu re
isi gazeteci arkaduşn:nız Safict 
Gürol'un bUyük ağa.beysi Balıke
sir sıtma mllcadele reisliği Wx>
ratuvar şefi doktor Nuri Gürol 
nskerlik vazifesini ifa etmekle 
bulunduğu Konyada. kalp sektesin. 
den Jrtihal etmiştir. 

Ar.kad~mnzıı. ve merhumun aJ.. 
lesine sn.bır ve merhuma tanrıdan 
rn hın et dileriz. 

lvirmi yıl evvelki Vakı~ 
12-7-021 

Diplomasız Rutı 
doktorları 

Miktan 300 e baliğ olan diplJı" 
masIZ Rus etihbnsmm !sta.nbulrla 
icrayi tababet etmeleri meselan 
ctmf'mdn. ctibba cemiyetleri tmoa
fmdan prote:Jtolnr çof~, 
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aarif Vekilimızın 
nsti Olerı 

v atı 
Ank&rn, 11 lA.A.) - Bugün An- mi§, Akpınar gözUnlln mecrası elra.

karaya gelen 10 Temmuz 1941 tarlbll tında ayrılan )"1rlero sebze ekilerek 
Cumhuriyet. gazetesinde köy vo zın_ lahna, pırasa, soğan, aarmrsak ve dl. 
at enatltlilerınin çall§malarına dair ğer sebzeler yeti§tirilmi;ıtlr. Akpınar 
yazılan ba;ımakalede köy cnstitUlerı... ırmı:ığı, ba§ta hocalan olmak Uzere 
nln kendll rine lüzumlu zirai maddr- çocuklarmuz tarafından tem!.zlenml§, 
ı ri ye~Urmedlklerine dnlr ileri aU. yeniden yapılan bir köpı1l Uc blrllkte 
rUlmu., olan flldrlcr hakkında Maarif uzun ve dUzgün bir ark inşa olunınu., 
Veklllmtz Hamın Ali YUcel Anadolu tur. Gayemiz bir çlttnllk değil, blr 
Ajnruıı muharrirlerinden birine apğL- öğretmen okulu yapmak, fakat bunu 
d:ıkl bcyannttn bulunmu§tur: koy oartlarınm içinde kurup yürüt,. 

''Mo ua arkadaoımız Yunus Nacı;.. mek olduğu için, mescıl\ bfr yıllık et 
nln Cumhuriyetteki bn§makalcs1n! ihUyacmı temin dllştlnees1yle ııtlrUler 

d.kkatıe vo memnuniyetle okudum. beslemek de elbette makul g~rlllmez. 
Köy cnsUtUlerine dair olan kısmmda Kendl lhtiyaçlannı, kendilerinin te
lleri sUrdUğU !ıhlrler tamamlyle doğ. mln etmesi esasını, talebeye çıkUktan 
nıdur. Doğru olmryan bir nokta var sonra gidecekleri işte muvn.ttak ol. 
ki, gazeteye verlJcn yiyecek ve ya... mak için lllzumlu bilgi ve melekeleri 
kaeıık maddeler Utuıiylo iktifa edip, kazandırma csaslyl.e tcııt etmek za. 
btınun !eap ettlrdlği ko.nun1 vaziyet rurctindo olduğumuzu bUmek lbrm
ve s:anıreUeri nazar& almamak ve b!. dır. BUtUn bu cihetleri on ince nok
Zim d• i§Urllk ettlflmlz !lklrlerln ta. talarrn:ı kadar itlna lle gözönUnde tu. 
tıııkkuku lQln fill olarak neler yapıl- tuyoruz. Ve bu işte çalışan idealist ve 
makta olduğunu anl§lırmadıın hUkUm haklkaten gayrcUi arkadaşlanmrzr 

vermektir. Bunu sizo kısaca izah edr. bu Ahengin içinde yürUtmeğc gayret 
y'.m: ediyoruz. La.dikte yap11.ı:nI3 zira! l§ler, 

Elde mevcut 2490 sayılı münakasa yukarda söylediklerim kadar da de
ve ihale kanunu mucibince, bUtUn ğlldlr. 15 dekarlık meyva fidanlığı tc. 
devlet mUCUC3eleri glbl köy en.st.1t1l. sla ett.lk. •.roprağm bellenmesi, ~ 
lcrimiz ere mahalıl bir gıı.zete ile dl... lenmes1, kolay iŞ değildir. 700 kavak
ğer 1k1 bUyük §Chlr gazetesinde ek. la di~budak ve ıhlamur tfdanlan dllr
meğlnden sUtUne, yoğurduna kadar, tik. Mcyva fldanlığmllza Seyhanm 
y!yccek ve yakacak ihUyacmr teşkil Hanınlye • DUzlçl muhitinden getlr
cdcn bütUn maddeleri bizzat istihsal dlğimtz fidanlan dlktlk. Son kışın şld 
etml§ ols:ılar blle, ekmltmeye koymak • deW soğuklo.nnıı karJı bu fid:mlar, 
mccburlyetlndcdir. Bunun haricinde onu dikenler gibi mukavemet ettiler. 
hareket, mesullyeU muciptir. Z1ra1 Hepal tutmuştur. Aynca bağ da yap. 
mah!.yetl olan bir mUesscsenln içinde tık. l.fOO çubuk 1lzerlnde tecrUbcler 
yctl§mlş lınyvıını ve nebatı maddeler yapılmış ve bunlar köklend!rllml9tlr. 
de, devlet malı olma bakımmda.n bir Daha var: 22 dekıırUk yere 450 kilo 
takım nizami usullerle 1stnı.ıll.k ve yulat rktik. 80 dHnllmlUk scbzt' bah
s:ırtolunablllr. çcmlz 1ki kerre B1lrlllmUıı, iki kerrc 

Blz köy en.stitlller.lnl kurauğumu.a bellenml§. mcıık ve mutedil yastıklar. 
zaman bu sarf ve lstlhltı.k hU5USUilu da fideler ycti§t.irllmi§ ve bbnlarm 
dUşUndüK. Enstit'Werin mUtedavll ser. bir kıamı satılığa çıkanlnu~trr. 
mı:ıye ke.nunundıı. bu hum:.slar mcv- Ziraat Vekllllğimizce köy enstıtU
cuttur. Köy cruıt!tUlerl programı n lerine tevzi ed11cn 220 kilo aracık so. 
t drlsatı bakımından zira1 mahlyeUl ko.ğı, 500 gram soğan tohumu, 15 kilo 
mUcssc3elerim1z olduğu 1çln burada barbunya fasulyesi tohumu, 20 kilo 
yeıı:,Urdiğlmlz her tnrıu sebze ve hu. top§eker !asulyesi tohumu, 20 kflo 
bubat ile diğer maddt'ler mUtcdavil ayoekadm fasulye& tohumu, marul 
sermaye usuıUne g!Sre lst!hlA.k ve sarf fidesi, uıpn.no.k. prrnsa, lahıın, bakla, 
edilm"ktedlr. Buncn tarzı oudur: HO. hıyar, sakızkabağı, kestennkabağı, 
esscse, umumi olarak lhtlyaçlarmı dolmalık kabak tohumlan, 6.600 lUka 
münakasa mevzuu olmak Uzcre na.n fllbe ekspres domates fidesi, mnyda. 
ettiği zaman, kendisi do mütedavil noz, dereotu ve tere dikilmı,tır. 
sermayesiyle, harlGtcn eksiltmeye gt_ Bu $ene kuraktı. BUtUn bu sebzeleri 
ren bir mUtcahhit gibi mtınakasaya GOCu.k!anmtz etleriyle sulayarak yetı, 
l§tirf1k eder. Hemen umumlyeUo mu. tlrmi,ı.ir. Daha da var: 
esscscnln verdiği flyaUar, muteabhlt., 
lerinklnden d1llı olduğu için mUesscse
ye alt mütedavil sermaye §ah.s1yct.!
nln llstUnde kalır. Bu mıreUe blzlnı 

yet~tlrdlğim!z !alına, pırasalar, do. 

mat.esler ve biberler devlcUn, malmı 
vlkAye etmek için koyduğu csaaıar ve 
kanunlar d3.hll!ııde onu yetl§tiren ev
lAdlanmız tarafından yenilir. !§in 
makanlznıası budur ve bunu bllıne. 

dikçe yani~ kanaııUer edlnllir, bu yan 
lıı,, kanantlu yine yanllfl olarak cfk!. 
rı umumiyeye akseder. 

12 dekarlık yere makine llo 45 ki
lo mısır ckilml§Ur. 2,~ dekarlık yero 
20 kilo kendir ekllmi§tir. 192 kJlo 
buğday, 912 kilo arpa ekUml§tlr. 

l~ Akasya, 250 kestane. ıao elma, 
60 v'.§nc, 80 erik fidanı dlkllmlaUr. 

HD.yvanlarm kıa yemleri tamamen 
temin edllmi,tlr. Bunlar Ul.dlke alt 
malO.maL. BUtUn köy cnstıtllierlnıiz 
böyledir ve bUtUn bunlar okuduklan 
derale~tn dışmda tayin edilm~ zaman. 
larda yaptlm~ lolerdlr. lAdlk mevzuu 
bahia idi de onu anlattım. İcabmda 
ve daklka.sında diğer enaUtUlcr için 
de böyle mU!redatıı konu:abillrim. 

Ben, diğerlerinde olduğu gibi bu 
mUessesede çalID&D öğretmen arka. 
~lanın ve köy!U talebcmle, ı;östcr
dlklerl gayrete bakıp lfUhar etmek. 

Ameri anın 
müdafaası 

• • 
ıçın 

Ruz eltin ist 
tahsis t 

Vıışhıgton, U (A.A.) - Ruz
velt bugün kongreden donanma ve 
deniz komisyonu lçin 3.323.000.000 
dolar tahsisat istemi~. 

Dün ordu i9n istenilen 4 milyar 
770.000.000 dolar tahslsat ile bir
likte bu rakam son 24 saat zarfın
da müdafaa maksa.diyle istenilen 
tn.hsisa.t miktıınru 8.093.000.000 
dolara ibl{l.ğ etmektedir. 

Bugünkü talepte donanma için 
1.625.000.000 dolar vardır. Bunun 
400 milyonu hilkfuncte veya eşha
sa nit ticaret vapurlarında miida. -
fan tesisatı fçindir. 

Bugünkü matbuat konferansın

da reisicumhura "Bunun ticaret 
vapurlıı.rmın silfilıla.ndm:lması de -
mck olup olmadrğı,. sorulmuştur. 
Ruzvelt bu cihetin dllşU.nülmedlğini 
paranın miknatisli maynlere knt'§I 
korunma tesisatı gibi tesisata. sar
fedlleceğini bil.dirm.i§tir. Bazı hu -
sust vııpurlarnı donanmada kullanı
lacak surette tadili de derpiş c -
dilmektedir. Deniz komisyonu için 
1.698.000.000 dolar istenmiştir, 

Kalenin'in tebrik 
telgrafına 

zveltin 
ceva 1 

Amerika Sovyet Rusya
ya sempati duymaktadır 

Jnosko"\-n, 11 (A.A.) - Kalenin 
Amerika istlklfil günü mtlnasebe
tile reisicumhur Ruzvelto bir teb
rik gönd~. Reisicumhur Ruz 
velt ve~ oov~ta Kalenln'e te-
5ekkUr etmiş ve Amerlka.n milleti
nin Sovyet milletin:ln mticadeleslııe 
kar§ı olan sempatisini kaydcyle -
miştir. 

• er 
İrlanda ve iskoçya-
da üsler kuruyor 
NCV)ortc, 11 (A.A.) - 1nflradcı 

scnnt!Srlerden Burton Vhceler'e atfc. 
dilen tir beyanata göre İrlanda ve 
bkoçyada dcnlz Uslerl in§ası i~ A
mcrtkrrn malzemesi göndertlm13 bu. 
lunmaktadır. 

Senatöre atfedilen bu beyanata C'&. 
re, deniz yollarını murakabe maksa.
diylc iki memleket gemilerinin mtış. 
terek hareketi için Amerikan ve ln. 
glllz; deniz mUtehaasıslan arasmd.a 
g!Srüşrce1er dahi cereyan etmiştir.' 

Seııntör, Amerikan slyruıctlnln Çör. 
çile her lstedlğlnl vermek olmıı.sından 
ııl.kdyet c~ir. 

Romanyanın tekzibi 

Şimdi gelelim Samsundaki LM1k _ 
Alqnnar köy enstitUsüne: Yen! do. 

ğan e.n.sUtUnUn Y8§1 bir senedir. ı.a. 
dik kazasına dört kllometrc mcnfe. 
de, tek diklıl ağacı ve bir kulUbe.st 
bulunmıyan bo§ arazide ilk anda aıı. 
şap bir barakaya sığınarak, nç a7 t,, 
çlnde, bugün fkf yüz elli memleket 
çocuğuna yetecek yemekhane, yatak
hane, atölye, alur, depo olmak Uzcre 
dokuz binayı bu mnes.sescnln hocaları 
ve talebeleri yapmııstır. 

Bumda 722 dekar arazi temin olun. 
mu§, bundan 80 dönllmune, malının 

~rUar nazara alınarak pancar ekU. 

teyim. Gönlllm ister lı:i, onla.rm, yarın lliikre§, ıı (A.A.) - Ploestl'nln 
memlekete edecekleri hlzmeUerl dll- Rus hava kuvvetleri tarafmdan §id
§Uncrek, bir "ser., fldant gibi değil. detll bombardıman edildiği hakkında 
klikleri aziz topraklarımıza l§lemlş Sovyet radyosunun verdiği haberler 
ağaçlar glb!, muh!Uerinin ve vatan- yalandır. 

larmm inıronlan olarak ycti§mekte I Petrol mıntakruıınm merkezinde bu. 
bulunduklarını herkes blıs1n ve be. ıunıuı bu §chlr fimdiye kadar bom. 

nim gibi iftihar ctaln." bardıman cdllmemli!tl.r. :Maamaflh 
------------------------------------------ uchirde mUtenddlt tehlike l§aret1 ve-

7 icaret Vekaletinin f ebliği ::~:·a:::~~~:~ ~:;::a: 

ısırın toptan fiyatları 
tesbıt edildi 

Anlmr:ı, 11 (A.A.) - Ticaret 
Vektlletlnden tebliğ olunnıuştur: 

Mt!iıl"IIl toptan azamf satış fiyat 
ıarı h!ı.k:kmda.ld ı. 4. 1041 tarihli 
td>lfğin l incf maddesin.de blldlr!-

t.iluW mmtAknlıı.rından ba.5ka 
,ışatıda tslınleri yazılı merkezlerin 
de azami mmr fiyatları Ticaret 
""')}dlletlnct· tcsb1t ohmmuştur, 

1 -· Samnıın ve Çıı.n;;:ımb:ı esas 
r,:n~tına gOre ~ki Karadeniz sa~ 
.. !~ :rllAyüllın-fıı !1yat murn -
"~ Jcrwniısyonlnrmca t .. .ah:~ ('dJ]. 
·,, ol..'l mahalli rc.;:-o.• lıı..- ~ ~.,ıı.ı 

.a. '.2r<Mın :\,z-5, T'nlt1.·~ s, ·1. 
ıı•.. 1 Qoruh 9 1.rJJt"./lı ·1:: ki

ae.n :m.r:ur:.' b:.. • ~.-~ez 
~i ~aş :f)>..raüıu t-

dır. Bu fiyatlar C'VVelkl tebllğin 2 
ncl fıkrası mucibince yüzde 5 ti
caret payını da ihtiva etmekte -
dir, 

2 - Bandırma ve Mudanynda 
nYJU cins nusırm toptan satış :fiyatı 
7 kuruştur.}3ursa ve Balrkeslr mcr 
kez kazalnrile lnegöl, Karacabey, 
M. Kema.lpaşı, Balya, Mnnyas, Bur 
haniye, Gönen, Sındırgı, Susurluk 
kr.ızalıırmda toptan fiyatlar, Ban -
:'.::-m~ ve Mudanya iskclelerlnden 
'l:.ır'..rıe kadar olan hakiki nakil mas 
raflıınnm 7 kltrtl§tan tenzili sure
ti!." bulu"'·~r. 

3 -- Dif.c" r.ııısını cl koma mın~ 
kc.ııı::-ına ·ia1ll Adapazı:ı.rı, Hendek, 
l::Un-.,...., l':.mdrra hl:3larl1e &>hı • 

muvaffak olamıımrıılnrdır. Sovyet tay 
yarel-;ı:l büyük bir irUfo.da u~ra.k 

bOınbalannı oehirden uzaklıuıl atmış. 
tar, fııltat bu bombalar hiç bir lulsn.ra 
sebebiyet vcrmekBizln tarlalara d~ 
muştur. 

Dlğ-.ı· taraftan Kö.stcncc bombarllı. 
manınm ehemmiyeti haltkmda Rus 
rııdyolıırmın iddlalan da çok mllbal!. 
galıdır. ABkert ve ımııl :ınUcsseeclerin 
u~act.ğı hasar çok cUzldlr. Yalnız 

meskOn mahallelerao mnhlm haaarlll.1' 
olmuıtur. L1ınnn teşlııatı ile! petrol de.. 
polarma SovyeUerln iddlaları hiltı.fmıı 
hiç bir l:ıabet olmamıalır. 

nun Dllzce kazasında s.zıım1 fiyat
lar, 1mıit veyıı. A!kcakocn.'yn na -
zarnn hakiki nakil masrnfnım lbu 
iki merkez için tesbit C<tiJ.mfş olan 
7 kuruş fiyattan tcnzıl olunarak 
lbul unn.cnktır. 

4 - Diğer hususlar hakkm.da 
mrsn· fivatlnrmm tasbltine dair 
l. 4 l t rlhll tebliğ htlkUmleri 
uı tbik olunur. 

ransız mütarekesi 
yap a adı 

(Bas tarafı l incide> 
lngiliz notası ~u hususları bil

dirmektedir: 
1 - Müttefiklerin Suriyede. 

bu memleketin orta §arlrtaki 
müttefik askeri mevzilerine kar
şı düşman kara ve ha va kuvvet. 
leri için üs olarak \kullanılmasına 
ımani olmaktan başka hedefleri 
yoktur. 

Keza, müttefikler Suriyeye 
girerken 'Arap halka karşı istik
ıaı teminatı vermek suretiyle ta
ahhüde girmişlerdir. Büyük Bri. 
tanya general Catroux'nun bu 
ibeyanatım teyit eylemiştir. 

Suriyo vo Lübnandaki. Fran
sız mümessilliği Suriye v~ Lüb
nnna verilen istiklal vaadi çerçe. 
vesi dahilinde olarak hür Fran
sız makamları tarafından temin 
edilecek-tir. 

2 - Müttefikler Suriyede 
harp eden Fransızlar hakkında 
tanı ibir umumi af llxıhşetmt,·e 
amadedirler. 

Müttefikler Suriyed~ harp 
maraemesinin tczlimini, Fransız 
kuvvetlerinin müttefikler dava
sına iltihaka seıibest olmalannı 
tnlep ederler. Bu davaya iltihak. 
tan imtina edenler aileleriyle bir
likte memleketlerine gönderile
ceklerdir. Bütün liman ve petrol 
tesisatı ile diğer tesisat müttefik 
kuvvetlere iyi bir !halde teslim 
edilecektir. Bu kuvvetler harp 
devam ettiği müddetçe Suriyeyi 
askeri işgallıar.i altında !bulun
durmak haklanı haiz olacaklar
dır. Bütün harp gemiferi Beyrut
ta enterne edilmek üzere sağlam 
olarak teslim edileceklerdir. Bu 
gemilerin haJIPten t:>Onra "Birleş.. 
miş Fransa'' ya iadesi temin ve 
tekeffül edilmektedir. 

Suriyecleki lbütun Mman ve 
i!talyanla.r enleme edilmek ilılero 
teslim edileceklerdir. 

Suriye ve LU:bnan hakkındaki 
abluka kalclırılaalk ve !bu memle
ketler sterlin blok"UJla ithal edile
ceklerdir. Bütün lngiliz esirleri 
serbest bırakılacaklardır. 
Bazı haberler İngiliz subayla. 

rınm enterne edilmek üzere 
Fransa.ya göndoarildiklerini bil
dirdiğin(len ilıgiliz makam.lan 
ibunların serbest lbıra.ktlmalarma 
intizaren ellerinde rehineler tu
tacaklardır. 

General Dentz bu şartları mü. 
zakereye esas olarak kabul etti
ği takdirde muhasamat derhal 
kesilecektir. 

İngiliz hükfunetine gönderil
mek üzere 11 temmuz saat 16 da 
Vişideki Amerika büyük elçisine 
verilen Fransız notasında şu hu. 
suslar bildirilmektedir: 

Fransız hükfuneti, İngiliz tek
liflerinin birinci maddosinde 
münderiç siyasi şartların Fran
snnm haklan ve idame vazifesiy. 
le mükellef olduğu manda imti
yazları ile kn!bili relif olmadığınr 
esefle müşahade ve tesbit et
mektedir. Fransa, Suriye ve Lüb. 
nanı hür milletler haline getir
mek için bu memleketlerin mUm
kün olduğu kadar çabuk kurtul
maları hususunda mandanın ken 
disioo verdiği vazifeyi dalına e
sas hedef olarak telakki etmiş
tir. Fransa taaıhhUtlerinde ku. 
sur etmek niyetinde değildir. Fa
kat bunun zamanını yalnız kendi 
mesuliyeti altında intihap ede
cek ve bu istiklAlin tarz!D.I ken. 
disi tayin edecektir. Başka hig 
bir hükOmet bu hususta muteber 
surette Fransanm yerine kaim 
olamaz 'buna binaen Britanya 
hükfunetinin Suriye ve Lübnaıu 
kurtarmak için yapbğr beyanat 
keenlemyektlndur. 
Diğer cihetten Fransız hükU

meti, Dö Göl ve Catroux gibi 
memleketl ... ri.no ihanet etmiş o~ 
lan Fransızlarla her ne vesile ile 
olursa olsun mUzakerelere giri§e
mez. 

Fransız hükfuneti, İngiliz hü. 
kumeti tarafından tekliflerinin i
kinci maddesinde kullanılan ''tam 
umumi af" ifadesini kabul ede. 
mez. Memleketlerinin hüMmeti 
tarafından verilen emre itaat et
miş olan Fransız askerlerinin af
fedilecek hnlleri yoktur. 

.Fransız hükfımeti menfaatim. 
ne ve veknr ve şerefine blı kadar 
aykırı bir mUtarekeyi imzı ed&
mez. 

İngiliz hükUnıeti başJadtğı mü
cadeleyi gayri insani bir surette ' 
uzatmak mesuliyetini üzerine al. 
dığı takdirde, fiilen karşı1 
ğı vaziyete uyan tedbirleri al
ımo.k için general Dentz'e Fran. 
SIZ hükfunetinia it" ıiı var
drr. 

se e (aradeniz in ntakasıo 
fın ık rekoltes · çok bol : 

Trabzon l1 (A~.\.) - Hopa'dan Gö
relcye kndar devam eden Trabzon 
fındık mrntakasındıı. bu yıl rckoltcnln 
12.600.000 kllo kadar olacağı tahmin 
ve tc3bit edilmiştir. 

mer·l<a-· ngiltere 
Sovyet-Çin 

arasında ir it if ak 
Vaşhıgt.on, 11 (A.A.) - Tokyo 

radyosunun bazı haberleri hakkın
da gazetecllerhı sorduğu 1iunllere 
cevap veren hnrlclyc rnüstcşan B. 
Vels dem.iştir ki: 

"Birleşik Amerika no Portekiz 
ne Portekiz mü.stemlekelerinde, 
ne do Sibi.ryad.a asken veya. bahri 
üsler elde etmeğe ça!şmyacaktir. 
Bu gibi şayiaları her halde Al -
man propagandası çtka.rıyor. Al -
man propagandasmm hedefi Ame
ırika. ile J aponya.nm arasmı agmak
tır. 

Tokyo radyosu, Amerika ile 1n,. 
giltere, Çin ve Sovyetler Birliği ~ 
rnsmda bir ittifak derpiş edildi -
ğine ve bu ittlfak mucibince Ame
rikanın ~amçatıkada askeri ilsler el
de odrecğine dair Tokyo gazetele
rinin haberlerini vermiştir, 

Bir Alman vapuru 
esir edildi 

Londra, 11 (A.A.) - Bahriye 
nezareti tarafmdan neşredilen bir 
1.ebllğe nazaran 1ngiliz harp ge
m.ilmi Rio dö Jo.neyroda Ham.burga 
gelmokte olan 7209 tonilatoluk 
Hcrms Alman vapurunu yakala -
mışlar ve mUrettcba.tmx esir al -
mışlardır. 

Alman Tebliği 
(Bas tarafı 1 incide) 

ihan tarihinin en büyük malze
me ve çevirme muharebesi bit
miş bulunmnktadıf. Birçok kol 
ordu ve firka lruma.ndam gene
raller de dahil bulunduğu halde 
323.898 esir elimfae düşmüştür. 
3332 zırhlı tank. 1809 top ve mü 
hiın miktarda sair silahlar iğti
nam olunmuş veya tahrip edil
miştir. Bu suretle. şark cephe. 
sinde şimdiye kadar alman esir
lerin sayısı 400 bini geçmiştir. 
İğtinam olunan veya tahrip cdi· 
len llaşlıca malzeme ise 7615 
tankla 4523 topa baliğ olmakta.. 
dır. Sovyet hava kuvvetleri şiın· 
diye kadar 6233 tayyare kayıbct
miştir. 

İngiliz deniz nakliyatına karşı 
yapılmakta olan mücadelede de~ 
nizaltılarımız şimali Atlnntikte, 
ceman 27600 ton hacminde dört 
düşman ticaret gemisi ibatırmıır 
lardır. Peteıihead adındaki dört 
bin tonluk bir şilep tayyareleri
miz tarafmdan batmlmıstır. 

Dün gece muharebe tayyarele. 
rindcn müteşekkil ehemmiyetli 
filolar, Humber tizerinde Hull 
iaşe limanını mücssir bir surette 
bombardıman temişlerdir. Great 
- Yarmouth ve Bel"V\ik limanla
rı teslsntma da. hava hücum1an 
yapılmıştır. Şarki ve cenubi İn. 
gilterede tayyare meydanlariyle 
projektör bataryaları üzerine de 
bombalnr atrlmrştır. · 

Dlişman Manş sahili üzerine 
yaptığı bir akın teşebbüsünde 
avcılanmrz 21, dafi baatryaları
mız 4., donanma toçumuz da 3 
İngiliz tayyaresi düşürmüşlc~ 
dir. 

2 Alman tayyaresi kayıptır. 
Dün geoo düşmanın 7.aytf ha. 

va teşekkülleri, gwbf Almanya
da rnuhteHf kasabalara mahdut 
miktarda. nifillik ve yangın bom
bası atmışlardır. Sivil halk ara.. 
ı;;mda ehemmiyetsiz zayiat var
dır. 

Diğer taraftan iki ~~~ ı 
klım ı,üren kurıı.klrk yuz..-_, 
ve :ıo.ir toprak mahsuller! >" ı 
bozulduktan sonra d!lll btl 

11 
yağmur yağma~ J 

Türki e birin~ 
müsaba <ala 

fikis ürü 
Anlmm, ı l (A.A .. ) ....

lı Türki) e futbol birine! 
snbn.kaları, Ankara, ~ . 
Eski:ıehlr bölgeleri ~!ı 
Seyhan, Bnlıkes.ir gnıp-
lerl arasında. yapı1acaktJ1'· 

Müsa.baknlara davet 
tün takmılnr iştirak e~ 

Bugün federasyon blJl.11"
kilen kura neticesinde: 

Eskişehire bir, KnY5 

Kocaeline üç, Ankarn)"3 8 
mire beş, Trabzonn. aJU 
isabet etmiştir. 

7 numara klilplerin ~ 
karar üzerine B~ilrl.a.Ş1l 
tir. Bu numarnlanı. n~ 
derasyonca yapılmış taıW'; 
fikan numaralı ·fikstür 
surete lsfmlenclirilmiştfr: 

Cumartesi: 
Eskişclıir - Kayseri. 
Kocaeli - Ankara. 
Pazar: 
1zmi:r - Trabzon.. I 
Eskişehir Kayserl gııtib 

§iktaş. 
Pazartesi: / Q 

Kocaeli An.kanı. gallb1. ıt 
Tnibzon galibi. 

Salı: 

Final. 

i edeki f ra ~ 
h r emiler~~ 

· ske 1deruna ilt' ~ 
(Bas tarafı J. ;I 

yet butcl ğunu c1ü5UneW 
J<"'rıuısız fc;galinl knldırıtl~ 
hem bcyuclbflel adalet ,e 
cs:ıs1arma ~ok uygun bifı.-t: 
hare! ot etmi.15 buhııııı.c:t~ ' 
de bir çol< masum ve tn~'y• 
sıı lmnnırn dökUlmcslnc 
vermemiş ol:ıenld:r. Hol~~ ~ 
kil nc:ıl h m.ziyct lıiç 
gelrnlyec~rtı. rJn:ıle ef ı:ı N 
b-açırılmrştır. \'o ta.rfll ,J t 
FraıtS3 için büyük mesu11r ıı 
lmmı"itır. F 

Suriye ccnuı> hudtt ~ 
kom~u bir memleket ol~~ d 
Türkiye bUttin hli.disctc:ri !< 
dll;kat \'O hns lyctlc t 
ml!rtir. Fn.knt mllli stytı-.J d 
nsl!l fırsn.tculuk yer bu~ r 
dnğnndnn htil...iimctimiz ~ .. t 
mızm zorlııldarmcl:ın herW. 
~dide MUadeyf dll unJtl 
Datm:ı. her meseln auıırıt 
de <lil:rllst olmuştur. ı;e. 
Fransız h:ırp gcmllcrlnll' 
doruı.ruruı.sı t~1kf öntınıl~ 
lmlmca tslıcndcnın llın!lll 
tica etmcsı bu dürüst lr"' 
7fn Sorfyc1ekf Frruısıılıır 
husule gctirdl,i;i tal.dir ,t, 
yetin bir fozahllrU olanıl' 
olun blllr ld bu hı:ıl Tllrt•t{t' 
huriyetJ fçfn bnynelmilel 

mda auıiddle m lh~ıf 
bir muvııffü'!nyet demekti~ 

~ 
~------------------

DİŞ TABlBf 

Sabri Kutel 
Muaycnchnneslnl Emt.nö!\ f 

mane!cndi Han No. S 
nakletml§tlr. 

Dev1et Oenizyolları 
umum müdürlü 

Ad lar • Anadolu • Yalova 
12 Temmuzdan it.ibar@ Adaln: - Anadolu ~Yalova lınttmcb .,af. 

e1 tatbik o•un~ktır. 'l'.t.'Ui tart!-, iskelelere asılmıştır. 
NO"r : l' ürttlrnli plajı vo .Adau..r, Bosta.ncı, Maltepe zikzak ıı ı 

-- olnıı 104 - 106 - llS - 112 - 117 - 119 - llG ..,.-
12% - 12~ - 1Zti - 333 - 180 _.. 185 - 184 - 141 - 142 - j 

146 - H9 - 204 - 207 - 2?S - 211 - 216 - 222 - 224 _.. ~ 
m-~-~-m-~-~ ~-m-~-
2ao - 2:10 - 245 - 258 r- .2153 -:2~ numıı .. lı f rı r lmd. •. 
cak ve mı sef<>rlein lcnı -Ollmıte9.~ tarih vrtr-ı il n €d!lrc lt+ ı 



".aa 12.7.1941 
~ ork tra ı '·il :\.6

°'111 ıo.so Ajanş 

'

"' 8.9' ~ 19.H Geçit 

s.-, ~ progranu 
ıa,aa ~ ııaau 20.ıa :~ 

'J'ıb.tıte 20.46 F..skl 
18.tJ Pllıı.ıar bta.nbul 
ltoo •\~11 Titrkilleri 

~tlcum 21.00 Ziraat 
••.ta ~ıı:dosu tııın1011 

111& 21.10 Dlnle~1ol 
14.oe ..:ar lırtekle.ri 

at 21.40 Konu~ 
~.- k .. ~ ---..k 

ı a.ao ta11cı1ar 
~~ek t 

8.to llotta 1 
~ 

Gilnün 
M elelerl 

'?J.51\ lon 
oı'kestr&51 

22.30 Ajanıı 
22.45 lon 

orkcstra.ıu 

2%.65 ı·orrrıı..1 

program 

Cuınarte ·ı Pzaar 
12 Tem. 13 Tem. -Cenı.ııJur 171 Ocm. hır 18 

llıt.ır: 68 Brur: 6!> 

il w' ----- --
tı ~ ~ ..... ~ v-1 QaQJ 

~~ 6,a9 8.67 5.89 8.158 

bctıı4ı ıa.19 •t.ss ıs.ıo .ı.as 
~ li.19 RJl7 17.10 8.38 
ı·,l&ı ıo,41 1:e.oo 20.41 12.00 

,; 1' ıt.•o ı .ısa 22.s9 ı.5ıJ 

Q;eneaıer 
~~od 
~ l c Nlo;anlonanlar: 

/ ~c Z. R~~~ 31 ağustos so. No. 61 
~aıı ıJ~ Inilfett~ Nilzhel Ut. 
.llreıtet' eıihe Toksoy, Erenköy 

le ~c 'l' .tnenıuru Necati Tan ile 
~ ~o ;kor, Erenköy Şakacı so-

" ' t lt~ 06 da Polis Halil Önal 
' eırı et Ye Oksal, Erenköy E· 

Car ~~ Cad. Teltbruj köş'kU tüc-
~kflll ~ ~eııeaEJ ile Ha.tice Rıh· 
f ~ B Uncilll'a.c esı Recai zade No, 2 de. 

,o~l'i.Yc 1~ ~l' Şarlı ile Em'ne 

1 h~en ail be-,, so. No. 18 de 
a \l)glta M.ustafa Anler ile Sali~ 

~ ' ~ı { Moda cad. No. 6 da 
l~clld elksi ile Suzan Rıı.rnona 
~ 'l'~ e~da Yedek subay Hu. d' . gıı ile li'irdcvs Gören, 
o:ı ne ~Cdek subay Tahir En:ıy
l3 )' So ;lihnt Ta.ng. Moda Liılfi 
So~ti)'~ <)· 9 d Avukat Nııhlt ile 

~ lll · ~o 43 n~oy, Göztepe mektep 

~~~~ ~c saraç Hasan Eryıl-
d 27 ~ et Gilngoren. 

Ilı ~ ~llSJa lrunail Hakkı so. No. 
lı' ~ a ~~ af Hasan Yaş ile Fat· 
~ ı;· lt :n· .İkba.ıiyc Nahit bey so. 
. §a ~İtte~ ~acı İsmail Göker ile 
#: Jı' ııo. ~ lik. Osman ağa, Al'§tlpa-

tl ~~ ıı_0• 94 de HadBine Ali ile 
~ d <\~b llra.t.oğıu. 
d_. ~·!L'tı"' Şair Latifi so. No. ıo 
tlj '"'ltltıııı·l' ~ecnıcttin Qzt.amur ile 
.r: ~tt ~a. Kayt.anoğlu, Kazasker 
., ~ r: 1-i~aıı· llıah. Salı sokak No. 13 
c'i h~~ Coıt }(anı.taş ile Şadiye Kı

():"Q l{ :'Pede 100 No. da Yor-
1 ~. Oad.ır \'w;Uf oğlu ile Fatma 
()!>1>.ııı.lar illan ağa No. 23 de ame-
48 ıı 1{11 a ~ezer ile Bedia lmam· 
~ ~e ~ Cibnnsarasharc so. No. 
s:1dc- $trıur Turgut Uğurel ile 
<la l'gj ba~a.lıgijı. Anlcara. Cebeci, 

it ~ l'1 No. 22 de üstg. Şa
Şthr Ylaı· ile Yegane Elgin. 

ı-1 İ"i tinini ('o il ı:1. 14 .;ıa.rn~ meydanı civa-
lı c .ı\ıı.ın de Ba.yo.n Necibe Onar 
ı-·a.ıı ııo ~ liaut özüt.ez. ş~ li El-
1 \1\ıt • 0 • ıo Kati Hasan Bas-

1>1411 .. ırıın ıı P -
ha "'4<l~n.n e &.hriye. Osman nga. 

n Ot}lllt 80. No 39 da Dr. Tur-
o!Iaıııt~at_n lle Rukiye Samur. 
~~ l\utu fabrikn elektrikçisi 
0,,. İ.lth n ile Zcltlye, Celik -
$ ı;~eıı aliye Bal so. No. 9 da 
~ dl'lta ~ Ş&habcttin Ozdiril ile 
IJ o. ıa2 d n. Şişli Kodaman cad. 
b c ~e~ Muhasip Suat Subay 
~ 'lfı l p ~a liristldi. Bursa Set. 
·r nea11 ~cı cad. No 77 de Cnhıt 
~renlt" e Sliheyıa 

0

Tarhıın. 
f "iyCcioy lioca Aliil'ttin m:ı.h. de 
er l>clt Naıııt Blcll ile Muzaf -

tc ~el.Ci. Kızıltoprak Körde
~er lle p No. 2 de Erip Kadri Ö· 
~~ ~rra.n Beason. Yel değir-
tırraıı 80: No. dn vntman Ab-

da C!ad trl'l.n Aks 1 ile Elvcde. Mo
Ccıaı ıÜtlncı so. No. 100 de, ışçi il ll'ıflh tınar ile Halise. Hacı Hil 

14 de· fıleci Hendek so. No. 
ile ~ Tenekeci Jsak fahmuyns 
~1>~1t~ Papo. Kızıltoprak Kuyu
ıııııt 11 o. 62 de lalcb RMıt Ko
!\tatu: Fatınn Neıima.n. Bursa 
~lllaa k ~ad. No. 183 de yzb. Dr. 

tı t". 'Y' Sırc~ Atnc: ile Nezahat U
:0 7 C'ldeglrrnenj uzun Hafız so. 

• de IS<,;i Nurettin 

..; - • - .. " 1 -. .. • ~ ·, • •• p -w-- RADYO·--,. 
AiLE iÇKili LOKANTA 

.ne:. ME?.E iLE l•O\JZ lQKiLEH. Blll KERE Gön IENIZ KA1r.ID1t: 
Arnavulköy Trıtmvay caddesi. 11/l 

MecldlyekllyUnde Qargıl,:i, C.alatada Kaıllfat~ılar But;'Ulu saman yolu, 
Fcriköytlnde Bozkurt. ~~lldo .A ">ıdıaı HUniyot, Tal<slmde Fıyat g rojı, Cı. 
hanglrde TUfonkt! sa;,b - Batarya Bllczlkı;i - Talimhane - Taksim cad. 
ce ve aokaklannm ooııc, parke ve t"1 kaldırpn iD§aatı kapalı zart usuıuc 
ekatıtmeye konulmuıtur. Keıtf hldcıı 2270';' !ıra ve fik teminatı 1703 Ura 2 
kuruştur. Mukav ıe, t•kııiıtme 81'.Vır.dırlık tşıert genel, hu u!l vo fenni gart. 
r.ıımeleri projtı k.e:ff hllltuıaalle b' .. ı.a milnfe:-i diğer evrak 11' kuru§ mukıı
billnde belediye Pe.n ı lurl mUdUrl.•~Unden vc:rllecekUr. lhalo 2 .7 00 l'ıı_ 

zartesl sDntl E at 16 le Daim! lıl•wlimendo yapılacaktır. Taliplerin tık temi. 
ııat makbUz veya m"l\tuplan, lhnl~ tnrihlnd n sekiz gün evvel tıeledlye fen 
işleri mUı1UrlUğUnt: mt.Tacaatlc:ı al crklan fenn1 ehlly t ve 9ıll yılına alt ~'i. 
cart!lt Odası vestkalnrı. imzalı e.~,.·.nhme ve kanunen ibrazı l!lzım geJen dl.. 
ğer veaa.lk Ue 240(1 nuırıaralı kanunun tarıfetı çevresinde hazırııyacaklan 
tekllf nıektırplaru ı lholt gUn!l 'Jant 14 e kad3r ll imi EncUmone vermeler• 
J!lzımuır. (fi5Mı) 

Topkapı M altepe Satın Alma Komisyonundan: 

l - 50 bin liralık kırmızı rn"rclmelı pazarlıkla aatm alınacaktır. Mu. 
hammcn bedeli 24.f.i t.ııruetur. 

2 - HllBUft1 fllrtloı v vsaf ~opkapı :Maltepe Aakert Stıtm Alma Ko. 

misyonundu görUleblllr 

8 - l'rıznrlık 1~ - Tummuı: Otl Salt gUnU s at 14,80 d mezkftr kc. 

misyonda yapılacaktır. 

4 - 'Cali tcrnlnau 7tl00 llraotıT. 

5 - '1e .. clınek "C. Mn liralık t• :ptan alınacağı gibi ufak pıırtiler he.~ 

de de alımıbmr (5712) 

Deniz Levazım satın alma 
komisyonu llAaları 

tına lnta Komisyonundan 

ı nşaat ilanı 
l _ Kqlf bed il USH,05 lir ~2.D Jbar.:ıt olup 24 Haziran 90 gUntlnde 

yapılım ka~aıı zart ckıııtmeatnde tallbı çıkmayan ve gösterlıec:ek bir maııaı. 
de ynpttrılacak olan uıpatın, yeniden kapalı zarf usuuıe ekailtmeal H Tem· 
muz 941 Pazartuı günil saat :ıo de lzmltte Tenıane kapııwıdakt komfııyoo 

btııasında yapılacaktır. 
2 - Bu i a!t ıeııim, fennı ve kbr1 03rtname Ue projeler komisyonda. 

gorüleblllr. 
3 _ Ek•ııtme~ ~Urlk ed~ek UıteklllcTtn bu gibi ~ıeri yaptıklanna 

drı!r Nana mUdUrlUkletlndell aıacaklan -eksiltmeden nç gUn evvelki tıı.. 
rihll- «>t.llyet vealltalımm ve ıorn Ura 80 kUnıJlan ibaret ilk teıninaUarlle 
birlikte t.ıınzlm edece'k~e?'J teklif ınektuplarmı belli gün ve saatten blr saat 
evveline kadar komisyon bafkanı:ıma vermeleri. l 6191) .... 

l _ Te.hmm edilen bedeli ( llSM) l ra olan 2000 metre kaputluk a.ııtarhCJ 
btzin H Temmuz 941 Pa.zart gilntl 8fl.&l 14.80 da pazarlıkla eksiltmesi 

yapılacaktır. 
2 _ Kat'l teminatı (2M) ıtn olup §IU'tD&meai her gUn koml.syonda11 

pı;.rasız oıarak alwnı ı1ır. 
s - tat klllerln 'Jelli gUn ve ~ atte Kamnpqad bulunan komisyonda 

hazır bulunmalan. '(5718) 

~O Liradan 50 Liraya 
kadar 

ııa..lyo makine ve parçaları lıyo • 
nı:ı.. Bozuk, hurda, 'eyahut posta. 
hanece milhlll"IO torba 1ctndc d hl 
olsa. Açık adres ve tnfslltıtıı ınek. 

tupla Seuır remzıne yazınız. 

ZAYi 
10. 7. 41 perşembe gUnU Çc>n· 

bcrlıta.ş civarında içinde 35 Ilı a 
paramla bir takım evrnk•m (202) 
numaralı İstanbul lramvny idare· 
sinden aldığım işçi bUvlyet cü1.dn
nrmı ceketimle bcro.bc'r çaldırdım. 
Yeni ınf çıknracağrmdan c kisinin 
hUkmU yoktur. 

ı .. tanhul: Tr nnıı) Jıo,ni hntlıı. 

rındıı. Abdulfah Kon:ı • (8 • 50> 

1 t.nnhul 4. cü icra ınemurhığun
ı1 il: 

Parn> a çovrllmo lnE.' karar \ l'ri· 
len Sandal> a, duvar san ti, mnRa 
vesair buna mum sil knhvehnııe 
e yruı'.tlın ı. ci açık aı ttrrması 16, 
7. 941 tarihine tesadüf eden çar
şamba gtln!l saat 9,1 O gece lstnn. 
hulda Çal'Şlknp•dn 69 sn rılı Milfıs 
kıraathanesinde yapılacak ve kıy. 
metlerinin % 75 ol bulmadıöı su
rette ikıncl açık nrttrrmnsınm Hl. 
7 941 tarihine tesadüf eden cu· 
~artcs! gtlnU nynr mahal ve saat
te ynpılac:ığı ilan olunur. (36531) 

- KANTMEN-
şEKERLEME MAGZASI 

SE L i M 
Sirkeci Hamidlye Caddesi 

tramvay durak yeri 

Envaı ~it pa.-.tn \:C ~kl'rlr . .ıtwler. 

p 
Dr. Şlkrtl Fazıl 

ilkel 
Sirkeci l\olura.dlye caddll81 ?\o. M 

Telefon: 21503 

1 
rozanıan maada b r gün ha ta 

kabul ooor. 

Amatör Orkestrasına 
iştirak etmek istiyenler 
Beyoğlu balke' indcu: 
Amatör arkadaşlanımzdan te

şekkül eden orkestraya iştirak et
mek isteyen flllt, akordeon, man
dolin, kit.ara, havayen kitara. k<>n
trt>az. sakslfon, kornet. klılmet. 
viyolons l ve piyano ço.lanlann 
veya az bilenlerlh hnlkevimizc 
mUro.cnnt etmeleri. rica olunur. 

Topkapı Maltepe•indeki Satın Alma Komis· ı••---------1111!!!! 
yonundan : 

ı - 1100 t.on K. ot balyalı voyr. teli ciheti askeriyeden verilmek Uzer\ 
reyn döktim ııaı,ııdc teslim edilme< B&rtHe pazarlıkla satın aım,.caktir. 

2 - •rnhmin odJlcn lıedell balyıw için 86000 Ura, teH ciheti ukeriyedeı. 
verildiğine göre balyalı 30000 Ura <1ın.üm halinde olduğuna ~re 24.000 Jlradn 

s - 1baleaı 17.1.0U P~roemoo gUnQ sa.at l1 de ya.pılacaktır • 
• - Şartnam er her gQn K ->m!.lyonda gôrüleblllr. 
5 - lateklll~rln mczktır giln v<ı saatte kaU temfoatıarllc blr1lktc Top.

kapı Mnıtııpcsind Aıku1 Sa.tın Aınıa Komisyonuna mUracaat.ıan. (6657) 

Devlet Demiryollan ve Limanlar:t .. .... ...... .... .. 
işletme Umum idaresi ilAnlan 
Muhanııııcn b\:t•" t !:8&.555,10 ılk.iytiz sel·sen dokuz bin be§ yUz cm beş 

Ura kırk kuruş) olan t,O ooo ton I 1nyıt kC!mUrU 25.7.DU Cun1a günU saat 
15,30 tıa kar.alı 7.nrf uı;ultl ile A"ll•:ırada İdare binasında sat.ın alrnncaktır. 

Bu '. c g!rmc k t"Uycnlerln l ~ 332,22 ( Onbc§ bin lıç yüz otuz iki llrn ylr. 
mı ık! kuru ı ıırnııl< mı.vakkat t• ı inat ile kanunun tayin ettiği vcslkn.lnrı 
\'e teltliflcrln ıı~n glın s:ıat ı ı 3•l a kadar Komisyon Rel.sllğ!nıı \•ermeleri 

li\zım<lır 

Şarlnnn el.,r (2001 kunı~:ı '\.nkera 'lrc Haydarpaşa vczncıertnd<' satıl. 

m!il.taJır. • (5599) 

**-1· 
Muhnmmcn bedel: (6076) 1.::-a olan 44 \.·atem dişçi nlflt v<. edevatı 

21!.i.1041 Pazartc'31 gtı. U saat JS ~l kapan zart usum ne Ankarnda ldant 
biııasmd:ı snt:n nlmncl\!·tır • 

El! İfC glnn 1( ıc..ıyerJcrin (455.70) llrnı:k muvakkat teminat ile kanu· 
-cun tayin ettiği '\CEll•:ıları ve teki i'<rini aynı gün aaat 14 de kadar Komla. 
ven Hf'ISuğlnc vl'rmcltJıl ıtızmıdır 

~nrtnunıd r paraı!l:ı: olarak A11karada Mıılzcnıe l>alrc"inden, Haydar. 
pa .ıda T•'Bo\llıın \'•' Sev}; Şcfll(;iıı ırr. dnğıtııacaktır. (5727J 

Topkapı Maltepesin deki Satın Alma Komis
yonundan : 

ı - Ordu llıl.\acı ıcın elh r 'l liralık 'ieblın pazarlıkla sat.ın alınacak. 

tır. Muhammen fıyatı wll iki kun.~tur. 
2 - P.Rıılltnıc •ropkapı Mııttnp Askeri Satın Alına Komisyonunda 

yııpılacnktır. 

3 - Ekstltm p rtı ıınrti d llıale cdıleollir. KnU teminatı 7500 llrtı.dır. 
4 - kB!llme 17 T<.mmuz 041 Perşembe günU saat 14,30 da yapıla. 

cnktır lswkllleıln mU11ır.aaUan. (6724) 

Sahibi: ASIM lJS 

Umum neşriyatı idare eden: 

Basıldığı yer: VAKiT Matbaa.81 

Refik A. hm~t Seoongil 

OSMAN 
MA?\r'T)JUAI.JOGLU 

Terzi 
An.kam Oad. No. 19. \'OAyct kar. 

ısı. Terntx la.eraf "e temtr. ı çllik. 
En mfu;killJ>C!Hınt mu ternerl 

m~mnun eder 

Di Tabibi 

Nuri' Aysan 
Beyoğlu Ağıı.cami Kaq~ısı 

nur-.a Sokııl, Rıısı No. 1 

wg;ı: 

Diş Tabibi 
Arıstodımos Vasilyadıs 

Tnrlnbaşı Cnd. No 130 
1 ncl Kat 

Acele satılık Arsa 
Kıırtaı Maltepeslndc, ı<uruçeomc 

mevkiinde Bağdat caddesine 2 dadl. 
kn mll.:3afedc 544 metre murabbaı ar· 
sa acele olarak satılıktır. Taliplerin 
Vakıt gnzetcslnde Adnar Evclmlğ'e 

mUracnatleri. 

Raşit Rıza Tiyatrosu 
14. 7. 41 pazartesi çüte sarny. 

Jar<l(l (Beni öpünüz) komedi 3 
pcrd . Halide Pi kin tC'mslllere fı.

tirnk edecektir. 
---<>---

Beyoğlu Halk Sineması 
Uugun matine lJ <lt, gooc 8,SO da: 

1 - Gııngndln. Türk~ 8oıJU. 

2 - GllndU:ı: tıı'!:ln, !:'.,.'(' Kurt. 
S - Tf!OCCrc l'uvıırl.ındı. Komedi. 

5 - VAKiT 12 TEl\IMUZ 1941 

Levazım &mır ığmde" verıl~ 
ılanıar _ I 

ynpılacnktıı 

... ;fo * 
AvaA"ıda )'azııı :nııt.abıycle, r.ııuıcaktır Pazarlıkla eksiltmesi 18.7.9U 

Cuma gUnlı saat JO (1a Anka.-ı;.d ... Lcvazun Amırıtğl satın nim& komisyo. 
aundn )apılacaktı ra p ertn b:U. vakttte koml.syonn -gelmelen NUmuno.. 
lert konılsyonıl ı ,.öri!'I r, 1229 DS63) 

C JN J Uktarı lkher'lnhı 1<1yau 
adet kuııı. 

Yem torba ı 

B lıemo 
1000 ı~ 

Çul 
Tavı11 halatı 

N lbanı takımı 

1000 
200 
200 
100 

400 
50 

:ZfOC 

2900 

Aş ğıda yaulı m.oıva6m kapa ı Hrfla cks!ltmcıerl hizalarında yazılı giln 
re tttıf'rd Konvııd aekerl ıı •· ı ıma komfsyonunoa yapılacaktır. Talip. 
l• rin kanun' vcıııli lıı.r ı tekili uıo11Ktuplarını ihale santıerlndco tı.ı saat evvel 
Jtom !JiODll v rm lort f:,v&aC vo arl:'ı ltlelc'1 1<omuıyonda görillllt 

c JN i l\llkt:. ı ~l'ut rı l°t'.mlnntı tule 
Kilo l.Jnı Um ı;Un !!&ati 

h.11.§ar peynir. 
Hl'yaZ peynlt. 

9500 9405 51,72 1417/ 11 

J0.000 6266 :5S7,49 H " 16 
Koyun etl 220.000 6 800 790"' 17 " 11 

1193 - 6199) 
.. ... * 

l.20,0 C kUo sığır u almac:ıktır. Kapau zartla ekalltmcaı H.7.9U Pa· 
c:ırteEl J;tinlı sMt 16 dd lzmtr i.Jv. Amirliği Satm alma komisyonunda ya11ı. 
ıacc ktır. Tahmlrı bcd"lı 116 000 llM k t.cmlnatı 2700 liradır. 1'.."vaat ve prt. 
namesi koımsyondt. J;t•ıt.IOr. Ta;.p'crln kaOtJnl vcsikalarile teldi! mektupla· 
nnı lhal" ıı.ıatınaen bir Mat evv 1 komisyona vcrmclert. (197 - 6203) 

* "t .. 
Ocher kflo.'lu 40 "•'i11ftan dl! t01J4) kilo sığır cU kapalı zarfla eksiltmeye 

konmu§tur lhııleBt l .7 941 Cuını.ı. çllLO uat 11 de Çorluda aakert satın al. 
ma komlııyonunda yapılacaktır. Tutan 128,800 Ura, ilk teminatı 9660 liradır. 
Evsaf ve §artname.ı,1 komı.,yonda Ç"<ırlllUr. Taliplerin kanuni vcslkalarile tek. 
ur mektuııınrını ihale! eatınden bir saat evvel komlayona ver'lle:erl. 

( 20:\ - 5211) 

Aşağıda yııı:ılı ,.,t vadın kal'le..;ı zarila c!l6lltmeıert lfizalarında yazılı gtin, 
11aat ve mahallerdeki "-keı1 eaLııı alıncı k:>misyonlarmda yapılacaktır. Ta... 
llplerln kanuni veslk:ı'a.rll tek!!! fınl'ktupl rmı ihale saaUeı1nd n 'bir eaat 
evvel komisyona vcmre;erl, Ev~!l. ve §al'tmı.mesl komlsyonlannda llUr. 

OIN ·t Mll\tan 'il'ut rı Timtnah lh&lerin. a.-ıt nı ııı."lhalU 

Sade yağı. 
Sade yağı 
Sığır eti. 
Sığır eU. 
Sad" )'&ğı 

Kilo Ura Um 
M,000 \if,800 "3 
80,000 46. 00 3510 

120,000 20.600 1620 
812,000 u6,l O 4212 

19,600 231600 ~7 ~ 

*•• 

21/7/9H 16 Kars. 

22 " 941 14 Ard&han. 

25" 9U H Ardahan. 

25" 90 U Ardahan 
U,, 9U H Ardahan 

(225} (6327) 

Behur ldlO!>UT•a tahmin edl19ll fi. atı 145 uru§ olan 20,000 k!.lo sade yağı 
paıarlıkla ııatm alınıı.<"aktır. :thalNıl 1.8.941 Cuma gUnU sa.at 16 de Erzin. 
canda nskert satın nlr:'a komliıyooc a yapılacaktır. tık teminatı 2176 ura.. 
dır. Taliplerin bel'ı uak1ltc komi&y('112 gelmetıırl (321 5738) 

tı •• 

60,00C kilo 6•ğır eti alınacaklır. Kapalı zarfla ekalltmesi 29.7.Hl Salı 
~nn sa.at 16 da KUtaLyada e.ıf,rer1 •tın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Tahmin bedeli 19 500 ı.:o-a, ilk tcm'ı•ab 1462 ııra 00 kuruştur. 'ı'allplcrin ka. 
nunl vcıılkala.rilc ıckll{ mektup\annı lhale ııaaı..ınden b r saat evvel kom!&-
)'Otla vcrmelen (823 - M40 ) 

••• 
Bctıer çlftlnc tahmin edilen flynt, 86 uru~ 75 santim olan 00,000 çi!t 

pamuk ve ytln ktm§ı1' çorap pa7."lıııkla satın almacaktır. 26,000 den apğı 
olmama!. \1%en: ayrı ayn tekil!le'" ı.:e kabul edilir. :tııaıesi 16.1.9U Çarf!Lmba 
gUnU saat 15 de Ankarada M. M. V. Sstm Alına komtııyonunda yapılacak. 
ln'. Evıo:ıf \'e !iartnam'cl komisy\.·ıaa gtirUlUı. Tallpletin tekli! edecekleri 
miktar Uzerlndeıı l<cınııni kaU c.emwatıarlle belli vakitte komisyona gel. 
mel(r_ (811 - 567~) 

• "'* 
A§ağıaıı. yazılı m ibusat vı: ccnızat maddelcl1 satm aımaca.ktD". latck. 

illerin her gUn r.!lnıune•crlle birli ·c Ankarada Lv. Amirliği Satm alma ko. 
mll!yonuıuı. milracaatıarı. Elb\ıı"!l\• '.kumaı c:.lttıtl ukeıiyedtn vei"Uccektir. 
~aln~ 1mal1ye Ucretı ınUteahlliaa aitUr. 

Elblaelik k•ı'J' ar ve imali. 
Çizme. 
l' otln. 
,..aputluk kc.'lll8 lınalL 

Kuıç ve nna kcıııer, 
Battaniye. 
kr.tra. 
Hl!'\, . Ma:u.v a ııanaıgı. Manevra Kem.en 
Pı;ri.l\tlf Ulj'(.la. 
Feznrt puJll\8• (325 t>ıd) 

Bchf'ı· met n·slne ı.ahmın edı'e'l ryıı.tı 350 kuruş olan ıc-O,uov metre ka. 
~uU•J.k kumar, KaPalı zı.rna eksilttneye konmı:.. ... ~ur. 50,000 metreden &..'illi' 
o1'lla.mak ı:nrtıle ayrı nyn tekilntr !c ltabul cdllir. lllalesl 28.7 AU Pazaı: 
\ O::Sl ~nı saat 11 de A •• lmrnaa l\l. !'-1. V. ::.•ılın a\ınn komisyor.unı.ıa yap\ 
ıacaı<tır. Evsar ve ~art11amest 175, kunııııı. komlsyonaan alınır Taliplerin 
teklıf , decckler: nı•ktaı lızcrlnrt .:ı. Jt.anunl fil< temlnatlntllo te1'Jlf mektup. 
,,ınnı ı<omısyuna vermeleri. (307 - 5627) 

A ntalya Orman Çevirge Müdürlüğünden: 
l - Antalya Vll!ly tinln S"'IJI. kazası aahUlnde hudutları eart.ıınmed 

yazı.ı (Ardıçlı) Oc\·.tet ormnnını.ı:ı. tahminen (728> metre küp diklll çam 
ve (IS.Oı ınet.n küp yaş katran vt ıS7S,6241 mctr~ kilp kuru katran ağaç. 
ınn bir scnt- t<;cr!slndc ç.karılmek Ilı.ere 26 6 941 tarihinden lUbaren ylrm 
giln m!lddetle• lmpatı uı.rf usulll · d'"ltınna~-v ko:ıulmuştur. 

2 /. ı ttı~a 16.7 941 tn,. •.lr. mUsndU Çarşamba gUnU aat on lkid 
t.nt ıya omıarı mUdUril ğU bln.!ıu ,ı ynpıısraktır. 

8 Çamın beher tbyrı m. ı .··t n rtre mlKflbı muhammen bedeli 490 V{ 

katranın 730 lrnruştur 
4 Muval{kat ,,ınınat 8~1 lrfı 42 1<unıı;lur 
5 $nrtm nı Vl' ı.ıı,lrnvelP 1Prı <. projoltr\ Anlmrada OrmaQ umum mu 

dUrlO~ ve Antalya Ormı.n müdUrlUğünde örUleblllr. 
G - Tekt.f nıt>ktu;ıarınu: ıtı 7.~ı günfl ı;ant Jl re kadar kom11yon re. 

tsl:ğlne verilme~! ıtızım~ı: 

7 - İsteklilerin 1 •caret O lı ... ı veslkoınrıl<' bırllktc be•ll dllen J;tin vt 
ıs:ıatte ihale kr.mı..eyonurıa mOra..:ııat.n.n. ı 5310) 

Topkapı Askeri Satın Alma Komisyonundan : 

l - 20 ton ad yr.ğı paz:ı.ıtt ı:ı. satın tlmacaktır '.I'nhmln d len bedeli 
81200 liradır 

2 Şartname ve evsaf To k11p Maltepe Askor1 Satmalmıı komlııyo-
nundn goıUleblllr. 

S Ekslltme 16 'ı.Gmmuz 941 ÇarşnmUn gUnU saat 11 de Maltepe 6' 
ker1 Sabnalme. Komf11yonu blnHm<:a yapılacaktır. !etekınertn katı. t eML 
natıarile beraber mUrn.cuUan. '(5668) 
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Pranaa §imalinde 

Büyük bir 
tayyare harbi 

Me 

"""''il" ) 

erin 1 mal ı--
, ... da 

Lon4N., 11 (A.A.) - lng-Jlz tay. 
)'8.rs!eri F r a n s a n . n §ima.. 
lbıde ı ! m d i y ~ kadar yap
tdd.an gündtU hilcumlarınm en §İd

Jetlwtııı yapmışlardır. He.vr ve Şer

~g ~dueUe bombardıınan edllmi,, 
Olm'an !;10 bin tonluk altı vapur ba

Bilir;ımeyen müfredat, yeni ders yıhnda oku ulacak 

trnımrıtır. 

Bt'thııne ctvannda askert fe.brlkaıa 
ı:a t&arr.ız edilmif ve İngillz tayyare 
!eri tnwdan be.şlr.a pike uçuşıarıyıe 

yer. lı:adar inerek askı:rt merkezleri 
f{mtndifer Utisak noktalarını ve de. 
pGi&n bombardıman etm1Jflerdir. BU
;. yaııgnılar çıkarılmıştır . 

A.lm&D av tayyueıerinden mUrek
mp Ui<ıkr tnrilis bombardıman tay 
]ıfllnlenalın faaliyetine mani olmak 
.._.(f*'dir, Alman av tayyareleri 1 
?Ol.il l;Uyllk wmı veni bir mo. 

ikmale kalım taıebelen nazırıamak 
üzere açılmasına karar v"rilen kurs. 
!arın noksanları tamamlanmıştır. 

redrL.-ıata 16 temmuzda ba.şlanacaıc. 

tır. Maflrif vekilllğı, bu yrı okulların 

15 n:...;;anda t:ı.mamlanmas. Uzerine 
bitiriln:ıyeo mlifredat prvgramıarını 

ikmal ~ tmek üzere bu senı> yapılacak 
tedrisata bu noksanıarı na.ve etmeğe 
karar vermiştir 

Her vl!Ayetin bu hususta vermış oı. 
duğu mal\lmat vek!l.let tarafından 

tasnif ed.llmlştir. Vasati olarak ve u 
mum! ihtiyacı karljılıyacak ntsbette 
yenı C!ers senesinde bu derı:ıleri vermek 
Uz.ere :ııımao ayrılacaktır. Ayrılan 

bu zaman zarfında ber sınıf ve ders 
oğretmenl geçen yılın nok;ıan aı.Ofre. 

cı.tdeılli'. l ıı ı ı ı i z av tayyareleri 1 
JMr tarafta Alman av tayyarelerlyle 
mU&NIN edıeNk bunıarm bombardı iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
... ~111 faaliyetine mlni 
....__,_.. ön9ae ıeçmlilerdlr. 

lıl......_ 9'dıdea mttt.!ıif olmuııtur. 

14 A-.. ..,.,.... d0fllrtim6'ti\r. 
• ..... ...... de -.-ıı tara 

tından düşUrUJiıüştUr 

Pilotlardan olri kurtl.ilmağtt mu . 
vaffak olmuştur. A vdctte iki İngiliz 
tay)'&restnln dalla ek&i!diği mtışabe. 

de edum.ı,tır. 

datını ıkme.l edecektir. Bu mlllredat 
o der::. yılı mllfredatından addedllerek 
ta!eb.:ıyP. ıntizakcrelerde lct:tihanlarda 
sorui!lcak, :ı.umara veriıecektir. Buna 
alt pı·ogramlar bir eylQlde okullarda 
bulunacııktır. 

Dlğer taraftan oğrendığimiZe göre 
ikmal .mtlhanla.rma bir eyl\llden itı.. 

bB.ren Jaşlanması kuvvet.le rnulıtemeı_ 
dir. 

Kaymakamlar 
arasında 

Silivri knymakamı Nail Beykoz 
kaymakamlığına, Beykoz kayma _ 
kamı Sadettin Sarrka.mı§ kayma -
kamlığ na, Mürefte nahiye müdü
rü de Silivri kaymakamlığına nak
len tayin olunmuşlardır. 

Sadeyağı fiyatı etra· 
Suriye meselesini fındaki tetkikler 
görüşmek üzere Bazı müteahhitlerin kendi ara-
Gn. VEYGANT larmda anlaşarak bi'l' sade yağı 
VIŞf YE GlTTi tröstü teşkil ettiklerini dün yaz

mıştık. 
Vişl, 11 (A.A.) - Fransanın ş!ma- Fiyatları murakabe teşkilatı, 

ıi Afrika mümessili geııcrıı.ı Vcygant sadeyağı fiyatları etrafındaki tet
dtin ak~am Cezalrden Vlşiye tıtyyare kiklerini bitirmiş ve neticeyi bir 
ile ge!mlştir. rapor halinde tesbit etmiçtir. 

Siyaffi Fransız mahfiUerınin mütıı.. Rapor, komisyona verilecektir. 
leasına göre general Veygandm bu se Fiyat mura.ka;bc komisyonu, bu ra 
yahatl Suriye M.dieelerlle alf.kadar. poAl gi)c öniinıde tutal'8k m~e-
drr. ~ t•meıee.ltı411P. 

~... J 

.-~~~----------#" 

i ·zıerr 
iki Fransız 
gemısi daha 

batırdı 
Parı,., U (A.A.) - Maten gazc. 

tcsinde La Rachelleden öğrendiğine 

göre balık avına çıkan iki Fransız 

gemisi bir İngiliz denizaltısı tarafın-

dan 8 temmuzda batırılnı:~tır. • 
Batar. vapurun mUrE:tteb:.ıtı La 

Rachelıe'e gelmişlerdir. Bunların an. 
lattrklarına nazaran vapurları bir tn. 
giliz oenlzalttsı tarafından durdurul
m~tur. İngilizler Fransız balıkçıla
rına tahlisiye sandallarına binmeleri.. 
ni emretmişler ve sonra da vapurları 
batırrr.ışlardrr. 

Tahıı~iye sandallarında 

balıkçıları diğer Fransız 

kurtannııılardır. 

bulunan 
ba Irkçıları 

General Vavel 
Hindistanda 
Soıube.:) 11 (A.A.) - General Va. 

veı, Ctlma sabahı llindiııtana. ı::~ 

t:tr. 

AmerikS 
Harice aske 
göndereme-

yecek 
V Clfinglon1 11 ( A.A.) 

1 

Ofi: , 
iyi malUm.at almald' 

lan meJıafil, ayan ara•~ 
ıiddetli bir muhalefet ı~ 
ettiğinden dolayı Aıne 
haricine asker gönderil 
hakkında erkanı harbiye 

1 si tarafından yapılmıt 0 

tekliflerin hali hazırda ~ 
bulüne imkan mevcut ol 
dığı heran edilmekted~rİf 

Reisicümhur, şimdikJ. 
de kongre azası nezd.~j 
her hangi bir teşebbil 
bulunmak",an vazpeçıni• tıl 
lup orduya müteallik 1 
çok planları tetkik etd' 
üzeredir. 

Bu planlardan biri k~ 
gred~n faal orduya bir ç 
sene için seferber edilfllf 
bir lo1vvet yüzdesi muhl' ~ 
za etmeğe müteallikti.r. vı 
ğer bir planda d~ ectı 

1 
memleketlerde görülece\( ~ 
met için ancak gönüllü-~ 
vetler gönderilmesi fekh~_.ı 
ki Kanada sisteminin k~ll" 
ve t~tb;' ine mütenllikt-ir. 

Gnr. Dentz 
lngilizlerin 
mütareke 
şartlarını 

Niçin kabul 
etmiyor? 

KuJU8 11 (A.A.) - Beyr.lt b•"" 
da general vn.~onun radyo ne y•F 
ğı teklife general Dentzden be~ 
hiçbir -:ıevaı.ı gelmemiştir. 

İmparatorluk kuvvetlen Dil~ 
muzaffı.riyetınde.n sonra ileri bıır r! 
!erinde Beyrut önünde oldukça rnı.ı,, 
vemet görüyorlar. Vişi hava l<~ 
leri Damurde. zaptedilen me 
bomoardunan ediyorlar. ~ 

Q.,ncraı Dent.z, herhalde Şaı:nd~il" 
duğu gibi Beyrutta da general \i ~ 
nun l""hrBcaaunı nazarı itibara ~~ 
ya k-ı.rar vermiştir. Şimdi sey· 
tngıUz na\·a kuvvetlerinin taarflipıf 
netıc»3inde liman ateş alıı.n bir .,ıı ~ 
dan ~iyab duman tabakaslle kB.Pl~ 

•eneral Vilson kar \rg!h.Dun ! 
ctisün1.1n söylecliğine ı=i're Daıtııl 
şimdive kadar 700 ~ ı· alınmıştır· 

Dı~r ta.raftan Şcı.Oi.l:Se)rut d~ 
yolu üzerindeki tararuza da bir ,P 
yet vP.rmek için azimli bir gayret .p 
fedllmektedir. Buradan Ccbeta J~ 
zara ·ı.yanan Vişi topçusı: aıütte l 
lerın 8amdan Beyruta Utırleytşi.nlıı' 
gUndenberi durdurmuş!r.rdı. ce '/ 
Mazar, mezkür mıntakaya bA.kirtl 
lunm.ı'<tadır. 11 

DUn mUtteı.ıkler <...:eb"ı Mazar ter 
ı,ı ne ve bu tepe ile başlıca bat ~ 
•unda bulunan Cebel tepesıne 1<$ 

şiddetlı bir l!\e.rruza geçmışlerdit· t' 
tıa öğleden evvel sağ cenahın ınU.1P" ' 
bası ınüstesna olmak üzere bütün 
anfler t.lde edeımişti. Mazar tepe.sııı 
ki \'i~ı top.;u mevzileri de yal<1}? 
elt! ı:ilrilt.likten sonra Beyrut uze 
şarktl\tı yapılan tehdit artmış oısc• 
tır. ' 

tlöyltce müttefikler Sunyeyl Q~ 
rirken Suriyenin ötesinde şimali ş ıJ 
de tr:tktan gelen Hind kıtaları de 
kapıyt işgal etmişlerdir. 

Bcyİ{ı.mun 4 kilometre şıınall ~~ . \ 
o.ınde buıunan Dardttnakanadak.i il' 
kıtttla~mı bı.ımbıırdımı:ı.n etmekt~dl 
Burada Vişf kıtaları kuvvetliye ııe 
mekteoir. ı)lı 

Bertin, ıı (A.A.) - Alman 0M
1 r, 

ye nezaretinde beyan olunduğuntl ~-• 
Pıı.-

re general Dentz kendieıne ya .,, 
mütan,ke şutlarını ruıkPrl. fierete ~ 
gayiT gördüğ"ü iÇin reddetmiştir· 

Sovyet sefiri Ruzvelt 
nezdinde 

\lıt.'t..-ı:.. 11 (A.A.) - Sovyef r# 
yllkelQN( IJmanelri, Amerikan rel~ ,,,, 
cumb•ı!'& R.uzvelt! zlyarP ett!,. , ,., 
~nra ~ıızett>cHere yaptığ nE-~ ıır,fl "' 
R\WI Alman cıarbinin lnkı::ıtı 119 , 

~ N!Bic~ııra m4ihiır. na ı:ıe'ıe 
~ol 86~. 


