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...._ :---------------------~~--J' 
Cephede Sovyetle
rın harp vaziyeti 

buh anlı birsathada. 
>'azan: ASIM US 

~l'd.unuo muk&\ emeU garp. 
it ._L._ aurette kırılmışa benziyor. 
......._.._....dan dünkü Alman \ 'e Bus 
~~ muka)esc etmek Tiarl. 
~--da az çok fikir vermeğe 

~ resmi tebliği en·elce ot 
tı.;;_llbı Blalhıtok , e in k mm. 
~ cerf'J an eden ~lfte 
~ nluharebesi lle cihan ta_ 
~ ea bttyük harbini ~endi leh. 
S. "-anılmış olduğunu teyit 
~ ' delil olmak üzere de ~im. 
~ar Ru lardan alınmış olan 
". ..._ __ nılktan 400 bini "eçtiği. 
~~ J ah ut tahrip edilen 
, 113 laaı;, arabalannm miktan 
~ i bulduğunu, tahrip edile!l 
..... t.>'Yarelerfnin de 6 288 oldu. 
.:a~ltiyor. 
~ Alınanların bu büyük 
llıı • karı:ıı mda. Dl?! redilen res. 

"Ctlls ~bllğl §ÔJ le dl) or: 
'" Ph~e hiçbir ehemmtyetll 
lerf 01.nıanuştır. OVJ et tayyare. 
~~v ile N o·rngrad - Volyn.sk 
~ ~IDda Alman zırhlı kıtala. 
~_"'Ulllbardıman etml tir. Aynı 
ı..~ bu tayyareler garbı D\i. 
'-lt~tl nı geçme'kte olan Alman 
' ' ertne \e Alınan ha.\'a kuv. 
~ .•• 'l'ine hücumlarda bulnnmoş. 

~İ!"\iyor ki, So''3 et başkoman. 
~le Ostro" ile No,ograd • Vo. 
~ı..~nı akalarmda Alman zırhlı 
~ıntn ilerlemekte olduğunu, 
"-ı Plledelerinfn de D\ina neh. 
~~erini itiraf ediyor. Bun. 
""--ı>ka Derlemekte olan bu Al. 
tt ~ıırfıb ku\"\etleri 'e pl3adcle. 
~ ıa111c1a Sc)\-yct ı.ırblı ku\'\"ct. 
~d Ve pi~ ade ku\"\ etlerinin 
ta.\ ::!'1'1a SÖJ1cmi~or. Alman. 
~ ~r li&dece tayyarelerle 
lr'de el" edilmekte bulunduğu 
~ 6dllnıekle cephedeki Rus 
~ w.':trtnln Lenlngrad ve :\fos. 
~ ır ...... mat etmekte 
~"klan anlatılnu oluyor. 

' 'lardadır ki, Anadolu Ajan. 
~ rlla muhabiri butun harp 
~ ::inde on altı günluk bir t~t
"'-~ Yahat.t yaphktan sonra mü. 
~~ l"lel'fnf 9 t~mmuz tarihli bir 
ı\~ fla gazet<>lf're bUdirml~tl. 
11\..., harp muhabiri iki taraf 
~ ) a lcu,"\ etleri arasında mnkayc. 
ı\~Phktan sonra mücadelenin 
~'llhlar lehinde lnlclı;af etmekte 

'•ıı. nu ı,u tarzda ifade etmlstJ: 
I~ rıır ~be taraftan Besarabya \'e 
"-av" rg mıntakasmda So' yet 
lııı.ıab!erf hareketsiz bir halde 
llJıı ktadır. Dlğe.r taraftan Le. 
~ ' "e Mmf.ı<O\"a istikametin. 

~evomı Sc; • .A 'SÜ. 6 daJ 

BUGüNKü 
HARBiN 

HARiTASI 

Sovyet 
tebliği 

fY azısı .& fincüde ) 

YAKITın okuyucularına hizmeti 

Bedava alloae 
..._~Akrr daimi ctmyucularına beda.a aboDe tılmlD ~ lllr ~ 
~ •tm~ .... mDMbakacuD eekU fQdurı Kapoa ........... ,.... 
.... ~ nnllfbnb. t1ZINDANOI KAP.f.uf,, ve "fJA.llbf ati,, ro
lla ~ l4ıUnol clld btr roman tülp edNeldlr. Y..am& 11a l'GIDMlll adı. 
~ .\Juw.r ÜUJ'lMlU an ~lflnllrı "fABIN u:la1N oGLt1n "AL 
._ ...:JNABI, lf".11)'BK ~OU&N" ve "0LllllZ BlllS.. ~ 
~ Wl'dh edlyonuıız ime blldlrlnlL Dl p rffl .._ timi -. 

' '1ir .. ~Jer 9flJ'tlecekUr: Bir ...ak 2, .ıta aı'ldl. ' · Do .,.., 
....._ &Jbk &aile V AKIT aboDML Aınea 16 t.aDe dlblıa ı•' ı1e. 
~ bılrer 11.ltü. 

ftedavaroman 
~4!!'· dalınl olw)'Ut'lllları, Dllllltec"DM 'M :pblJS SUBt adBf 

~ aepellllek\e okl ıtumuz kapoa amJraNlhMle ı..- ...... 
...... ........... ~l'!r. ''Vakit ~ kitapları ........ 
..._ ......... bll roımnlarda<ı llmdlye kadar (Zln4lıuleı Kaptu) " (.,._ 
b~ la ikinci ı.ı.bdan Y•,puarak ~. OOIDCD olanlE "Atlı 
•·--.. aGı bU.)Wl tarihi ~ l"e ~ romu•• wıi)'unaa. 

._ ~)İ"IUL\.°'' VAKI'l okuyuzu1an na.alan wlllal edlamıek laUJea 
Pcıa AKJTııı 4'almJ c kUyucuları aıuma 7f'!U1 ..,.._, flmdlYe Juıdar kv. 

*°~1anndao "'ZtndalKll Kaptan,. ..,. ........ ....., l""'!INllae 
~ edlnemedur1ertnı ve bir k"IByJık söat.eır111De9bd lat IMWıllrler. Bir 
~~ .... Obnak ben bu 1"!manlann ber Mıl kupea .._.. ile 111 
-. ... tQttaln 1aaJdc, yalnız ~· kUJ'Qf& Vflrileceldlr. llı:lael .......,... 
~ DılktAnta kalan bo ronwııan tlııad141ea VAKiT &OTD~ 

ltıl:)r eda-t llınlnl&. 

VAKiT OKUYUNUZ 
V AKIT en ucuz, sevimli, yazılan en aeç

rne ve Türkiyenin en eski aahab aazeteaidir. 

tJ ~dan ltıbaren topıanae&Jı: ku. 

ponl&:m ber ıs adedine mukabi} 

••VAKl'J OKUYUCULA.RI &:UTUP

R.t..N!'.Sl" aemlnden AŞK UGRUNDA 

L Romanmm S bUyük form&BJ hediye edilecektir. _J 

Memleketimize cebri iniş yapan Moskoya-
A/ l l t nın bır 

man ve ta gan aggare- tahmini 
/eri hakkında geni maliimat 

1 
Türk-Bulgar 

ilk Alman hududundaki 
tayyaresi 
• 
ımroza 

indi 
Ankara, 12 (A A.) - Civ&r mem.. 

lekeUerde ve denizlerdeki harp hali 
neticesi olarak memleketl.mlze cebr1 
lnifler yapmağa mecbur kalmı§ oı.an 
Fransız ve Sovyet tayyareleri hakkın
da verdiğimiz malftmat.a UAve olarak 
bugün de mihver tayyareleri hakkın. 
da topladığımız malftmatı ll§&ğıya der 
cedlyoruz: 

Alm&Il tayyaresi olarak 18 m&yuı 
94.l tarihinde ilk tayyare, İmroz ada. 
ama lnml.§tir. Mürettebatı blri subay 
olmak U:ııere 2 kişidir. 

tıkinci Alman tayyaresi 2' mayıa 
94.l tarihinde S kl§tdeıı mQrekkep 
mUrettebatı ile birlikte Anta.cyaya 
lnml§tir. Bunlardan bir! subaydır. 

15 hanran 941 tarihlnde de • k1f1 
mUrettebatı Ue bir diğer Alman tay. 
yareai Anamura bir cebrl lnif yapmı§ 
tır. Bımun mürettebatından l.ldai ın>

b&y iki.si gediklidir. 

(De'Vamı Sa. 4 Bil. 4 de) 

Surive 
harbi 

rdu 
Vişi murahhasları 
ingilizlerfe temasa 

geldiler 
KMire, 12 (A.A.) - Ortaprk 

İngiliz kuvvetleri uınumt karargt.. 
hmm tebliği: 

Suriyede: Geneı-al Dentz muha. 
samatm tatili için bizim p.rtlan _ 
mrz esası dairesinde müzaıitereyl 
kabul eylediğinden müttefik kuv. 

Faşist askeri .. • 
zumresı 

Boğaziçi
ni almıva 
hazırlanıyormuş 
Moskova, 1! (A.A.) - Ta88 

ajansı bildiriyor: 
Sovyet istih'barat bürosunun 

malik olduğu itimada değer ma. 
!funata göre, Bulgar - Türk hu
dudunda büyük kıtaat hareketle
ri vukubulmaktadu. Bu hudutta 
gece gündüz tahkimat ameliyesi 
yapılmakta ve bu ameliye Alman 
mühendisleri tarafından idare e. 
dilmektedir. Birçok hava meyda. 
nı inşa halindedir. Faşist askeri 
zümresi hi şüphesiz Boğaziçini 
zapta h~anmaktadır. 

TÜRKiVENiN 
isveç ve Finlandiya 

ile ticari 
munasebetlerini 
ALMANYA 
kolaylaştıracak 
Berlin, 1! (A.A.) - Anedolu 

ajansının .muba.biriııe salahiyetli 
bir kaynaktan bildirilmiştir: 

Al t hl•"""• vetler 11-12 temmuz gece yansın. 

Anadolu ajansının man e ıgı : ':!"':ı~·;:..::~u.n ı. .. 

Alman biik\imeti, TUrkiyenbı 
Almanyanın komşusu olan mem 
leketler ve bilhassa Jsvcç ve Fin.. 
landiya ile olan münasebetlerini. 
teshil maksadiyle, Türk mallan. 
nın Alman topraklarından tran. 
sit olaraık geçmeflini kolayiafb
racaktır. 

Belgratta 
Dokuz azall 

Llbyada ve Habeflstanda: Hiç 

Harp muha- Cenup ve şark birdeğişlklikz~· 

b • • b •t'J • • Cephesinde Kadti8, 12 (A. A.) - Suriyede 

ırı l uırıgo Ciddi bir :ı:ı:~/armı ate& kdlme emri BiR s11cR'fJfif,gMETI. 
Harekat yDrOvOsle (Dooa ... s •. U.3de (Y ...... u • .aıw 

durmadı Almanlar Ballallat mallayaa 
Zafer, Almanlara Sovyet hattı- •erkezlerl 

1 
tebessüm etmiye I na ilerledi 

başladı Maniaları yıkarak 
yoluna devam etti Berün, 1! ( A.A.) - Anadolu 

ajansı muhabiri bildiriyor: 
Şark cephesinde 120 tonluk 

"mahut tank" denilen bir Rus 
tankmı ge'IX!ik. Bu tank hakiki 
bir seyyar istihkim olup ağır 
toplarla ve ikalın bir zırhla mü .. 
eehhemir. Fakat elastikiyet nok 
sam dola.yısiyle orta ibüyüklükte 
Alman tanklarına karşı koya
mamış ve Al:man bataryalarına 
kolayca hedef teşkil etmiştir . 

Askeri mahfiller düşman -pt"O" 
pagandasmın yaydığı ve Alman 
ileri harelretin.in durduğuna dair 
olan şayialar ür.erinde tevakkuf 
etmeyi şereflerine aykırı bulu
yorlar. Bu hu.susta evvelki harp. 
lerde de aynı şekilde otomatik o
larak yayılan ve hadiseler tara
fından tekzip edilen şayialar ha
tırlatılmaktadır. Çarşa.nba gün. 
kil Alman tebliği şu cümleyi kul
lanmıştir: HarekAt tabii bir tarz 
da cereyan ediyor. Dün ise aynı 
harekittah bahttederken muvaf
fakıyetle cereyan ediyor. demiş
tir. Bugün ise Alman ileri hare
ketinin durdurulamıyacağmr bil. 
~ (,,DeotnM Sa. 4 atı 6 cicM 

Berlin, 12 ( A.A.) - Alman 
kuvvetleri başkumandanlığmın 
tebliği: 
Şark cephesinde müttefik kL 

talarm parekatı sistemli bir te" 
kilde devam ebnekredir. 

(Devamı Sa. 4 Bil. 5 de) 

Günlerin Pefintlen: 

Japon hodgimhğı 
Japon Hariciye Nazın Mat.suok& 

kış içindeki seya.haU esnasında 
Moskovaya uğradığı zaman Stalln 
ile Molotofa gayet kıymetli hedL 
yeler vemıişti ; buna mukabil dö. 
nüşilnde Stalin ile Molotof iataa. 
yona ka.da:r giderek bizza.t uğurla. 
diktan baŞka Matsuokanm ylblln.. 
den ve gôzünden öpmüşlerdi. 

o za.maıı bu lıicliae ile beynel. 
milel siyaset Alemi alt.üst oldu, 
Herkes Japonyanm mihver devlet. 
lerine karşı olan ittifa.kma mı, yok
sa Sovyetlere vaadettlği bitaraflı. 
ğa mı 8&dık kalacağmı birlblrine 
...... 0 :ittifaık ile bıı pe.ktm DL 

Tren hatları üze· 
getiriliyor • 

rıne 
Ankara, 12 (Yakıt) - Toprak 

Mahsulleri Ofisi son günlerde 
meriyet mevkiine giren kararna
menin hükümlerine istinaden u
zak yerlerde bulunan mubayaa 

merkezlerini tren hattı üzerinde.. 
ki mmtakalara nakli ic;in yeni 
bazı kararlar almaktadır. Bu 
cUmleden olarak yeniden baZI 
mtlbayaa merkezleri tesis edil
mekte ve dahilde bulunan bazı 

sıl telif edilebileceğini 
tilrlli anlıyamıyordu. 

. . merkezler de hat boyiarma nak. 
kımse bır 1 ledilmektedir. Samsat, Tercan. 

Alman • Rwı harbi patladı. Ja
ponya ittifakın icabını yerine ge. 
tirmedi. O halde Sovyetlerle yap. 
tığı bitaraflık pa.ktma riayet edi-
yor, demek. Hayır, o da değil. 
Çünkü Amerikanın Viladiv08tok 
yolile Sovyetlere harp malzemesi 
göndennes.ine karşı duruyor. Şim. 
dl de Moe.kova.daki Japon memur. 
lan memleketlerine dönüyorlar; 
yani Avrupalılar bhibirlerlle bo. 
Murken Uzakşarkta ser.beııt kal
drklarmı gören Japonlar sade e 
kendi menfaatlerini dilşUnUyorlar. 
Ve ikinci dünya haroinden kendl 
lerinc dilşecek ganimetl ri topla. 
uıağa hazırlan:ye>rlar! 

BASAN KUllÇAYI 

Yazihan, Bismil ve Erganide ye
ni mübayaa merirezleri kunıl -
maktadır. Mezkur kararname • 
ye göre üç kilometreden uzak o • 
lan yerlerden gelen hububatın 
mübayaa fiyatlarından bu mesa. 
fe dahilindeki nakliye masrafla
rı tenzil edilmekte olduğuııdan 
ibu hal köylüyü mutammr et. 
mektedir. 

Umum müdürlük nakil işlerin. 
de vukubulan bu müşkülatı ön
lemek ve köylü hesabına daha 
faydalı olmak için müba~aa m~. 
kezlerinin tren güzergihmda ol
masını daha muvafık görmekte
dir. 



i VAKIT'IN 
_AN-=S-IK_L_O_P_E_· _!S_i _. 

Mısıra 
durmadan 
malzeme 
geliyor 

Şark cephesinde havacıların 
geni rolleri ne olabilir ? 

Macar 
kıtaları 

Almanlarla birlikte 
ilerliyor 

or 
Herkes Avrupa harbile nıe;;gul. 

Amerika.da başlamak isti.dadını 

gösteren ~eni bir harp gazetelerL 
mizde &o.rle ufacrk bir yer bula_ 

ildi. Cenubi Ameıiltadaki !atin 
umhuriyetlcrinden :ikisi Peru ilo 
kuvator arasmda bir hudut ilıti

lifoı<lan haşlıyan hlr hareket btl 
nı.da. da bir harbe müncer oluyor. 
nus. 
Ekuvatoı· cenubı Amcrikadn Pa. 

ıfik Okyanusu kıyılarında 443.000 
kilometre gettlşliğindn 2,5 mllyon 

Loııdıa l'..? (A.A.) - H.öyter ajan
sının garp ÇölUndekl husus! muhab!. 
rınden: 

Llbyadakl sllkunet, hıı harbe ilk de
fa olarak geçt>.n bilyUk hnrptekine 
benzer ;.artlar ıhdas evıe1ı1iştı.r : BlrL 
bırinden A)'Tl ve arıvır ılr,bır taıafıı a
lt olmtylln uzun ve kı-ı rşılıklı .siperler. 
tkı tarafın s!perleı·i arusındak1 bu sa
hada. g"\:'!!elerl devriyeler dolaşmakta 
çarpışmalar olmakta ve keşif hare. 
ketleri yııpılınaktadır. Aııısıra da !'\ld. 
detli topçu ve kesif hru-eketleri yapıl 
makt.adır. 

Şaıkta Sovyet Rusya cephesi 
kurulurken Alman ordularınm. 
bütün diğer memleketler ordula
rına karşı olduğu ~ibi bir yıldı. 
rım harbi basaracağı tahmin e
dilırdı. Vakıa, \lman orduları 
seri denecek bir hareketle Po. 
lonvadan 939 da Sovyetlere ge
çen arazi ile Finlandiya araz.isi. 
ni ve Besarabya topraklarıru iı;;
gale muvaffak olmuşlaı-ga da. 
Stalin müdafaa hattında kısmen 
durakladılar ve harbin ikinci ,af 
hası vrldmm haı binden daha ya. 
va~ ve fakat yıldınm harbinin 
bcn1,erı olan hareıket haı bine in. 
tikal etli. 

Yazan: 
Mütehassıs Tayyareci 

T. A. 

fı:; bu kadarla da kalmadı. Son 
~ele;, bir ajans haberi. Alman 
kara ordularının il~ milyonluk 
mevcuduyla Stalin müdafaa hat. 
lr karşısında siper kazmak mec
buriyt:tinde kaldığım bildirmek. 
tedir. Bu hııber ne dereceye ka. 
dar doğrudur bilmiyoruz. Fakat 
hareket harbinden mevzi harbi-

ne doğru bir adım dcmGk olan 
bu haıber tahakkuk edecek olu.ı
sa. hava kuvvetlerinin yeni yeni 
çalışma şekillerine ve tabya rol. 
lerine şahit olacağr7_ fliıı; 

·ıe• llrı Budapeşte. 12 (A. A.) - ;:, .,, ış 
fani: l'lh 

Son dakikada alman haherlt~ 'Y~ 
göre motörlti Macar kıtalarr. ı1' thı 
~it' olmıyan hava !-;artlarınıı ~ ~di 
nehrin taşmasına rağmen Zbtl 
r · -i boyunca pek anudane de 
\'am eden düşman mukan.,nletl 
krrmışlardır. Ka ..,imlecz • Boiclo' it 
fi0hl'i işgal ~ "ilmic:fir. bi 

Macar kıtrılan hu suretle ·O • .. r; 
lometreli·k bir ilerlf1me ka•·Mt1'11 d 
oluıl. öncil miifrı-7.elPr ._·,....,ı· cı~ ' • 

tifuslu bir cumhuriyettir. İdare 
merkezi Kito şehridir. Bu cumhu
riyetin sahil hISDnla.n sı.caktır. 
Dağlrk mmtaka.ları yağmurlu ve 
oğu.ktur. Ekuvator 1887denberi 
umhuriyettir. Cumhurrelsı dört 

nede bir defa seçilir. Ahalisi kı. 
zıl derililer. melezler, zencilerdeD 
mUrckkcptir. 

İngiliz, cenubı Afrıka ve Hınd kıta
larr tarafından mUdafu edilen bir kı.. 
tada 160 kilometre dol8.iltım. Asker. 
lerin manevi.yatını yüksek buldum. Bayan Saadetin sergisi 

Tayyareciliği yıldırım harbi
nin en uygun lbir sHahı olarak 
görüyorduk. Hareket harbi sır3-
sında ise benzer faaliyeti göste. 
recek şekilde cephelerde yer al
ması umulabilir. Süraile ilerliyen 
piyade ve motörlü kuvvetler kar· 
ı:ıı:.ında tutunamıyan ve ricate 
mecbur kalan hasım kıtaları top. 
rağa gömülerek görocn ve ateş
ten korunmak fırsatlarına malik 
değildirler. Çilnkti hasım ordu
sunun tazyiki alt•nda çekilen kı. 
talar havacıların hiç durmadan 
yaptıkları bombardrman taar
rıı&latı paniğe ui{ratılmaktaydı· 
!ar. Bu suretle çekiliş kaçıAa dö. 
nüyor, kovalıyan krtalar daha 
ısert ve daha hzzh olarak takip 
fa·aatı buluyorlardı. Halbukj iş, 
mevzi harbine intikal edecek o
lursa vaziyet qok değişecektir. 

jenka nehrinin öteııinne hııJurı t 
ml\ktadırlar. , 

Macar ileri hareketi. Al"1~ •. 
kuvvetlerinin ileri hareketi 1 

t 

hemahcnk olaral< b\i tün <'ephed' tı 
devam etmektedir. ~~ 

En büyUk şehri ytlz bin nüfuslu 
Guaya.kil limanıdır, 

Sahill ıinde kakao ve kahve ye. 
t' tirilir. Şeker kamışı, mrsır ve 
bugday boldur. Dağlık ntm La.kala. 
rmdn. nltm madenleri ~lenJr. De
miryoUan yok gibldi r. 

Ek.uvator I5Jl de koşf edfüruş. 
tir. F<l.'.kat ancak on yedinci asırda 
Avrupa ile iktısa.dt mütıasebata 
başlamıştır. Ekuvator asırlardan. 
beri konışularilc lbllhs.ssa Peru ile 

· enıiyen bir menılc.kettir, lki 
dsvlet n.rasmda harp bitip tüken. 
rnek bilmemi tJr, 

1914 de JiJkuvaıtor Almanyaya 
narp iltl.ıı etmi.ı ve bu sebeple 1918 
sulh konferansın iştiri:k ederek 
Vers:ıy muahedl-sinı i.m7.ab.mıştır. 

Ekuvntorda ıı.skerlı.k mooburidlr. 
E.lı:uvat.or sulh zamanında 300 su
bay ve 4.000 erden müteşekkil bir 
rduya maliktir. Seferbcrlllc ha. 
ın.de 20.000 asker çı:karabllir. 

HnzCTi oı~usu 4 lbölü.klll 10 piya_ 
de ta.bunı, bir sUvari alayı, her lbL 
ı dört ba taryalr 3 topçu alayından 
barcttir, 
Yarın: Peru. 

Beygir çiftesi ile 
yaralandı 

Bunlar. Alman ve İtalyanlarla çar. 
pl§mak hevesındedir. MPşhur blr zn·h 
lr ıntifrezenin subayı dedi kı: 

"Bana teneke kutular b!le verııenız. 
lçlnc koyacak nda.mlarrm vardır .. , 

tngiitereden ve Amerlkallan Mısıra 
sel hal!nde tanklar, tayyareler ve top 
lılr gelmekt(ldır. Bunları., nasıl kul. 
lnnılaaığını mllkemmel surette bilen 
fenciler ve mııallim!P.r ı'IP gelmekte. 
dır. 

Mısırın ıııUuuuı.ıı.~ı hu."lusuntla biçblı 

endişeye mahal oınıadığuıa en bedbin 
ler bıle kanaat getirmelldlr. GUnUn 
her nnmda, kt•slcln gllzler dilşınanm 

bULUn harekutlerlnl tesbit etmektedir. 
llerl slirUlen keşıf kollan. zırhlı oto.. 
mob'I devtiyelcıi, dilşman haUarmn 
kudar cesaretl<ı ilerlemektedlr. Gece. 
l<:ri plyes11 ınllfrezeıeri harekete geçe 
rek ileri po talan yoklamaktadır. 

DU auuıı nPAArct ıı.ltmda tutan bu 
devriye kollnnnın gcrtsınde lrnvvet;.. 
li ve mükemmel sllll.hlı mUteharrik 
cllıütamlar butunınaktııdır. Bunlar, 
ba§kumandnnlı&ın karar YCreceği her. 
ha..ngl bir yerde muharebeye atıımağn 
hazır tir haldedir. Şimdilik bir taar. 
ruz hareketinde bulunmak istemiyor 
ve mevzilerini takviye ile meşgul. bu. 
lunuyor. 

Hattaya geçidinin yukarısındaki 

dağlık araziden ııık erk gelen lnfilfık 

sesleri, dUfmanm burasrnı beton sığı.. 
naklar ve topçu mevzilerlle tarsin et.. 
ttgtnl anuıtmaktailır. 

Amerikan 
müşahitleri 

Toprağa gömülen bir kara or
du"u her şeyden evvel hasım a. 
h~şlerinden kendini korumuş c:;a
yılır. Ayrıca alaca~ı gizleme ted· 
birleriyle de gözden saklanınca. 
onu tutunduğu noktadan "öküp 
atmak, yıldırım harbinin yam
ba:-;md1 çok zoı olur 'e ekseri
retle büyük hazırlıklı bac:kınlar, 
tertibi zarureti doğar ... 

Mevzi harbinde tayyarenı • rie 
rolU değişir .. Hareket hnrbincle 
nıe.vdatıda olan bir düşman or. 
duıııınıı bombalamak. cekilis yol
lrırınr !<esmek, topPunun ateı::ini 
tamnmla.mıtk. ikmallerini dur. 
du~mak gibi daha bircok islcı 
tayyarecitiğe terettüp eder. :'\ Tev 
zi harbinde tpoc;u da vaziyet ıı la
nağından yardımcı ola,rak dlifr 
ınanı hırpalamıya gayr1:t eder. 
Ancak fazladan olarak düsman 
llzerine kendi topçusunun ateşinı 
tanalm etmek işi de yüklenir. 

Bir Amerikan vapu: ~ 
ru daha torpillen~~ 

Nt'\)oı·I., 1.2 (.\. \.) - Ofl: ıJ 

Amtırlke n - İsveç e.jansıı,rn ver6 ,h 
mallımate. göre. Amerlkatı • teveÇıi'ti 
Mek.:!ikıı. kumpanyasına mensup füorktı 
boholın vapuı u şimait Atlan tikte t l 
pillenmiş, mürettebatı kurtulm~ke 

ı, k-ı ftti devamlı olur. Büyük harP • 
c~ph~lerde topeunun tayys~. d 
bomb:ır<lımanlarına tercih edj'!1'1lc 
mesinin başlıca seb~pleri araS 11. da bu ::ı te.ş kesa fetı ve dcvarıı 
l ığı gelmekteydi. l.i 

Hareket harbi mevzi harb1t: 
intikal edecek olursa tayyarec1 e'l 
ğe, boınbnları ve makinelitüfck1 ,.ı:ı 
riylc yer krtalarrna kar J t:-ı.11,.ıs 
ruzlarmdan başka ve fazla ol 1 •a 
rak düşman hatlarmda deyJ11iflı 
bir devriye vazifesi, dikkatlı b( lı 
fotoğraf servisi ve topcuva ):'tık· 
dım işleri de düşecektir. \'e •jıv 1 

o zaman, harbin ba~ladığı .' JB 
den bugüne kadar ikinci plı1 1 ; 11 
kalan ve hava ordular·ndaki tdıJ 
kilin.de bir fazlalık bulun t 
ğu hissini veren kesif tayyar~ 
!iği bırdcnbire ön plana geGc~. 
ve tayyareciliğin bu kı~m1 ı11 ~ 
him rollE'r oynıyaraı{ kunıll t·lı 
danhğının kararlan üzerinde t~. 11 
sirl olacak haberler tophyacı "1 
tır. ı 1ı 

D d t ')"(!it\ ı:.u :ı.ra a av ayyarcC'ı ı 'l'l'ıt 

Beylerbeyinde Kaldırnn soka
mdn S numarada. oturan Şilkrü 

Ozcakmak. dün beygirini sula.mı. 
ya götiirilrken hayvan kendisini 
iftelemiştir. Ş!lkrü Özçalonak 

ından yaralanın~. Nümune 
hastahanesin ekaldırılmıştır. 

Yurttaş: 

Lüzumsuz elektrik sarfelnılyelim. 

Sev~urk, ııt (A .• \.) - ~ıvu uıUda. 

raa servilılrı ıncnsup Amerikan mU. 
şabıtıen bugün Chpper tayyareslle 
ve Uzhan yoluyla Loııdnı.ya hareket 

etmlllerdtr. 
Bu mU,ab!Ueı arnsınu Baltımor 

\vruııadıı. terJllll< \'~ ı.t\rkçlll!ıc ihllsmmıı )lıpım!J olıııı tnhnıını IJ"Urll 
kadın ıın'atldlrı Bııyun Sru:ulet, dhn tıunıwıı•ıı 'J'lirlc hJ«llı1tl11hı mıı rlfııl n in 
"ücud:ı getirdiği rser erini '.J'tık .. ıın 0111'lnosuncfa canh maıılc nlıtı it l{liıtıh 
bir daveti hu:wrıırıdıı te hlr etmlŞtlr 

GörUnmh•en bir hedef üzerine 
topçll ateşini tevcih etrnek ic;iıı 
taY.vat-ecilerin liedt"fler zerinde 
hiç olımı~a on be.ş dakikalık bir 
zaman dola maları ve top<;unun 
ataoıığı her merminin hedefe na. 
zaran olan avk1r1h0"nı bildirerek 
hedefi to~u· atımları anısına a
ltncıva kadar qahşması ve ~nr:ı. 
Üa "'lk Sik isabetler! kontrol et· 
mesi ıcaeedt"cektri. Bu mecburi. 
vct tcpe;u ateşlerinin d<ıha kı'sif 
bir ııekilde, hedefe tevcih edile
bilmesi nqldasından ileri ~ele
cc kı ir. Cünkii tavvarc seri ve 
bôm}J ısını hedefinin kulünc 
kaotıı gölürcıı ve ıtörcrck bom. 
haı·ılırrıımt11ı 'RJlRn bir silrı.11tır. 
füıttil ôah::ı ileri ı;jdeı ek attı~ı 
bcmhalarm lı~lef i'zerinde :vap
ı rı te~il'leri de kontrnle imkfın 
bulıır. B'i1 'in bıınlıırn kar~t ton· 
cunun tek ve f;ı'tat ı·ok bliyük 
k•vmeti olar, bir tistiinliiği.i var. 
dı~. k! hu dl'l fazla miktnrda mer
rrıivi vıımr~a ve ~"inde götüre· 
bilmesidir. Bu suretle ates ke-.a. 

hima,·e \'e müdafa~ vnzife)rrıô 
den ba«ka, da:...:ı zıvade pı"1l ~ 
ve motörli.i kuvvrtlerle nıüı,teft11 8 
cahrırnrılnrda bulunacağı da d · 
slirıU\l\r. , 

Yrld 1'lln harbi in. ır~1en !l IB~ ~ 
htıb •r'erinin doğrtıluğu ilt? ırıe"' ·b 
herbine intikal etmesi t~ir ~ 
deı..,e. ta vvaı eciliğin ısti hdll ~· 
c.:rHlleri tnmamivl,. d.,-'Yi.ımis rıl ) 
"'ı\\ vP \•eni veni •afhalar ar_. 

DUğmeyl çcvfrmcyo UşenmiyeHm. 

Herkes böyle ihtiyatlı davranırsa, 

tonıarL'I. kömtir ve mazot tasarruf 
edllir. 

eıhhlye komıteııi ııefi doktor Vilyııntıı 

ve ın~ıgan enııılyel toşkilAtından yU'1 

ba§ı lkonaru bulunrnaktadlr. 

Bu "erı:jdı· urtl.ır. kl'tı>ıı l\zeıııw ı;ulıab ı>lbi'>Plt>ri. ı-ınJlf'İllll' rohhr, 
ta;\'' ı;rlıır, uı )• uı •r•ocin Dii ı•ıve.;h•r gö!ıtt•ı•ilınlştlr. Çu~ t-lblsPIPd ~t'<'" 1 • 

valrtlı•rı de ı:ı~ rıc~• ıliM,ıı.t \·ı• t.iu:•llrl ı• lbcdlyordıı. \ ı• !>Chrinıl~ılı• bıılııııttıı 

Oahlli;1 e \"eki!• vr l11U1ntul Vnli 'P IW.ledlyc iki 1 d<', hu r. erll'rr ılAlm gı; • 
tcrnıl..,, tP.şlıi: esıııısııııta or..ıdu oulı•nrnal< illlfutnıı lrnbul ı•hnl!ılf rdir. \"ıılm· 
nkl rı'~hn, iızrtlntlı• Hıı;1·1nı !'.-\ım'-ı·t:ıı ı rrlPrl bııll111t111 cuıılı ıruııılkıılı•rd{'n 

lklsiııl j:b!llernwl{tt'<. l,ı 

UT.USAL EKONOMi 
VE 

ARTTIRMA IUJJIU)IU 

Heyet, tiıgtıterede muJıU!lii uıınuı. 

ıtaınn Biynret ederek hava e.kmlarr 
esnasında belediye ecrvlslerınuı tııu. 

liyctınl tetkik edecektir. 

Tefrika numaruı: 12 ,.-----------------------ıııııiımı----·----------mıı.:mı----....,----..... , 
Ahmet Dündar buna icinden bi · 

raz da memnun oldu; yeni bir ş;y kuracak· 
tt ve adada bu da onun eseri olacaktı. Bu yenı 
bir şey mutlaka iyi bir §ey olmalıydi T ahsi 
sat vardı. Yardımcı bulup bulamayacağını 
diişünürken müdür: 

- Yemek servisi, binaların temizliği 
idare hizmetleri gibi işlere bakmak üzere 
ayrılmış bir ekip de vardır; ahcnmz, cırakla
rı ve ortalıkta hizmet eden b~ çoc~klar c. 
koldandır: sizin hastane icin lüzumlu göre 
ceğiniz hastabakıcı. pansımancı, filan gib' 
kimseleri de bu ekipten ayırırız; tabii siz ·on· 
lan yetiştiı:irsiniz. 

Dedi. 

5 

Ahmet Dündann arkada~ları nihayet 
müdürle adadaki dört memur olacaktı. Ceza· 
evi müdümtiniin iılenmiş kafası ve otoriter 
hali. daha ilk temastan itibaren saygı uyan 
dırınağa başlamrstı. Aradan geçen günler 
içinde Ahmet Dündar müdürün davasına 
gönül vermiş bir idealist olmakla beraber ay· 
m zamanda görün\i~teki sert çerôevesinin 

inde pek şefkatli bir kalp taşıdığını ve ye 
eli yüz mahld\mun en ufak derdi ile eyrr ay· 
n meşgul olarak kendisini onlara içten gö· 
nülden sevdinniş olduğunu gördü. Ahmet 
Dündnrm kafa mı daha ilk günden itibaren 
meşgul etmeğe baş!ıyan inzibat meselesinin 
SllTI Cla bu suretle cöziildü. Hakikaten her 
biri o1dt1 kca ağır suçlar i lem iş. asıcı kesici 
vurucu kim eler olan yedi vüz mahkumu 
bir kaç jandarma neferi ile hadisesiz idare et
mek bir "hfıdise" sayılmaltdır; zaten bu 

1 
Edebi 

_ roman 

ıandarmaların işi de hemen hemen mahkfun· 
lan İslanbuldan, Bursadnn getirip götürmek 
gibi postacılıktan ibaret kalıyordu. Buna 
rağmen adadaki memurlar bu kadar mahku
mun bu kadar zamandır hiç bir itaatsizlik 
gostc rırıediğinı söylüyorlordr. Ahmet Dlin 
dar kısa bir zaman içinde anladı ki mahki'ım 
lar müdürün her dilediğini gönül hosluğu ile 
verine g-etiriyorlar; onun kendileri icin ca· 
hşan ve iyiliklerini isteyen bir adam olduğu
na inanmışlardır, her birinin hatta hususi 
hayatına ait mtıhtelif vaziyetlerde mi.idi.iri.in 
aldığı tavtr ve hareket tarzı da mahkumlarm 
bu inamşda aldanmadıklarını gfü~termistir. 

Ahmet Dündar mi.idürün arkadaşlığın
da samimi ve tekellüfsi.iz görünmekle bera· 
ber kendisile başkaları arasında daima biraz 
mesafe bıraktığına ve hiç kimse ile laübali 
olmadığına avnca dikkat etti. O her şeye ve 
bütün nezaketine rağmen "amir" di. Genç 
hekim, belki de zaman geçtikten sonra o· 
nunla ideal arkadaşlığının kuvvet ve rabıta• 
sı kinde anlaşıp kaynaşabileceklerini düşün· 
dü. 

Katip hususi bir tiptir: yaşı elliye ya· 
kın, ince uzun, saçma kır düsmüş, alnı kr 
rışrkJarla dolu, kirpiksiz gözleri biraz çukur 
ca yuva\annda ebedi bir endişe ile fml fml 
dönen bir adam. Ötedt"nbcri adliyede katip
liklerde hulunmus. galiba lmralı tnemurlan 
na verilen maas farkının cazibesine kapıla· 
rak huraya gelmiş; kanunları, nizamları. bi.i
tün mevzuatı kitaptaki sahifesinin, madde .. 

-

'I aıan: 

REFiK AHMET 
SEVENGtL 

sinin rakamına varıncaya katlar ezberden bi· 
lir; lıafo:Reı kadar dikkati de kuvvetlidir; 
öp atlamaz, kanunsuz kitapsız yanlış iş yap· 

muz: usule riayette müsomahası yoktur; bü· 
tün bunlara rağmen ve galiba bütün bunlar 
dan dolayı dehşetli korkar: Ya sonunda me· 
suliyet getirecek bir iş yaparsa ... 

Mesuliyet fikri, ri.lyalarmm semasına 
kara bulutlar geren korkunç bir hayalettir, 
onun içindir ki lmralı cezaevi katibi Adnan 
Kafalı gündüzleri titiz, geceleri rahatsızdır. 
Müdür, dosyaların ve evrukın tanziminde 
modern usuller tutulması, fi", fihrist ve saire 
gibi yardınıcı defterler getirilmesini ister. 
Katip bunları müdür istediği için yapmıt· 
tır. fakat hiç bir zaman hiç birine müracaat 
etmez, knfnsı ona kafidir; hangi işten bah· 
sedili.rse edilsin bu İ§ hangi seneye ait olur· 
sa olsun. derhal yerinden kalkar: 

- Dolabın filan kö~e,_indeki filan doı· 
yanm filanca ::ıahif esine bakmalı 1 

Oiye mırıldanır, dediğini yapar ve iste· 
nileni vnkit ~eçirmeden bulur. 

Ahmet Di.indnr katibin iffetli, çahşkan, 
işine bağlı, iyi bir memur oldtığunu görüyor 
ve onu takdir ediyordu; fokat onunla iş 
mevzuu drsında hiç bir sey konuşmanın 
mümki.in olmadığım daha ilk tecrtibe1erinde 
an1adı. Dosyaletr katibin diinyasmı teşkil edi
yordu. Adnan Kafah onların arasında tenef· 
füs ediyor, onlntın havasında ya,ıyordu; si· 
yasi hadiselere, gi1nliik vakalara., ada d~ın
daki hayata ait haberleri rüya hali ile, can-

detektır. 

sız bakışlarla ve bir an evvel bitmesini isti 
yormuş gib: bezgin bir manzara ile dinler. 
sonra kendisinden cevap bekliyenlere kendi 
isine ait bn me~eleden bahsetmek suretilr. 
mukabele ederdi. Ahmet Dündar, katibe ah· 
baplığmm sıkıcı olması ihtimalini göze ala· 
rak yakla,mnkta fayda umdu: Bu suretle 
mahkumların maceralarını bir bir ogrenip 
tetkik etmek, dosyalarr karışhrmak, okumak 
ve aradığı neticeleri elde etmek belki de 
mümkün olacaktı. 

Muhasebeci Hüseyin Taşkın, kara, ku· 
ru, ufak tefek. titizlikte katibe taş çıkarta· 
cak bir adam. Gözleri hesap defterlerinin 
kara çizgileri üstüne kuvvetli projektör ıtık~ 
lan halinde çevrilir, santim kaçırmaz; i'i 
hayli gi.içtür, meşgul olduğu, tutmağa mec~ 
bur olduğu hesaplar çe itlidir ve oldukça ka· 
rrşıktır i fakat Hüseyin Taşkın, şimdiye ka· 
dar hiç bir aksaklık göstermeden bu işde 
muvaffak olmuştur. Hususi hayatında, ah· 
baplığrnda, batkalarile temasta adındaki 
mananın zıddma olarak gayet ölçiili.i, muva· 
zeneli ve hatta his bahsinde bira% da hasie· 
tir; kimseye kar§ı muhabbet gösterdiii gö· 
rü1memiştir, Ahmet Dündar bir defa onun· 
la konu9urken mahkOmlardan birinin acık· 
h macerasına itaret ederek laf an!lemda ıef · 
kat ve merhamet göetermi9, muhu!~iden 
!tU cevabı almnştı: 

- Etmeseydi, bulmasaydrt 

Bu söz genç hekimi sonralan u~n l:)oy
Ju dütündünnüttli; bir yandan ha,in bir ha 
kikati ıhtiva etmekle beraber öteyandan mu· 
hasebecinin duy~ hayatma hakim olan za
lim kuruluğu da bütün açıkltğı He ifade edi· 
Yordu. 
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OCrOp 'Gşlindlkçe: 

Zevkteki korkunç sukut ! 
Belediye odun istihsal mmta
kalarma memurlar gönderdi 

Bo$tancıda 
Bir tramvay bir 

arab;lyı parçaladı 

Ara s.ra revremizde bir fikir çıngcne derisidir. Kayış baca.k.lı 
fırtınası kopar. Anıketler yapılır, me~in yanaldı k;ıdınlar bu uzvi 
tan~ış kimseler, billurlaşmış sefaletlerini. kemal örnekleri gi- · 
şahsıyetler sorguya çekilir. bi önümüze seriyorlar. 

Çoğunun mevzuu, şiir ve sa- Gösterecek güzel. taze ve a.. 
nattır. Dünyada en betbaht mü. lımlr hic:;bir ~e'ı · ri < · ·'1adığı hal. 

A b .1 b' l na.kaşa da. bu olsa gerek. Çün- de. bilmem ki nl<:.-. ,boşuboşuna 

Odun tüccarlarının iddiaları 
mahallinde tetkik olunacak 

ra acı ı e ır yo cu kti bir "yok" un üsttinde yapılı- eteklerini kısanrp. yakalarn11, 

ağır yaralandı yor. karmlarma kadar açıyorlar! •.. 
Dün öğleden ~nra Bostancı. Harputl Ya boyamslan?... Hele boya-

da lbir tramvay ile araba çarpış- Yut! nrşlarr!... Rengin nasıl kepaze e. 
ması olmuş, iki kisi ağır suret- Tut! dildiğini onl:ırm mıratlarmda 
te :var-alanın ı;;tır. Put! p;ördük. 

Odun fiyatları e.!.rafındaki. tet
kikler devam etmektedir. Bu 
maksatla ıbe!ediye iktisat miL 
dürlüf,ü tarafından odun istihsal 
mmtakalarma ibir memur gön
derilmiştir. Bu memur, ıstih~al 
mmtakalarmda odun kesimini, 
stok vaziyetini, m:;.!iyı:t fiyatla
rını t.etkik edecektır. 
Malıim olduğU üzere odun ta_ 

ci.rleri, fiyat murakabe komisyo
nu tarafından ibka ıedilen odun 
narkın,.-ı füraz etmi~lerdir. 

Fiyatların yeniden tetkikine 
~bep, bu itirazlardır. 

Od.uncuların itirazına nazaran 

Tramvaylarda 
tenzilath gitinenin 
yolunu bulanlar 
Diin biri 20, diğeri 5 

gün hapse mahkiım oldu i 
Son günlerde tramvaylarda 

tenzilatlı scy:.:.hat yolunu bulan 
iki açıkg-öz sahtekiı.r yakalaruı.uş 
ve mahkemece cezal::tndırlmış
trr. 

Bunlardan Halil adlısı. Mü~
ta.k isimli bir talebenin tram,·ay
da. pasoswm çalmı~ ve üstünde.. 
ki ttSini kopararak kendisinin· 
kini yapıştırmış, kullanınıya 
lba.~lamrştır. Halil nihayet bir 
kontrol sıra-;mda i& anlasılara~ 
yakalan.TUış ve asliye sekizinci 
ceza mahkemesince 20 gün miid. 
detle hapse mahkfun edilmiştir. 

Diğer suçlu Hasan ise yerde 
bulduğu bir talebe pasosuna ken 
di resmini yapıştırdıktan iba.şka 
hiç bir şüpheye Ut,,°"ramamak için 
resmin üzerine toplu iğne ile bir 
tane de "T .. harfi yapmıştır. 

Bu da yakalanmış ve asliye 
yedinci ceza mahkemesi taraf m
dan 5 gün müddetle hapis cezası. 
na çarpılm ştır. 

Kandıra ve havalisi odunları, Is. 
tanlbulda !bir toptancıya 354, Ru~ 
meli odunları ise 421 kuruşa mal 
olmaktadır. Birinci cins odunlar 
için ise geçen sene kabul edilen 
nark miktarı toptan 350 pera. 
kende 435 ~ruştur. Od~ncular, ı 
geçen senekı nnrkm idare etrni
yeceği yolundaki iddialarına nak 
liye farkım sebep g-östermekle. 
dirler. 

Tetkikler bittikten sonra fr 
y<ıt murakabe komisvonu bu 
nark işini yeniden tetkik edecek. 
tir. 

Meclis Reisi de 
Nafia Vekili geldi 

Büyük Miı1et Jvleclisi Reisi 
Ah.dülhalik R"' rıd,ı ilf:: Naf;a Ve
kili General Ali Fuat Cebesoy. 
dün ;;,a,::ah An.1<aradan şehrimi~ 
gelmişlerdir. 

Murakabe kursunda 45 
kişi rnuvaffak oldu 

Şehrimizde 2 haziranda ~ılıp 
21 temmuzda ıbiten birinci fiyat 
mttralta.be kursu müdavimleri. 
nin imtihana tabi tutu1dukla1·r 
maltı.mdur. 

Yflpılan tahkikattan anlaşıl- Şeklinde bir $C'kilsizlik Ye ma.. Elmacık kemikleri üstünde. 
<lığrna göre hb-disc ~yle cereyan nasrzlrk örneğinin. şiir diye öne domates kabuklarını andıran ka
etnfr~tir: sürüldüğü bir qağda, şiir ve tı ve yapn?kan bir civa kuruyup 

Öğleden sonra Bostancıdan 8anat münakaşası yapmak, ağla- $ahrem ~ahrem çatlıyor. Dudak-
Ka<lıköye gelmekte olan vatman nılaca!c bir mas1rnrahk olur. ları da marmalatla sıvanmıstır. 
Fadtlm idaresindeb Bostancı _ Bu şii:- vebalarından iiri: Bu dudaklarda tebessum. feci bir 
Kadıkö;1-· tramvaYJ, birdenbire ö- - Bizi ani::- ma!~ icin \ ahşi ka- takallüs o1uyor. 
nüne çıkan tek atlı pir arabaya vimlerin dilini ve Hind felsefesi. Şapkaların bazısı 1biık, bazısı 
&İddetlc çarpmı~tır. ni biln1 ek lazımdır. saksı, çoğu da saçaklanmış birer 

Müsademe sonunda araba bir Demişti. Bu bin kıratlık tı- devrim halattır. 
kac metre sürüklendikten sonra marhane cevheri karşısında, Pabu.;larma .R'clince, bunları, 
de\Tilıni~;. paı-ça par<;:.>. olmuştur. doğrusu akan sular durur ve ce- başlrbaşma. bir zevk faciası sas-

Kaza esnasınJa arabar.ın için.. hcnnem donar. tnak yerinde olur. Hame.m ta-
de bulunan aı abacı Osman ile Biz, şiir \'e !;':ınatı medeniyet kunyasma benziycnlcri var, !bun. 
henüz hüviyet' tesbit edilemiyen üstüne kurulmuş ruh abide.d di. lar vaktiyle sakatlıkları örtDl'ek 
bir kadın volcu. muhtelif \-erle.. Y~ tanrmıştık. l\leğer o vahşi için, ta~anlan !beslenerek yapı.. 
rinden ağır surette varalanmış- kabilelerin elli altmı~ kelimelik lrrdr. Bır ibacağr ötekinden kısa 
lardTr. :.amusu ile yazılır ve Hind fel- olan talihsizler g.i,er ve aı.."Sa-

Yaralılar hemen Nümune Jıa.c: sefosiyle ayarlan:rmrş. ~aırt:ın kurtulıınya- çalışırlardı. 
tahanesine ka ldıı·ıJmış. vatman Fak&t korkunç sukut, yalnız Şı.mdı, kadnılnr, birer gönüllü 
ya.kalannustır. siir ve ı:>anatta değildir. Kor~ topal oldU.lar. İşkence aletlerine 

T-ahkikata. Csküdar mtiddei· sukut. bütün zevk kanallarında. benziyen btı biçimsiz, iğrenç 
umumi muavinlerinden Orhan el 1 kirli ze!ıirini akıtryor. Hatta bir pra.nga.ları seve seve taşryorlar. 
koymuş, tahkikata. başlamıştır. 1 bakrma, şiir ··~ sanatta gördüğü- Eskiden külhanbeyleri oeket-

ımüz aiçahş, biraz da bu zev'k le:rini omuzlaıma atar. öyle ge. 
Bir çocuğu dövmek İçin dü.şü~ünün bir neticesidir sam.. zerlerdi. Bu sene de kadınlara-

• LI~- l .., yorum. nd · 
ev~ ~ıren maı:.Kum o au erkekli. dişili gtnçliğin krliklarr- ?"MI a ı.şte ibu canını şey moda . ı: atıhte, Hacıka<lm v muhalle- na şöyle bir bakınız. hükmümün oldu. Külhanbeyi kadın .... Artık 
sırJ:.e. Sa' bunhane. ~!t~~a otu: delillerini bulursunuz. Her yeni zevkin ne hale geldiğini siz düşü
;ı an ~ ) aşında Nbdulkadıı ad~n şeyde, bayağılığı aşan, onun da nün. Bu kadar kabalaşan ruhlar. 
da bız: çocuk, geçenlerde arl~a- altına düşen drkin bir zevksizlik dan şiir gibi nazlı ve yüksek bir 
dac:larıylıe kunduracı .Ahmet Ak. var. varlık doğar mı hiç!.. 
soyun evi yanında oynarken eve Mesela: "ten" de ideal renk, Hakkı 3ıllıa Cezam 
bilişik kuru otları tutuşturmuş. ============================;::::===========b=-' 
tur. Bunu gören Ahmet Aksoy: 

- Eyvah, .evi yakacaksınız .• 
feryadiyle çocukların peşlerin
den koşmuş ve .A:bdillkadirin evi
ne kadar takip ederek içeri gir
miş, çocuğu dövmek istemiştir. 

Sebze tohumunda 
ihtikar mı? 

Geceleyin çanta kapan 
adam İmtihana iştirak edenlerin ev. 

rakı, Ticaret Vekaletine gönde
ıiimL::ıti. I Iaber aldığııruza göre 
imtihanda ·ı5 kişi muvaffak ol
muştur. Bunların tayinlerine ge
çilmiştir. 

Bir cocuk otomobil 
aİtında kaldı 

Çocuğun ailesi işe müdahale 
etmiş ve Alımet Akooyu haneye 
taarruz suçundan adliyeye ver
mişlerdir. 

Fiyat murakaba bürosuna. ya.. 
pılan bir ihbara nazaran seb?.e 
tohumu fiyatlarında sebepsiz lbir 
yükseliş vardır. Büro. sebze to. 
humlanm tetkik ettirmiye 'baş. 
lanuştır. Bu işte iıhtikfuoa. teşeb
büs edenler, adliyeye verilecek· 
tir. 

Pakize adında genç bir kadın 
dün gece saat 11,5 sıralarında 
Sultanahmet parkı kenarından 
evine doğru giderkeı'I, karşısına 
Ahmet aıdmda birisi çıkmış ve 
elindeki çantasını kaparak kaç 
mıya başlamıştır. 

))ün A:hmedin duruşmasını bi. 
tiren asliye sekizinci ecza malı. 
kl.-mesi kendisini 20 gün mC.ddct. 
le lıa~e mahkQm etmiştir. 

Haşlanan çocuk öldü 

Bu vaziyet karşısında §3..;..:crran 
Pakize. Alhmet çok uzakhışma.. 
dan kendine gelmiş ve bir taraf 
tan bağırıp ça.ğınnrs. bir taraf 
tan da. a.rkasmıdaiı koşmuştur. 

Mübadil bonosu sahte- Karagümrükte, Çınar sokağın- Kızın feryatl<ınna yetişen ibir 

Dün, Bcşikta5ta Muallim :Naci 1 

sokağından gecen Şükrünün oğ
lu 8 y~mda Mehmet. şoför Sa... 
minin diart..~indeki 2052 numara. 
lr otomobilin altında k:ılmıştrr. 
tKocuk muhtelif yerlerinden ya
ralanarak Beyoğlu hastahanesi
ne kaldrrılmıı:. şoför yakalan· 
mıştır. 

karlığı davası da 14 numarada oturan Hüseyi- polisin, Ah.medin önüne çıkarak 
.Niıhat Ozkoyuncu ile arkad* nin 4 yaşındaki çocuğu tlter, ev- kendisini yakalamasr ile bitmiş

Iannın mübadil bonosu ii7.erinde velki gün evde oynarken an.MI- tir. 
yaptıkları salıtokirlxk daıvasın. nm dikkatsizliği yüzü.nelen man. İçinde 2,5 lira ibulwıan c:anta 

kabiJlyctlnl artıran ı-ıartlara bağlı. diln de ikinci ağır cezada devam galda kaynıyan tencerenin üreri- Pakizeye verilmi~. Ahmet de 
dır. Halbuki bu~ün. 1ir zamanlar Yerli nişadır çıktı otnnmuş, ta.hliye i.3tiyen bazı ne diişmü.c;, muhtelif yerlerinden cünnü meşhut müddei umumili-
dünyayı taksim ede , rahat n~- Piyasaya yerli niş:ıdır çıkanı. maznunların talepleri reddolun- a~rr aurette yanarak kaldırıldı- ğine teslim edilm~ir. 
fes alan Anupa b•1 t:tl•simı kafi mıya başlanmrstır. Bu niı;;atlrr. muştur. ğ' Eff'at hac:tahanesinde ölmü.s- Bir kayıkçı ağır 
görmiyerek kemli etini, d<>risini, ıra. ecnebi malı nişadırlarınd::ın Muhakeme tetkikat için 8 a· tür. yaralandı 
kemiğini yt"IDektedir. daha ucuzdur. Yerli nişadır i . ğustosa bırakılmrştır. Çocuğun cesedinin defnine Tozkoparanda "Atlı" apartr-

Böyle bir haleti ruhiyenln doğu. mal eden müter.eb '... is. her ay i · Altın Fiyatı ruhsat verilmş, annesi hakkında manmda k.apıcmrk y~ Dur. 
ra.cağr iıkıbet malflm d<'ğildir. mal ettiği nişa.dır miktarmı mu• Dün bir altının fiyat 25 lira dikkaThizlik suçundan takiıbata sun, dün bodrum katnia inerken 

SADRl ERTEM rakabe bürosw1a bildirmektedir. 10 kuruştu. · girişilmi.ı;tir. ayağı :\ta.yarak dfu1müş, eamlı ıra. 
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- Şehre kadar mı? .. 
- Evet!.. 
Seniha biraz rlüşiindü. O da 

Hakkıya bir parça daha yakın 
olmak istiyordu .. Ondan intikam 
almak istekleri kalmamıştı. Ce· 
vap verdi: 

-Yürürüm .. 
Artık durmrya lüzum yoktu. 

Yürüdüler.. Yoku~ aşağı, orta • 
smda beyaz renkli bir ,bandla iki. 
ye böhinmüş, kenarları çimli ve 
çiçekli asfalt yolun kenarından 
yürüdüler.. . 

Tek tük ı;~lip ge<;en otoonabıl
lerin farları yanmrya başlamış. 
tı. Bunlardan bir iki tanesi bu 
iki gencin yanında durdular ve 
şehre götürmek teklüinde bul~ 
dular. Fakat Seniha isteınedı .. 
Hakkının kolw1a dayanarak yü· 
rümek. Napoliyi kuş !bakışı gö. 
rerek yavaş yavaş ve döne dol~
şa şehre doğru inmek hoşuna ~ı. 
diyordu. Kuvvetli bir ay rşı~ı, 
hafif bir rüzgar ve prüssüz bır 
deniz .. Bunların mevcudiyeti kar 
şısında kolkola girmiş iki gen. 
cin kalbleri çırpınıyordu. ~ev. 
mek, anlasma.k ihtiyaciyle yanı
yorlardı.. Bu duygular Sen.iha.yı 
Hakkıya, Hakkıyı Seniha.ya yak. 
laşt.ırryor.. Binibirlerine !bir vü. 
cut gibi sokulmuş, kaynaşm.ış 
yürüyorlardı. 

Seniharun isim günüydü. Tam 
bir ay sonra, lıaziran!n yirmi bi
rinci günü de Hakkı ile evlendik. 
lerinin yıldönümü olacaktı.. On 
bir aylık evliydiler. İnat, kavga. 
münakaşa. şaka ve nihayet arzu. 
lar karşısında dik kafalrlık kal
mamıştı aralarında. Senih.nm 
yuvasma bağlılığı. Hak.kının ka
rısına sevgisi bı.ı aile arasına bir 
dedikodunun ka.nşma.sına mey. 

,/ • " 1 .ııı.,.ı .. ....... ~ ,, ... ;i>-. .... '. .. " -· 

VAZAH: lfMAH AHIS"AL 

dan vermı~cek iiadar kuvvetliy
di. Fak~t ne<len,se, Hı:ı.kkı biraz 
kıskançtı. Biraz, çünkü hiç kim. 
scyi kıskn.nmıvan Hnkkı Faik 
beylerin şu züppe kaba yiğenin: 
çekemiyordu bh· türlti .. 

Akşamla iberaıber köşkün salo_ 
nu davetlilerle dolmıya başlamış
tı .. Faik bey, Osman bey ve dok. 
tor gibi candan aile dootlnrı briç 
masasınm b~ma oturmuşlardı 
bUe ... 

Ote köşede Jale, Hatice ve d:ı.. 
ha iki arkadaşı ibaşbaşa vıcrmiş
lerdi. Ya günün modalarından, 
ya köye yeni gelen kiracrların 
!<I?.:ından yahut <la ve büyük bir 
ihtima1le Kayanın :yeni kapris. 
!erinden balırediyorlardr. 

Büfenin yanın.da Ka~·a , Rez.. 
zan ve Seniha ayakta konu.şu -
yorlardı. Seniha Kayanın uzun 
zamandır meydanlarda olmadı
ğından şikayet ecıiyordu. Kaya 
kendini müdafaa etmek mecbu. 
riyetindcydi. 

- İlahi Seniha hanımefendici
ğim. dedi.. Bir hafta ortadan kay 
boluşumun muhitimde bu kadar 
dedikodu C:oğurabileceğini tısav 
vur etmiyordum, bu benim için 
adeta bir iftihar vesilesi teşkil 
edecek. 

Rezzan atıldı: 
- Sizin farkında olmadığı • 

mz bu hal tabii olarak ağy. lar -
da dolaşıyor. 

Seniha 13.f m mevzuunu değiş. 
tirmek h~tedi. Çünkü miinakaşa. 
bir ba!'l.ladı mı sonu berbattı. Ka. 
yanın avukat çenesi, ReZ?..anın 
münakaşa arıyan ta:biati işi çığı
rından çıkarabilirdi. Bunun i . 
çin 1?-riç masasına doğ-ru balrtı: 

- A.1ı! .. Affedersiniz çocuk _ 
lar .. Faik ~yi ve etrafındakileri 
unuttuk adetr.. .. Onlar da brice 
o kadar dalmışlar ki burunları -
run uçlarını görece~ halleri kal. 
manuR, gidip şunları ayıltalnn 
mı dersiniz? .• 

Ka} a da bu fikre iştinı.k etti. 
N'ed~n Kaya Senilıava karşr da. 
ima uysal hareket Ôderdi. Sent
hanın bütün arzularını ve teklif. 
lerini hüıımetle karş•lardı. Belki 
bunu görenler ve se-zenler dedi. 
kodu yaparlardı. Fakat dah~ zi
Çünkü Hakkı Kayayı hiç sev. 
ya.de Hakkının C'ant srkılrrdı ... 
nıezdi. Derhal atıldı. 

- Emredersiniz !ıanımef endi. 
Bu arzuyıı bendeniz bir emir te. 
lakki ederim. Her zaman icin de 
hizmetinize hazır hulunduı'fumu 
tekrarlaımak fırsatım bulduğum.-

dan balıtiyarlığrmı sa.klıyamıya. 
cağını. 

Bu iltifat o kadar yüksek ses. 
le söylenmişti ki, dalgın zannedi
len briç masasıtıdakilerin bile 
nazarı dikluıt.ini ç~kti. Hele Ka. 
yanın amcası Faik bey kenilini 
tutamadı: 

- Maşallah Kaya yavrum.. 
Bugün gene avukat tarafın ha.. 
rekete gecmiş. Nefes almadan 
konu.şuyor, iltifat saçıyorsun .. 

Y aradılrşından şakacı ve ha -
yatı dümdiiz gören Faik bey bi. 
raz da takılmak istedi: 

- Çapkın, bazı def al ar da dut 
yemiş bülbül gibi susar .. Ağzın. 
dan laf almak, bed~viden onluk 
koparmak kadar güdeşir. 

Kaya utanır ı;:ibi oldu. Yanak
ları kızardı: 

- Böyle söyleme amr:acığım .. 
Gerek :l\fahmut beye, gerek Hak. 
kI beye ve gerekse Seniha. hanı. 
mefendiye karşı sevgim -re bağ· 
!ılığım fazladır. Bunu her frr. 
satta tekraı-lar, dururum. Bunun 
doğruluğuna beraber bile yemin 
l"<ieıbiliriz. Çünkü ne sizin. ne de 
benim başlarımız ağrımaz. her 
halde ... 

Seniha atıldı: 
- Teveccühleriniz efendim .. 

Buna bizim de inannnrz var .. 

Kayanın Mahmut beydı.m söz 
açışı, Faik beyi harekete getir -
mişti. Yarım saattir daldr:{I o -
yuudan ancak kendini toparlıya. 
bilmişti. Senihava sordu: 

- Bakın iyi aklıma geldi Se. 
niha hanını kızını .. Mahmut bey
den bir haber var mı?.. Ne za. 
mnn seyah~tten dönecek .. 

Rriç masasında oturanlardan 
Osman boy de sör.e karıştı: 

(Devamı fJar) 

külmüştür. 
Bu suretle muhtelif yerler.in· 

den yaralanan Dursun,, ibaygm 
bir halde Beyoğlu hastahanesme 
kaldırılnuşhr. 

Telsiz istasyonu etra
fındaki tetkikler 
tamamlandı 

Galatadaki yeni yolcu salonu. 
nun en üst krsmmda büyük bir 
telsiz istasyonu kurulması karar. 
la.şmıstı. Bu. husustaki tetkik
ler ibitirilmiştir. Tahsisat verilir 
verilmez derhal faaliyete geçile
cektir. İstasyon ibittikten sonrn 
yolcular, vapurlartlan bu telsiz 
vasrtasiyle istedikleri yerle mu
habere edebileceklerdir. 

Yirmı yıı evvelki Vakııl 
12 Temmuz 921 

Müsaade 
Mevaddı Tıbbiye ve sıhhiyeden ba

his Osmanlı \e ecnebi kitab ve rlsaill 
mevkutenL-ı serbestl-i dJhullerine mu. 
saade oııııımuştur. 

::E Pzaar Pzaartesi - 13 Tem. 14 Tem. > 
~ er: Oem.iUıır 18 Cmıı.Sbır l 9 
1- Hızır: 69 Bızır: 70 

• 
Yakltl\U \'uat) Ezaw \ 'aeat llaDJ 

Göaefba 
6.S9 8.58 IU-0 9.00 

dn:ı.11,tı 

Öğle 18.19 4.88 Lı.20 4.89 
_iı.ı-.ııı 17.19 8.88 11.19• &as --
Akşam !0.41 U.00 20.fO ı:uo 

Yataı .2%.89 1.69 ı:us Llı8 

İm8ak S.%5 IU4 Uf! 1.411 



Mareşal Man
nerhaymin 

• • • 
emrıgevmısı 

Büyük 
Finla diya 

bizi bekliyor 
Hebınki 12 (A.A.) - FinUllıdlya 

Ordul'3.rı başkuuıandanı mareııaı Man 
nerha.ym aşağıdaki emriyevmlyi neş 
retml§tlr: 

1913 istikU\.1 harbi esnasında Ka
reli ve hudut Finlerine demiştim ki: 
Karell ve hudut Finlileri kurtulmadan 
kılıctmı km rna koymıyacaıtıın. Vlena 
..,. .A.ımwı vil~yctlerl bu vaadin talıak 

Bulgaristanın 
fevkalade bütçesi 

4,5 milyar l~vahk 
ıa yiha meclise 

verildi 
ısotya, 21. (A.A.) Ofl: 
Bulgar maliye nazırı 4 buçuk mu. 

yar levaya baliğ oıan bu sene tev. 
kall\de bütçesine ait kanun ıa.yUıası.. 
nı mecllse tevdi etmiştir. 

Bulgar hariciye nezareti Bratisl.a. 

vada bir Wulgac elçillğt tesis edilece
ğini ~Ud1rmektedlr. 

Peru-Ekuatör 
ihtilafı 

kukunu 22 e:.ne beklediler. FiıılAndl. S.'\llrlago • ŞllL 12 (A.R.) - Peru 
ya K&rellsi de ki§ barbindenberi bir ile E'.cua.tör arasındaki ihtilA!m halU.. 
ı.açuk senedlr bunu bekliyordu. Yeni ( ne doğru ilk adım olmak U.Zere her 
bir gti..'l geldi. Kareli ayaklandı. Saf.. iki tara.fm kltalarmı geriye çekmeleri 
lanmn arasında. onun taburları baro- husus1ınde. Brezilya ve Arjantin tara.. 
ket ediyor. önUmUzdeld., Karelinin fmdan yapılan teklif hak.lı."1Dda Şili 
h9rriyeti ve bQyUk FınlAndiya btz1 hUkuıneti cevabını vcrm~tir. 
beldiyor. ŞW hükfunetl, bu teklifi ilham eden 

.A9kerler, ytlkl'lek sebeblerl tamamile tesll>.n et. 

Geçeorğlnlz toprak, mukaddes bir 
tnpralrttr. M'.Uletiml.Zin k&nile yoğu. 

J:ldmııjtur. Sizin zaferiniz, Karellyi 
kllrta.racaktır. lcraatın121 FinlA.ndly& 

ICl?1 bQyllk ve mesut bir istfkb&l ktıra. 
caktı:r. 

Helsinki, 1! ( A.A.) - Finlan
diya resmi istiihbarat bürosun
dan tebliğ edilmiştir: 

Doğu - cenup hududunda, Jre. 
gi:r ve topç ufaaliycti kaydedil. 
miştir. Düşman mütemadiyen in.. 
san ve malzeme rkayıbetmiştir. 

Etla.hdenpohja. ir..ika.metinde 
işgal edilen arazi yuvarlatılmı:ş
tlr. 
Şark hudlırlu gerisinde ha.re. 

W sistemli bir surette devam 
etmektedir. Ruslar, Stalin.in enr 
ıi mucibince, ~illıken bütün 
meri yakmıya tevessül etmişler -
., de birçok evler sağlam bir 
balde elimize geçmiştir. Hava 
istikşafları neti~inde düşma.. 
nm hiç bir askeri harekat olnu
yan bölgelerde de evleri yalanak. 
ta tahrip etmekte olduğu tesbit 
edilmiştir. 

Deniz kuvvetlerinin faaliyeti 
son günlerde dü.~m deniz 
münaıkalatını kesmiye ve Finlan
diya kara sularında deniz mUna.
kalfitıni temine münhasır kal
mrştır. 

Şark hududu yakmında ve 
Hanko bölgesinde devriye ve 
topçu faaliyeti devam etmekte
dir. 

Tayyarelerimiz trenleri, mo • 
torlü kolları ve askeıi kampları 
bombardıman etmişlerdir. 
Düşmanın hava faaliyeti QOk 

hafif olmuştur. 

icabında 
Leningradı 

tahribe 
memur 

Bir polis 
ordusu 

Helslnki 12 (A.A.) - Ofı bildiriyor: 
Lcningradda maham polis ordusu.. 

nun filtirleruıl ne§l'etmek uzere yeni 
blr gazete intişara başlamıştır. Bu 
polis ordusu eski thtildle i.,ştirak etmiş 
olan bı!tün eski muhartpıerden müte. 
,,ekkflıl!r. Vazifesi, düşman geldiği 

halde t>er şeyi tahrip etmektir. Lenin. 
grada hhrip taburları teşkil ederek 
fabrikalarda sabotaj yapmak istiyen 
fallle.ı1. yalan .havadis neşredenleri 

w firarileri ortadan kalc!ınnıık vazi
fesi tflhmfl edllmlştlr. Bu emirde. 
tahrip taburları bulunnıryan yerlerde 
milcrimJeriıı fabrikalara ve kolkozla. 
ra teslim edilmesi ve b!Warm icinde 
daima bu taburlara mensup müfreze. 
ıer bulunacağı bildirilmektedir • 

Ordu bakkmda yalan havadis ne~
redenleri.n bilhassa tehlikeli oldukları 
emirde tasrih ed.llmekte:iir. 

mekle beraber Peru ve Ekuatör hU. 
kQmetlerlıMı böyle bir teklit yapılma. 
dan evvel bu !ki hükUm.cte mümasil 
hAdiselerin tekerrür etmeme.si için ı.. 

cap eden tedbirlerin almma.smı ıruv. 

vetle tavsiye etmek l!zmıgeldiği mO.. 
talea81Ddadtr. HususUe ki ihtilAf öyle 
ciddi bir mahiyeti hıı.lz değildi. 

şuı hük1llnetı. ancak bu p.rtladir 
ki mtışterek gayretlere iştirak etme 
ğe h&Zir olduğunu bildirmektedir. 

Taymisin .tekzibi 

Cörçil 
Almanyanın dünya hari
tasından silinmesı lazım

geldiği hakkında 
beyanatta bulunmamı§ 

Lonctrn, l! (A.A.) - Ta.ymts ga.. 
sete.si, Alınan propaga.nda.smm iddia. 
lan hUa!ma olarak Almanyanm dün.. 
ya bari.tasından slllnme.sı JAzrmgeı. 

diğl .hakkında 1915 te Çörçilin hiçbir 
mülA.k'ltmı neşretmemiş olduğunu 

yazmıı.ktadtr. 

İngiliz ve Amerikan 
filolarının işbirliği 

Amerikan bahriye 
encümeni azası 

Bunun Almanyaya karşı 
bır harp hareketi 
olacağı fikrinde 

V1a3tngtoo, 12 (A.A.) - lns ajanaı 
ıı.maıı Amerika. ve lngtllz fllolarmm 
teşrtk.l mesaisi hakkında vaki olan 
teklife bahriye enciimen1 azasmm tik 

rint sormuştur. Azanın ekserisi Çör. 
ç'..l tarafından yapılmış olıı.n bu teklif 
aleyhinde bulunmuşlardır. Ayan azası 
arasında umuml tildr, böyle bir tecı. 
birin Almanya aıeyhlne mtlteveccih 
bir harp hareketine muadil olacağı 

merkezindedir. 

Nevyork limanına 
mayn döküldü 

Vtışington, 12 ( A.A.) - Bah. 
riye nezareti Nevyork limanı 
methaline mayn döküldüği.in~ 
bildirmektedir. 

VAKiT 
Daıma halkın menlaa
tinı düşünür, her sayı
sında en seçme vazrlar 

ne!Jreder 

GÖZ MÜTEHASSISI 
Kemal Tarkan 

Pazardan başka tıer gtiD 
öGLEDEN SONRA 

Taksım, KameT Palas 
1 nci kat 

Telefon: f9818 

Sovyet tebliği .................. 
iKi GüN iÇiNDE 
179 Alman 
tayyaresi 

Tahrip 
edildi 

Moskova, (A.A.) - Dün akşam 

neşredilen Sovyet teb11ği: , 
11 temmuzda cephede mühim btr 

değişiklik olmamıştır. 

Hava kuvvetıerimiZ mütemerkiz 
darbelerle dtlşmanm Zll'hlı ve moWrıtl 
cUznta.mlarmı imha etmiş, düşman 
bava. kuvvetleri.ne, tayyare meydama.. 
rında taarruz etmi§ ve Ploestiyt bom 

bardıman eylemiştir. 

Yapılan tetkikat neticesinde ea.blt 
olmuj tur ki, hava kuvvetlerimiz, 9 
ve 10 temmuz tarihlerinde 179 dfiş. 

ınan tayyaresini tahrip et~lerdir. 

Belgradda bir hü
kOmet kuruldu 

Harbiye ve Hariciye 
Nazırları yok 

Berlin. 1~ (A.A.) - Hususi 
muhabirimiz -yazıyor: 

Belgratta.ki Alman askeri ko. 
mutam dokuz azalı bir Sll'p hU:
kU:meti teşkil etmiştir. Reis .At
şimoviç. hiikftmetin S:ırlbistanın, 
yeni A vnıpaya iltiha.kı ~in etin
den geleni yapacağmr kxmuta.na 
temin etmiştir. Kabinede harbi
ye ve hariciye na.zrn yddıur. 

Yugoslavya 
Rusyaya yarılım 

edecek . 
L<:mdra. 1! ( A.AJ - Yugtı9" 

lav Başvekili General Simoviç, 
Rusya.ya yapılacak yardım hak
kında Ingiltere hük\mıetiyle Y~ 
goslavya hükiimeti aram;nda tam 
bir mutabakat bu.lundllğumı be.. 
yan etmiş ve ~1 ile Edenin, 
İngiltere hükumetinin müşterek 
düşmana ka:rşı: Rusya.ya. miim
kün olan bütün yardıımı yapa.ea. 
ğı hakkında söyledilderi s~eri 
hatırlatarak Yugoslav hükUme
tinin de ayru :yolu takip edeeeği
ni kaydetmiştir. 

Suriyede harp 
durdu 

(Ba.8 tarafı 1 itıcftleJ 
Kudüs, 12 (A. A.) - Bir Vişi 

murahhas heyetinin, milt&reke 
şartlarını görüşmek üzere, mü.tte
fik hatlarından geçtiği aalAhiyet
tar bir m.enbadan bildirilınek.te • 
elli. 

~*· 
L<mdrcı, 1! (A.A.) - Röyter 

ajansının diplomatik m~ri
nin 'öğrendiğine göre, Surıyede 
muhasamatın tatili Londrada 
Mdiseleri yakından takip eden
ler için bir sürpriz olmamıştır. 
General Dentz'in birkaç gün ev
vel muhasamatın tatili hakkınr-
daki müracaatı Vişi kuvvetleri. 
nin ezici müttefik tazyikine kar
şı artık tutunamıy~caıklarını ve 
Vişi hüCtmetinin bıraç hafa mu. 
kavemet etmekle Alı:n.an efendi
leri karşısında zevahiri kurtar
dığını açrkça göstermekteydi. . 

Vişi müttefiklerin mutedıl 
şartlarım reddetmekle teslimi. 
yetin mesuliyetini General Dent
ze ve mahalli Vişi makanilarma 
yüklemiştir. 

.Ka.hlre, 12 (A.A.) - İngiliz 11.. 

mumi kara:rgiı.hı tarafından lbu ak. 
şam ~en ibiusuai tebliğ: 

Müttefiklerin m.ümCl!l6ill..Ue VL 
şi mümeMilleri arasrndak.i görüı -
meler memn.uniyet.i mucip bir şe
kilde deva.ı& eylemekte, fakat ba. 
zı teferrüa.t hen.tiz halle muhtaç 
bulunmaktadır. Buna intizaren ıınu 
ha&.ma.tm k~il:aesi hakdundaki 

Aynı zamanda. emir, ahalınln !kasa-

balardan köytere doğru bicTet etmesi. ı Çocak Beklml 
m de menetmektedir. ':l'atrip tabur. 
ı.n, bı; tarzdaki firarla1'8. da rnant ot 

1 
Ahmet Akkoyunlu 

ı.ıı ırara'es!ni de haizdirler. Bunlar ..... _ ..... .._._ .... , •• 

1 emir merlyette berdevamdır. 
Antakya, 12 (A. A.) - Suriye. 

de bulunmakta. olan Alman ve 1. 
talyan mütareke komillyoo.u aza • 

.a~ :a.AUUJJJBBe ..-... :ıı ,,cı ı 

dftfm-n'll yaklatması karımmda ~ u:r.ardan maada berg-Un .. :uı 
g&rt !'. llialriAUk &IAJm!ndeJı adde..'· trn •rnnm. Tf'IP:on 40127 
<Blnı edir. • w AN!"™ *"'--ım:::ı:rıam• 

tarından mürekkep elli kifi.lik bir 
heret bu sabah buraya ge]mjgler. 
d 'r. Heyet ıırasmda. :lr.1 de gcııe:raJ. 
bulunmaktadır. 

Kaymakamlar arasın- C~pheda SovY, 
. . rın harp vazı 

da yenı nakıller buhranlıbirsat 
A"kara. 1! (Vakıt) - Hay

manadan Ali Alpsar Besirk kay~ 
makamlrğma, Suşehrinden Hilini 
Öza.lp Im.ymakamlığma., BeykoT
dan Sadettin Ertur 1 Sarıkamış 
.kayma.kam]ığma, Köyiühisar 4 

daın Fevzi Conger, H:imn kayma.. 
kamlığma Menemenden Ruhi 
ç.alışlar, Kalkan ka.yımakamlığı
na Gölm.mdan Fehmi Kutlu, Do
'ğuıbeyazıt kaymakamlığına, Ku.. 
p:la.smdaıı Nıeoiıp Yetginer Oltu 
ka~ Ozalptan Ni
yazi Toker Gevas kaıymakamlı. 
ğına, Serikten Mxliilkerim ö-z -
day Kuşadası kayma:ka.mlığma. 
Bı!Cakia.n Raci Sözer Çeşme kay 
,mabmlrğma, PatJ'lıOEkian Behçet 
-Savaş Civril kaymakamlığına.. 
Ardahandan H.alU.k Göksun kay. 
mana kaymalkamlığına, Siran • 
dan Srtkı t:.nuğ Göksun kayma -
ikambğına., Doğ.ulbeyazıttan. Ha -
lit 'l'ufan Diker şebinkaralıisan 
kaymakambğma., Şibinkarahi • 
ee.rda.n Fevzi Tugay Patnoş kay
m.3.Ka:mlığına. :Boğw;lıyan'da.n 
F.uat Ertuğrul -Ardahan kayıma· 
Jcamlığıına, Siird ~-tu.çu vekili 
Nuri Altıok Şemdlııli kayma -
kam!Tğm&, Oe:ngerli nahiyesi 
Md. Remzi Sa.raooğlu Yusufeli 

kaymakamlığına, Tekirdağ mai
yet memuru Fahrettin Akkutlu 
Serik .kaymakamlığına. Mürefte 
nah.iyesi Müd. Reıbii Başoğlu 
Silivri kaymakamlığma, Oltu. 
dan Amıi Gökçe Şerefli Koçhi· 

· sa.r kaymakamlığına, Silivriden 
Nat1 nter Bey~ kaymalramlı. 
ğma, Kastamow mai;ıet memu
ru E:ilıni Toluğ Köylü!hisar kay. 
m.akamlığma, Sa.rrkatmşta.n Ni
yazi Dolokay Men.em~ kayıma. 
Jcamlığına, Akçaaba.ttan Cemal 
GOktan Mudanya kaymakamlığı
na, Bursa maiyet memuru Hik
met Ö7€elen Bucak kaymakam
lığına, Eskişelhir maiyet memu. 
ru Şevket Esen Şiran ikaymakam 
liğma, Zonguldak maiyet memu
ru İlhami Vadan Boğazlıyan kay 
maka.mlığına, Piraziz nabi~ 
Mi.id. Cemil Polat.soy Akçaaıbat 
k.avmakamlığma, Bornova nahi
yeSi Md. Enver Sa.a~roğlu Er
menek kaymakamlığına, :E:rıne. 
nekt.en Nabi Erşa.kan Başkale 
kaymakamlığma, Şerefli Koçhi
sardan Erkem Vardarlın Pulu
mer ka.ymaıka.mlığma, Pulumer_ 
den Kamil Yıldm:nun Suşehri 
kay.maka:rnlığına nallclen tayin 
edilmişlerdir. 

(Bas tarafı 1. 
de ilerliyor. Ilu mm~ 
hattı 4 temmuzdanberi 
bulunmaktadır. Şimdi Aıod' 
Jan Smoleıtsk mmta.Jrnsınc1t 
bir çe\i.nn0 hareketine 
etmiştir ki yakında. mu 
le nctlcclcneeektir." 

Dünkü Alman resmi 
ilin . ettiği büyük zafer il' 
lıı.rla. Anadolu Ajan."lı rn 
yakında vukubulacağuıa 
tlği muv&ffa~et olsa g 

Dikkate değer olan • ~MI 
nokta harp vaziyeü buP'""'.1 
rwıJı: bir safhaya ginnlŞ 
ğn bir sında SovyetıeıiJI 
Voroşilofu 6İmal ceplıesiJl'r 
şal TimOÇeDkoyu garp 
Mareşal Iludyeniyi cenob' 
cephesine ba~kumandan 
miş olmalarıdır ki, bu ta.r%1 
Fransa muharcbesinclc ,., 
dan değişmesini mucip ""· 
~tini hatırlatıyor. W-~ 
ri g~en mareşallamı ııe 
bin ilk günündenberi 
şmda. idiler. Bu defa. bUtii' 
nin üç mmta.ka.ya. aynlaJ11l' 
rine ayn ayn birer b:ıŞ 

' tayin edilmesi lıer baldo 

Türkiye futbol şampiyonası birincilik .. 
terine Ankarada başlandı 

r~etlerinin inl.i~ft So 
hine olmadı6'1D.ı gösterir. 
manda yeni başkumand ~ 
ba.'ma geçmiş oldnğunOJI 
mesi ile ]\alk tabakaları 
husule gelen heyecanı ıesııı
sadma da matuf olabilir. 

Ankara, U (A.A.) - Bııgiln. 19 
Mayıs stadmda F.ıürişeıbtr Dem.il". 
spor • Kayseri Sümer spor ve Genç 
lerbirliği • G3lc\lk t.aJrımları arasın 
da yapılan. b.rfı.1.aşmalarla Türki. 
ye futbol ,.'\mptyon.esma başlan -
~. 

ıtık karşıla!fm8., Dercirspor • Sil 
m-empor a.raamda ve Demirsporw:. 
4..1 gallbiyetile eona emıi!1tlı'. 

Bir.iDd deıvreııd 1--0 Demi:rspo. 
run leıhi:ne biten bu ka.rştlaşma.da 
.Gar IQ taık:mn da enerjik bir tarz
da oyuna. ~amış ve mütevazhı 
bir cereyan aldllktan sonra Demir. 
spor 10 mı.cu dakikada ilk sa.ynmıı 
ka.ydetmi§tir. Ancak mağlup vaz...i 
yete dilşmiış olmalarma. rağmen, 
Kayıseri.li[er azimli oyunlarını de _ 
vam ettimtişler ve tedricen h.aki
m.iyeti lehlerine çevirmişlerse de, 
tecrübesizlikleri yüzün.den gol çr. 
1mrama.mışl.ard. 

:tkiuci devrenin büyük bir kısmı 
yine SUmenrporun tazyiki altında 
geçı:n.lştir, fa.kat mühacimlerinin 
anla.şaırumıaları ve müda!aalarmm 
tAbiye hataları yüzünden.~ 4:..1 
kaybetmişle:niir. Bu devrede De. 
mirl!lp<>r mıurvlnleri 13 üncü daki.
kada iklncl, 31 inci dakika.da üçün.. 
cü eayrlarmı yapmakta ~lillc çek. 

ile yapmlŞttr. Bu golden sonra ra... 
kibin:i tazyik altma. alan SU:mers.por 
büyük bir gayret sarfetı:nişse de, 
42 inC;i dakikada rakibinin dördlin
cii sayıyı da. yapmasına m8.ni ola. 
mamışt:Ir. Maç, bu suretle 4-1 
Demirsporun ga.l:iıbiyetile f!Ona er -
ınjştlr. 

lklDci ka!JI1ıaşma Gençler Birliği 
ile Gölcük arasında ya.pılmıştir. Her 
iki devreSlncle de rakibinden çok Us.. 
tt1n bir oyun çıkarmağa muvaffak o.. 
lan Gençler Birliği, ilk dakikadan son 
dakikaya kadar raklplerln1 a.ğrr bir 
tazyik altına alml§lardır. 

Birinci devreyJ. 3-0 galip vaziyet_ 
te bitiren Gençler, Ddnci devrenin da
ha Uk daklka.larmda tcl.sis ettikleri 
ha.kimlyetten sonra. oyunu rakipleri
nin yarım sahasına intikal ettinn!ş. 
lerdir. Gençlerin blrblrini takip eden 

h!lcumıarma Gölcük kalecisi muvat
!aklyeUe kar~ koymuş ve sayı kay. 
dma mani olmuştur. Çok s:rk.Işık va. 
:2.'lyet:e dUşen OOlcUk müdafaası: 35 ın-

ci dakikada batalı bir mUdabalede bu
lunduğundan Gençler lenine bir peıı. 
altı nrilmtş ve bunu Halit gole tah

vil etmigtir. Altı dakika sonra mer
kez muhacim mevkiinde oynıyan Ha,. 
san ml.lnferit bir hUcumla takımma 

Nihayet harp cepheslnıl6 
tin Sovyetler lelıJnc o 
göı>teren bir afii.mct de 
da bulunan ~Japon sefaret 
larmm memleketlerine d 
çin hareket etmiş olıJI 
Bundan sonra Jııpon o tıl' 
da Uzaksarkta her giiıt 
kete geÇ111esi ihtimal d tıl .3:; 
miştlr. ~ rı 

-------~i. 

Anadolu Ajan 
Berlin muha 

divor ki : 
' (Bas tarafı l 

dirinektedir. Aynı ırı . 
bu sarih izahın vaziyeti 
kafi gelmesi 18.zııındır, · 
tedir. Şimdiye kadar 1' 
ve Minsk'de kullarulaJl 
kuvvetleri Stalin hattuıS 
yapılan muharebelerde 1' 
caktır. Zafer Alman 
tebes.süın etmiye başl 

~ 

memişlerdir. 
Sümerspor ilk ve son sayısını beşinci sayıyı da. kazandı:rmıştır. Maç, 

eotdan yapt.rğı bir a.lwıda. 34 üncü ö-0 Gençlerin gaL'biyetiyJe sona. er. Londra, 12 ( A.A.J -
yettar mahfillerde Rus 
deki AJman harekatın~ 0 giindenberi devam eden 
luk yeni bir f ırtmaya tıı.~ 
eden bir sükunet devreS1 

telakki edilmektedir. 

daklkada. so~ığm ,güzel bir §::.u_·t_ü __ m_tş_t_ır_. _______ ....-__ _ 

Hububat mübayaa 
merkezi 
(Ba.8 tarafı 1 incide) 

Diğer taraftan birçok yerler. 
de yeni mahsul piyasaya tedri
cen gelmiye başlamıştır. Müs -
tahsil taraf mdan beyannamele -
rin d<>ldurularak hıenfu: of ise ve
rilmemiş olması bu faaliyetin in.. 
kişafma mani olmaktadır. Müır 
ta.hsillerden bazıları hububatı 
tarlada. bazıları harman halinde, 
bazıları ise ambarda iken te9bit 
ederek beyannameye taıbi tut • 
mak istemektedirler. Vilayetler
den bu hususa dair gelen teklfler 
Vekaletçe tetkik olunmaktadır. 
Bir karar verildikten sonra müs
tahsillere bildiriİooek ve bundan 
sonra daha geni3 mikyasta mü.. 
bayaa yapmak imkanı hasıl ola. 
caktır. 

Memleketimize 
inen tayyareler 

(B<U ta.rafı 1 incide) 
İtalyan tayyarelcrini de yeniden a.. 

şa.ğıya dercediyoruz: 
Bunlardan birincisi 12 §Ube.t 94.1 

tarihinde 7 kişilik mürettebatı lle bir. 
likte Fethiye civarında Kemer mevkf.. 
ine lnmeğe mecbur olmuştur. 

25 mayıs 941 tarihinde ise 1kl 1-
talya;ıı ta.yyaresi hemen hemen ayni 
za.maııda Tlirk topraldarma 1nm.1Şler 
eli. 
Bunlıı.rdan blrlnd•l 

mürettebatı ile birlikte Fenlkeye 1k1n 

Alman 
tebliöi Bura.da, elde mevcut s.1 

re göre, Ruslara karşJ Y 
(BM taraf1 1 incide>_ tazyikin b3.§lamak üzer6 

kanaati var<lır. 
Berlin, 1~ (A.A.) - D.N.B. _..c 

bildiriyor. Alınan hücum arabnJıw 
Dün cenup ve şark cepıhesin. rettebatmm vücutça yo 

de Alman kıtalan ceıbri yürüyüş.. ibu durgunluğun sc'b0bi 
lerle Bolşevik kıtalarma karşı ı görülmekteyse de bu 
ilerlemişlerdir. pek yakında nıülıim bit 

Arazinin anzalarma ve iki ~ maktan çıl\.aca,ğı t&'bari.iı 
gündenberi devam ederek bozuk mektedir. 
yollarr daha ziyade berbat eden 
şiddetli yağmurlara. rağmen Al. 
man teşekkülleri ~tin muhare. 
belerden sonra kendilerini dur
durmak istiyen Sovyetlerin zırh. 
lı arabalarmı ve piyade teşekklil
lerini püskürtmüş ve ileri yürü
yüşlerine devam etmişlerdir. 

Almanlar zehirli gaz 
kullanmıyor 

Berlin, 12 ( A.A.) - D. N. B. 
rbildiriyor: 
Alınan sala.hiy&ttar menbala. 

rmdan öğrenildiğine naura.n. 
Buenosaires'de hariciye komise
rinin mfmıemilinin yaptığı be
yanat baştan aşağı uydurmadır. 
Bu beyanatta .Almanların Bolşe
viklere karşı zehirli gaz kullan
dıkları iddia edilmiştir. 

Alman ordusu şeflerinin tek. 
rar tekrar söyledikleri gibi Al
manlar hiç bir harp sahnesinde 
zehirli gaz Jrullanmamışlardır. 

elsi 6 11-1,ıııtt m1lt"ett,..b!ltne Fctbtye;ye 
cet'!'! ir.lş yapmışhr. 

:(. * * 
Londra, 12 ( A.A.) _.,.. 

Alman muharebelerinde1ô 
gunluk hakkında müta.l 
lunan Daily Telegraph IJ, 
zıyor: . 

Bu devler müca.delesı. 
leri istisna edilse bile ~~ 
hepten dolayı, müstak1~ 
larına ilk safhalarmdaltı 
hatta daha ziyade çetin 
tır. Müstevliler isreseler 
kilcmezlie, çekilmiye c 
demezler. Almanlar zafe:J. 
felaketten ıbaşka bir net}v,sııııı 
mıyaca.k olan lbir teşeıl>t>ll"• 
miş ibulunmaktadrrlar. 
mücadele statükonun Il'1 
sı gibi basit ibır vaziyetl.e 
Ienemez. Muvaffakıyets 
zilerin dünyaya hfilrinl el. il 

havallerinin sukutu den1 
Böyle bir harp için ne 
gayret sarfedilse yeridir· 
bepten dolayı lngil~ 
manlarm liman. sanayi ..qe 

kale merkezlerine a-ptT~ " 
!an çoğaltması ~ şidde 
mesi l~nngelir. 



BfJYfıK BDBBI BOIU.N 

MUCiZELER DOKTOR u 
Yazan· 

PttlGRILLI 
Türkçesi: 

MUZAFFER ACAR ye "'% 

•ııi ~tar..._eşa, .. ;==•----- 2 8 
J', 11t'dı.ı. Gen Judi'nın karşısına o- dor gülüştüler. Maıreşal sükse 'h a aldı d' S kadının elini avucu. yaptığım görünce memnun oldu. 

!1 !idi :Y~k~f-e: eliyle Teodor Zui. Mareşal, yeknasa.k ibiı- ton ü. 
• ...f <>hından 1~ a:ak oturması için :-..erine konuşan ve iki cümle ara
,,,,- 1~1'in cektı. leerıve girerken smda katiyen durrruyan, fakat 

U~nd son sözlerini 'ctuvmus ol- nihayet muttasıl konuşmak bir 
Pek lıı~n ° da fikrini bevan et. nefes meselesi olduğu için mu. 

...._ fia lllunu hisc:etti: hakkak durup teneffüs etmek HL 
n~nz:l:raYır. ~~i. ben bu müthi~ zrm g-eldiği zaman da hu fasılayı 
nt!leti tI' ~0'tllıiyeceğim. Jizel bir cümlenin ıK>ll gelimesinden 
11ır lier rafından fevkalade se. sonra değil de müteakıp cümle. 
rı arasınd sabah sant dokuz ile nin ilk kelimesinden sonra veren 
lln sara a hem kim olursa ol- ve bu şekilde muhatabınm bi.r 

İııı., ~in deicı~ ~ab_ul der ve her. sual sormasına mani olan kim'-'c. 
~ illfır.da . 1nı dınler. Hak kimin !erdendi. 
.~ ~r. 'Pik ~~ hluhakkak teslim Mareşalin ~sal~ti öy!~ :ı:ıtrbr. 
ı,,- .ti! &la c"k' rtnı açıkc;a SÖ\•lemekten ca arkaya kadar ıı:itmıvor ve 
cıv: 'l .,, ınro · 
iJııf aıın b ez.. Grandü..,,esin kocası olması: Glo. 

!<!}alt ah~~: bır ıhlamur a. tenburg'daki bütün mizah mec. 
J,J,ı ·rtr. a~~ adıla.ne hüktimlerıp j mualarına geni~ mevzu teqkil e. 

1ttıda adClhe~ten biraz d7. ~ınar den komik bir hal ~ibl ıı;ÖrÜnÜ. 
. ~ Lui• aletı Yerine getiren yordu. ~far~I tarihte bir :ver ; 
~ l bir k.~·-e h<!nzl'.'r '"' Sc!1 Lui na. alacağından emin olduğu için 

ır~ i 
0?ı1~~nüıı .şikavtıtı üZ<'rıne her fıraatta bitvük Şarlmandan. , 

~ ltnı~ 1~Jın dlıka mı mahküm lskender. i Kcıbirden. Dcmirhaı:: 
~ lSJtıı d~\:.ızc.1 de geçen gün ko. Şarldcn fıkralar mıklrtmeı::ini ve I 

ft hak ~rtnış olnn 'J ı· bisiklet. bu büyük kumandanları kendi. 
ı; :ın ha1tı ernuştir. Faka~ geren ... inden b;r müddet r-vvl'.'! dünva. 

" ~~ı İQ: olan bi~ikleth Cl',.'ıl. ya gelmiE? meslekda:::lar gibi gös. 
~ 0 1! Sö • termesinı seYerdi. ? ~zerine Judı ıle Teo ınPuann Parl 

;.- [Haftalıl{ Radyo 
8.ao J•.\7. \H: IS.i.11)11 
tı llr<ıgr11 

· 8 ::~ M Ilı ,.e ıncnı lci<rt ana L e. 
1111~ &.OQ ıl;:ık · Hıı.fı! program, S ı~ 
~11 llaatı 

1 
lıııf,f ınüzık, 9.30 9.4'1 

ııql · 2 ao J>ıo r l"l ve memk
' ı ayarı ' 215 A • ı:.ıa., ::<.tJbteıf nr _ 
llıı h,,

111 
Jans, l 3.00 Ş~r Klla r \'{ 

~1 13 ll'l, 18.BO (D reden _ T~· 
Oo .~r.114 ., o 

ı>rog "' Snıon orkestrası 
ıı, ıa oa ~ın ve nıemıcKct saat a,. 

~'tı. ıs.ao ~ orkestrası ı 9.00 Fasıl 
1~. 20 

0 
-'Jaııa, 19.45 Viyolon"el 

~krıar ·.O l Yurt saati ı 20.15 So. 
Clıtıı,r ;, 21

·00 ~ıtnat takvimi, 21.10 
·30 A.Jan,•lı. 2ı 40 l>ana nıllziği 
~1i'2a.o0 ' 22·4~ Ajans spor eervisl, 
tıı:ş, Yarıtıki program \'e ka-

l',\~..\ 1 rt.30 l•rog,. ltn;sı: u. 'l .1 u ıı 

n5f·"1. 7.~ ~r:n ve menıiekct saat e. 
~· 8.0() li l! Parçaıar IPI.}, 7.4r:ı. 

a
k ~"•trıı arıt Parçalar prograını.. 
il .ao :il.... . ' 8·30/8.45 Evin eaatl, 

•ı _-_·unaıı:ı " 
OÔ l2.aa 8 e rnı:nııeıtet aaat a... 
~ ~l'kı llt e&trle:d, 12,45 AJBDR. 

'llt Pt0g ve tUrkUlcr, 18.15/14.00 

IQ(S,lae111ıeltetraın <Pı.ı. l oo Ptognm, 
11>1,) 

18
•1lat ayan, 18.03 caz.. 

~ ıa.40 ~o H:onuşma :Memleket 

13~'fl9, 19 ~n 80lolan - cu... 
~ }Qıy tu.oo Uoılelın11ıcUn ıı ali). 
len lt!ret •a rırıuerı Ytı oyunları. 19.30 
~ llıltı, 20~ ayarı ve Ajans, 19.45 

1 
lıaı1t tUrk i5 &ctyo gazele•!, 20.45 

' 21.ao ıı Uaü öfr.enıyoruz - Tür. 
~llerı ~&at Takvim\ ve toptiik 
I', 2t.215 r li. rııasr, 21.10 Solo şarkı. 
~atıl orı. Ô§ be,), 21 4:5 Radyc 
kıı "eııtrb 4 ha~r ""1• 22.30 Saat ayarı. 
~biy0 ~rı. F.sharn - Tahvilı\l 
.~ - ~Uk • ~ " baııa ııı ut borsası (Fiyat). 
~ Pro Uzfği l Pi.) 22 55/23.00 

graru 
7 

..,A ve kapanış . 
. ao ... '"'Lı: ı" - 1 ... 1 

l rrogt ••·•· .... 
~-?~ ıt~lll ve memleket aA&t a-
~ 8.0!) S it Program (Pl. l 7.4.5 

1 
/li,•ıı ~i.n enfonik parçalar (PL) 

A.~lllıe1tet !!ant!, 12.30 Program 
lltı 8.l', l 2.'11) saati, 12.33 'l'Urkçe 
lOö ~ p~ A.Jıı.n.s, 18.00 T11rlu;c 

ııı..fl ag ~!'ttllt: aıxunuı uevamı, 13.15/ 
~ 108rt.rıı "e Program (Pl .), 18.00 

0 ·
3 

lıt11z1k· bıernleket SMt ayarı, 
:.~ lt()tı.u~~dyo 8&.lun orkeatrs.ın 
'o lıleınJekQt p<>lıtaRı, 

~ ~e'talll;'8'1011 orkestrası progra... 
iM~· l&.ıs lıt~.oo Konuşma (Yun 
L~ Prog lk: Radyo salon or. 
-Qlleket aa:anunı.n 80lı kısmı, 19.BO 

tt, lD.~ıs ı;- t &Yarı ve Ajan.s haber· 1: 20.43 ~ Bazı, 20.1~ Radyo ga... 

~ z~t talt~ll Pllrt;Alar (Pl.) 

11 l'i borııaıı1 2 
:vınıı ve Toprak mail.. 

~ t.a.ıtelınıer v 1·10 !dtlzııt: SAz eser
~~ 2ı.4ıı oyun havaları 21.30 

""111. " ~ÜZl.k: KlMlk TUrlt 
ı.30 !llA "f'Otratnı -·. llt """l ayarı ~. M.csut Cemli 
t) ltatrıbıYo Ajana F.!ıhıı.m _ ~an.. 
'~ 2~·•11 ~ • 1'iultu.t borsası <Fi.. 
~.:·~.QI) '? ÜZll(: Oazbllnö (Pi.) 
.,. •ttuki Program ve k&-

7.30 ~~.\.MiıA· l" ~ 
ı.tlt ~ • v ... 1941 
Uıt 'Pe.l'Çaıae;ı ve saat ayan 7.33 
, l>arÇala <Pl), 7.'15 Ajans, 8.00 
·) • ~1.a~18 r Programmın devamı 
in~ ·•5 ıwın 8t&t (1, Baati, l2.30 prog 
~· 12.45 1,/•rt, 12,83 Kllrı§ık ı;a.r. 
" ho~lfll ana 13.oo Kan,o,ıık ~ 

ll'lı,ııt Pro ıııın de\'tunı 13.US/U.~ 
8"tt tıyıı,ı;;a1rcı. lPl.l, ıs.oo Program 

1'.~ -....,.ırııekets.o3 Dans mUztğl (Pl.) 
-ııı hft.dıseı l>Oııtaaı, 18.25 (Dış 

l!rl), 18.(:1 Qoeuk. 118,, 

ıı<l. l9.30 ~not ayarı ve AJnn'i lıahl' -
iN!. 19A:'i l'-M·I sn~ı. :lO.ltı P.ndyo ga. 
zetcsı, 20.45 Bir lınJI, ttiı·ku.sU öğrr. 

ııiyornz - Türkiı, 21.00 z;rno t lak\ -

mi ve- Toprak mahımll rı bvrııosı, 1 
'" ı o Solo şınkılar 21.2" Rı~ a tı. 

hur bandosu 22. t!l ı.tuzik : Kııı ... 
''" QllrKI VC tllrltU!Cr, 2:l,:',0 !flDt 8) • 
rı. Ajans. :.12.55 ~J.00 Yaı ınkı prog. 
rlim ~·e kapıınış. 

l'ER!-;itı'.J\lllE: li.i.IUll 
7.30 Program ~c saat uyarı, i .33: 

Hafıt' program (Pl.ı, 7.415 Ajans hıı. 

!:>erler!, 8.00 HRflf progrumın devr.. 
mı ı Pi.), S.30/!'1..-45 Evın saati, 12.30 
ı>rogram ve sıı.at ayl\l'I. ı 2.33 Müzik 
:::az e.serleri, 12.415 Ajans, 13.00 Mııh
lelif Wrkllieı" 13.l!'>-14..00 Karışık 

program IPI.), 18.00 Program ve sa. 
al ayarı. 13.03 Radyo caı'. ve tango 
ork~.ıtrası, lB.30 Konuşmn Memleket 
postası 18.40 Piyasl\ §'-rll:ılan, 19.00 
(Dertle§me saatiı, 19.15 Mtlzik; Rac!. 
yo caz ve tango orkeııtrlll!T progra
mının devamı, 19.30 Saat ayan ve 
Ajan.•, lD.45 Yurttan Besler, 20.l~ 

Radyo gazetesi, 20.45 Mt.ı.zlk: Fa.oıl 

heyetı, 21.00 Ziraat takvıml ve top. 
r&k mahsulleri borse.BI, 21,10 MUZik 
Fastl heyeti programınn:ı devamı, 

21.25 ( San'a.tke.rJ.arımız konuşuyor), 

:n.40 Senfonik mlizik (Pl.), 22.30 Sa. 
at ayarı, Ajans, 22.4ts Dana müziği 
CPI.), 22.l>S-23.00 Yarınki program 
vtl kapanış. 

UUMA: J8.7.HHI 
7.30 ProP'ram ve saat ayarı, 7.i\3 

Hafif parçalar (Pl.), 7.45 Ajan•. 8.00 
Hafif parçalar programmın devamı, 
8.3~.45 Evln.lıaati. 12.30 program 
ve saat ayarı, 12.33 Naklı, ecmailer 
ve saz semaHerl. 12.4r> Ajllns. 13.00 
Hafif r.arkılar, 13.111- 14.00 KanŞik 
progrS\Jn (l'l.), 18.00 Program ve sa... 
at ayarı, 18.03 Fa111l 1ı1azı, 18.30 Meın.. 
leket post:Ası, 18.40 Radyo Svıng ku
arteti, (İbrahim ôzgUr Vl' Ateş Bö..o 
ceklerl. 19.00 Konuşma ı lklısat sa. 
ati), 19.115 &ctyo ı.vlng' kuarteti prog 
ramınm dGvaını, ı 9.30 Memleket sa. 
a.t a.ya.tı V(ı Ajans. 10.4() Kl~lk TUrk 
m1181kl.S1 küme programı, 20.15 Rad
yo gazetesi, 20.'15 Solo 1'arıuıar, 21.00 
iilraat Takvimi ve toltrap ma.b.ııullerl 
lıôraş.gı, :.ıı.ıo •remı:ııı. :l2.00 Müzik: 
Radyo salon orkl!at.rası, 2:l.30 sa.at a .. 
yan, A,Jantı, 22.411 Radyo aal<m orıtes.. 
h~ı progra.mmm devamı, a:&ı.5!>-
23.00 Yarıtıki program Te kape.nı,ş. 

CJUMARTESt 19.'Uf.t.1 
7.30 Program ve saat ayarı, 7.33 

Hafif pragram {l'l.l, 7.~ Ajana, 8.00 
Hafif programm devamı (l'l), 8.30-
8.t5 Evin sa.ati, ıa.so Program vev 
saat a\oarı, 13.83 Ttlrkçe pllUtlar, 
13.t5 Aja.I14, 14.00 Rlyuetıoumhur 

bando~u. 14.45 TllrkÇ& plAklar prog
r'8.mımn devamr, 16.00- 18.80 Dans 
Mtı.zıgi (l>l.), 18.00 progn.m \l'ft sa.at 
ayarı, 18.03 Knnırk ~rkllar, lS.30 
.Memleket J)CNJta.tıi, 18.40 Müzik Rad. 
yo ooı: orkestram, 19.00 Korru§DUl, 
19.15 Radyo caz orkeatraat p&"Ogr&mı. 
nm devamı, 19.80 Be.at a:ye.rı ve Ajans 
19.(5 M:eycW:ı faslı, 20.15 Radyo ga... 
zetesi, 20.~ sa.z eııettert. n.oo Zira.. 
at takvimi ~ toprak ma.hBUlleri bor· 
aası, 21.10 OinleJim iateklerl, 21.to 
{Gün.Un meseleleri), 21.56 Müzik: 
Radyo salon orkestram, 22.SO Baat. a.. 
yan, Ajans, 22.46 Radyo eaıorı orkes,. 
trası programmm dmramı, 22,155--
23.00 Yarmki program 1118 kapama. 

'l'lrT tıe QI stllrlfett 
ZiRAAT BANKASI 

Kwuh12 tarihi: 11888. - :i«maJesı; ıw.~uuu furk ı..uasa. 
SlJbe ve Ajam adedi: 265. 

Zirat •• tictl1f lıa nft1i banko nltlll#Hlelm. 
..,.. blıt1rttNaı.. """°° an UaandY. -"Y•· 

.,._1 BUJı:umm ıuamb&nı.ll ve lbtı&rm ~ ııe-·~·- --.rı,. 111 " 

'Mı tıra.ı OUluna.D)ar-. 9ell~ • oera •f'ldlecall ku.r"a O• &f&t'M:'akı 
~ (Gre t.Utunı.ye oa~ımr. 

' wt'ld ı .ooo 11.ratııı t.000 fln UNI M1ed 50 11.ra1ıa ll.000 il,.,. 
• • 54Ml • ı.ooo • ıZG '° • &..800 

ı • ~5Cl • l.OUO • 160 • ~O • Ut9 
tO • 100 • &.006 • 

ul.KK.A l': KeapıarmO&JıD paralflT ı:m eene tçuıae '5(1 Undaa ..-; 
ıo.em.ıyenıert •.k.nt.al!ye ;ucugı ı:.atJuilrde 1C. .ııo razlulyle w-ertl~lftt 

d.~~ ı -· ll Mart. ll tla:ı:tran ıı l!.,'}IQl. ıı BlıindkA.nun uı.rtbte. 

·:!'loe vspılrr 

ll'•B!I------------~------
Antalya Gümrük Müdürlüğünden: 

Antalya gürnrüği.mtin 16-7-941 günü .satılacak eşyaya ııit olup 
Ulus ve Cumhuriyet gazel elerinin 28 ha:z.iran ve 2-7 temmuz 941 
gunkü ııli!1ha.iarın<la nesr.:-dılen ilAn hükümsüzdür. (5716) 

la:·anbul Defterdarl1 ğından: 

Il••":' n 1' ıı. 

J :: •l' 

l'.::6 :.ı22ı 

126132!!5 

?. '4466 

f'tı r \'t 

ı: ıınet ·a cıı'ki tm:ıo,nor İlyasber yeni 
Hc1cı r.\ hcı: Malı <!'<Jt~ &ungura c;:ıkmazı 
y• ni ~•.'n;::-urlu So. E. 2/J. Y. 22. No.lı 100 
M:! nrs;ı. 
. arıyer YLn, ma.hallz ~. Bakkal Y. Ağır 
·ropçu eı.k. ve Y. ô. Nı •. :ı arsa. 
Sıu ıye- Ytnlmahallc <>ı-kı Cedidiye yeni 

Terli· ııeılrnl' E. l8 Y. G arsa. 
~arıyer {t nıınahıı ile ı;. Cedictlye Y. 
Torik &.. 1<;. 8/ Y. :; N~.lı ar•. 
E;n rıyor ·,·,.ııimahalh'd~ lil. Mezarlık Y. 
Torik Su. 1-J. 16. Y. :ı No.lı IU'S'.l. 

&ırıyer Yl!nımahn.\lcd:ı JG. Cediaiye, Y. 
Torik sokak. Jil. 12. Y. ıo No.lı Arsa. 

Muha11m1en 

bedeli 

100 

35 

15 

18 

Tf:minatr 

8 

2 

l.l50 

1,üO 

2.5-0 

51:.knı 11 Uııklictar AilunlZIMle Mab. Qa.mlıca cad- 260 19 
de&inlitı Raı..fpaf8. Ol • E. 34/6 204,3 y. 
2,4, 1/458 rr.aa kötk tarıe. 'ft bahçe ile 
tatocağmın lf/104 hisllCSi. 

51150 1(1- ~ıımatyacle Arabacı ~)}'il.Sil Mah. Koca 450 3' 
MııstafRi r.ıa caddetfind~ 252 No.lt ev. 

3/106 Efuyoğlun.i'\ BUlbUI Mnh. Mıaırbuğdııy 44 " 
Scı. E :?;" 'Y . 31, ~o.ir 6 .. .M2 .Al'sa . 

::;ıraırn Bcyot:ıund(I Kam"rhAt.:n Mah. Kızılcık 135 ll 
:o. :ıı:. 9. '{ 25 sayılt evin 6/20 hiase.."ii. 

l/M31 BııJatla Hac• 1sa Malı E\•erly'" Y. Dlirtye 300 25 
sok. E. 4. Mıi. Y. 1) No ıı kagir evin 1/3 
biase,;i. 

!H332Jl37 GU!hane tııu;ta.hanP.:.i lrarftsmdıı E. 2. 
y ::ıs No.lı kahvenuııc. ı:ıenellk icarı. 

180 13,50 

"iukarda yazılr gayrı menırnl:cr 1.8.7.941 Pttzarte11! •aat ırı da Mllll Em. 
lil.k MUdUrtuAOnd" mUteşekkil Korrılsyonda ayn ayrı ve -.çtk arttırma. ile 
tatılecaktıl'. Fruıla. ızaluıt l<:ln Mtl'1 l':n1llk 4 tıncti kalemine mtı.ra.ca.a.t. (5746) 

Gümrükler Muhala za Satın Alma Komi•· 
yonundan: 

Mub&nm'K'll bedMi tik Wıninah flli8iltme «i)n Vfı !1ı96U 

Cin" 'e mlkta.rı 
8000 takım çamaşır 

Lira Ura Kuru 
0000 120 00 15 Temmuz Hl alı 

Saat 11 

500 ç 'ft çızme 637 

HOO çift pamuk çorap 194 25 

15 Temmuz 941 Salı 
Sa.at 15 

16 Temınu;ıı 9U 

Çar~mbfı. Saa.t U 

Yukarda ~azılı üç kalem nı.!ll:Ut>at hizalarmda yazı:lr gün ve a&at.ll"rde 
çaınaşır ne çi:r.meler ı.apau zarf "~ çoraplar IM,;Ik eksiltme ile alınacaktır. 
Şartnameleri komisyon'.ia her ;ıi'I .ıtör'Ulebiltr. İsteklilerin eksiltme aaa.tl.n

clen nihayet bir M.at evveline kadeh' kapalı e.arfle.rmı Galata Mumhane cad. 
desi İbt'ahim Rıfat r:.n;ndaki ntmaıma komisyonuna vermelen ve açık ek. 
sıltnıe 1çı.n c!e teminat makbu.alım: -~e kanuni vıesikale.tile ekaittme saatlnd~ 
komisyona gelmeleri (IU76) 

Atletizm müsabakaları 
Bl!JYOOLU BALKEvt'NDEN : 

1-ô.T.941 Salı glbiü saat 17.SO dn 
Fenerbilh.çe stadında tertip eylcdiği
nıiZ a.tletiZm mtısabakala.rına ifllt!k 
ebnek istiyenlerin ~ı:kQr gün ve 
98.atte sta.dda bulunma.lan rioe. olunur 

Müaabakalar: 
Baya.nı.ar: 100 m. Di.k.S atma., yilk

•katlama. 
l!lrkekleP: Qekiıe etın&. hm atJa. 

ma., bir mil k~. 

Zü-aa.t Baı>Jcem )(er.lr.e& mQdttrmğü 
.memurıanndan arkadqnmz Yaşar 

TuD.ail ne Çorlu ilk okul ö~tıtıenle
rinden Emine Gti:lbı l'ekin'in nişan 
mera.simleri dOn akşam Fatihte Bina 
Emtııi ao~ e-vıenMe tkt tara. 
tm akraba. ve doıttlannm tıuzurlarl)rle 
tclit edlll'l'U!Jtir. Tebrik ederiz. 

Mevlit 
Hemtıerı ve Kırmızı • Beyaz sahibi 

arkadrr.fmıız TalM M . H•rn~rlnl.n 

bliytık anne.si merhume Saadetin ru. 
buna it.haf olunmak Uzere ônUmUzde.. 
.ld pazartesi günU KIZIIWprakta Züh. 
tnpaşa ca.mlinde ikindi namazından 

sonra (saat be§ buçukta.) M;evlldha.n 
Mecmi Rıza ve Erctlment tanıtında:n 
mevlidi tıebevt okunacaktll'. Arzu e

denlerin t.eşrif.leri • 

RADYO-
ı,o Liradan 50 Liraya 

kadar 
Radyo makine ve pa.rçüe.n alıyo... 
nız. Bozuk, hurda, veyahut poeta.
haneoe mübtlı'lU, torba lçtnde dabl 
olsa. Açık adres ve tatsUAttt mek. 

tupla ~l' remzıne yumız. 

5 - 't'AKfl' iS TEMMUZ 1941 

ıstanbuı Levazım amıriiğinden verileP ı 
ıarteı asker kıtaatı tan ar 

~-

6C,OOO kilo sade Yağ°• aıuıac.'\itt.;. Kapa.ı zarfla. e~:.ıune.ıı ıo 7.941 Çar. 
pmııa gUnü saat 16 da Eaki§entr.:ıe Asken satın alma koınısyonunda yapL 
lacakbr, TahmJıı bedeli 91,l500 t1ra.. ilk teminatı 5825 liradtt, Ev8ilt ve prt. 
'lames.ı komisyonda J!Ö•i\lUr. Tallp•"'rtn ka.nımt v~slkalarile teklit mektupla 
rmr inal• sP-atınden t.ı'r .. a11.t evvP. ;..:n.ulıoıyooA Vf'rmeleri. (211) (~261} 

860 LOD kuru ot ıwııa.caktn <anau ~· tııı •.<::ıtllmeaı :.n.7.9i1 Pazarteııı 

günll saat 10 d. TTa~1c:.nda a-,,ı,er ıoıatın ~ ırr. .. ıwınl~yoııundıı y"prlacaktır 

fa.btmn btıdel' 21,600 ura ilk te-:?llJlal.J 16'lU lırıı.ıJır l aıtpltrın !{anunl vesi. 
lııılaTile tekli.! mektuplaum ıhll.~ ııı<atlnde'!l oır !laa.t ev\'el komıı:;yona ver . 
meıerı ı 233 5?67 ı 

• .,. * 
AşağJll'l :.aztJ, mevııorn kapıw 7Arf1a eıuıııtmelen nizaııınnda vazıh gilr 

>e e&S1.t'1>rde tııkt>nden•noa a.'tKsn •ı-tın aıms komisyonı...noa vapılacaktıt' 
rahpıerın ka..nunı "emkala.rile •a <111 ıııektuplarını ıhate aaatıerınoen bır saat 
•vvel komts:omna vermeleri. E\Nl.'1.1 ve artnameler! konıiayonda ;öriltur. 

el:\ SJ 

Pirinç. 
Sade ya~. 
Sığır eti. 
Sığır eti. 
$Iğır eti. 

Miktarı 

Kilo 
52,000 
16,000 

160.000 
86,000 
74.,000 

Tutarı 

Ura 
18,72() 
24.,000 

•0.000 
21,260 
18,WO 

..... 

'l'emlnatı 

Ura 
14()4 

1800 
3000 

1:>94 
1388 

thale gün 
ve 11aatı 
18/İ/9"1 it 

18 " .. 15 

19 " .. 9 
21 .. .. ~ 

21 .. " 15 
(235 - 5369) 

Mubtel!J nakliyat yııptınıacıJw • . Kapalı zarfta eksiltmesi ıS.7.941 Cu. 
ma gUnil ~aat 16 dA ;ıuıallk.alMll' 11.l!kert 9&tm alma. komisyonunda yapıla. 
.!e.kUr. tahmin bedeli dt.60 lira, ilk teminatı 5()0 liradır. Talıplerin kaııun1 

vcslkalı.riJe teklit mektu:>Jarmı i~•8JI' saattnııen bir saat evvel komisyona ,,.... 
neleıi. sartnameıcrı komisyonda görültlr. (239 - ~73) 

.. ..,. * 
11:.!S tou oduıı vıınacaktır. Kaf.~ı zartla ekailtmesl ı8.7.9tl Pu~ 

.;unU aaat ıı> de Adapaz.ısrtnda t\•Keri satın alma komt.yonunda yapılacak.. 
tır. THhmln becell 15,79? tıra, füc teminatı 1184 llra 40 kuruştur Taliplerin 
n:anunl veaB<alarile ıe.cli1 mektuC-\<J.rmı thale saatinden bir saaı evwl ko
ınLsyonıt vermeıerı. ii;vfaf ve ~rlnamesi Ankara, İstanbul lıv. AmiriikJer:I 
satın alına komisyonlarmda ela görti!Ur. ( 243 - 6377) ..... 

2000 ton ocıun kapaı. zartla. eilBUtmeye•kunmuştur. lhalest 21.7.9fl günD 
sa~t 16 da I~ars'da. aakE'!i aatm elDMJ kom!Jıyoıılllld& yapılacakt.tr. Talipıertn 
lımııunı veaikaıarile teklif me'ktupl:ırLt'll ihale eaatinden b\r sa.at evvel ltomMlo 

yona vermeleri. Tahmtn bedeli •o.ooo llra, :.Jk teminatı 3000 liradır. 
087 - 6153) 

*** 
ISliCı ton odun aımau\.ktır. Ka.ııaıı zartla ek.ıdltmelli 22.7.l>tl Salı cUnii 

Alil ıo da :Zara'ciH dSlf6M sa.tm aım.ıı komisyonunda yapılacaktır. Ta.b.mıa 
b.adcıll :ı5.:.l00 lira, ll'k teminatı 2640 liradır. 'l'aliplerln kanuni nıDkalarlle 

teldi: mektupıarm1 ıl'ı111e uatlnatm olr saa.t evvel komisyona vermeleri.. E>v
!18.f \'P şartnamesi .ı\nkara. tsta·ıt>ui Lv. Amirlikler:! ve Sıvaa askeri ısatm 
a.ınıa kom!ayonunda o;rorUlUr. ( 191 - 5157) 

• • • 
Atağıda mlktarJan yazılı !turu otlar kapalı zartla eksi.it• ~ e k~ 

tur. İhalesi 30:l.9il Çar§e.mba 11;"'1nıı sa.at 14 de Çana.kkaleo Qker1 satnı 
a.tma komısyonunda ~apılacakt.ı..·. Taliplerin kanuni veısikalarlle tekUf mek.. 
tı.:plarını ihale saatUıdf..o bir saat f.\lveı kOID.18)'ona vermeleri. :&vsat ı;e oart. 
u roes. komısyonda r.trlUUr. 

Mlktan 
Ton 
4.80 
4.tı& 

560 
1080 

200 
3M 
BM 
400 

·' TMarr 
Ih 

a.ı,300 

29,64.0 

315,'TISO 
'10.'°9 
13,000 
21,840 
M,290 
31,000 

.. .\C. 

75 ton kuru f-ly« Mmacak\I,, Paarllkla eCıri!tmHi. U.ı.Ml ıa-'· 

tesi güııU saat 9 da !\Dka.rada IA. Aml.rllği atm alma ~- ,... 
pıla.ce.ktır. Beııer kiloı;unun tanmt-:ı ttatı 22 kuruş 50 sant.imdll'. Tallpledn 

tenıtnıttıarıı komiısyona gelmehwi. f28S - 6la~) 

• • • 
Malaty1&da ~a&t yaptmlacaktır. Kapalı mrlla eluıiltnwm :.18.T.Ml Pa. 

ı.a.rte~l günü saat ltl dt4. lılalatyadi\ A.ekerl 88tın aırM. kOm!.syonund& y&pı. 
ıaca.kttr. Ke§lf bedeli 18,926 Ura M kurtı§, ilk temlnatt 14.:19 llnı. 48 kuruş. 
tur. Ke,u ve §IU'tnıuneaı komleyonda sörüJUr. Taliplerin kaDuD1 fteikaiallD9 
t eklif mektuplarmı 1ııele eH.Unden 'Wr 118at evvel komisyona nrıoeled. 

(827-~) ' 

··~ Arağrda ya:z.ıl• me .. ıı.ctın oka\ltmelert bl:&&la.rıoda ya.mlı ,.Cllle.rde U.'1ıılıl 
Puartesı gilnU Eaat 11 de Çanakk.a.lede a.skeri posta 1837 de 7ap!laOltıolıttl. 
Tallplerit'I kapalı urflar ıçln lil&L& Natlnden bir saat. enel ıııomı.,o.. ..._ 
lif meklupıarrn t •erme.eri. Açık erutıtmeıer için lh&Hı 8&atlllde ~..a 
buhınmaları Evsaı V<' 94rtncımelt!'1 komlsyaııda görQıtir. 

OiNe>t 

Sığır eti. 
SI#Ir eti. 
Sığır eti. 
Sığ"ır eti. 
Sıtır eti 

Sıkır eti 
Srtcr eotl 
Sığır eti. 
Koyun eti. 
Koyun yogurdu. 
Koyun slltU. 

.M.lkta.n 

lUlo 
66,000 

ııs.ooo 

218,000 
218,000 
88,000 
54,000 
'42,000 
20,000 
H,OOıJ 

3,000 
3,000 

Tutarı 

Ura 
23,760 
78,'30 
78,480 
78,üO 
31,680 
19,440 
16,120 
7,200 
6,580 

525 

4615 

TeminMI 
Lira 
1781 
5886 
6886 
6S86 
~76 

H58 
1134 

54-0 
49.3.50 

39 
30 

.. " .. .. 
" .. " .. .. .. .. .. 

" 
Açık ı?ksiltme 

(383 -1579') 

İstanbul Selcuk Kız EnAtitüıü Müdürlüğünden: 
F.:ns:.i-;.ümuz<!" 15 u•mruuz ~l t.1rihlnde başlamak tızere l.kmal lturstarı 

c.çılıtC:'.1.ğuıdan ık:ııa11 olan talebel~liı. 14 pazarteııl gUnUnden itibaren okul 
rotil!Urltiğ\itıı: r.ıl~r..cıı t tlım ııruı '>lUnur. (6711) 

YENt V ALDE LOKANTA VE BiRAHANESi 
YARIN YENtDEN AÇILACAKTIR. 
Sayın Halkımızı lllf"mnun çtDK•k Ü'}'..Ore bUyü.k fedıtldhiıklarla blitnei 

~ını. ilş!:'rhır ce1p ve bô kır-etle ,.,meklertn nef811etlne eon dNeCe rıtrıe 

edlhnl~tir. 

Muht.ettm ııntkımızro bir """ 1ıfıitlflert ıtöl!ÜIDtıdın 19batmır. kfııft 
gtlecek ttr. 

Teknik Okulu Satın Alma Konti..yonu Boı
lranlığından: 

Yıldızda hulunan okulumuzun Pan.Siyon binası çatuıi tAinir et'ttrDecıtt
Ur. Kegif be<k>li 3r> Jra 70 kuruştur. K&U teınlnatı 51 lira 86 ıruruıtar. Pa.. 
r.arlık 17.7.941 tarlbinô nuıtıayan ı>erpmbe gwıu saat 11 &ı Y. lılUblılldiıı 
Mektebi muha.ııebeslnôe yapllaoe.ktn'. şartnameyi görmek ~ ~ 
dızd& oku.ıuınuza v~ paZllrlık Jllnlt ôe GUmUfiU,ywıd& Y. MgUwpill• Jıılekteh\ 
ınubUebesine gelmelt"ri. ~IJM ' 
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İLE SABAH, ÖGLE VE AKŞAM 
Ser yemekten soııra ründe ti'ç defa muntazaman 

di,lerinizl ~ym.ız. 

·oevlet Demiryollan ve Limanlan 
- işletme Ümüm idaresi 
MuhaliilDen bedill t3900) 11.:>'i otı;.n 15000 adet bUyük basır süpllrge 

23.7.9H çarşamba gllnU saat (11.) .:n birde Haydarpll§a gar blnaôl dahilinde. 
ki komisyon tarafında:ı açık eksilt:ıre uSIJlile satm alınacaktır. 

Bu ~e gtrreek istiyE'nlerin (292\ lira (50) kuruşluk muvakkat t~minat 

ve kanunu~ tayir. ettiği vesa.lkle nirllkte eksiltme gtinU saat!ne kadar komts. 
yona vermeler~ ıa.z1md:r. 

Bu işe ait ı:a,rtnamı>Jer kom.lsyonöun parasız olarak dağitılmaktadır.(5501) 

~·· Muhammen be.deli (13250) lira olan 7000 adet muhtelif eb'a.tta 
çim.ent.o künk 23-7-941 çarşamba günü saat (15) on beşte Hay. 
da.rpa.şada Gar bir.ası dahilindeki komisyon ta.rafından ka.palI zarf usu. 
tiyle satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (993) :ira (75) kuruşluk muva1:.kat te_ 
mmat, ka.nunuıt ta}ln ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi zarflarını 
aynı b'lUl .iaat (14) on dörde kadar komisyon reisliğine vermeleri ıa.. 
zım.dır. 

Bu işe aıt şa.rtn.a.m.eler komisyondan para.sız olarak dağıtılmakta. 
dir. (5502) 

JI.•. 
Muiu'.mmen bedeli (435) lira (50) kuruş olan 670 aded ray testera 

Ia.ma.sı 21-7-194:1 pazartesi günü saat (11) on birde Haydarpaşada 
Gar blnasr dahilindeki komisyon ta.rafından açık eksiltme usulile sa. 
tm alm.acaktır. 

Bu işe ginnek isteyenlerin 32 lira 67 kuruşluk muvakkat tem.inat 
ve kanunun tayin ettiği vesa.iikle eksiltme günü saatine kadar komis. 
~na mürac:ıatlıırı Iazmıdır. 

Bu işe a.i.t !}a.rtname1er komisyon~an parasız olarak dai'httlm.akta
dır. (5379) 

Topkapı Maltepesindeki Satın Alma Komis
yonundan: 

Akpınar anbarma teslim 200 toıı , ... _, ot rııo.,..,rhkla satm ::1l'na. 
ca.ktır. İhaleden &onra takarrür edecek fiyat üzerinden yüzde 15 te. 
minat verilmok üzere isleklilerin 14--7-941 pazartesi günü saat 15 
de Ya.ssrvirantla komisyonumuza müracaatları. (5764) 

lstanbul Kadastro Müdürlüğünden: 
Fati1 kaza.:;ma. bağlı Fener nahiyesinin Hanıami Muhiddin mahal 

lesinin kada.ştrosuna başlanacaktır. 14--7-941 tarihinden itibareıı 

bir ay zarfında bu mahalle dahilinde mülkleri olanlarm Balatta Kürk. 
çüçeşmesi sokağında Balat polis karakolunun karşısında Cumhuriyet 
Halit Partisi binasında kadastro posta tapu memurluğuna tapu senet
leri ve nüfu.<ı tezkP-releri ilı:ı bfrlikte müracaatla beyannamelerini ala. 
rak doldurmaları veyahut memurlara. yazdmnalan ve bu müddet hi. 
tanımda tahiiitler!ne ba:,lanacağmdan m;illt sahiplerinin tahdit S'ra_ 
smda mallarının başmda bizzat bulunmaları veyahut vekillerini bulun
durınalan ve aksi takdirde vesikalar ve ehli vukufun trae ve tasdik. 
lerile tahdit ve tahririn yapılacağı ilan olunur. (5755) 

Maliye Vekaletinden: 
1 - 0,5 :.ıa. 1,5 tona. kadar panel tipi karuserill Ford, Şevrole, 

Enternasyonal, Opel markruarmdan herhangi birinden olmak şutile 
beş adet kamyonet veya bu tipte karoserli bulunmadığı takdirde gene 
ayni markalardan beş adet şasi kamyonet alınacaktır. 

Mezkur aikletlerde kamyonet. bulunamadığı takdirde 2 ila 3 tona 
kadar ayni tip karuseı·li veya şasi Fargo, D~, Enternasyonal, Bussing 
markalı olmak şartile dört tane kamyon almacaktır. 

"A1macak kamyonet veya kamyvnlardan Panel tipi (Orijinal) 
ka.roserliler bulunmadığı takdirde mevcut nümune ve fenni şartna.. 
mesinde münderiç va.srflara göre yerli olmak üzere adetlerine göre 
kanı.seri ya pt.ırılaca.ktır. 

2 - 0,5 ila 1,5 tona kadar kamyonet şasilerin beheri 3500 lira. 
dan beş adedinin muhammen 'bedeli 17.500 liradır. Panel tipinde 
yaptırılacak karuserilerin beheri 1500 liradan beş adedinin muham. 
men bedeli 7500 lira olup beş adet karoser ve şasinin mecmu ma 
ham.men bedeli 25000 liradır. 

2 ila 3 tona kadar kamyon şa.silerin beheri G500 liradan dört ade_ 
dinin muhamme41 bedeli 22.000 liradır. Panel t:pinde dört karoserinin 
beheri gene 1500 liradan 6.000 lira olup dört adet karuser ve şasinin 
mecmu muhammen bedeli 28.000 liradır. 

3 - Muvakkat teminatları; beş adet "şasi ve kar1.1Seri" kam
yonetin 1875 liTa ve dört adet ''şa.qi ve karus"ri" kamyonun 2100 
liradır. 

4 - Şart.nameler Maliye VekAleti Levazım Müdürlüğünde veya 
lstanbulda Dvlmabahçe.d~ maliye evrakı matbua anbanndan bedelsiz 
olarak verilir. 

5 - Pazarlık 15--7--941 tarihinP mü<:ıa.dif salr günü saat 14 de 
Maliye Vekaleti Levaznn !.!üditrlUğünde müteşekkil eksiltme komis. 
yonunda yapılacaktır. 

İsteklilerin 2190 sayılı ~tanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı 
belgeletle muvakkat tem!nat makbuz veya banka kefalet mektubu ile 
birlikte mua.yyer. gün ve saatte komisvontiıı hıılunmaları. f;) 'J%) 

G. Antep C. Müddeiumumlliğinden: 
1 - G. Anlep cezaevinin 1-6--941 den 31- 5--942 tarihinf 

kadar bir senelik ekmek ihtiyacı kapaır zarf usulile ihale31e konul 
muştur. 

2 - Tahmın edilen ihtiyaç miktarı iki yüz bin kilo ve beaelı 
ot!lZ yedi bin liradır. 

3 - :Muvakkat teminat ilci bin yedi yüz yetmiş beş liradır. 
4 - hıale 25-Temmuz- 941 cuma günü saat on beşte G. An 

te:p adliye binaaı lı;i,ndc C. Müddeiumumiliği dairesindo yaprlacaktır. 
5 - Teklif mektuplan 25--Tem.muz- 941 cuma gi.inü saat on 

dörde kadar G. Antep C. Müddeiumumiliğine verilecektir. 
6 - Eksiltmeye talip olanlaI 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü 

maddelerinin em?"ettiği vesikaları ibra.z edeceklerdir. 
7 - Şartname G. Antep C. Müddeiumumiliği cezaevi müdürlü. 

ğiinde her gün çalışma saatlerinde görüleb rr. (5283) 

Keskin, Kırıkkale Naklivat lşb; ·liiinden: 
Birli~>intlz ıiçfn ikişer tonluk asgari 20 şer kişilik üç adet kamyon 

veya otobüs alınacaktır. Elyevm yedinde kamyon ve otobüsleri bulu. 
nan şirketler, ajantalar ve eşh~m otomobillerinin markasını, mode
llni, fiatmı bildirir ree.rni b 1r beyanname ıle 21- 7- 941 tarihine kadar 
Keskm nakliyat lo blrliği reisliğine müracaatta bulwunaları na.n olu. 
ntn'. (5533) , 
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GRETA 
tsviçrenin Tanınmış 

Halis T raş Bıçaklan 
gelmiştir. 

iSMiNE DiKKAT 

GRETA 
Traş Bıçaklarını 
Israrla İsteyiniz. 

Operatör Doktor 

CBBAN DNALA1' 
Teıeton: 23165 Telefon: 28165 
CAGALO~LU SIHHAT YURDU 

Erkek, kadm ve çocuklara ait 
her n.evi ameliyatlar. İdrar yolları 
göz, kulak, burun hastalık ve ame. 
liyatlarile doğum, karaciğer, mide 
barsak bastalıklan kabul eder 
Fiya tıar ucuz, temiz ve emniyet!' 
ha .. fahar.,.d!r 

BORSA 
- lstanbul 12·7-941 

.,;EKLER 
1 St.erll.o 

100 Dolar 
100 Frc. 
100 Liret 
100 ~vıçre Fra. 
100 Florin 

lOO Be1gs 

100 Drahrn! 
100 Leva 
100 Raytşmark 
100 Çek Krona 
100 Pcçeta 

100 Zlotı 
100 Per.g~ 
100 Le1 
100 Dinar 
100 Yen 

100 lcıveç Krona 
LOO Ruble 

129.20 

.. so.os 

12.9876 

Sl.1375 
Sl.0975 

Altın: 25,10 

ESHAM VE TAllVtLAT 

l'tiuamııle Almamıştır. 

Acele satılık Arsa 
Kartaı Maltepeslnde, Kuruçeşme 

mevki.inde Bağdat caddesine 2 dadL 
ka meaafede 544 metre murabbaı ar· 
sa acaıe olarak satılıktır. Taliplerin 
Vakrt gazetesinde Adnar Evcimlğe 
müractıatıerl 

Yeni Neşriyat : 

İslam - Türk 
Ansiklopedisi 

16 ncı sayısı intişar etmiştir. 
Mündericatı: Kazaen olan cinayet. 
lerde cemiyetin tazminatı (Ömer 
Nasuhi), Mukayesei hukuk: Bu 
hususta garp müelliflerinin yeni 
nazariyeleri (Doçent Hıfzı Timur) 
Hazreti Hamzanm ciğerini yiyen 
kadın (Tahir Olgun), Kı.sırlrk, hu~ 
kuk, ahlak ve iç+lmaiyat baknnm
dan (Ömer Nasuhi), Eski Türkler 
de ve garp hukukunda. kısırlık 
(Doçent Hıfzı Timur), Eski Türk. 
lerde bu husustaki efsaneıer (R. 
C.), A.Ii Firavn, Musa, Harun 
Ü 

1 

mran, Yakup, Lut, Davut, Ya. 
sin) (Ömer Rıza), Ali Uba hak. 
kmda ruhu Islama uymıyan tel.ak. 
kiler (Ömer Rıza), T3.3avvufi halk 
şiirlerinden Ali Uba (M. Şakir Ül. 
kilt~ır), Ali beyt (Ömer !tıza) 
Ali Muhammet (Profesör KB.mil 
Miras), Kütiibli il3.hiyenin tefsirin. 
de üssülesas kaideler (Ömer Rı~ 
za), Müslümanların ansiklopedi 
vadisindeki hizmetleri (Profesör 
İsmail Hakkı İzmirli), Akil kime 
derler (Profesör Dr. Süheyl ün. 
ver). Fi'ravn ile bezribezre (şiir) 
(Mehmet Akif). 

İzmirli İsmail H.akkmtn ilmf ha. 
yatı ve eserleri (Doçent Doktor 
Hrfzı Timur). 

* * * 
Sahmerdan 

Genç neslin kıymetli hikayeci. 

YENi TARZDA 

FEVKALADE 
Bir PUDRA 

Buldum 
Şayanı hayret yeni bir usul daire. 

sinde U>tihzar edilen bu pudra, o ka.. 
dar hafiftir ki, ba\~da uçar, o deNce 

1 
mcedir ki, yU.zde hemen görllnmez 
bir hal alır. Cildi, gayet mce bir gti. 

zell1k tabakasile kaplar. Gôrenler, 1 
cazib ve sehhar güzelliğinizin kat'ty. 

1 
yen tabi! olmadığmı iddia edemez. 
Hemen bugilnden "Havalandınlmış,, 

YENİ TOKALON pudrasmı tecrübe 
edin.iz. Yazıhanede veya evde bUtUn ı 
gün ~tığınız halde, yüzünUzde hiç 

bir parlaklık izi görülmiyecek, bUtUn ' 
gece d&;ns ettiğiniz halde teniniz, taze 
ve nCL·ınin kalacaktlr. Bu yeni TO
KALON pudrasını kullanınız ve tem.. 1 

nize devamlı ve ca.zib bir güzellik te. I 
m!n edl.niZ. Memnun kalmadığnır.z 

takdirde paranız iade olunuacaktır. 

1stanbul C!:Unoll İcra Memurin. 
ğundan: 

940/2953 

Alacaklı: Antalya Umumt Nakli· 
yat Türk Anonim Şlrl<etL 
Borçlu: Hıraııt Papazyan. Uskt'. 
dıı.r Hakimiyeti Milliye caddesi 

89 No. da. 

Bir borcun temini. istifası 1.çln mah
cuz olup paraya çevrilmesine karar 
verilen muhtelif nevide mukavvalar 
(Fotoğraf kartonları} peşin para ve 
açık artt1rma. ile 19.7.941 tarihine 
ra:stııyan Cumartesi gtinU saat do. 
kuzdan itibaren Fatih Malta Çarşısı 
Ha.fızpaşa caddesi. 92 No.Iı Antalya 
a.nbarı garajında yapılacaktır. Mu. 
hammen- mebl!ğın yUzde yetnı!ş be
ş!ni bulmadığı takdirde ikinci arttır. 

ması 22.7.941 tarihine rastııyan Salı 
gilnU aynr saat ve aynı yerde yapıla. 
cuktrr. Taliplerin ylizde yedi buçuk 
pey akçeleMle 940/ 2953 No.lı dosya 
ile mahallinde hazır bulunacak me.. 
murumuza mUracaatıarı ila.n oıunur. 

(5926) 

ZAYl 
10.7.941 Perşembe günU Çenberll .. 

taş civarında. içinde 35 lira param ile 
blr takım evrakım (209) numaralı 

İstanbul Tramvay ldareıılnden aldı

ğım '.şçi hüviyet cüzdannnı c.eketimle 
beraber çaldırdım. Yeni.Bini çıkamca, 
ğımda.n eskisinin hükmfl yoktur. 

İstanbul: Tramvay Bavat batla. 
nnda Abdullah Koııaş. 

bta.nbnl tklncl İcra Memurluğun
dan: 

Dairemizin 1941/1907 numaralı 

dosyasiyle mabcuz olup bu kerr'8 pa. 

raya çevrilmesille karar verilen uzun 
çarşıda 4 numaralı nal imaıAthane. 

sinde 150 kilo nal ve 100 kilo hurda 
demirin birinci açık artırması 17.7.941 

de Perşembe günU saat 1~ dan 17 ye 
kadar yapılacaktır. Bu artırmada 

mahcuz: emval muhammen değerinin 
yt.lzde 75 ini bulmadı~ı takdirde ikin

ci açık artırması 21.7.941 Pazartesi 
günü ayni saatte yapilacaktır. Alıcı 

olanlar muayyen gUn ve saatte ma... 
halllndıı hazır bulunacak memuruna 
müracaat ederek almaJan ilAn olunur. 

·(36586) 

R~it Rıza Tiyatrosu 
Yarın Akşam: - Çııt.e Saraylarda -

(Benl ÖpllnUz) KomedJ (S) Perde 
Halide Plşklu t.emsınere lşttra.k 

edecektir. 
!erinden Sa.it Faik'in en güzel ve r-------- ,------
seçme yirmi hikfiyeı:ıini bir ara.ya 
toplryan bu güzel eser ÇIGrn. ki
tabevi tarafından bastırılmıştır. 
l<'iyatı 40 kuruştur. Okuyucuları • 
mıza tavsiye ederiz. 

Birincı sınıf 
mütehassıs doktor 

NURi BELLER 
Sahibi: ASIM US eLllıltB ve RUH BASTALllU.AR• 

Basıldığı yer: V AKIT MatbaaS1J A. 'kara Caddesi No. 11 
Umum neşriyatı idare eden: •J•M•ua•y•en•e•sa.a•tı•e11rt•:•1•6•d•en•i•ti•b•a•re•tli 

llefik Ahmet .Sevengü 

1 

T. tŞ BANKASI : 1 

Kiiçük T asaı-ruf hesapları 1941 ikramive pl1 ~11 

KEŞ1DELER ; f Şubat, 2 Mayıs, J Ağustos, 3 lkincıte§rlD 
tarlhlerlnde y:ıptlır. bit 

1941 kramlyeıerl lle 
l' 

1 adet 2000 L.lık = 2000.--Llra R • 250 • = 2000.-

3 760 • = 1500.- • a~ • 100 • c:~o.-

1 • 1000 • ... 3000.- • ~o • 50 • = iOOO.-
oo-' ' • 500 • .,. 2000.- • 800 • 20 • s:: 60 • J. . ~ 

Lüleburgaz. Belediyesinden: 

Lüleburg~z elektrik müessesesinin bir senelik ihtiva.er olııll ~ 
ton mazotla (150) teneke maii:na yağmm eksiltme suretile 9-7./' 
tarihinden itibaren on gün mlidde~e. xı:-uııak~~ya ~<:~<lu~ ve bil~ bıı 
vaddm bir defada almnuyarak temınını taahlıut ettıgı muessese eı:ıı 
fmdan lüzum görülen miktarda ceste ceste alınması ve haddi ıMrıJ.J 
rUldüğü takdirde 19-7-941 tarihinde saat 16 d1. kat'i ihaJeSİ J) hı .. 
lacağından ala.kada:rlarm malümu olmak üzere ilin olunur. (52.7; ıı.ııı 

- 11111 
~ izm=r Belediyesinden: ~ 

İnönü ca<ldefl iı.ıin Güzelyalr mevkiinde Dr. Behçet Uz pıırJll !itı 
nüııde tayyare hunga.rı ileri.sin~eki .. tur~stik yola k.:W:~r olan 659~ ha 
re mura.bb ... · .dak.i paket taşlaril" doşeli sahanın sokulerek çrkaC 1' hıı, 
taşlar kullam1m<ı.k ve noksan kalanları da yeniden ikmal edilJJle ~ 
retile esaslı bir şekilde tamiri işl Fen İsleri Müdürlüğündeki ~e:ı :\'" 
şartname veçhile bir ay müddetle 1 • :!arlığa bır~kılmıştır. Keşif ıfşl t 
28575 lira 75 kuruş , muvakkat temınatı 2143 lıra 18 kuruştur. le" 
lerln teminatı oğleden evvel İş Bankasına yatırarak ma.kb~tJ. ha 
18-7-941 den 4-8-941 (p~zarl:Si d~~) taıi:..~~ne kadar h ~ dıı 
pazartesi çarşanı..>a ve cuma gunlerı encumene mura.ca.atlart. ( Ai) d~ 

, (54lf" tlı:ı 

11'~1 

istanbul Deniz Komulanhğından ~: 
Deniz lısesi ve Gedikli erbaş mektesıine talebe alına~ rıı 

Aş~ğıdak' şartlar; baiZ olaul&.r deniz ,ı.ı;ciil ile Gedikli erbaş ıııe~tl 
tnıcba ~larak alınacaklrr. 

Deniz li~ı:sine glrerrk talet;eier!n: · 
ı - Yıı.~ları Nrinc! sınıf :çı:.ı lJ-18 
2 - Ya~:arı ildnd f!ınıf için 111.19 olacaktır. 
3 - B•ı yaşlardan ı:..ıtı ay bltyUi< veya kü•1ük olanlar da kab11l edileel 
4 - L:se birinci ;,ı..">!fa ortame:h:tcp mezunları alma.cağı gibi ıısen!D 

el sınıfmda ikmale keiroış olanı.a~ da alınacaktır. 
Dımt:ı ge<l.lldi erbaş ha7.ırlam-t. ckulıına girmeğe taliplerin: 
ı - Yaşları ll, 17 clacaktır. j 
~ - Bu mı-ktebe ilkmeklep mezunu almacağı gibi orta okulUD ırı 

lif smıflaıuıda ikmale Ae.lmış olı.ı.nıe.r aa almacaktır. al, 
3 - Tahsilini yalnız bir sene zayetmiş olanlar da aıınş "I, 

Bu şartlar: haiz oıup cıer:ız lise.si ıle dc.ıllz ged1kli erbaş hazırlama ol':;/ 
glt·mPk istıyen tı,Hplerin 15 ağu::ılvs 941 tarihine kad:ı.r lstanbulda tJU1 ,P' 
larm Kasımııaşada denl:r komut43ı.Jığ·ma hariçte bulunanla.rm da O' 
ı.sko::rlik şubelerine ml.iracaatları. (l 708) 

Ticaret Vekaletinden: 
1 - Dı.ş sergilere ait paviyonlar ln"~atında kullanılmak tizere ~ 

da cinsleri yazıl: çiniler satın alınacaktır. Tahnıin edilen 
(4936} lira olup muvakkat teminatı (370) lira (20) kurufJtııf· 

2 - Açık ekc::ıiltme 21-7-- 94.1 pazartesi günü saat 14 te ya.p~ 
tır. İsteklilerin teminat mektuplan veya vezne mak'buzıa.rile 
işleri ve levaznn müdü:düğilne müracaat etmeleri ilan oıunııt'· 

3 - Bu işe ait şartnameler her gün Vekalet zat ~lerl ve ıe 
müdürlüğünden alınabilir. (3883) (5381) 
14 takım pano 76,68 metre muraıbbal 

2 ,. kemer kitabeler 8 ,. ,. 
1 ,, şömine " ,, ,. 

orta kuşak 6 ,, •• 
Ulama çini 

,, brodürle'rile ~3 ,, " ~ ----------
Topkapı Askeri Satın AlmaKomisyonunJtd' 

1 - 20 ton sade y&ğJ pazarLiltlzt satın almacakt.Ir. Tahmin ediletl ,,/ 

81200 liradır. ' 
2 - Şartname ve evsaf To-:>kııpı Maltepe Askeri Satmalma ıcoı" • 

ounda görülebtlir. ; 
8 - Eksiltme 16 'temmuz 941 Çal"§aınba gUnü saat 11 de Malts9"ı/ v, 

kert Sa.tnı.alma KomJByonu btnas~ yapılacaktır. lırt.eklil~ kat1 
natıa.rlle beraber mlll"acaatııın,, ,,J ıe5668) 


