
r----~~~------------------.... 
.>ayısı 

3 
(uruş -

17 Temmuz 1941 
P E RSEMBE 

nL: M • SAYI: 84'5 
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l'eletoa: ldan (2'3'70), Yaaı (2Hll) 
l'elc. utaabul V&Jat-Pcma katma: ti 

Japoİ1 1 Alman tebliği 
kabinesi Sovvet 
istifa etti mukabil 

. hDcumları 
Prens Konoye yanı Kanlı ~.Yİ~~ v~rd!.rilerek 
kabine kuruluncıy puakurtüldu 

kadar vazifesıne Vitebsk'de 
::::_" ;::u1'f!o~0f1)elnli devam edecek Stalin hattının son 
~ 1 Tok10, 16 (A.A.) - Domei a- tahkimatı da •ı ıo-ilı·z-Sovyet janam'? b~ı~e ~ö~e Kono-

e:. ye kabmeısı istifa etmif tir. zaptedı·ıdı· •tt•f k T~yo, 18 <A.A.) - Reamen 1 1 a 1 n 1 n bildirildiğine göre Konoye ~&bine- ---<>--
si yerini milli ve beynelmilel al· 

h. et•ı y~te uygun daha kuvvetli bir 36 saat m a 1 y hükflmete bırakmak için iatüa et-

i ıniŞtlr. Bununla beraber hnpara -
l' azan : ASIM US torun emri üzerine Konoye kabi-

ftıı...__ nesi muvakkaten vazifeye devam '"""'CU Avam .Kamarasmda 1ngi- edecektir. 
1ıı,;... ....... 8ovyet anl&flll88ı bakkmda Bu reemt beyanat. Konoyenin 
~Verirken bu aıılaşmanm bir imparatorla 25 dakikalık bir mü -
~ lllabiyeUade olduğunu te. Wc:at yaptığı Hayama sarayından 
~ ettirmeie lüzum gördü: döndükten 40 dakika sonra ansı • 
~ lılr ittifaktır. \ 'e Sovyet zm ve hayret uyandtncı bir ıekil
~ bugün bizim müttefiklmlz· de yapılmıştır. 
iı1!t.. dedi. .tııgnb BaşveJdllnln bu Kabinenin jatifaama Konoyenin 

Süren mücadeleden son
ra müstahkem yerler 

iıial edildi 
:. erlin, 16 (Radyo ) - Abnan 

başkumandanlığı tebliği : 

Alman ordulan Stalin hattı ö. 
tesinde Dinyaper ve yukan Du.. 
na U7.erinde (Minskin ıimalinde) 
ileri hareketlerine devam etmek. 
tedirler. 

(Devamı Ba. .t 8Ü. & d8 

Sovyet tebliği 

Alman 
tayyareleri 
Sovyet do
nanmasını 

tacize 
başladı 

Riga körfezinde bir 
destroyere yapılan 

hücum 

Tardedildi 
Moekova 18 (AA-) - Bu •beli 

neeroıunan Sovyet tebHtt: 
15 temmuzda bOtiln ıOn Pakov • 

Porhov, Viteı.k ve Novograd • Volim 
ı.tldmaeUerinde flddeW muharebe • 
ler devıim etmlftlı'. 

Pakov • Perbov latlkametmde dUD 
abalı cereyan edm bir muharebede 
kıtaıarmm motaıiO ve sırlılJ tık &TU 
pu ihata ederek kmm, lmım imha 
eyleml§ler ve bir çok tank. kamyon ve 
~r tllrlU sillh ıtUnam etmiflerdlr. 
DQfDum. kıtalarlDm cert kaıam prb& 
cSotru ailrQlmektedlr. 

( Devamc Sa . .J aa. .t a J 

• 

KUPONLARIMIZ 
Şimdiy~ ki.dar batlık kenarında Def!'8bn•kt. cılA

ıtıunuz "VA.KlT OKUYUCUUIU ROllANLAlll ... 
IC15l,. kitapıanna alt kuponları, bundan mnra beflDcl 
eayfamızda lJUtacak.smız. 

ORFI iDARE KOMUTANLI-
--=-~~--~ -- -

GININ BiR TEBLiGi - - - - -
Muhtelif maksatlarla ve bir hizmet 
ifa için mektup yazanlar adreslerini 

bildirmelidirler 
()BFJ lDARE K~MUTANLIOINDAN : 
Komutanlığtı gel"n tı1r çoc mektuplar meyanında bir kımm da t-., 

sız, adres ve ?ıilvlyetıeri yazılaı'.>Dllf veya hakikate uyıuzı olmıyan tanda 
yuılnu§ bulunmaktadır. Aynı zamanda muhtıevtyaUannm deW1eı1 n .._ 
Unat edilen eaaılan da belirtl•memektedlr. 

Kuhtellf makaatlarla ve bl"' hizmet ifa etmek kutlle yuılalı bıı 

mektuplarda imza ve büviyeUerlAt tasrih edenleriD anıreti kanun1J9 ol
madıkça f&}ı8!yeUer1 yaımz k.Jdlutanlıkça malQm kaiacatı tabiidir. BIDa,. 
elıaıeyh kendiııiJıde medeni ve lranunl cearet ~ 1msuaı &dıoı 

.rea ve hUviyeUerl talrih edilmeaen g&ıderdllf bu gibi mktuplar m1mdL 
recatı nazarı iUbarc al~~ yırtılıp atılacaktır 

• • 

Örfi 1dare Komut.al 
&OJ'leaeral 

AU BiZ& ABTmlKAL ......................................... ........... 

Pnıfesör Ziya Gün vefat etti 
Bugon merhuma buyuk bir cenaze 

töreni yapılacaktır 
·~ beyanata ile dopudan nezdinde saat 17 30 da yapılan 
~ lngilb matbuat.mm net· fevkalide bir ~lar içtlmamı 
~ t.uJıQa ebnlt olayor. ÇüD- mtlteakip karar verilmiş, mütea
~ .._ ba stltanlarda işaret etil- kiıben Bafvekil trerue Hayamaya 
S Clbl bb kı•Dll tngtlb gaze- hareket et.mieUr. Konoye saat 
~ İagilb - Sov7et an~ 21,40 da Tokyoya dönmtlf ve ka -
...:..~ ittifak olmadıpadan bala bineyi tekrar toplıyara.k impara -
~ torun yeni hWdUııettn teıekkil -

L... ~Uk (ltesap) llmlnba ea Iüne kadar iflere devam edilmesi 
~ lılr blcı.I toplanMM olan haldrınd•kl emrini teblft eyle -
r.=.~ Mr ~ten olmasıdır. E· mittir. 

Moskovadan dönen Alman 
heyeti Ankarada 

Bir müddet evvel bir milyon 
liraya yalan eervetinin yOlde 
75 ini Uniıwrsiteye teriteden gös 
müt.ehaasısr Porefeeör Doırt.or 
Ziya Gün evvelki gece Baat yirmi 
dörde bet kala tedavi edilmette 
bulunduğu Cerrahpap haatane. 
sinde bayata «özlerini Y1JIDlllUI. 
tur. ~er aramada ,apdan it- Burada, vaziyet.in fevkallde ne-

~ böyle IJult bir toplama zaketl dolaymile imparator ve im
~ pılr""cle telikld etmek paratoriçe yarm ötleden sonra 
.;.:-.. eisQdı mllletler elllllhul· Tokyoya dOOeceklerdir. 

ıa.....ıl::'.T"'ı· ....... - ohmu bir memlekeUa M&t.auoka bir taç gilndenberi 
ıeJl•'n• ~.bir 8Öj'\li .ı ~ m~p oı-

Sovyel mumessilleri de Rusyaya gftmek 
uzere Karsa hareket .elli 

Profesör Ziya Gün 18ker haL 
talığmdan muztarip bulunmak • 
ta)'dı. 

Universite Rektörl!itü. _...,.~ 
tini tl'niveniteye terlı:el:meık -. 
retlle iline kartı bllyllk bttrmet 
ve eevgjsini g-östermiş olan Pra. 
fe&ar Ziya Gün için büyft bil' 
cenaze merasimi programı ha • 
zırla.maktadır. 

!rl ittifak ,.... ___ a- <hitü ~P. filifelıtn fevb.JAde ' 
~~ •elrllrat ille böyle 4e- toplantwnda huır bulunamamq, 
.,;~'Ona lola Sovyet Rusya Ue buna binaen kabine • bqeekreteri 
~ter tngllb ldaresl ara- ( Lle11amt Ba. 4 ri. B de) 

Anan., 18 (A.A.) - lıfoekova.. 
da bulunmakta olan Abnan, Ma -
car Romen ve Slovalt büyük ve 
o~ elçileriıe mUmeeaillerl ve te-

~ aktedlJea anı...,anm da 

~~ ihtilastan suçlu Ankara 
l-:::?:ıEi-E Kızılay memurlarmm 
.. ~ J1kılmuı,. esa- b 1 d 
:s:~~~~ muhakemesi~: ,!!!n .L.rd. 
t.:....~ -• Ankara, 18 (Vakit) - Kızılay 
tıı.... ~ uı youal 90llY&ÜZID ve veznedan CeW Sanul, vezne U· bulundular. 
~ lllıl bir 4lktatArltlk olan tibi Sami Tipu, muhaaebe ki.tip- Şemsettin Karamızrak, bir çok 
~e ittifak edili gayri- lerinden §EIDUlettin Kaıııınu:rak yerlerden borç aldığmı. mUteah • 

ltrlıtl1or. haklarmdakl lbtilia davasına ağır hitlerlıı işlerini takip ederek ko-
(Devamı Sa. 4 aıi.i. 2 de) ceza mahkemesinde devam edil - misyon aldığını, bazı mağazalar • 

lııııı.... . Old · aaet dan kredile yaptiğı müfredatı fa-'"""--...___ ______ dl Heyete Sabri y q ny tura ile t--ı..a edilen eeyamn bir 

U E etmekte idi. Mamunlar ve mUda.. ~ 
~ •ı y füeri avukatlar, mevcut ehli:hib - kmmmm kendi heeabma fakat ar-
-' re raporlarına itlrula tahkikatın kadqlan namma aatuı almdJiuıt. 

munf kA.tibl Sami Tl.pu taıhaildar Ştlca-

Do•• Gol genftleW,meelne, gelir ve - edelin tai'aluıdan cebinde görtlldil-

ğU biıdirilen 250 liranm kardet1 

R hav tarafından motoeiklet satılarak 'ıd esı· nde ur • kendisine verildiğini, veznedar ar CeW Samul 1939 seneal teorinin-

b ulun acak Zaslna de 20 senelik hayat algortaamm 
m.Uddeti biterek 6105 lira aldıfmı 
ve 3000 lira da emlik ve eytam 
bankasına borçlanarak 940 senetli 

~an ve
0

italyanlar iki bin ton bomba S:U::'S::~~·~ 
keme, bu taleplerin tetkld aure-

8fttarn8 ediliyor atlldı :ı:m:m ~=81-u~~ 
~aut ' iin~=;_) ..;.._-----~~= -cc-.=;_ _____ ı_&,30 a talik edildi. __ -=~ 

baaamı getinnekte oluı hU8U8l 
tren bugün saat 16,30 da Aı*a
raya gelmJt ve ı 7,30 da tatuıhu
la gitmek Ur.ere hareket etmifth-. 
Mlaatlrler istasyonda hUılıtOmet ~ 
elma hariciye vek&letl protokol te
fi SaWıattin Arbel ile emniyet 
direktöril Şinasi Tugay tarafm • 
dan aelAmlanmJI ve Abnanya bll
ytlk elçlıd ile Macar, Romen ve 
Bulgar elçHeri ve tehrimizde bu
lumnakta olan Alman, Romen ve 
Macar kolonlai tarafmdan brlı • 
Iamnıttır. J.ataayonda Ttbtt mat- • 
buat mUme88illerile tehrtmbde 
bulunmakta olan bOtiln ecnebi mat 
buat mllmeeailleri hamr bulun • 
makta idiler. 
Alman, Macar, Romen ve Slovak 
eiyaal mlmıe"lilleri ile tebuaı ha
ııual trenin Ankara gannda. blr ..... 
atlik tevakluıku emumda tehrl
mlmekl va.tandqlan tarafmdan 
izaz ve ikram ecHlmieJ.erdlr. 

Merhv.m Ziya Gün 

Mısırda 
Seferberlik teklifi 

reddedildi 
Halep, 16 (A.A.) - ElmJSri 

guetesinin de yazdığı gibi yük. 
sek müdafaa konseyinin talebi 
iizerine parlamentoya teklif edi. 
len ve Mısır ordusunun tamami
le seferber edilmesine mütedair 
bulunan proje reddedilmiştir. 
Buna mukabil mecburi askerlik 
hizmetinin kabulü hakkında par 

1 

Merhumun cena?ıflıli bu&'ün _. 
at 11,30 da Cerrahpap. haetane. 
sinden talebesinin elleri iileriD .. 
de kaldırrlacak ve Beyazıt cami. 
ine getiriecektjr. Tabut öife DL 
mazını milt.ealdp yine aynı 19 -
kilde talebesinin elleri Umrinıle 
Universiteye getirilecektir. Ba. 
rada nutuklar söylenecek, Zba 
Günün hayatı, ilmi yWmelt:mek 
i_çin nasıl çalı§bğı ve 
Univeraiteye terketmek nretile 
yaptığı hayır ve ilimsevertilüı 
büyUJdilğU anlatJlacaktlr. Billlıt.. 
re cenaze EyUbe naJdectiJent 
aıle makberesine defnobınaeatr 
tır. 

(Devamı Btı ... d. l tJe) 

limentoya bir kant.n projesinUı Günlerin Pgiru:len: 
teklifi kararlaştınlmıştır. -

Bu hU8U81 trende buhmmakta 
olan Almanyanm Moetova bUyft 
elçisi Fon Şalenburr Alman bU -
yük elçiıakıin miaa.firi olarak leh • 
rimbde kalm11tır. 

Fon Şalenburg yum buradan 
tayyare ile Berllne gldeeetrtir. 

Emmun, 18 CA.A.) - Sovyet 
Rusyanm hali harpte bulunduğu 
memlettıerdeki bazı siyasi D1;t1 -
meaaillikler menaublni ile teba -
umdan 1'4 ki§ilik bir gnıp mem
leketlerine dönmek üzere diln aa
babld trenle telırimlze geJmleler
d!r. 

Bulgaristanda Guzel san:aılerde 
Rus casusları ida- ......... ~ __ 
ma mahkOm edildi ::n:: aı: :::-" ıa: 

79 u kadm olan bu grup bir 
müddet ietiraha.t ettikten sonra 
taiıale edilen otobUalerle Kana 
git:lrlflerdir. 

..,,.., 18 (A.A.) - Aakert mahke- genç un&tk&r lfUrak •tmlftlr. Bara
me bucün. lngillz ı.tlhbarat 8e1'vilılne da giJriUen e.rlerln mlUdm 1ılr lmmı 
malQmat vermek ve casualuk .uçlar!. Halk PartlslDID teptld De PDO ft9 

le ea1d dört Rus sube.ymı idama mab. samlann geçen lleDe meinleket dald· 
llnde yaptıklan tetkik seyahatlerlDde 

kam etml§Ur. Zan altında bulunan alllUDlf inUbalan teablt edl,yor. Bu 
diler e8kl bir Ru8 subayı hapiahane- IUbarla bu kllc;Uk sergi mDl! .nat 
deki hUc:realnde intihar etml§tlr. Kab 
kamlar karan yedi &'ÜD içinde tem. hayatıınızda blr ~ demekUr. 

ytz edebileceklerdir. Fakat gtızeı sanaUarm dq9r ..-. 

Sovyet Rusya Iarmda olduğu glbl realm •h•...,.. 

-----------ı da yeni hareketlert, )'eni bamlelelt . A k .,,., d hakiki kıymeUerl ile memleket ımdd :Yugoslavya, Yunanı•· ş ugrun a tine tanıtacak olan lf>Y teD1dWr, ... 
tan, Beldir& ve Norved tenkit nokanmı ADkaraiı SeDG .... 

tanunai& karar Verdi ltlenen cin:ctler samlann eaerlert llurlnde mHJIPll 

etrafında mül"" zalar klfi derece al&ka uyandıramadı; 1ıu 

Gavriloviç 
J\.nJcaraclan Rusyaya 

hareket edecek 
Gıiidn 11 (A.A.) - ()ğrenlldllfn• 

g6n SovyeUer Blrllli ldlkQmetlerl 
tncnteNnlD yanı b&flDd& a OcadeleJe 
ltUrt.k edı8D Yueoeıayya. Y1111antet,an, 
Belçika, ve Norvegt tanımaıa karar 
vermiftlr. Gavrilovtç, l"ug09&&vya;rı 

tekrar SovJetler BlrUll nesııllDde tem 

YAZAN: 

Sülıule NilaGl 

Ylldırım Hoca 
f evkalide cazip mev
zulu nefis bir hikaye 

.a etmerua.e JaluDd& AüaradU ._ _ _ _ _ ___ __ _ 

~ 

YARINKi SAYIMIZDA 

serginln milll duygulan teeblt etmeır 
bak•mmdan bir huaualyetl olup * 

Sanat wrlerinln tenkidi •••fklr.. 
larm tanmmaama yardım ettlll U.. 
dar, memlekette san&t ~ 
umumllqmeebıe ve gbeDik clDn
nun halk arumda yayıl••_. ela 
blsmeU vardır. 

Gtlnl 11&11&t .....ıert yaratmak lra
dar bu e1erler1D Juymetıonnl t.barll& 
ettlnbllmek lgln ADat • h._.kt 
teDldt nohaıaımm l1aDü ~ıpıgn _.....,. 
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----------1~~~nın a 
dü er,se 

Aşk uğrunda işlenen cin~ eller kar.ş1sında 

Anneler ve babaların vazifeleri 
Almanya 
Suriye işile 
alakadar 
olmıyacak 

llev b lse Lenlngrnd, Vıı.. 
Kiyet yolu Uzerlnd ViUıe.ıık in 

kilom tre cenubunda Dlıı)cper 

~ 50,000 D ualu bir lrdlr. 
h1r n hriD snğ kıyısmd , yeni 

şehir 801 kıyısında mralv.nm~tır. BU. 
tlln Ukroynıuun deri sa.n:ıyll bu §C

hl.rdc toplamı:uştır. Bu fehrl.n ba§lıca 

t maddesi WtUn Avrupaca ma.. 
domuz kılıdır, 

f'I ı> r lrrvıa da tıb. 

n b:lt1ar tecıil bo lAboratuvun, 

zc.ai m*ur olduğu cibl kubbeleri 
Yabudll rln Filistin çöll rind n Rus,. 
~ y& kadar hangL yolJ.ardıı.n gcldlkle. 
rin1 ko."ldukJan konak yerlerini 

net tnblrua.rla ısUsJQ eski 
rdır. 

uğ atlar 
Ormanlardan i tifade 

ediyorlar 
Hl (A.A. ) - BUtUn v'.JAyet 
156 437 kilo fillt1a yağı lş-

tedır. D ter ta.raf vDAycU... 
lçlnd ki devi t ' hUSU81 tıaaa 

a1t ormanıardıı mıntakn k~yl\llerinlıı 
lhtiyaçlan De piyaaad tmak 
21.322 metre kP. lşleıımek. 

Barbarosun heykeli 
tür i önüne dikilecek 

Bcled n Barb:ıroınuı bir hey. 
tini diliElrıncğ ka:n\1" verdlgıni 

vv lcc y ·. Hey.kel &rbn-
ro6UD. BeşlJ..-tıı.ştaltl tllrbroi onun. 

d.ildl ektir. Y crinı tesbit et -
m üzere diln vali ve belediye 
reisi Lütfi Kırdıırla mimar Proıst 
ımıhalllndo tetkiklerde bulunmu • 
la.rdll'. Hem tramvaydan ve hem 
d denizden g çcnlerln bu heyke

örehilm lerl lçbı milnnslp bir 
bulunncnktır. Türbenin. önün

bulwıruı çatal brçak fahrika.sı 

J ılncakto'. 
H l tan~ heykc!t.rnşları.. 

m Hdi ve Zilhtll tnnı.fmdan 
cude gett.r.Uecektir. 

Ruslarzn 
kaybı 

ne olabilir ? 
l.ondra , 16 (,\,A.J - Tuyıııııı gll7.\• 

lesinin başnıuharrtrl Leningrndın m • 

ruz bulunduğu tehdıd bahl!ı mevzuu 
e d rek diyor 

Leningr d, h nuz k. • •dılmış de
ğildir. Kaybedlllie bile kn harekAtJ 
bakımından birinci Kır~dı- büyük 
fclAket t.e,şkll etmez Fııket bahri 
baknndnn bu ziya' çok vphlnı n U. 
ccler dogurncakLır I-'ilhaldka Sovyet 
doııa.nm&BI harpde mUhlm bır unsur. 
dur ve Alm n nıı.klıyc gcmllcnnc ve 
gemi kafil !erine yaptığı mil r ta.. 
arn1Zl.arla t liyetinl ~ e n kad&ı 

( ydsl r temin ettlg!nl :..sbat tnıişUr. 

Bu donanma tıarp harici edlllru 
Alınanlar tebllkedeD \e cndı,eden 
kurtulacaklar v gerilerlle mdl u. 
tonya.d ve F~tonya.d:ı. kull ndıkJarı 
tlslcrden dah 1yı bir muvasala temin 
et.m olııcakllll"dır 

Emir 
Abdülilahın 

daveti 
Bağdat. 16 ( A.A.) - Emir 

AbdUliUUı radyoda bir nutuk 
sôyliyerek Jrak ve butün Arab 
dünyası gençliğini birl~"C da 
vet etmiştir. 

Emir, hükümetin Irak men . 
faatlerinin ve istiklalinin korun.. 
masr hususunda uyanık buluna • 
cağını bildınnı tir. 

reş 
Bombardıman edildi 

1 , lG (A.A.) - D m n t ")• 
ynrcleri dün geoc Bllkre;ıln bir ma
h 11 üzerine kUçUk çapta yangın 
tıoınbnlan tml§ln.rdtr. Çıkan yangın,. 
lar vll onıma ~kfiA.tı v itfaiye 
tarııfmdnn ııUraUe söndUrUlmUıt.Ur. 

Dnfl bataryalarının attığı obüslerin 
parçalan bir ld§lyl öldUrmUş, bir klııi
)1 y re.Jıunıvtır. Bir dll§man tayyare
si dU,UrilrmO mOrette tJ e.sir edil. 
ml tir. 

Finlandiya 
üzerinde 

114 tayyare dü ürüldü 
U"lsinld, 16 (A.A.) - Fın rcı.mt 

tebliği: 

".Annd r , B bal rl .. 
GUn gcçmıyor ki, gşuıtc sütun! • 

rında gö;r;UmUzc bir cinayet babcri 
çarpmasın' Fnlnnca lwkandığı ic;in, 
k nsmı bıc;nklamı ! Falanca, kcndı
slndcn yüz çevırdlgı için, nl~antıBinı 

ötdUrmü8 v snyunz bunıı. benzcrlerı ... 
YeryU?.UnıJn t•n büyuk cfenllilerl o

lan. zora gclmedlkce tıer zıı.mıın ba_ 

rışı seven, gayrinin hukukuna, hür
riyetine yğı sayan, hiç hodgAm oı.. 
mıyan, feragatten .zevk duyan Tllrk 
rırillctinU'I bugUnkU evUl.Unn: husus\, 
kliçük auyguları lçln bu hareketleri 
yapmalı mıdrrla r? KahMlma.rılık, cc. 

ret, kendi busuıd ar.::ulanmızı. ihU· 
r sl:ırınıızı tatmin ederek başluılnnn::ı 
zarar verecek kilde olursa, bı.ze f(l. 
rcf deb-il tenılne olarnk kü UklUtt KC. 

Urlr 
Bir erkeğin c l:.ne sil h. ancak bU.. 

yük menfaatleri korumak için yakı
ıır. Bir erkek uıtmncaınnı, ncnk mil. 
ıetln hayatını lturtarmıık için paUa
tır Bır erkek, bıç ğını, ancak allcsıi
nln namusu, h y tı tehlikeye dU§Up 
te kanunun y tl§Cmediğl yerlerde kul. 
tanır Yoksa kendinden yilı: çevirmiş, 

ye; tıir baııkaımıa yUz göstcrml§ d .. 
ye, zavallı g nç kızı, nasılsa bir h 
taya dil§mllo. kudNt.siZ b r kadını 
'karıl r lçtnd yere ennek; mert.lık, 

Jcahraruanlık li1 US!\ değ'ııdlr 
Bizi lstemlycnler, b!:r.d<!n vnzı;eçen. 

ler karşısınd yapacağımız t k ve asll 

ııanıket; bUyUkıtik gömcrcrek kendi 
lıodgtun d\lygulanmısı, ızuraplarrmızı 
ı.racıcmızle yenmek.va efendice oradan 
çekilip ~ldsşumktır 

Kalb meseleleri, pek öyle rıuuıtığn 
muhaketMye lir yler değildir 
Knlblerc zencir vurıılam z; bizi 1ste. 
ınlycnleri zorla kendimize bağlamaya 
k.ıılkl!}mak, wrbnlrktan ba§ka bir }Jey 
değildir Bııgtın blZI bcyenen. bize ta
pınan lns3n. yarın hiç bir ııcbc'pslz, 
bizden n fret edC'.billr; bunun cezıısı, 
kan değildir; lZlınıbmuz çok bllytik, 
çok teselllslz olsa. da buna baş eymc. 
y mecburuz. Bize verilmeyen ıeyl 
neden dılenmey kalkmalı?!. Zat n 
ani bir tehe\'Vilrle kama.ya, tabanca
ya aarılanlnr, neyi kurtanyorıar " 
l{e.ndiltrlne ten lık y pnndnn mana
sız bir kilde, bayo.ğr, kllÇ\lk bir 
kild ... oç alırlarken kcndılerlni de m&.h 
vetmıyorl r mı? 

Klou.sl darıığıı<•tn:ı, ktmllll mU\'b d 
k\ıreğc sürüldenmtyor mu? 

Bu ctnnycUer yalnız iki kı§l.nln zı. 
yaniyle d k lmıyor. İki tarafm d 
ailesi bir yandan şereflcrind n mah
rum katrrken, bir yandan c:'lıı. sonsuz 
ıztırap uçuruml nna yuv rlanmıyor. 
lar mı Şu halde cinayetin d lgaBI, b1r 
iki insan ğU, bir çok ınannı boğUp 
yok ediyor. Bir menfaat uğruna bu 
kadıır cl:ılbudak salM nUraplnr, § • 

retııizllkler yarntmayo. değer mi 1 
Burad (cAııl) ye kar'§I bu Uha.mla

rı yaparken. bunlara sebep ol nl n 
da unutmu değiliz: 

Bir icadın bir erkekle mUntuıebct 

Kalb meseleleri, pek 
öyle manhğa, muhake
meye gelir şeyler değil
dir. Bizi istemiyenleri 
zorla kendimize baij:la
maya kalkışmak zorba· 
lıktan başka bir şey 
değildir. 

:-··--.... ---..... ----.... ----1 
i ŞüK~~~N~IHAL 1 
: ...................... -.....-1 
k pılıp ıWz vı-rmemell; blr kere söz 
vcrlr.ce tle ztln namus gibi bUyUk 
kıymeti va.rdıl'- artık kolay kolay 
dörunemcl!dir. 

Evli tıtr kadm, lyf terblJ"C alm~ bir 
aile kadını, kooasmı kUıkıı.ndrrmak 

gibi küçUk, çirkin hareketler yap
maz. B<ıJka erkekleri göril§mcsi, 
mUnasebctl dalrun ölçUIU olur. Aile 
kadmı, ail~n mukadd bir ocak ol.. 

' du(;un.u bilmeli; onun şerefini, koca.. 
sının ~-e çocukla.nnm admı klrl .. tme
meyl dUşünmclldlr. 

Bunu ynpmıyan kadın, (alle kadı. 
nı) şerefine ıayık olamaz ... 
An~ler, babalıır •. Genç kızlarınıza, 

Oda meclisi 
dün toplandı 
Bir komisyoncu yüzde 
25 şe kadar komisyon 

alabilecek 
İstanbul ticaret ve sanayi oda

eı oda mccmsi dün toplanmıştır. 
15 günde bir yapılruı bu mutat 
toplantıda ruznamcde l meseleler 
üzerinde gürlişlllmü.s ve oda mec
lisi namına borsa m clisine seçile· 

haysiyet azası murat I<"ortun 
ve Kerim A.ktnr oln.rnk intihap e
dilmiştir, Bundan başka adliyeden 
eonılnn bir unle medis. cevap 
vermiştir. Verilen cemptan anla.
şıklığına göre bir komis~oncu, her 
hangi bir fabrika içln ipE'kli ve 
ytlnlU temin ttlfl takd;rdc mutat 
kom yon hnkkrnda.n b a. ayrıca 

·ilzde 1.5 komisyo11culuk ala.bile
cektJr. Ancak, bunun için komi8-
yoncunun kendi sermayesini :> a -
tJrmış olmnsr şa.rttır. 

Meclis, 15 gün 80nra tekrar top
lanaca'ktrr. 

Brezilqada 
Sovyef 

düşmanlığı 

gen çocuklnnnı.zıı. d ha kin, d&.h 
yumuıak huylar verınız Daha bcflk
ten başlrya.rak ya.vruıarınıza lyı mıı
am le edlnlz: onlan tahkir etmekten, 
dövtıp azarı maktan kınınız Onla. 
ra kıı.t§ı h~Jlandığınız kelimeler çok 
temiz olsun, tA. ki, onlar da bn§kala .. 
rına karşr oyle olmayı öğrcruılnler ... 
Çoculdıınnn.ın ynnmdıı. birbirinizle 

ko.yga etmeyiniz; böylece kJZla.rmız 
ve ôğuilarmrz da ulnc öylece bUr. 
met etmeyi öğrenalnl r_, 

Çocuklarınızın yalnız boğa.zınıı. , sağ 

lığına kmak. onlııra okuyup yazma 
öğretmek tmez: asıl, bunltırdan da
b önemli ol n bir OCY vars , o da 
onların (nıhl gıdıııarı) dır. Çocutun 
ruhunu terbiye etmek, onıı lyı bir alı-
1 k ılamak, ana. babanın en bUyUk 
vuı!esidlr. Mfllete haT.ırJ dığınız ev. 
lAU rı , ona layık olar k yellftlrme2-
senlz. neye yarar kl? 

Sizln cllnlzdcn çıkan bu cAnllerl 
mlllet ne yapsın! .. Onlnr, sızın yüı. 
karnnız demektir. Böyl" kötU evlat 
y Uşt1rmenln mesully U, 6.zabı bUtUn 
ômrUnUzce slzln vicdan.mm yakrp kB· 
TI1rurken, duyacağınız p mnnlık pl.ş

mnnlık artık p ra eder mi? 
KızlarUW'.8. b1r yuva kurduklan za,. 

man. onun § reflnl, kocalanna karııı 
olan vazifelerini; oğullarınıza, bir ka
dının, bir 8.N\ntn ne büyük kıymette 
bir \"arlık olduğunu. onıı. sonsuz .saygı 

emclerini; olur olma?. şeylerden 
kavga. gürllltU çıkıınnıuruılannı, 10.. 
zumsuz, iptidai bir §cltllde yok yere 
ltıskanı.;lık g'&ıtcrmemelerini öğret\. 

nlz. 
Onlanı, gordUkl,.rl her hangi bir 

haksızlık k&r8ısındn kendllerındcn 1 
önoo kanunun var olduğunu anlatın. 
TchevvUrUn, kendinden geçecek ka
dar bUyQk hldd Uerln, 81nlr1erln na. 
811 tamir edilemez. kötU ııonuçları o-
l bUeceğini, örnekleriyle gösteriniz .. 

tsyan, kahramanlık, yerinde ynrn
~r ... Bunıan, bi.Ulen d ha zayıf olan
lara. karşı d ğil: daha yerlnd<!, dahil 
efendice, bize ıseret verecek ısekllde 
kullanmasnn bilenler; l:!nl<lkl tUrk 

çocultlandır. 

Kuru fasulyenin bütün 
nevilerine oark konacak 

Borlm, 16 ( A..A.J - Yarı rel
mi •bir menbadan bildiriliyor: 

Bugün Alman hariciye rı.eıa
reti mahfillerinde ileri urülefl 
mUtale ya. göre uriy mutart
kesi ile İngiliz ordu unun bit 
hareketi sona ermiş bulunına3'
tadır. Ayni mahfillere nazs.rıl' 
Berlinin bu mesele ile daha y•
kından alakadar olma ına bi 
bir sebep yo)ctur. Bu, Vişlnl 
bileceği bir ı. tir. Bununla beı'J
ber Suriyede muharebenin nı • 
hayetc ermesi. Fran.<;anın rnUS. 
tem.lekelerini müdafaa cdemiyt
ceğini ısbat eden bir keyfi~ret de• 
ğildir. Berlin siyasi mahfillef'l 
nin düşüncesine göre. Suriye }la 
diselerlnden bir ta.krm dersi 
alınmış olması pek tabiidir. 
kat ibu hfıdiselerdcn Alman\'aııı 
mı Fransarun ımı yoksa her ık•~ 
nin müşterek mi ders aldıklS 
tasrih edilmemektedir. 

33 Alman 
casusu 

Amerikada muhake
meye verildi 

1\c\ •Ol".k, 18 (.\.,\.) - Casuıılll 
suçu ~ıe haziranda te\"kif edilen 
kişinin muhakemeıılndo Alman hUlı 
meli l!ulknatçı olarak tavs1l cdilP11 
tir. 

1dduınnmedc deniliyor ki: 
" ıaznunlar kendi aralarında "' 

rnnn hUkOm tile ve di rlcril sıı 
kastç1hk istlsnrelrrlndc bulunmuşı•r 
dtr. 

Maznunlnrm muhakenıesı 
t.chlr edllmh;tir. 

VECiZELER 
Yazan: !L ()EMİL P ~ı l'Allj'I 

* Eğer o trajedi müellifi olsa) 
dı, !!ahnede seyircileri de bldil 

Kuııı.çalı fosulyesinin toptan w 
ı:ıemk-e:ndc kilosuna konulan nar -
kın Ticaret Vekaletince tıısdık e· 
dildiğini yazmıştık. Vokfılet, ala
kadar•lara gönderdiği emirde diğer 
cin.c; kuru fasulyelere de nark 
konması bildirilm" tır. Fiya.t mu
rn.kabe teşkilatı bu hwrusta ıet -
kikler yaptırtmaktadır. Fiyat mu 
rnkabe komisyonu, önümü1.dt-.ki 
ccls~le'rinde kuru fasulyenin di -
ğcr nevilerine de .nark koymak 
l~n müz.-ıkerelere başlıyncaklll'. 

ı ttırdü. Onda insanları ltlAf e\.'ds 
sı var. ''C'~nlilmün nefreti ol rlıt° 
be ki lnsı:mlardan aksim li.dcm 
ye mlr'ata ni:;ih cyliycmerıt 
beytinin knlline kırk yıl det'5 ,,e 
rccck bir zattır. 

• Jo'ransn.nın kitaplarında ne alef 
vatanaevcrllkıer yazılı; balbuki 
ınnnıı. ge.len bu eın.sıı.lıılz sukut 
aonra tclerlnde ne dUello eden var, 
intlhnr eden var, ne de kcderlnd 
ölen! 

* (Pc1 dö Şa.nl) nem kademi ~ 

VAKiT 

Snlı ve Çur§Wllba gunkrl dilşman 
1''int ndlya topraklan Uz rioe bomb 
atmıı.ml§tlr . .Avcı tayynrelerimlz ve 
dafl bataryalarnruz 8 d~mnn tarı"'ll• 
resi dUşUrmllşlcrdlr. Bu Buretıe Fin
landiya topraklnrı Qzertndc dUşUrü.. 
len düşmıı.n tayyareJen 114 e baliğ 

olmuştur. 

pcydıı. etmeye, nlpnl&nmaya, evlen- fü.)o do ;Juno~ "''· 16 (A.A.) t e1
-

Oığcr taraftan öğrendiğimize 111, hem mebustu. Ve 18 S d bnS 
göre kuru fnsulyelc,r devlet t.ar:ı· dığl {Fredrlk ll ve BUımnrk) unvaJl 
fında.n satın nlnıncııkf.ır. Ticaret lı eserinde F'ranc.:ının Rul!larl ıttıı
Vekatcti, hfıl ı kimlerin elinde ne kını, lngllt.erc Uc anla~maıımı tavsi 
mikUır fasulye bulunduğunu bildi- ı ediyordu. Jo"ranaızla.r v Ruslnrla itti 
ğj için mUroyııa ı~i gayet kolay fakta devam etmediklerinden n 
cer-eyan edecektir. Bu vıızifc tica.- plıımnn olmuşlanın lnglltc-rcye ka 
rı•t ofısinln tavzif edUeceğl sa.mi- harp etmektrn de oyle nedamet ç• 

Sizın gazetenizdir. Her 
arzunuzu yazınız, size 

cevap verecektir 

Tefrika numarası: 15 

- lşımiz o kadar mühim değil... dedi, 
mahkUınlnr için bir umumi muayene defte 
ri tutacağız; hepsinin ndını, yaşını, kilosunu, 
ıhhi vaziyetini bu deftere kaydedeceğiz; 

sonra her biri icin de birer sağlık cüzdanı dol
dururuz. Bunhrı her zaman yapabiliriz. Siz 
bana admrzı söylemediniz. 

-Vedat. 
- Vedat Bey, kardeşim, bilirsiniz ki 

h kimler, meslekleri iktizası, pek çok kim e 
ıle tem s ederler; hayntm türlü manzarala 
nm görürler, bu ceşitli müşahed 1 r onları 
biraz filozof olmağn evkeder. Ho~ görü· 
nuz, siz de olup bitenleri, başa geleni ho 
orunuz. Elinizde iyi bir mesleğiniz var, 

miiddetiniz.ı doldurup buradan ayrıldıktan 
sonrn tekrar i inize dönersiniz. 

- Allah gösterm in! 
- Sahi, unuttum, mesleğinizin felake· 

fnize sebep olduğunu öylemiştiniz; acaba 
ku iık bir dalgınlık sır~smda reçeteyi yanlı 
fir mı tertip ettiniz? 

- Recetesiz bir ilaç yaptım; hasta bu 
alacı aldıktan sonra öldü. B- ... • cnahk et
mek isteyen bazı kim ler eczanemdeki kal· 
f yı tın alarak ilaçlann yerlerini değiştirt
mişler ..• Düşmanlamn vardı, bana bu müt· 
hiş oyunu oynadılar; fakat ben bunu mah· 
kem de jsbat edemedim; dü manlarım belki 
hastanın da dü manı idiler ... 

- U in niçin reçetesiz> .. hnstaya he
kim bakmıyor muydu} 

- B n hastalığı bi'ıiyordum, hnstalığtn 
ildCIIlı da ·ıG"ordum... Yüzüme niçin öyle 

meye, karar verirken kendisini ve kar odia gıu:ctcsl diyor ki · 
şuımdnktni 1.)1 anlayıp tahlil etmeli; BrezUyıı. Sovyctıer blrllğıne karşı 
onunla btltUn hayatında. u~up uyu. ynpılmııkt:ı. olan harpte bltarat değıl-
a.mıyacağını rkndqmda ne gibi dlr. Brezilya öted<'nbcr! bU} Uk bır e. 
kıymeti r radığını, bunlan bulup bu- nerjl ile komllnlzmc k ı ş ı mılc tdcle 
lamıyııct1ğını tyt dilşUnmeH, b men 1 etm~tır. maktadır. kecekler d mek. 

,--------------------------------------~--, 
I/;~~~ n M RA~o 
hayretle bakıyorsunuz~.. Hasta benim ka· 
rnndı .. Cüze lbir kadındı; güzel kadınlar ev· 
li de olsalar onların etraf ıncla çiçeklerin et· 
rafında dolaşan anlar gibi bir takım haşa· 
rat dolaşır. Havai bir kadın mı idiL Bunu 
iddia etmiyorum; fakat karımı kıskanıyor
dum .. Evimize girip cıkmasını hoş görme· 
diğim ahbaplarımız vardı: ben onları kov· 
mak i tiyordum, karın1 hareketimin pek ka
ba ve yer iz siıyılacağını öyli.iyordu, mani 
oluyordu .. Ben sinirli bir adamım: ölümün· 
den bir kac gün önce yin oldukça şiddetli 
biı kıskançlık kavgası ettik: bu hadiselerle 
o yanlış ilaç meselesini birlestirdiler. benim 
karımı zehir1ıyerek öldürdi.iğümü iddia etti· 
ler ... Netice şu ki ben i te on yıldanberi ha
pisane hapisnne dola.şzyorum ! 

Eczacı zangır zangır titriyordu; gözlen 
cukurlanndan fırlayıp çıkacnk gibi büyü
müş ve bir nok~"l takılıp kalmıstı. Bu söz
leri. adeta llUt'SUZ bir şekilde "e ski bir ka· 
busu tekrar ya ıyormus gibi kendisinden, 
yerinden ve muhitinden uzak bir halde söy
lemisti. Ahmet Dündar u7.nnıp onun ellerini 
tuttu: 

- Sakin olunuz. rica ederim. 

- Ve yine netice u ki kim e benim 
~özüme inanmrvor1 

Ahmet Dündar: '"Ben inanıyorum,. 
demek için kendisinde kuvvet bu madt. A~ 

Yazan: 

REFiK AHMET 
SEVENGIL 

!iye elbet uzun boylu tahkikat yapmış, bu 
neticeye varmıştı. 

Ec?.acı, auç işlemeden evvel de hapisa· 
neyi etrafmda gezdiren insanlardan biri idi. 
Vehimler, hulyalar, kuruntular, kara düsün
celer. aldatılmı olmak korku u, cern'"iyet 
içinde fena şöhretli ve geni mesrebli bir 
koca ol ... rak tanınmak endi:ı;esi onu uzun 
zaman yeyip bitirmişti; imdi de a.dam öl
dürmiiş olmaktan ziyade yalancı say1lmak · 
tan muztaripti. Bu bir ruh hastası idi ki im· 
r-dlrda büro i leri ile meşgul edildiği miid· 
detçe boş kalacak, düşünmeğe vakit bulacak 
ve gittikçe fenala acaktır. Ahmet Dündar 
ilk defa onu tedavi etmek uretiyle i e baş· 
lamağa korar verdi. Eczacıyı n elendirip 
eğlendirmek ve açık havada maddi yorgun· 
luğu mucip işlerde çalı tırarak yormak, ge· 
celeri yatağına girer girmez uyuyacak hale 
g tirmek ve hulyalara. kuruntulara dalma· 
ına imkan bırakmamak lazımdı. "Münev· 

ver bir adamdır, bedeni faaliyetle hırpalan· 
mağa ah ık değildir, kalem i lerinde çalı · 
sın 1,, şeklinde ve sırf himccy~ ve şefkat gös· 
tcrmek maksndiyle, ona iyilik'. ol un djye ya· 
pılan ey işte görülüyor ki fena netice veri· 
yordu. Ahmet Dündar, eczacı ile dereden 
tepeden sohbete devam etti, ona samimi· 
yetle yakmlaşmakta zevk buldu ve mallkum 
kendisine •· tnilen'>'bıt >arkRdaslNbin"'tnern-' 

nun olarak dinlenir gibi, eğlenir gibi, açr 
lır, ferahlar, iyileşir gibi oldu. 

Hasta muayene defteri ile mc~gui ol· 
mağı sonraya. bıraktılar. 

8 

Ahmet Diindar gece uyuyamamıştı; 
ecnıcıyı diişünüyordu. Bu adam o kadını 
evıni§tİ; ikı giizel göz, bir tutam saç kıvn· 
mı, peube bir ten, gönül dolduran bir en
dam eczacıyı ba_ka hiç bir ey göremiyecek. 
başka hic biı ~ey anlamayacak, yalnız o ka· 
dınm varlığı ile ağzma kndnr dolu bir hale 
getirmişti. Kadın da eczacıvı sevdi mi) Bu
nu bilnıiyoruz. Belki sevil~iş olmaktan gu· 
rur duyarak. belki maddi ve ailevi sebep
lerle, her nasılsa cvlenmisler. Evlerine bir 
takım ahbaplar gelip gidiyor ki eczacıya na· 
zaran bunlar şüpheli insanlardır, ba knınnm 
karı ından hoşlanan ve onunla eğlenmek 
isteyen kimselerdir: yani eczacıya nazaran 
onun malını, malından fazla bir eyi, kan
sını elinden almak istiyorlar. Öyle ise ceza· 
cı niçin onlan öldürmedi? Ahmet Dündar 
bu noktada izah ve cevap isteyerek duruyor. 
İçtimai hayat ve şartlar içinde bu o kadar 
kolay değildir. SCbep yalnız bu mu} Belki 
imkan ve fırsat da bulamadı ... Kadın~ .. Ka
dın, eczacmm elinde idi, müdafaasız ve aciz
di. Kadın bu müna ebetsiz ziyaretçilere ce
saret verecek hallerde mi bulunu~rdu) 
Yoksa bu cinsten bir eğlencenin peşinde. 
huzuzat avı ile meşgul, sinirlerinin j tekleri
ni kaJ'§ılamaktan zevk alan bir di i miydi} 

·~~, 
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~a~~c;~~l~nl:ir ~~;e~~: tuccarın 3300 hra kar etitKier;nı soyladı 
1 ~ 1ca edilmektedir . rt llıt!\e~ bu Jıa.rpto her 

0

ild un
tt, 1Ju ltur. Unr~ıla.~ iki zlh-

• l1Q t, 1efcklrur, iki nizan1 d:ı-
k \ij e:ıı 

• . I·~ er bu ııizıunları koru-
t ı,,~fanz.im edilmt, ~·eti tJ
lıı ~lıırdan mürekkeptir. 

• . l'tlel'i lcr1 füi t.a.rnfm crkf:.nı· 
1 l~t ' humnndruılan, n~ker. 

eı ~~ etnıelı.."icdir. Silah \'(' in-
• lr ~~~~ hesapsız bir ekil. 
• 1 ~ te~"-'UUrtadır. Her gün bin-
• ~~·~ lazo lı.."tlnı ilo toprakları 
• tij~ır. 
r :~da bıuııar <!oğrudur. }'akat 
tt ~'4, tayı tanınmen ballOOccek 
!1 tııııı t! llııdır? Her Jın.ı:p bir go.· 

' ı.~~l{k de edilmesi l~n yapılır, 
"'ll 112 askorltk i~ln cle'1ildlr. 

1~ . etllojl Mlooloji i~Jn bile 

tlııı 
'~ lııilsbet, maddi hedefle-

~ · llu hedeflere göre ide-
' ~erek te\cih olunur. 
~ l edilir, haritnlar, 

~İsi hazırlanır, erkilnıharbl· 
erı bu gnyeJ-i t hakkak 
lt;in pfilnlar ha7:1rlo.r. 

it hııı~\'affakJl eti de bu r;o.yc--
~"ll<ıal edilmi olması ile 

~ ~ ~rk!lr, 'ıın.ıi> gibi zaferi 
k'. l~ l'alnız askeri sahada dn
't · d~er ola.rak mütnlea. ct

lt ~h . 
it· ~lllr~in, ::.ı:n.feri de t-0tol o-

• \ ~ hadl~ler nnook bir \O.-

•it~ • ~ ıı:" !'!ark harbini niçin aç· 
i , , 11 en maddi sebebi bam 

tlııl' e gıda madde 1 .:1Llıala.n-
• IJ~=~kti. 

r1'tı ~dan itibaren de\'tlm 

111 
~~ın hedefi bu zafe-

1 

~~ ~a lrn:ı-nyo.ıım sarJ..-fan lıek
d~ı eldo etmektir. Mo· 

~ t\an, ediyor. Ve Alnınn 
her .. • b' • b !(il gun :rem ır DUUll3~l 

~ Ilı '-'rliyor. Sanı~unız ki bu 
d~ lidarna . alında knlaıı

llıı lıollıeYdan muharebclerb1I, 
ı :tJ n111.lan ne toprak mil

~ ı '~!! nrnzi üzerinde zlkzak-
ltı ~~. 'l' 

1
1 lna"liSadlJe yaıımaktıı

, ~ta lllaksat gıdn mıu.lllcle· 
~ ı,~I' llıa<ldelerl dlişmana. ter]( 
:~ l'k fmkanmı clıle et-
~ . 

'tı~ lıaıde rnn.lzeınc) i, fııbrlkıı.la· 
laJıtillıa(Jııcıcriııl, ham mn.ddc· 

P etnı<'k, bunu liratlc 
~k lnpal.;ihnel< için zıumm 
't So\'lCt miıdafoaı;mm 

~tlıı e kil <'tmel.tcdir. 
ll'ıi' d foaJ rm çetin mil-

lin ' lıı n t<-'k mana.o;ı şimalde 
M.~~klıasnıın tahrlbinc imkfııı 

ılıkeı· bir meydıuı nıuharcbe· 
~ la ~ de ccnuııtn bab"tlay \'e 
t. t de stoklannın imhnsmr 
'ıtı ı il ltaeak bir meydıı.n muJıa-

~~~l:'ı: hnr sa edilebilir. nu 
1 1 1<'rin ~öriinU c nazaran 

'kti !>ali te\ldf \'<! t<>hir ct
lı \tffa~· Bu t<>.hlr \"e te' kir t-:1 
, ~Ilı l.ı 'l etle ba.r;anlıyor mu? 
:ı ~ tıı~ll hu usta tam miisbet \'C-

1~ l bir e · Ö' lenml de. il . J 

th ~f' 

Diin tevkif edildiklerini ;:. azdığı- ı 20 ton ya.pağıdruı gayrimeşru ola
mız Galata.da Ömer Abid hanında ruk 3300 lira kllr temin etnıek ıs. 

lG numarada tüccar thsaıı, Zeki tedlklerini, kendisinin fabrikatör 
San Be.kir ve ortakları Yoııgi Ka- Sam.inin katibi imış gibi yazıhan{'
basakahn muhakemelerine dün de ye gittiğini 3300 lira bulunan zar
ikinci nsliye cezada devam oluı.- fı Zeki Sarı Bekire verdiğini an -
muş, cürmü meşhudu yapan mu .. I::ıtmrşt.ır. 

rakabe kontrolörü Gayret Yel .. I Neticede muhakeme bazı tct • 
n~erle polis memurları d!nlenilmiş- ı kiklcrdo bulunmak üzere ba.5ka 
tir. bir glinc bırakılmıştır. 

Gayret Yelmer, bu üç tüccarın 

Bir tencere yüzünden 
Bir adam kiracısını vere yatlrarak 

muhtelif yerlerinden yaraladı 
DUn Şişlide ganp b:r mesele yüzün. 

den bir yaralama 'akası c.ımuş, birisi 
muhtellf y~rlcrlnden ağır ııurette ya .. 
re.lanmıştır. Vnka şöyl,. cereyan et .. 
ıniştir: 

Ş~lde Halit ŞUkril sokag-ındıı ~ nu
marada oturan Rasih o~lu Safa ile 
ayni yerde oturan kiracısı Halil oğlu 
Mehmet dün knlaycıdan gelen bir ten
cerenin hangisine aıt olduğu yolunda 
ı.ıfddetli bir münakaşaya 't;aşlamışlıı.r. 

dır. 

MUnaka§a gittikçe bnraretlenınl§ 

ve nihayet kavga halini n•m tır. 

Kavga sırasında çok s1nırıcn.n S:ı

Ca, heıncn .Mutfağa koşmuş ,.c eli .. 
ne geçırdlğl ekmek bıçnğl He Mehme. 
c.lin llzerine atılmış, kolundan yara. 
ıamışur. 

Bu kadarla hırsını tesklr cdenıiyım 

Safa .Mchmcdl yere do yatırml§ v~ 
bıçağ'ı muhtelif yerlerine rastgele 
saplnmaj?"n başlamıştır. Nlt.ayet kom .. 
şuların ycUşmcsiylc M<'hmet kurta.. 
rılmış ve Sata. yakalanmıştır. 

Ağır yaralı olan Mehmet hastahıı
neyc lmldırılmış, Safa bııkkmda ta
kibata girl§llmlştlr. 

Muhtelif bahanelerle dükkanını 
kapatan oduncular yakalandı 

Bunlar şiddetle cezalandırılacak 
Odun fiyntlnt ı etrafındaki tcUdkler 

devam etmektedir. Yakında, fiyat 
mUrakııbe ,komııt.Y9nun!}a, oduncula,. 
nn Urazlan mevzuu etrafında gö~ 
meler cereyan edecektir. 

Diğer taraftan kont.roller netice... 
sınde bazı odunrularm, tiırlU bahane. 
lerle dUkkA.nlannı knp:ıttrklan görül-

Yere düşüp başından 
yaralandı 

Fatihte, Sn.rr.güzelde Tnksim so
kağında 22 numarnda oturan Sa
lih Demirta.ş evvelki gece yanst 
sarhoş bir halde evine gtderkon 
bir aralık muvazenesini kaybedc
'l"ek yere dilşmiıştür. 

Salibin başı sivri bir ta_c;a isa
bet etmiş, baŞl ynnlmm, gözü ze· 
delenerek teclııvi altına alınmış -
tır. 

-25-
- lç bade. güzel sev var ı~ 

akli şuurun. Dünva var imiş. ya 
ki yokolmuş ne umurum .. 

Arkasından ihtarda bulundu: 
- ·Haydi çocuklar! .. Vakit geç 

oldu .. Yava.~ yavaş yola çıkalım. 
Doktor tısdik etti: 

mUştUr. Bunlar, dUkkAnlnrmı kapat
makla Mlllt konınma lrnnununa mu. 
hall! hareket etmektedirler. Dün, bir 
kısmı yaknlanınıştır. Yakalananlar 
bıı.kkmda ::abıtlnr tanzim c"dilmlştlr. 
Suçlulsr ellrglln cezası ile cczalandr
nlacnğr gibi iOO liraya kadar da pa.
ra ccz:ısmıı çarpılabilcceklcrdir, 

Haliç Belediyeye 
devredildi 

Haliç idaresinin beledlyedC"n 
Denizyollarmıı devre<lllmesine kn
rnr verildiğıni yazmı~tık. Devir 
muamelesi dün yaptlmışttr. Dl'niz 
yo!.lar.ı ilk olarak iskelclC'rln tn
mlr lşiıi.i ele almıştır. Tarifelnr u .. 
zerinde tetkikat yapılacak, sefer 
adetleri çoğalttlacaktır. Aynı za -
manda ücret tarüesinde de tenzı
}{ıt yaprlacaJı:tır. 

... 
1 

Adliye Vekilinin 
tetkikleri 

p dlşladlkçe : 

iZ çaQı 
Yaşndrğrmız günlere "hız çağı,. 

1 diyoruz. Elektrik kuvveti "bu-
1 lıar'' r hiçe indirdikten, saatte ı;e. 

... yüz, bin kilometre alan alet.. 
r r ı·nprldıktan sonra, bu icatlarla 

' ü b!r devre, "hız <'ağı" adı. 
Adliye Vekili Ha.satı Menemen- cekten biçilmiş knftan<lı. 

cioğlu, dün sabah da erkenden ls. , "~ki Yunan" ın "İkn.r .. ı, in-
tan.bul adliye binasına gelerek . nt~aki uç.mnk _ihtirns~nın ~ıe .~ök-
müddciumumi Hikmet Onn.trn oda Ilı bır şey oldugıınu S?osterır. Le
~n. öğleye kadar şehrimizdo yap onar dö Vinçi''. ktı~ı~z:n kalkış, u
tıgr tetkiklerin neticesi ile me.'J _ çuş ve konuıı hıı.llennı uzun uzun 
gııl olmuştur. tetkik eder \'C' ('faerml;;, 

Vekil öğleden sonra evveUi ta- Uçmnk, onun da ha\'alinde bir 
I pu dairesinde bulunan sulh hukuk manivc.>Ul idi. n· hl ressam. muh

mahkemelerini .I<'atih sulh mah _ tcşem hey>.teltrıu;, meı?er nvnı za
kemclerıni. nih~yet Eyüp adliyesi. manda bllviik hir makinistmi~. B:· 
ni ziyaret etmiş mnhkernı>lerde zim ••Hl'zar-ı fen Ahmet Çelf'bi,. 
dıı.vabr dinlemiştir. ıni.zde de, ı?eGr>n senrl .. rdf' nlicıihı 

Hasan Menl.'.me.ncioğlu bugün dı> ölen "Kucı ~dam" m dcd"f:fni ı::-ör
tetkiklerine devam edecPk ve fığ- mek kablldrr. 
1 bi ihtimnl cuma gUn}.l tmralı a- U<:~~· ilk b!lk1 

'" •• ; .. .,.,n zekası. 
dasına harekC't ,.decektir, nm gok srr1arına yukselmC'k iste

Yeni ekmek . . 
çeşnısı 

Yüzde 40 arpa, yiizde 
~O husidaydan olacak 
Pişkin ekmek çıknrtmak üzere 

y::ıpılan tecnibelere dün de devnm 
Pdilmi.ştir, Diğer taraftan bir ~··· 
val undan 103 {'kmek çrkanımu::ıı 
kin dün R)Tica bir deneme va1>1l
mıştır. 

Bugündeo;ı ıtıb<iren rkml'k C:t"S::· 
nisi değişecekt!r. Çavd::ır unu \'P

rine yüzcio 40 arpa vl'I yüı.dc · fı'J 
buğday kullamhıcaktır .. F..kmck 
naı'kı encUmcn tarafmdan 12 ku- 1 

nış 10 para olarak tesbit cdllmi.· 
tir. 

Lozan günü münase
betiyle toplantı 

IHKIRK{)Y HALKEV:tXDE:-.1: 

Lozan w Montrö zafcrlMinln 
tes'idi mnksadile 24-7-941 ta
rihinde san.t 21,30 da caz takımı
nın istirakile evJmiz bahı:esinde 
bir toplant. ·yapılacak ve bu hu .. 
susta bir de konferans verilecek· 
tir. Herkes gel~ilir. 

Perşembe 

17 Tem. 
Cuma 

18 Tem. ---------· 
Oenı.ülur 221Cmn.4hı" 23 
llı7.ır: 7:1 Hınr:

0 

7,1 

Vak.IUer Vasa• lt-uuU \laut U&D.l 
GUne&ID 

~.48 9.<» d" ...... '!" 5.48 9.();'j 

Öğle 18.20 5.41 lS.20 4.4% 
ikindi 17.18 8.40 17.18 8.40 
Akşam 20.89 12.00 211.88 12.00 
YatRı 22.85 l.57 22.s.: 1.56 
lm«ak s.:n 6.1>2 3.82 G.ra 

mesi halinde görünür. Yerden beş 
on metre ,·ük~elerek, bir kac:; yüz 
metre uçar. ilk tnyvarP varııldıf;., 
gün, bütün dünvn. bu fikir ve ze
ka zafcnni alku•lamıştı. 

Fakat tayyarenin ilk kurbanı 
şruılı süvariler oldu. harpte keşif
leri yap:-ın atlılar. bu cok hız:ı va
sıtaya kavuşnn ordularda artık efl
ki ehPmmivet!ni kavbPdivordu. · 

lr<'lan tııtuRmus mn:rak orman
ları r.ltındn o R~nl• dolu diT~in hü
cıımlar dn tnrih" karrvtı. Hız ça
ğında, dövüş de ·•:nldrrnn" l.aşt.r. 
KPşfi, tayyare yapıyor. t.stihka:rru 

M ÜESSESEM1Z1~ -Allah zt. 
ynde etsin- üç muhtelif g.a

zctcsi vardır; banlardan b!rislnl çı.. 
karmak işi de, bana tevdi olunmuş. 
tur. Tanrının ı;UnU o mnsanın başı.. 
na geçer; ajaruı h&\'ndlsl §Cblr ha
berleri, makale, lıkrn, lllkflye, ad,. 
llyo röportajı, roınan veya memklı 
yazı c.lemeyip birer birer gözden gc. 
çlrorek, rozılannda"l kfiçlik G'ğl

§ikllkler yaparak, okuyuculann dik. 
katini alacak ıcl:llde dizdirir, b1çt. 
me koyar, baskıya havale ederim. 

Bu mUn, sebetıe knrlJerin, en a.. 
§ ğı yarım saat sonra okuduğu ha. 
vadlsler, -bir çok diğer yazı m~ 
dUrlennin olduğu gibi.- benim de 
elimden, yarım saat evvel geçer. 

Ylı:!e bu müna.s~betıo diyeceğim; 

bir çok şeyler billrlz. Dllnyanm bir 
,ucundan ötekine kadar cereyan et.. 
mekte olan en ehcmmlyetU hldise. 
!erin, blr bakıma "alll!.mc., st sayı. 
laca!: dereceyi bulmuşuzdur. 

Fakat jşt", bUtUn tallsizllğimlz de 
burada ya ... 

Gnz·~teci oıduğ\lnuzu bilen biri ile 
karvılaştınız mı: ilk !IOracağı sual 
şu olur: 

Hakkı odadaki gezintisini bL 
raz daha hızlandırdı. Parmakla
rını sıkıyor, <;ıtırdatıyor. dudak. 
tarını. çiğniyordu: 

- O halde söyliycvim Seni· 
ha ... 

Birdenbire su tu. Senihanm 
karşısına gelerek durdu: 

~'il rk mulınrebelerinde a.'>11 
:ı tııı4 (!tlc• nnzıın itlbn.I""~ nlına-

-. Evet! Evet! 
Osman çok müt.ce.&3ir olmuştu. 

.. • ... .. ·" .. . • .... ~.:---t . ~ . 

- Yeter nrtık.. Ben susmak
tan göz yummaktan brktırn. A:n
lryor musun bıktım .. Çünkü bu, 
bir dc.~l. iki değil .. Ne vakit bir 
toplantı olsa mutlak ~w-ette o 
züppeyi ranroosımda görüyo .. 

b ııı la btıdıır. Bu nokta harbin 
1 llYdınb.taoc.'k-tır. HnJbuki 
henüz müphemlik içinde-

SADRİ ER.TEM 

İçkiden uzaklaşmak onun canmı 
sıkıyordu .. 

- Biraz daha otursak .. 
Demek istedi. Fakat Faik bey 

ayağa kaL~ştı bile.. Talıakası-

1 -.....;;:::::==:=:=:=:=:==1 nı cebine yerleştirdi .. Hfilfı ye .. 
iti L· • :rinden kımıldamıyan Osmana: 

't.lt Sıyi döven genç - Haydi bakalım evlat, bu 
A e\1kif olundu kadar yüzsüzlük iyi değildir. 

~ı.L Osman, bardağındaki son ~-
~ hit"'tSe.I ndmda birW, geçen- dum vi::ılciyi içtikten sonra derm 

!ı ~ v 'taknn çocuklo.rla Aksa- bir: 
t~ ()~:.camlinin avlusunda _Oh! .. 
~~ :.:<-aı~«<ı..rkcn imam ve cema- Çekti ve ma:-aya dayanarak 
ıı ~~a.n fazla gürültü ede - güçlükle doğrulabildi .. 
~ ltata\te nıani olduk1nrı iddia- - Yola cıkacak zamanı bul-
~ 't' a<) 0 la ı:ıfkAyet edilmi<ı ve dunuz doğrÜsu ..• 
!!öl' ~llıda bir bekçi yollana .. Etraftaki misafir bayanlar da 
l1a ~~ ~ oyun oynamamnlnn hazırlanmıya ba.~lamı§laroı . Ha-
1i IJa,~ lir. Fnkat Ali Yüksel bu- tice Osman beye sokuldu: 
~ ~Vllıtltt \re bekçi 'Ozeyiri bir hay - Amcacığım. yol üstünden 
'ili~ ~en eonm :işe müdahale g~ken bizi de eve bırakır mı. 
t ı..~- ~ıe: Recep adında biri- smız? .. 

t ""'<IJ"ta en kayışını çözerek Rezzanm canı sıkıldı: 
;.,, l'atacak derece dövmtış.. N k rku ' ·ı..ı - e o. o yor musun ... 
~1 ~Ültse Hatice yüzüne acınacak bir 
~ ta 1 Yetişen polis ve bek- manzara verdiltten sonra: 
le ,,., t'a(ı~dan güçlükle yakalan- _ Neden korkayım ablaçığnn. 
"'lr ~o.r;:. teslim olunarak Gece vakti genç kızlar sokaklar
h .........__ ~ · da dolaşıyor diye dedikodu ya.. 
{"'et- -~ " ll\ı. M ki l . parlar da ... 

0 Q r ~nat a ne erı Rezzan biraz daha Hatiooye 
1aıl l>c ıxtUddettenberi yapılmakta sokuldu: 
tlıtı ı~anat makinelerinin mu- - Asıl dedikodu Osman be-

~l'laıılaıln l!ona ermiştir. Bozuk bu- yin yanıbaşmda görünürsen ya.. 
lQ., kullanılması menedil - parlar .. 

Ha.tice ~ı: .ı 

YAZAH ! l.E MAN AH IS".41 

-A! .. A! .. Neden o? 
Rezzan suratım buruşturdu .. 

Haticeye, ne anlamaz kızmışsın 
gibi: 

- Oanan bey, be:kfuo da ondan 
hannnmı .. 

Hatice kendini toparlryabil • 
mişti.. Jale ynnlanna sokuldu: 

- Ha~i Rezzan kardeşim, gi. 
dclim nrtık .. 

Üç kızdan ildsi yalnız olarak 
yakında bulunan evlerine gitmek 
isterlerken Hatice hfila Osman 
beyin yanlarında bulunmasını 
istiyordu .. Rez7..an: 

- Haydi, gidiroruz .. 
Diyerek yürüdü. Omıan beyin 

bakışları altında Hatice mütccs.. 
siren döndü ve arkadaşlarmı tn
kip etii.. 

Salon yavaş yavaş boşaldı ... 
Seniha İnciye ortnlığı topla -

masım, ertesi sab ha çaya ar -
kadaşlanrun geleceğini söylroik .. 
ten sonra yukarı çıklı. 
Hakkı odada bir aşağı, bir yu

karı dolaşıyordu. Gooenin bu sa.. 
atinde yorgunluk \,.,.. uykusuzluk
tan sinirleri gcwşcmişe benziyor .. 
du. Rengi çok saramuştı. Gözle
ri kan c:anağma dömnüşti.i. Se.. 
nihanm iqeri girişini fe.rkedeme
mişti bile .. Ancak Scnr!ıanın ko. 
~ oonra kendini tc>-

parladı ve Scnihanın gelmış oL 
duğunu gördü: 

- Beni ça.ğırmışsm Hakkı ... 
Bir diyeceğin mi var? .. 
Hakkı dolaşmasında devam e. 

derek: 
- Evet. hanunef endi .. Müsaa

deniz olursa bazı soracaklarım 
var .. 

Seniha sakindi: 
- Ne gibi? .. 
Hakkı gene dolaşıyordu. Elle.. 

ri arkasında parmaklarını ezip 
duruyordu: 

- ı e gibi olacak .. Salondaki 
çirkin hareketlerinizin sebebini 
öğrenmek istiyonım .. 

Seniha hiç de bu şekilde bir 
sunl karşısıooa kalacağım kesti-
remezdi: • 

- ~e .;Cylüyo sun Hakkı .. 
Hangı ve ne gibı çirkin bir ha.re .. 
ket ... 

Hakkı, Senihanın nnlamayışı
na şaşmış ve biraz daha hiddet .. 
lenmişti: 

- Bunu da ben.im söylemekli
ğime lüzum var mı bilmem? 

Sinirlenme sırası Senihaya gel 
mi.'.jti: 

- Hiç bir şey anlamıyonurı, 
Hakkı.. Söyliyeccklerlni biraz 
daha açık söyle, öyle ağzında. 
geveleyip durma. .• 

rom .. 
Seniha o züppenın kim oldu.. 

ğunu merak etti : 
- Hangi züppe, Hakkı? .. 
Hnkkının g-özleri yerinden oy

myacaktı: 
- Demek ki züppenin kim ol. 

duğunu bibıiyorsunıız. öyle mi? 
Seniha, Hakkmm Kayadan 

bahsettiğini farkedcmernişti.. 
Hakkının bu kadar sinirlcnc .. 

ccğinı ve Kaya içni zlippe tabi -
rini knllana<'aiııı.ı tahmin ede .. 
miyordu. Tekrar sordu: 
~ Ciddi söylüyorum 'Hakkı ... 

Züppe demekle kimi kasdetmiş 
olduğunu nn1ıyamadım. 

Hakkı yüztinü buruşturdu .. 
Söyliyeceği isimden iğrenivor -
muş gibi: · 

- Kim olacak, Kaya beyefen.. 
dimiz.. 

Sonra da sözüniln Seniha ür.c
rindeki tesirini anlamnk ister gi .. 
bi eğildi. yüzüne çok ya.km.dan 
baktı: 

- Şimdi anlıya.bildiniz mi? 
Seniha olduğu yerde sıçradı: 
- Gene fazla hırçmsm Hakkı. 

Ortada fol yok. vumurta yokken 
bir kuru evhama kapılmaklığm 
hic de doğru değil.. 
Hakkı açılmıştı artrk: 

(Devamı oorJ 

tayyare yıkıyor, Rlıcati ~guna 

çeviren o, tnnklan dC'vlren odur. 
Alman tebliğleri her zaferde ha

va kuvvetlerinin en bfiyük payını 
alkışlarla veriyor. 

"Girit" zaferi. başlı b:ı::rnn. bir 
hava şehnamcsidlr. Bu aletin de. 
~erini anlamak için, ne kumandan 
ne de erkanıharp ohnağa liizum 
var. Hadiseler. bu kıymeti iki ke
kere ildnin dörtlüğü mertebesir. e 
crkardr. Ben. Çörçilin son nutltll· 
nu, iste bu idrak çnrçpvesl 1çlndcm 
SÜ7.dÜm, 

İngiltere Raşvekili, ne dört bu
çuk milyonltıK ana vatan nrdusun
dan bahsC'ttl: nc> de Habe istnn -
da, Irakta. Suriyede vazifesiz ka.. 
lan fırkalardan söz açtı. Yalnız va
tanının beklediği zaferin, tayyar<'· 
den gelecfğlni ima f'den sözll'r 
söyledi. 

Dedi ki: 
- Son hafta ic;indc> blz;m /J .. 

ma.nyaya atuğımız bombalar, Al
manların bize ilil senede ıı.ttrkla
rmm ya.rrsı kadardır. 

Hrz çnğmm akıllara. durgunluk 
veren yeni bir rekoru karşısmda
vrz. Yıllan, hafta yapan müthi~ 
bir rekor. 

Sonra, y.iııc Ç'..örçll kısncn: 
- Bu, bir başlangıçtır! 
Diyor. 
Sel gibi gelen, sel gibi hazırla

nan harp malzemesi, demek :\ ann 
ateŞ ça.ğlaynnları gibi boşalacnk. 
DUnya.yı nn korkunç bil" gelecek 
bekliyor! .. 

Ilakln Süha Gezgin 

' G ON El 
... ---~-' 

- Ne var, ne yok, bay gazelecl? 
En yeni havadis nedir? 

Ve gariptir ki, bilgisinin çıokluğu 
itibariyle fazla konuşması tabll ö
rillen gazeteci, bu suallerin cevabı, 
nı kısa keser. Ya iki sntırlık bir 
gey söyler; yahut -bildiği hnldc hiç 
bir §CY bildirmemek ltnrarll&- ina. 
d'Dıı. "Yeni bir ş y yok!,, deytp Sştı 
fçlnd<'_n yakayı mymr. 

Blldlğiııo emin oıduğuınuz, bUtur 
insanlarda hal böyledir. En ziyade 
mütehassıs ııaydığmız blr nıcvz 
üzerinde, onlardan, keyfinize gol"t" 
tam malQmat ammazsmız ... 

thtlmalkl muhatapl:ı.rmıız bu 
noU.nya hayret ediyorlar. Ve mcse. 
ltı, her §Cyi bilen sazctccl.ııin, d ki.o 
kadan dakikaya muazzam değı,ık.. 

lik arzeden dUnyo. önünde "Yeni bir 
gey yok!,. yahut "Pek o kadar bil. 
mlyorum!., demesine §&Ştyor ve bel
ki kıztyortnr. 

LAkin, böylece sordukları kı&ı. bir 
lkt sualin ardından, gönülleri rahat 
olup çekllsele·. trerkes bildiğini aöy .. 
ter ve battA, gazetclerlnln &atışma 
tesir edebileceğini d:ıbl dU~Unme.k,. 

sız.in, ••Ayaklı blr gnzetc., halince 
ı.eteyene en taze havadisleri verip 
gider.- Soranlar t.se böyle yapma. 
yor. Başkalarını külfete sokmak 
hca&bmıı. elde edilen menfaatın.nn 
bir ö!çilsti olmak l!ı..zım geldiğin 
bllnıiyor. Tc.sadUfen bir havadis '\'er .. 
diniz mi; arkıı.smdan §lSyte b!r sual 
daha ye~tirlyor: 

- E? _ Sonra?.. Şimdi bunun 
mMa.sr nedir ookalmı? 

İıftn yok.En, çene ç:ıL.. Vui!enle 
mi ugraşmırn; kaf'§Illdakl zatın me. 
rakını mı yenmeğe çıılışırsm? 

şu kadarcılt blr ha...-ndis vermek, 
bir kuıa mlltnlon ytlrütmek iç!n 

"Ağzınıza kira mı ls~UZ?, 
demeyın!.- Ben. Ustellk nnrn ver<" 
yun ... Fn"at. A.lUllı n§Kıııa., gazett'c 
ye dUnya bavadtslnl sormayın! 

HiK IET MllNlR 

Başı tramvay direğine 
çarptı 

Cadde-bostanda, plAj yolunda o
turan Necmi Halilin oğlu Neccle• 
Demir, dUn tramvay ista.cryonunı.ia 
tramvay durmadan atlamak iste .. 
m!ş, fakat başı yolun kena.nndn
ki olcktrlk direğine isabet ederek 
ya.ralanmı:şt.Ir. ÇocUk baygın bir 
halde nilmune bastan-Osinc kaldı 
rrJmıştır. 

Altın Fiyatı 
Dün bir altuını fiyıı.tr 25 lira 10 

kUr1Jı6tu. 

'Yirmi yıl evvelki Yakıl~ 
l'l Tcımmnz 19%1 

Ankarada Sanayii nefise 
mahfili 

Piyanist Hikmet Bey ve 11lfckn.ımuJi 
Ankarada bir s:ınayil netüıe nuıtırlll 

testatne teşebbUs ve mllsııadlıl ftSill1. 
yeslnin istihsali için Dahfllye Vekll -
tine mllrncnat etUkle,.in! baber nld t: 



--<>--

Muhalifler 
Almanya ile çok iyi 

geçinirken 

Bu hareke ler bizi 
zorla harbe 

sokmaktır diyor 
V&fjlngton, 16 (A.A.) _ Ayı.n aza. 

amdan cwnhurtyetçl Laft, İzlandanm 
birleşik Amerika tarafmdan i§gallniiı 
pıırlAmcntonun reyi, almmaksıznı 
.Amerlltalılarm harbe fillen girmesi 1_ 
ç1n en iyi Yol oldutunu aöylemlf ve 
dem1ftir ki: 
hıandanm ~ali. Amertkanm Av. 

nQ>a işlerine blr mUdahalesldir. Bu 
iKalin Amerikanın mUdataası fçln 
zarurl olduğu aöylenemu. Bu, bir mu 
dataa tedblrl değildir. ÇünkU .Alman. 
Jar Amerlkaya taarruz etmem.i§ler. 
dir. 

Amerika ile Almanya arasmdaki 
mttnasebeUcre gelince, iki millet sulh 
ıçlnde YBflyorlar. Şimdiye kadar Al. 
nıanlar Amerikalılara karşı dU§Jllan
ca telAkki edılebllecek hiçbir tedbire 
tevessill etmemişlerdir. 

Laft, Amerika halkın.m yüzde 80 
1ııtn harbe girmek aleyhinde olduğu. 
nu söylemiştir. 

Suriye dö Gol 
idaresinde 

Kalılre, 16 CA..A..) _ Kahirede mO. 

tar kenln n1ha1 p.rtJan De ayni sa-
1nanda nepedllen bir vealka ba hu. 
ınıstaki müzakerelerin ne gibl eaaalar 
dahUind cereyan etmiş olduğunu göa 
term ktedir. 

:Ves!kada ezcllmle §Öyle denlllyor: 
MUtte!Jklerln SurJyede bu ınemıe. 

ket topraklarmm dll§maıı kara ve ha
va kuvveUcri tarafından blr tıs ola. 

' kullanılmasına manı OUJ:ıaktan 

ı bir emelleri Yoktur. Bundan 
ba§ka miltte!lkler Arap halka ka.rp 
bir takım mUkcllctiyeUcr aıtma geç. 
mlıJ bulunmaktadı.rlar. Bu mUkeııen.. 
yetıer müttefiklerin Suriyeye glrd1k. 
lerl sırada mezkQr memleket ahaUaı.. 
ne vermiş olduk.lan Jst.ik1AU temma.. 
tmaan neşet etmektedir. 

Bahis mevzuu olan vesikada buz. 
dan böyle Fransayı prkta HUr .Fran,. 
sız makamlannm temsil edeceği de 
na.ve edilmektedir. Bu temsil keyfi.. 
yeU, lstikllU vaadi çerçevesi dahilin. 
de tatbik edilecektir. Miltte!ikler Su,, 
riyedcld FraıısIZlara kar§ı hiç bir su
retle mUnfall değildirler. Bundan ma
ada Surcyedeki Fransız makamlarlle 
kumandanlara ve kıtalara k&rF ser. 
dedllecek her hangi bir itham nokta
SJ d& mevcut değildir. 

C.eneral do Gol uimdlye kadar, al
dıkları emre itaat ederek kendisine 
kal'fl harbeden silA.h arkada§lanndan 
hiç birlnl mahkemeye vermediği gibi 
hUbaHa bugünkü prtıar dahil.inde as.. 
la b6yle bir niyet beslememektedir. 

MUtarekenamenln şartıa.rı arasında 
şu maddeler vardır: 

KUtte!ıklere iltihak etmek istiyen 
askerler, bugUnkU rUtbe ve derecele
riyle ve terfi haklan kalmak §&rtlle, 
hizmete kabul edilecekler ve aylıkla
rını alacaklardır. Buniann tekaUUUk 
haklan da temin edilecektir. 

.Memurlardan müttefiklerin danar_ 
nı benfmsiyecek olanlar, lmkAn nia. 
betinde, bugUnkU mevkl ~e dereceleri 
ile h~mete almacak ve bunların da 
Ucr t ve tckalldlyeleri teminat aıtma 
aıınaeıtktır. 

SurfY.edc bulunan bUttln Almanlar 
ve ltaıyanl.:ır. enterne edilmek üzere 
MOttefiklere teslim olunacaktır. 

BUtUn tıarp gemileri sağlam olarak 
tc Um edıl cektlr. Bu g mllertn, baıp. 
t n sonra Frnns:ıyn donmeleri temin 
olunacak ve Fransaya bir nevi tar.. 
mlnat verilecektir. 

ita~ya 
Çörçilin sözlerini kuru 

bir tehdit sayıyor 
&oma, 18 (A.A.) - Çıörçlliıı nut
~ babaedeD !taıyan siyasi mab. 
ftlleri lngUiz bapeklllnln maıQm teh,. 
dltı r e tta yt.D mttı tlnl bir kerre 
daha korkutmak Lı>tedığtni beyan et-

İngiliz -Sovyet 
ittifakının mahiyeti 

(Bas tarafı 1 incide) 
fnırfliz Ba.5,·cldU Avam kamara-

srnclakl beyanatında bu yolda.ki ta.
tarizlere de cC\"ap ,·ererek ı;öyle 
eledi: 

- Kimse bizi Sovyetlerle biile
~erek komünizm heMbma 'harp 
ettiğfmi1J lddla edemez. Kurtla 
kuzuyu geçindirmek lstlycnler bl-
71 IIltler hesabına harp etmNle 
itham ederlerse belki daha do~rnı 
bir hüküm \"Cmll!J olurlar. Biz 
memleketi IDtle.r megalomanlslne 
karşı müdafaa. mecburiyetfode ka
lan kızıl orduyu taziz ediyor \"e bu 
ordunun zaferini istiyoruz. Bitler 
komünizme l<ar!;ı düıı;man \'aZİye
tine gc~mckle bizi hol,cdzme 
dost yapını:; değildir. Neteklm 
kendisi de komllnlzm aJeyhlne yti
rümezden C\'\"CI onunla bir nevi 
dostluk yapmıştı.,, 

Ha1dkaten nzlyet dikkatle tah· 
llJ edilirse kabul olunur ki tngfliz. 
Ier Sovyctlcrle ittifak yaparak 
komünh:m hesabına harp etmiyor, 
lar. Belki Sovyetler Kr7.JI Ordu ile 
kendi rejimlerini müdafaa ederken 
dolayısllo d<'mokra i davasms 
hizmet ediyorlar. 

ASIM US 

Rur havzası 
bombalandı 

Londra, 16 (A.A.) - İngiliz 
bombardıman tayyareleri 16 ha· 
ziranla 10 temmuz arasında Rur 
havzası ilıJerine 2.000 tondan 
fazla bomba atmışlardır. Aynı 
müddet zarfında ~) ""lercc ton 
Kolonya üzerine ve 5® tonda."l 
fula bomba da Bı-emen üzerine 
atılmıştır. 

İngiliz keşif tayyareleri 'Al. 
mantarın son zamanlarda üstüs.. 
te müteaddit geceler bombardı. 
man edilen Münster şehrinin as.. 
kert hedefleri ihtiva ettiği isbat 
eden fotoğraflar getirmişlerdir. 
Alman propagandası ise Müns.. 
terin bira fabrikaları müstesna 
olmak üzere hiç bir endüstriyi 
ihtiva etmiyen bir kilise şehri o
larak tavsif etmiştir. İngiliz akr_ 
nmm birinci gecreinde alınan 
neticeleri gösteren fotoğraflar 
bugün goazetecilere gösterilmiş.. 
tir. Bu fotpğrafalr bombardı
manın münhaslran hava meyda.. 

·•, c-Aildi<Yini ve rnevdan
daki bütün biımlann kül haline 
getirilerek mücavir kışlalarda 
büyük hasarlar ika edildiğini is
ıbat etmektedir. 

Japon kabinesi 
(B43 taraft 1 ;nctdtJ) 

Matauokaıım. istifa imzasını almak 
llzere ikametgA.bma gitmJetir. 

Bil- tesadüf eseri olarak ikinci 
Konoy-e kabinesinin jstifa.sı eski 
bahriye nazın Mitsumasa Yonai 
kabinesini istihl8.f ederek iktidar 
mevkiine g~tiği 17 temmuz 1940 
tarihinden tam bir sene sonra va
ki olmuştur. O tarihte Yonai ka
binesi 1ngilis - Japon - Ame
rikan ~birliği taraftan olarak te
l ;kki edilmekte idi. 

lldnci Konoye kabinesi idare -
sinde Japon tarihinin milhim hl
diselerl şunlar olmuştur: 

1 - 0 lililli hizmet birliği,, nln 
tesisi ile tabaddils eden totaliter 
milli hareket U2er:lne blltiln siya
si parlllCTin dağılması. 

2 - Japonyayı Almanya vo 1-
talyaya bağlıyan Uç taraflı ltti -
fakm akdi. 

Toldo, 16 (A.A.) - SaWıiyeUl 
hükümet mahfllleri ne dahil!, ne 
de baricl siyasetin ana hatların· 
da hiç bir deği ikliğin olmıyacağı
nt bildiriyorlar. 

Londra, 16 <A.A.) - İmpara
tol"Un emrile Konoye ka.blnesl r ·ı
vakkaten iktidar mevkiinde kala
caktır. İstifaya sebep, beynelmi· 
Jel vaziyeti ve milll durumu dal.n 
iyi karşllıyabilecek daha kuvvetli 
bir kabineye yer vermelrt!r. 

~ktedlrler. 

BugUn 1talyada bulunan berkee, 
ltaıyan mnıetlnln nuu bir qukkan. 
lılıkl& ve De clereCe yübetr bir ulmle 
mihverin narblne 1.§tlrAk etmekte oı.. 
duğunu müşahede edebilir Her ltaı. 
yan bu harbin Dtçtıı yapıldıp bW. 
yor. 
Eğer Çörçll açık ltaıyan fehlrlerL. 

nln bom bardJDıa.n edUecetınJ .ıs,uy. 
rek ttaıyar.lar Q.zerlnde tear yapaca_ 

ğmı. onlan korkut&ct\~ı ve bu llU

reUe İtalyan milletini mıığlOp edece. 
ğtn1 nmıt ediyorsa, bir kerrf' daha ha. 
yal sukutu::ıa u:rnyac:ık 4ıemekUr. 

Alman tebliği 
(Bas tarafı 1 incide) 

Sovyetler, Alma.n ileri hareke. 
tini tevkif eylemek için ihtiyat 
kuvvetlerini öne sürmeğe teşeb. 
büs etmişlerse de bu hareketi 
durdurmağa muvaffak olamamış 
!ardır. Sovyctler ağır zayjata uğ. 
ram•şlardır. Alınan ileri hareke. 
ti geniş bir cephe üzerinde de -
vam etmektedir. 

Berlitı, 16 (Radyo) - Alınan 
Başkumandnnlığırun tebliği: 

14 temmuz tarihinde yapılan 
hava muharebelerinde 72 Sov • 
yet tayyaresi düşlirUlmüştür. Ay 
rıca yerde bulunan 150 tayyare 
tahrip edilmiştir. 14 temmuzda 
tahrip edilen tayyarelerin sayısı 
222 ye baliğ olmuştur. Bu su -
retle şark seferinin başlangıcın.. 
lan beri imha edilen Sovyet tay. 
yarelerinin sayısı 7182 dir. 

Berlin, 15 ( A.A.) - Pazarte. 
si günü Alman • Fin krtaları 
Fınlandiyanın şimalinde iki 
Sovyet ta.burunu çevirmişler ve 
bunları kısmen imha etmişlerdir. 
Sağ kalanlar ise esir edilmiştir. 
Şark cephesinin şimal bölge_ 

sinde de birkaç gUn evvel bir 
Sovyet avcı fırkası im.ha edil· 
mi§t.ir. Bu fırka da Alman • Fin 
te~kkülleri tarafından muhasa
ra edildikten sonra imha edil· 
mi§ bulunmaktadır. 

Bıulapeşte, 15 (A.A.> - Ma • 
car Genel kurmaylığının tebliği: 

Mot.örlü kıtalammz düşmanın 
takibine devam etmektedirler. 

Berlin, 15 ( A.A.) - Berlinde 
dolaşan ve ciddi telrutltl edilen 
haberlere göre, Sta1in ve Sovyet 
hükflmeti, Gorkide bulunmakta
dır. Bu hususta l\1oskova tara . 
fından yapılan tekzip burada 
doğru addedilmemektedir. 

Bcrlin, 16 ( A.A.) - Alman 
başkumandanlrğmm tebliği: 

Şarkta, hare1dlt müsait şekı1-
de irikişaf etmektedir. Bi~k 
yerlerde Sovye kuvvetleri tara
f mdan yapılan nevmidane mu.. 
kabil hücumlar m,işmana kanlı 
za.yiat • verdirilerek püskürtül
müştür. 

t ngiltereye karşı yapılan mü.. 
cadelede Alman hava kuvvetleri 
New CasUe'in şarkmda büyUk 
bir şilebi ciddi hasara uğratmış_ 
lardır. Muharebe tayyareleri 
diln Margate liman tesisatını 
bombardıman etmi~lerdir. 

Dün gece ltafif düsman hava 
kuvvetleri Garbi Almanya. üze
rinde uçmuşlar ve az miktarda 
infilak ve yangın bombalan at
mışlardır. Gece avcr tayyareleri
miz 3 İngiliz savaş tayyaresi dü
§Ünnüşlerdir. 

Berlin, 16 ( A.A.) - Sovyetle
rin, Stalin hattının arkasında 
Dnieper ve Duna nehirleri ara. 
smdaki bölgede yeni bir muka
vemet cephesi tesis etmek husu
sundaki bütün ümitleri kat'i bir 
surette boşa çıkmıştır. Ordunun 
bütün sınıflarına ınensup teşek.. 
külleri Sovyetler tarafından ale
lacele oplandığı' bir sırada Al
man krtalan Leningrad U7.erine 
fa..~ılasız bir surette yürümiye 
devam etmektedirler. Buna mü. 
vazi olarak Sovyet fırkalannm 
inhilili de devam eylemektedir. 

Alman esirlerin verdiği ifade
lere göre Baltık memleketlerin.. 
deki Sovyet ordulan kumandanı 
ile maiyetinde bulunan on subay 
kurşuna dizilmişlerdir. Bunun 
ııebebi. kumandanın Baltık mem 
leketlerindeki mevzileri vaktin. 
den evvel terketmiş olınasıdrr. 

Vitebsk bölgesinde, Alman kı
talan pazartesi günü de Sovyet 
ordusundan vüzlerce esir alm1'
lardır. Alman askerleri, buğday 
tarlalarında, ormanlarda ve di. 
namitle tahrip edilmiş çiftlikler 
de saklanmış bulunan her sınıfa 
mensup Sovyet aslrerlerini yaka.. 
layıp toplamaktadırlar. Bunlar, 
dağılan Sovyet fırkalarının be. 
kayasını teşkil etmektedir. 

Alman ileri hareketi yakıcı 
sıcaklara rağmen devam etmek
tedir. 

Tanklar. delik deşik olmuş 
yollarda biribirlerini ta.kip eyle
nıektedirler. Zencirl"r kuma gö_ 
mUldükçe dev gibi zrrhlı otomo. 
billerin etrafını bUytlk ve kalın 
toz bulutlan kaplamaktadır. AJ_ 
man piyade kollan tanklan ta
kip etmekte ve bu kafilelerin ar
kasından ağır çapta silahlan ta_ 
ŞIY<\n nakliye vasıtalan gelmek
tedir. 

BerlJn, 18 (A.A.) - Viteb9k 
mmtakasmın şarkında kam Sta.Un 
hattının eon tahkbnatı da pamr -
t"'si akşamı Alman krtalan tara • 
ftnc? .. ., :r..aptedilmlştir. 
~ t '.lnarmö(l .. .., yapdmış 'bOyUlc 

brr blok teşkil eden. :ve yer.ala te.. 

Sovyetlerle harbedecek 
olan 

İspanyol gönüllüleri 
Alman 

topraklarında 
Bcrlin, 16 (A.A.) - SovyeUere 

karşı harbctmck lstıycn İspanyol gtı. 
nUllUlcrl 16 Temmuz sabahı Sarr<'. 
bruck'a geıecekUr. nk defa olarak ı 

Alman topraklarına gelmekte olan bu 
"Mavi Lejyon,, cUzUtamları binlerce 
kişiden mürekkep bulunmakta.dır. 

Bunlann nakli için mUteaddlt tren
ler tahsis cctilml,şUr. Bundan ~ka 
diğer bir çok nakliye vasıtaları da 
prk cephesine doğTu günlerce Alman 
topraklarından geçecektir. 

Bu gönUllU İspanyol kıtaları hemen 
hemen tamamiyle İspanya dahlll har. 
bine l§llı1Uc ctml§ olan eski milli 
muhariplerden tC§ekkUl etmektedir. 
Bunlann ekserisi uzun seneler tecrtı.. 

be görmUş ve fcvka!Ade mükemmel 
bir surette techiz edilmiş bulunmak
tadır. 

Siyam ve 
Singapurda 
İngiliz askeri heyetleri 
To'kyo, 16 (A.A.) - Domcl a-

jansmm bildirdiğine göre uzak 
Şark İngiliz kuvvetlerinin baş ku
mandanı general Pophams'sn da.
Yeti llzerine bir Siyam askeri he· 
yeti Singapura. gelmürt.ir. 

Aynı ajansm verdiği bir habe. 
re göre de İnc,~er S1yam'm Blr
man~ aya. da bir askeri heyet gön
dermesini istemişlerdir. 

Sovyet tebliği 
(Bas tarafı 1 incidB > 

Vltebsk mmtakasmda bUtlin gün 
dU§lllanm moUSrlU ve zırhlı kuvveUe
rine karşı anudane muharebeler ol. 
mll§tur. D~man şarltıı doğru ilerle • 
mek 1ç1Iı beyhude gayreUer göstermif 
tir. Muharebeler her iki tarat içüı 
zayia.Uı oıa'.rak devam etmektedir. 
Novognıd • Volins lsUkametlnde 

kıtalanmız dlişmanm ,arka doğl'u ı. 

lerlemek ve mll§kW vaziyete düşen 

zırhlı kuvveUerine iltihak etmek ~çın 
yaptı#I te§ebbtlalcre karşı mukabil 
taar.ruzlarla anudanc harp etmekte. 
dir. 

15 temmuz gilnU Sovyct hava kuv. 
vetıeri dU.,maum motörlU ve zırhlı 

cUzUtamlarma taarruzda ve tayyare 
meydanlarında tayyarelerin! tahribe 
devam etmişler ve Ploeati petrol sa.. 
hasmı, Sullna antrepolannı ve tulcea 
mmtakasuıdaki nakllye vasıtalaruu 

bombalamŞardır. 

14 temmuz gUnU dll§mıınm 52 tay. 
yareSl dllştlrUlmU§tUr. Bizim kayımız 
25 tayyarcdlr. 

Rlga körfezinde bir Sovyet destro
yeri dllfman tayyarelerlnin hUcumuna 
utramııt:ır. Destroyer hava deii top. 
larile iki düşman tayyareBini dUşUr. 
mil§ ve kendi.si hiç hasara utrama. 
mqtır. 

Sovyet silA.hlı balıkçı gemflerl Fin. 
!Andiya k6rfe.zinde bit' dfl§man deııiz
altısmm mayn tarlasından geçerken 
battığını g~rmU§lerdlr. 

Dört dll§lnan av tayyarellle vuku.
bulan bir hava muharebealnde iki Sov 
yet deniz tayyareat iki dll§man t&yya. 
re8lni d~rmll§tur. Bir Sovyet deniz 
tayyaresi kaybolmuştur. 

sisatını da ihtiva eden buradaki 
başlıca mevzii t.amamilc ele ge -
çirmek için Alman piyadesi 36 sa. 
at müca.edle etmek mecburiyetin
de kalm.ıştır. Bu mevzi gayet mil· 
kemmel bir surette gizlenmiş bu· 
lunuyor ve çel.iıkten mamul mtl -
teharrik kubbeleri ihtiva ediyor
du. Açağların üzerinde aaklanmş 
bulunan avcı askerleri mevzii ha· 
ricen müdafaa etmişler ve A.bnan 
askerlerini bir kul'fun yağmuru 
ile kar§ılamışla.rdır 

Diğer toplarla hıı.~an toplanndan 
yardım gören Alman krtalan bu 
mevzliıı bataryaıarmı susturmağa 
muvaffak olmu§lardır. Bunun Uzcrine 
piyade kuvveUerlle lsUhkAın kıtaıarı, 
civardaki sığınaklı mevzllerden aç1-
lan §iddeUi bir a.te§e ratmen birlikte 
llerlemeğe muvallak olmuılar ve b8§o 
ııca mUstahkem aığmafm mazplla. 
nna lnfllAk maddeleri yerleşUrmifler. 
dlr. Şiddetli lntiUUdar neUceslnde be. 
ton duvarlar çaUıyarak yıkılmJI ve 
içerdekller ölmllftUr. 

Bu mUhlm mevzfln zaptmdan 80l11'a 

bUcum kıtaıannus diğer mtıstahkem 
mevzilere, bu mevzilerin ölll zaviyele
ri taratmdan y&klaprak, bwılan da 
lnfUAk maddeleriyle tahrip etmı,ıer
dlr. Bu eureUo beton mOdafaa. Ute. 
minin oen&hlan arar~ bir 
hale ge~tıı:. 

Karadenizde bsr 
kelli yağmurlar 

Ordu, 16 ( A.A.) - Son giin· iç.in derin bir ro~ 
lerde yağan bol feyizli yğamur- dedir. Bundan sonra 
lar mısır ve frumlye zeriyatı i· !lOrmal şartlar içinde 'Alll•t1ııı..ı 
çin çok faydalı olmuştur. Şimdi- derse mısır ve fasulye 
ye kadar yağmursuzluktan için. nün ~eçen yıldan ilç 
de bulunan köşlülerimiz böylece olacağı tahmin edilmek 
kuraklık tehlikesini atlattıkları 

Haydarpaşa-Eskişehir-Af yon hattı 
yeni yolcu katarları ihdas edild 

Ankara, 16 (A.A.) - Bizıe 
verilen maliımata göre devlet de. 
mir yolları idaresi tarafından 
Haydarpaşa - Eskişehir - Af
yon hattında yolcu treninde vaki 
izdihamı önlemek ve bu kısım 
yolcularının da. daha miişait bir 
şekilde seyahatlerini mümkün 
kılmak maksadiyle Haydarpaşa· 
dan Eskişehir ve Afyona. 18.7.41 
cuma gününden ve Afyonıuan Es
kişehir ve Haydarpaşa.ya 19.7.41 
cumartesi jfJnünden itibaren 

Bir Amerikan 
haberine göre 

Moskova taşınıyor 
Nevyork, 18 (A.A.) - D.N,B.: 
Nevyork Tay.ınisln Vaşingtonda sa. 

JA.hlyetıı bir kaynaktan aldıl'tt malt\.. 
mata nazaran Sovyet hükQmet daire. 
leri ve resmı mUeasescler Moskovayı 
terkederek hUkQmct merkezinden f:W 
fersah mesafede bulunan Lazan'a 
nakletmektedlrler. Amerikan gazete
sine göre yalnız hariciye komlserllğf 
muvakkaten :Moskovadan aynlmıya.. 

caktır. Bu sebepledir ki, diplomatik 
mahnller de Moskovada kalacaklar. 
dır. 

Profesör Ziya Gün 
vefat etti , · 
(Bas tarafı l incide) 

Cenaze merasimine Vali Lut!i 
Kırdar, Üniversite Rektör 
ve dekanları ile bütün doçent ve 
asistanlar, Üniversite tale -
besi i§tirik edeceklerdir. Vil& -
yetçe merasime polis müfrezele
ri ve çelenkler gönderilecektir. 

Vilayet Ziya Günün ölmeden 
evvel muhtelif pozlarda resmini 
aldırmış bulunduğundan kendi • 
sinin güzel bir büstü yapılarak 
Üniversite göz servisine rekmlu. 
nacaktır. 

Doktor Ziya Gün valimiz LQt. 
fi Kırdarm da hocası idi. 

ZİYA GÜN HEYKELİ 
Diğer taraftan Cerrah-paşa 

göz servisi için de bir heykelinin 
yapılmasına karar verilmiştir. 
Profesör Ziya Günün kendi arzU
suyla ölümünden evvel yüzünün 
kalrbı alınmıştı. Profesör, bun
dan f evkalMe mUtclı8188iS olmue 
ve: 
"- Çok memnun oldum. Fa. 

kat, ne yazık ki asıl heykel çö. 
küyor" demiştir. 

Profesörün heykeli, kısa bir 
?.amanda hazırlanarak Cerrahpa· 
ı:,a hastahanesinin göz pavyonu 
önüne dikilecektir. 

SERVETlN1N TAKSİMİ 
Aldıll1mtz malQmat& göre, 

merhumun eervetinin yüzde 25 i 
kardeşlerinin çocuklan olan 14 
kişi arasında taksim edilecektir. 
Diğer kısmı ise, vefatından evvel 
tesbit etmi§ oldufu wçhile, ser. 
vetinl idare edeoeık olan heyetin 
emrinde Universite ilim illerine 
hasrolunacaktır . 

Bütün hayatı müddetince alın 
t~ri dökerek biriktirdiği aervetL 
ni memleketin ilim ve irfanca 
yükselmesi için vasiyet eden 
merhum profesöre Cenabıhak • 
tan maifiret dileriz. 

Vniveraite Rektörlügünilm: 
Servetini Üniversiteye tahsis 

etmek suretiyle ilme ve memle
kete bağhlıimm yüksek delilini 
örnek olacak bir surette göeter. 
miş olan muhterem Prcfeeör Dr. 
Ziya Gün vefat etml§'tir. Cenaze
si bugünkü. peqenbe günü aat 
12 de Beyazıt camisine isal edi
leceıt ve buradan öğle ıamaıını 
m~akıp büyük merasimle tale. 
besinin elleri üzerinde üniversite
ye getirilocektir. Burada nutuk
lar söylenecek. merasimden aon. 
ra Eyiibe kaldı:rtlaeaktır. 

Bütün pl"Ofeeörlerimimn, do
<:ent ve ui8tanlanmızm 1stan.. 
bulda lbalunan ta~c!eı imisin 
rn"rasimde hazır bulwuooları 
nca olı.w.u.r. 4 

munzam bir yolcu :katarl 
lecektir. 

Bu katarın Hay·Aıı:"""'• 
kalkışı 7,15; Eski~ 
17 ,35; kalkışı 18,45; 
rışı 23,45 dir. 
Diğor tnraftan Afyo 

kışı 3,42; Eskişehire vatfl. 
kalkışı 9,25; Haydarp~J! 
şr 18,52 dir ve bu tren!"',.. 
pazarına ve Adapaz<ı.rııı 
şılıklan da ,. ardır. 

Liman müdUrl 
memurları 

• 
nizamnamesi 

Ankara, 16 (Val.."10 -
limanları işletme umunı 
lüğü memurlarının tayin. 
terfi, tcçziye usulleriyfe. 
verilecek harcirah, tazrnt. 
tahsisatlar hakkındaki Il 
me Vekiller Heyeyetin<:e 
edilerek yarından itioo.reD 
yete girecektir. 

inh·sarlar Ve 
Vanda 

Van, 16 ( A.A.J - lrtlll"Ja..w 
Vekili Raif Karadeniz 
gümrük muhafaza komu 
neral Lfıtfi olduğu hal 
şehrimize gelmiş. başta 
mutan olmak üzere merrı 
bitan, teşekküller ve hall' 
fmdan karşılanmıştır. 

İnhisarlar Vekili. b 
tetkil 1erini bitirdikten 
Bey:.ı.zıt ve !{arsa gid 

Fındık rekoll 
bereketli 

Ordu, 16 ( A.A.) - . 
lanan ticaret oda-'!ı heyetı 
man hariç olmak tl7'!1"e 
zası 1941 fmdrk relt.:>l 
milyon iki yüz bin kilcı 
tesbit etmİ§tir. 

ingilterede b 
bardımanda öle 

Londra, 16 ( A.A.J -
bildirildiğine göre 1940 
kanunundan bu senenin 
sonuna kadar İngiltere 
yapılan düşman hücuml 
cesinde 41 bin 900 kişi 
52 bin 178 kişi yaral~ 
hastahaneye kaldın~ 

lstanbuJ AaUye lJdncl 
kimllğlnden: 

Şöhret taratnıdan 
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aO'fCK EDEBi BOllAN 

MUCiZ LEH DOKTORU 
il ORSA il~p~~!!J~UN~~~: 
l -1

•1··~·~~~:~
941

-- K·ıtap sergileri 
~azan: 

PJTJGRILLI 
Türkçesi: 

MUZAFFER ACAR 

17. 7.1941 
orkeı;;rıı.ıu 

J0.80 A,iıımı 
1 

ı scerua 

tso.-

32 

7.SS Harir 
prog-raın 

7.-tö Ajan 

8.00 Hafif 
ıırogram 

10.4:> Yurttan 
ıooı;lr.r 

20. 1 r. Hıuh o 

~ıırotcsl 

1 

100 Oillıu 
100 l"ro. 

100 Uret 

100 le~tt P're. 
-

~ d4t~ benim mustemlekele
~1nyonlanm .. dedi. Gö. 

~;e biı uz bizim Grandokalık 
lı:~ Yiik kudrete sahip mü -

. ~re malik b1r devlet de. 

ıJif ~~~bi dii~fb~·yua'i~ b~1~?1 ~~l si-
'"' 0 -.., mur u. • osyo .. ın. 

tarları da ı;;izin gibi aza kanaat 
J tQ Ydı. lşte bu sebeple ben 

nu. ~'Pları satarak bu kelebekleri 
~J ltıecbur oldum . 

~ı d'e d sırasiyle Bilbao b~n
'tft ın1tektörünc. kadın hastalık. 
. ~Utehnssısı Doktor Mayere, 
S1~in şan hocası opera 
Jı~~ taerı~ıden Mndam Trivul
di~ kdım olundı:ı. Jizel şöyle 

' U: 
~ ~~anım beni istemediği 
~ rı<> n IŞimc :yurıyacak bir sa. 
~e·ı;ten~~roruın. Mark • Arel 
h~ ~eınışti: "Bir biılbiil olma. 
~bi,, adar isterdim. Fakat de
' 

11tıParatorum.'' Ben de bir 
~1~t<>rıçeden ve bir bülbülden 
~r •ın .. Fakat eğer bir gun 
~ttaı 'll1 beni kovarsa. o zaman S ~ı ka?.an:ıcak bir mcsl.e~e 

U
• -~da Ulunacagım . Raspotının 
, ~!dı . .., "~hşi hayvn.ı mUrebbiye. 

·'<qJ 4Uıfeld. Astronomi rasat· 
>ı tqk clirektorü profcsor Levı'. 
~a dım olundu. 

'ı ~ teşaı Teodora. profesörü i-
' ;<terek: 

~. ~,Vkalade kabiliyetli b'r 
11 ~ deını ı, fakat nihayet riyaziye. 

tıl ~~~ mi? On i.ıçüncii asır dok
t ~~ • •nın bütün hastalıkları 

bıı' ~~ Ye ile tedavıye baktıkları 
s btil\ııı tiyı:zi.vccıler de kainatın 

~rı~ hadısatmı logarıtmalar, 
t ~la relerle isbata bakarlar. 

'lt(l{esrl't>şa.lin bu sözleri üzerıne 
~ıı <l >r Levi nezaket eseri ol. 
~ ıy altın çızgılı dişl<'rini 
<liı. J~ l!'oster<>rel: güçlukle gül· 
~~ ~I kı?.nrdt. fakat kocasının 
'll l'!t~~I 80~ lediği sozlerin ha. 

dırdı, yuna.nca kitabı da, ilzer
lerinde ağırlrk olarak duran çıp. 
lak küçUk kadın hey'kellerlni de 
bir kenara koydu. 

8.80 Evin ti 
1%.1J3 Sar !"!iCrlr.rl 
1 %.4 .G Ajaruı 
18.00 Muhtcllf 

tUrkiUer 

- Almancasmı sırf kontrol JS.15 Karışık 
olsun diye, takip ediyorum, de. program 
di. Yoksa yunan<:asmt kolaylıkla ıs.os Tango 
okuyabiliyorum. Biliyor musu- orkestra ı 
nuz, insan mazinin ibüyük sima. J8.SO Iionuşma 
lariyle beraber olduğunu hisse- JUO Plyay 

20.4 li ··-ıı 
bey<ıtt 

ll.00 Zimıı.t 
tııkv1ml 

ıı.ıo Fasıl 

hı\)'et1 

ll.2.'i Sa.n'Btkt\r. 
ııınm17. 

lmnu uyor 
21.•o senfonik 

100 ..-ıoruı 

100 Heıga 

100 Orahml 

ınn Leva 
1 00 Raylfıuar'k 
ıoo Çek Krona 
100 Peoeta 
100 /:l(lt1 

100 PengG 

100 Ley 
100 otnar 

80.0~ 

1~.9376 

derse, bir gönül rahatlığı hisse· ıınrl."llan 
diyor . .Fakat ne yazık bunlar, bu. 111.00 ~me 

mllzlk 
2.30 Ajruııı 
22.4~ llan11 

mllrlğl 

100 ı·eıı 81 IS7S 

günkü hayatımız hakkında pek lf:ıntl 
az malfunat vermiı !er. fçimi7.de. Hl.iL'> Tnngo 

100 lsveç KroM 1 ~ 31.0S5 
100 tcuhle \ ' 

ki ldlçük faciaların scl>ebini bul- ------------
makta gilnlük davalanmızı hal. 

,\ltm· •Ji,10 

letmck için büyük göl~lcrc mü. 
racaat etmek, bana büyük bir 
benzincinin önünde bir çalonak 
doldurmak için durmak gibi bir 
~v geliyor. Sizi tanımak iste - 1 
meme sebep ne ize söyliyecck 1 
hu c:usi 'bir şayim olduğu, ne de 
siz<len acil bir yardıma muhtac 
bulunduğum içindir. Ha.yır, yal. 
nızca tecessüsüm buna sebep ol. 
muştur. Ben her şeyi. her şekli 
merak <!derim. Tekamülü ağır o· ' 
lan bir memlekette vaşadığım 
için memnunum. Milletimin bü. 
tün hususiyetlerini yakındnn gö. 
rüyor. tetkik ediyorum. Fakat 
Glotenburg pratik kim::.elerdcn 
ziyade Santimantal kimselerin 
yaşadığı bir memlekettir. Bura
da hala eski tramvay hileleri 
kollck iyonlan ynpa.n aileler \"3.r
dır. burada ballı. bütün sefaletiy. 
le bir kadının sevgisini kar.ana· 
bileceğini ?.annerlen fn:kir talebe
ler yaşar. 

(Devamı var) 

OPERATôn 

HaliCI Ziya Konuralp 
lKIN<,1 CICRıtABI DôÇENTJ 

Beyoğlu lsttklll.I Caddesi Elhamra 
Apartmanı ı Numarada 

Her ı:'lİ.11 öklooen sonnı 7 ye kadar 
Tel~on: 42ı0t 

1 
ıı.rtrml~cli % 6 1931 19.ft~ 

•r. ('. i\lnke? Bank. 181.2~ ___ ,_ _ _... ,.._... .... ~ 

Çukurbostan Stadı 
Diğer taraftan İnönü stAdının 

bu 8Cne yalnız topt.a.k düzeltme 
biii yıı.ptla.caktır. Vali diln mahal
linde tetkikl~r ya.pmıştrr. 

Deniz L vazım satın alma ı 
fsyona HAn•arı ----------3l'.i10 adet çatal pin muhtelit eb'att.a 

2:; kilo soba teli 
90 mclnı c\cn•lı· bonı 2.~ ve 82 m/m kutrund 

22 metre tab!l sert ynyltoı: cellk tel 8 ve 9,5 m/m kutrunda 
SOO kilo demir perçin Ç1vt3, 2:Jx16 m/m 

6 çlft rcııd~ .çağı bo' cıvat.nlı 
4 adet zımpara taşı ao sim kutrunda 1 a;m kalWJığınd 

ıo kutu ynLsı eye 25 s/m boyunda 
" !tutu üç köşe eye 
4 adet Jrnl bıçkısı 125 11/m t.ulllnde 
5 kalf'm pır~ menteş~. f'.şell kiııt, fl{lrmetl kflit. ııal-..angoz kilit 
ağW~ı 

JO metre dllintn zinciri 
ıo mctı ıı kayıa 12 s/ m gem§Ifğtndo m/m kalmbğmda VEDAD ORFt 

Yaz Temsilleri 
1ukslm Alt.ıntcpo Tiyat.roııundu 

Bu Akpıu - nt~\"AZ BıU:"KUŞ -
Büyük F!Mlla ! Penie 

Yuko.rda yazılı l3 halem majcmcnln 18.7.941 Cuma günü sant 11 de 
I<esımpaşads bulunan Deniz LevaZ?nı Satmıııma komisyonunda pazarlığı 

yapılacaktır. !stckllfonn belli gUn ve saatte mezkOr komisyona müracaat.. ~1k1{~1 fena tesiri büyük bir 
~ k: a ortadan kaldırmak için 
,~: --0--

~}'ıı.~aritma ile Rasinkareler, Rasit Rıza Tiyatrosu 
ları llAo olunur Cl5888) 

• :ı. * 
lrı l ka·aki bütün hfı.disat tek. nu Akşam nostancıdll 
l:lıet alı llata hii.kim olan müke.m. - IJ<o.111 öpltnüz - Komedi (S) pol'de 

et J."ak C·rıkJi yegane işaretlerdir. llnllde 1-ı kin temsıııon-. ı tırltk 
~ l' at tecla.vi olunmaz şekilde cdeooktır. 
~ Q?,,:ınak hastalığına müptela 
~"'rı ll_ ınareşal Grandiiı::e-sin bu 
, ıı:;t;rak ctmıy rck: 

fı~İt-d.1i.ayır .. Havır dedi. Ben bu 
~ b:t değilim. Bn.ştanba a he

J ~ alariyle doludur. 
it~~ l glildü ve kocasının gafını 

---<>--
Beyoğlu Halk Sineması 

Jntlne 1l d<' 8,80 dfı: 
1 - Çöl SIUlhşorlf'rl ( ı:; kır.un) 

Tekmili birden. 'lnoora filmi. 
2 - Kaçuk~ılıır da6ı. 

s - ~llkı . 

Ihtiyacomz olan 2000 kilo btrincl kat zehirli boya "Redhımt veya Hoı. 
piel., marka ve JOOO kilo komisyonda mevcut evsai!ı muclb!nce kaynamış 

br.zlrin 18.i 9U Cuma glinn s:ıat l~ de Kasımpaşada bulunan Deniz Lcvıı
zm• satın alma komısyonunda pa1arlığı yapılııcakttr. 

istC"1dUcrln teklif edecekleri !'yatların yüzde l5 kaU ı.e.mhıatıarı He blr
lıkle h •lU gün ve sııatte me.zkOr 1:.onı!ııyondn. bulunmaları ilA.n olunur. (5 87) 

fstanbul Hava Mıntaka Depo Amirliğinden: 
1 - <60; bt'yglrlik Dızeı el h.trojen gun·bu satın alınacaktır. 
:! - 3731 l!ralık ~ati temlnatuı BakırkBy malmUdürlUğUnc yatınlarak 

m kbuzlarlle birltkte ~2 7 941 ~F. ;.. gllnU saat llS,80 da Yeşflköy hava 
d••po ll.mlr!!~I !atın nlmıı ltomLsycnunda bulunmaları. (M09) 

Kitabın da kelepiri olur mu? İki meşhur sey
yar kitapçı - Alaturka ve alafranga kitap ser
gileri ... Sekspir, Edgar Vallaş, Mişel Zevako, 
Göte hep Yüksekkaldı rımda müşteri bekliyor! 

lst.anbulda Uç dört kit.np sergi. 
si vardır: İşportada, Yükseklml
da-nnda bir de <;ahnflar çarşmm
da. 

lşporta.dıı.ki kit.a.p sergUerlni, 
erkfi.ıu fı.dii.bile kurulmuş bir "ser
gi,. zannetmeyin. ffis:ıscn kilap iş
portacısı için sergi kurmak, sergi 
hnz.ırlığı yapm k gibi külfetlere 
de ihtiyacı yoktur. Zira, kitap iş
portacısı, istediği yıerde, istediği 
vak.it gözüne kestirdiği kaldırım 
kenarına kit.a.plaruu yaydı mı, 
"sergi" tamam olmuştur. Bun
dan sonra ona düşen şey, kitapla
rın etrafmdn bir aşağı bir yukarı 
dola§ıp e.sncmekten ibarettir! 

Kitap işportacılığmın bir başka 
gckli do var ki -zannederim bu 
yalnız iki k~ inhisar etmekte
dir-- koltuğuna bir deste kitnp 
alıp bu kn.hve senin, o knbve be· 
nim, dolaşmaktır. lkisini de tanı
rım, biri genççe bir adamdı, gür 
sesi vardı, bası açık, göğsü açık, 
niyeti aç[k tı. 

Divanyolundan Sul tnnahmede. 
Sultnnnhmctten Beyazıda durma
dan gider gelir, n<' alır ne satar 
belli olmazdı. Nakaratı §uydu: 

- Dini kıtaplar be;ı kuruşa! 
Aslı ile { crem, F-erhat ile Şirin, 
'I'nhir ile Zöhrn, beş kurtı.58-! 

l{ac ?..amandır kendisini görmü· 
yordum. Ne oldu. tebdili diyar mı 
otU, yoksa boş yere nefes tüket
mekten mi vazgeçti, bilmiyorum. 

Tahmin cderım ki bu seyyar ki
tapçıyı tanıdığınız gibi imdi bah· 
sedC'ceğim wğ'er "zat?" da tanı -
yanlarmız nz değtldtr : (Hakk[ E
fendi). 

CUnkkı Efendi) nin bana soyl~ 
diğine bakılmıa bu işi 35 senedcn
bcn yn.pmaktadır. 35 sene, dile k 
tay ... Dunnadan, dinlenm-Oden, so
kak sokak, knhve kahve, dükkan 
dükkan dola6 millete irfan 
dağıt ve iıhır ömrlinde bile aynı 
işi yaparak hayatını kazanmağa 
meobur ol. Çekilir şey değil .•. 

Maamafih. (Hakkı Efendi) he -
sabına benim bu kadar yilkstin
mem de doğru det;':ildir. Zira ''Mi
rimumaileyhin" .işinden ve haya· 
tmda.n memnun olduğunu tahmin 
edenm. 
Diğer kitapçılar, ve kitap işpor

tacrları hali.erinden memnun de -
ğillcr mi! Kim domb] bunu? 

Bir ara. Gcdikpaşada Merzifon! 
Karamustafa Pnşa türbesi civan
na dadanan bir kitap işportacısı 

vardı. O bir gün bana §Öyle de-

miştı. 

- Bizce, garlpur, halk kelepi
re çok dfü•kün oluyor. Bunun için 
bir ç:ok, şık bayanlar, temiz tale
beler, yaşlı aile rci leri ve tale
be velileri bize gelirler, ucuz kitap 
sorarlar. Halbuki biz ucuz satsak 
satsak, nihayet kütüphanedeki fı
yattan ~ Uzde ı 0-15 tenziliıUa sa
tabiliriz. 

Halk bunu bilmil oı. zannediyor 
ki işportaya dil~ her kitap ''ke
lepir,. dir. Hos, böyle işporta ma
lı ucuz kitaplnr da yok değildir. 
Bunlan ekseriya koltukçulardan 
veya eskicilerden temin ederiz. 
Fakat bunlar da her zaman bulun
maz ki.. Dedim ya, Jıalk i.,ı;;porta
la.ı'de.kl kitaptan ucuz zannediyor 
ve bu yüzden bimfz de hiç fena 
de.ı!ildir, 

- Bu kltaplan nasıl alıyorsu
nuz' 

- lşportada görcfüğünilz kitap
ları, ekseriya bize kitapçılar ve
rirler. ÇünkU kütUphanclerde te .• 
hir ve arz i<ti mük~m.mel değildir. 
Vitrinler dnrdır. Bir kitap sittin 
sene aynı \itrindc teşhir edile -
mez. Halbuki her müstoeri gıôi ki
tap alıcr.sı da ayağına kadar gc -
len, gözünün önüne serilen nınt.aı 
daha kolaylıkla görllp alıyor. 

- Satn.mııdrğmız kitapları ne 
yapıyorsunuz! 

- Geri verıyor~, yerine yeını. 
sini alıyoruz. 

- Dikkat edi~orum, siz hep 
TA.tin harfleri ile basılmış kitap
lar satıyo:1lunuz. Ya eski harfler
le ynzılmL5 kıtap arnya.nlıtr! 

- Onlıı.r da, kitnpçılariçinc gi.. 
diyor, lste<liklcrini oradan alıyor. 
lor. 

- Kitap oo.t.tşla.rmd "ka-
pak'' m tesiri oluyor mu? 

- Ham nastl? Bilhassa. gel geç 
mUşterllcr, c.icili bicili, kadmh 
bıçaklı, knlbli çiçekli kitaplara alı
cı çıkıyorlar. 

Kitap sergilerinin bir oo 
Frenk havası vardrr ki bunu YUit
sekkaldU'nn işpQrtalarmda bulabi
lirsin.iz. Bu bo.kmıdan diyebilir!m 
ki Sahaölar ça.:rşısı: yahut kit.apçı
lnriçi alaturka, Yüksekkaldrrnn da 
alafranga birer kitap sergisidir. 

Yüksottaldmm jşportelannda 
ne meşhur F.renk mu.hnnirieıi. 

yatmıyor ki? Bumda, Lord Ball
rm, Mişel 7..evalro, Duhamel, Jorj 
Sa.n, Göte, Jan Ja.k Ruso, Edgar 
Vallas, Şcks;plr, hep hep burada 
müşteri bekliyor. 

Ve Tüneli kaçıran dalgın lsta.n-e~ ~,~;~ idn bir kere daha ze. 
• l\ullnndı: 

'>lıı1ı~A1areŞalde :uihazım ve bed-
~ k\ı vardır. dedi, eğer dtinya.. 
~d ?'\tltışu tamam değilse, o 
fet~1!1~ Allahm bu ufak tefek 
1 .~harı Yapmak i~in kuvvet
~ 01 Sahibi kimseleri gönder. 

.. _._.... _ __. .. ._... . ......... -., 
İ Anglosakson edebiyatından 1 
! seçme mizah hikayeleri f R 11 

ı 1 1 ? bu:llu ile tesarrufa seven işçi laz-

0 erıme nası ca ışırım 1 :ı~e~!i~~~~ze~enserub 

~ a duğunu kabul ederim ... 
la f.ıjl\.. l'tık bu bahsi kapıyalım ... 

ıı h"li Pong masası. br'c masa
~<lurr mı? Poker masasını 
~1to~ rnı? Judith'i size bıra. 

-"' S • :rnareşal. kendic:ini dost 
il' <lltig}'.~'\ takd'm ~ersiniz .. Ben 
.J ~ıı. 0 Zuif · l ile biraz konuş.. 
JV ~<! 1~ecburum. iz Mösvo Zui· 

~~ ~tferı husu.si kütüJ!hane 
ıJ~k b!' te!'jrif edin, size anla. 
. ~\lif ırçok şeyler var ... 

~'"<ll:ı ~.ld'i oturtmak için Jizel 
~ta ~~inde açık durtıı. \'1.l 

11:ttabın almancasım kal· 

~ Şubeye Davet 
l ._:ıdııu \ 'erli AA. subeslnd•"ll : 

~ ita l:iıntnönü yerll askerlik şube-
1 OtJıtt YlUı harp mııICı!U subay, erat 
~h....Yctimlerinln 941 yuı tUUln 

' ~ı:ıerine 17.7.941 tarihine mU
l't '?'§enıbo günU llllBl 9 dan 12 
~ r her gUn t.._vzıaı yapılaca. 
~ ıtdct ves!kalık foto?!Taf ile 

'1lt ~ e mevcut ikrnmlyc cUzdnn
''tıa liktc ıı.skcrllk şubesine mU-

2 tı, ..... 
~~ 9il yıh tUtUn boylye ikram!.. 
,_""lllıı l:tıUstctıak olup ta hıırlçtc bu. 
.}'' t 1 \te XlınzcreU<'rl sıoıayı.'111~ şube
te~ltı erıuYccek olıınlıınn tevkil ctl'. '::-1 zat vasrtas11e paralarının 
~ltıda ~ Wı bu mUdde muayyen 
l'aıal't 

1 
Paralarını nlmıyanlnnn pıı. 

ltdcı Cdlreccğt llfuı olunur. 

~- ....•........ ., 
'tolttan Kuponumuz ~ 
ıı~ No.: 42 

it~ rand:ı.n iUbe.ren toplanacak 
''Vı\){lıı.rnı her 2:1 adedine mukabil 
l't)l>lfl'r OKUYUOULAlll KV-

1lttJN't> \1'~ .. ser!slnden A., K UC. 
ııı\ııı bJ\. Romanının s bUyUk for-
~ rcJıvc cdncc kt' r. 

•• 
'"-·'··~ ............. .,,........ i1' 

I .... ·-·········---···· .. ····-······· .. -· .. -···· Yazan: 

Her hnlde f arketmişsini?.dir .. 
Rollerimi yaparken azami dere_ 
oode t.a.'bii göri.ınmek için elim
den g-eleni yaparım. Ne fazla 
mübalağalı hal'E'ket etmek, ne 
de soğuk soğuk görünmek iste. 
me.m. Bır tek düşüncem l'Olümü 
hakikate uygun olarak ba.-ıara
bilmcktir. 

Bir gün bir a.hzi a.__~er çavuşu 
rolü yapmıya davrt olunduğu;m 
zaman kışlalar civarında do
laşarak çavmılnrın askerlere v~ 
halk ı:e ne şekilde temas etmek
te olduklarım tetkike başladım. 

Evvela. bir madalya taşıyor 
hi sini verebilmek için lbeş şi. 
linglik madeni bir parayı dele
rek ucuna ip ge<:irdim ve boynu. 
ma takdım. Sonra copumu kol
tuğumun altına alarak ilk kur. 
bammı aramrya çıktım. Az ~n
ra genç !\ura askerlerine verılen 
avaırta.jlardan bahseden bir afiş 
okumakta. olan bir delikanlı gör. 
düm. Yaklaştım, koltuğumun 
altındaki cop ile omuzuna vur
dum ve: 

- Nasıl deli.kanlı, dedim, gÖ
nüllü ya.zılnuya niyet var mı? 

Delikanlı dediğim bu adam 
döndü ve o zaman hayretler i
çinde kaldım. Çünkü kar§ondaki 
kırk ~ yaş1arrnda ve artık 
gen~liği unutmıya başlamış bir 
centilmendi. Yüzüme dikkatle 
bakarak: 

- Allah vardınıcım olsun ... 
diye mırıldaİıdr ve sonra bana 
hitap ederek sordu: 

- Kimsiniz. bu şayanı hayret 
madalyayı nerode kazandınız? .. 
Hakikaten İngiliz askeri misi • 
niz? 

- Evet .. 
- Senin gibi as~ri otan.Tarın 

vay haline.. Bari çok himıet et· 
t . . "? 
mız mı. 

- lfmmt mt ! Oh .. ('.ok .. Le. 
salla Brdban muharebesinde Ma
reşal Yolseley'in sağ kolu idim-

l>ı\N Ur.No 

MUDARBIBI 
I ıan Luıl ıu;Iır.Ge nıuhıır:ır C'lCğtidlr. J>undan otuz beş 8<'ne evvel ol. 

mll;! cıan Dan I-c .. o ası ın en lıilyUk komik aktörlerinden ldL Dnn Lcno 

zamamnıı vctı ip t e onun oynııdığı komedileri, yarattığı t.lplcrl unutan bir 
tek 1ngiıı;; ~oktur. Dıın Leno tt;nıslllerln Drury Lnne Uyn.trosunda ve
rird• . lJehfı. sahlb olan bu komlh ara sıra mizah sayfaları karalnmaktan 
b•lyiık 7.evk alırdı. 'BugUnkll lıMtı.vcıniz Dan Leno'nun güzel mizah hlktl • 
y~lı>rlnc!eıı bıridir 

Bir gün mareşal bana dedi ki: 
''Dinle beni Dan, siz vaziyeti be!l 

den c:ok daha jyi biliyorsunuz.. 
Acaba ağır toplanm1 siıvnri ile 
mi naklettireyim, yoksa ric'ati 
ordularımı murabba §ekline so· 
kara.k mı yapayım? .. •· Ben de o 
?.aman mareşala şu cevabı ver. 
dim: "Dinle beni aziz dostum .. 
dedim." Fakat muhataıbun beni 
dinlemekten bıkmış olacak ki 
kaybolmu.41tu bile .. 
Yaratmış olduğum tipi ı in en 

mükemmeli. muhakkak kahve 
garsonu rolüdür. Buna sebep. 
hiç şüphesiz yirmi dört saat müd 
cletle Sdbo lokanta ma garson 
olarak girerek rolümü en ince 
teferrüatına kadar tetkik etınıis 
olmam.dır. 

Komedi öğleye doğru başla -
nı:ıstı . 

İlk müşterim canı pek srlalmış 
görünen ihtiyar bir z::ı.t oldu. A
sabını biraz olsun teskin edebil. 
mek ümidiyle dünyanın en güzel 
tebessümümü dud.1klarşma, yü. 
züme toplıyarak güldUm ve lis
teyi verirken: 

- Bugün hava gü7.el, değil 
mi qı.ösyö .. 

Dedim .. Anlaınadığnn bazı söz 
ler mırıldandı. Sonra burnunu 
listeye sok"tu, o zaman ben mü. 
dahale ederek tavsiyelerde bu
lunmıya başlarlun: 

- Biraz çilek ile elma püro
su veyalnıt .işinyi kreması ile so.. 
eie arzu~ misiniz? .. Bilhas
sa havalar srcak olduğu zaman 
mıncemmel bir yemektir'.. Yahut 

arzu ederseniz si?.e soğan ile kı. 
zarmı~ küçük bir ista.koz getire
yim. 

Bir kaç dakika bu şekilde 
söylendim durdum. ihtiyar mös. 
yö beni dinlemek tenezzülünde 
bile bulunmadı ve nihayet: 

- Bana domatesli bir pirzola 
getir .. 

Diye yüzüme bağız:dı. Ben sağ 
gözümü elimde.ki peçete ile u -
ğuşturmıya ve vanağımd.an yu • 
varlanan bir gözyaşmı silıniye 
başladmı. 

- Oh mösyö .. Oh mösyö .. Ba
na domatesten bahretmcvin. d('. 

diın. Bilme?.siniz bunu hatırla -
mak beni ne kadar mahzun C"der. 

- Fakat! .. Fakat! .. 
- Oh mösyö, rica ederim .. 

Tekrarlamayın .. Bilmiyorsunuz 
ki büyük babam- Beni <:Ok se -
ven büyük babam .. Zavallı adam 
öldü de .... 

- Öldü ise daha iyi ya'. .. 
- Oh öldü, öldü axna. za,·alh 

domatese hasret gitti. 
- Sen bu bika.ycl.erini bıraıor 

da benim ısmarladığım yemeği 
söyler mi..qin, yoksa .... 

Diye müşteri kükredi. 
ltaat ettim. kendisini, rahat 

bıraktım, yanından ayrıldım, 
fakat bir da.kika. sonra tekrar 
yanına gcldim. Ba.na şöyle hasım 
nazarlarla. baktı: 

- Bu pi:rmla bu kadar uzun 
nnı olacak .. 

Dedi. Gayetle s.-ıldnane cevap 
verdim: 

- Yok, dedim, merak etme -

tat" lıı.rn selfun bfte vermeden ge.. 
y"vlrc_u: ç1p gidiyorlal' .. 

MU7 . .AFFER AOAH 1 R4: t Ma.hmut 
yin, sekiz on santimetre kadar .. 
Fazla değil... rını de~irireen.iz ohD' biter .. 

Dişlerini gıcı.rdattığ'ını duy. Gayetle basit !bir iş! 
dum. Parnıaklariyle mn__ı::.ayı sık- Müşteri beni patrona §iki.yet 
tığmı gördüm. lsrar etmedim.. etmekle tehdit etti ama. du}'2Jla
Çüllkü sonu bana da tcıhlikeli öım bile. Çünkü dükk~ndan içe. 
göründü. Esa!'en hemen arkam· riye gayetle gü7.el '\.'e şık iki ka.. 
dan b~ka bir müşteri peynir dm giriyordu, onlarla ~ ol
gctirilmediğinden f]İkayet celi - marn lazımdı. Dcl'hal ~. 
yordu. Döndüm: Elsm J i: 

• - Oh mösyö, dedim. Be11 size - Benim kaman aç değil. 
peynir getirdiğime eminim .. Fa. Dedi.. Hayranliğıını göeterir 
kat ne yapayım sizin biraz dik- bir tebessümle gülerek. 
kat etmeniz, go?ilen kaçırm:ı.ma· - Değil mi, :pek fili .. 
nız laznndı. Hem bu biraz da Dedim .. Sarışını da: 
patronun kabahatı. oe1Id elli ke. - Benim de carum hiz bir 
re söyledim dinletemedim. ~u şey ıstemıyor .. Jed:. 
peynirleri ya tabağa dik veyahut Fakat buna rağmen tam yarım 
sıkı sıkı bağla, dedim, ama. kime saat benimle yemekler hakkmda 
anlatırsın. Burada herkes kendi konuştular, nihayet esmeri kızaı
havasında .. !çeriye koridora bir rntş biri>örek ne bir üt rsmaria. 
gidin de göriin.. dı. 

- Ht'.'sab!lnı verin.. - Kızarmış börek mi! Gü-1.el 
- Hayhay mösyö.. Bir ket- madam ama. benim fikrimi so. 

let ile pirinçli güveç, ceınan üç rarsanız sütten vazgeçin.. de· 
ş;ling 9 yapar .. Ekmek yemedi- dim. 
niz değil mi? Şu halde Uç şiling - Niçin. bugün sUti.intiz iyi 
lO. sigara da içmediniz? O za· değil mi? 
mnn 4,4 şiling.. Diye j!ÖZ\eriooe, o gii12l göz 

- Nasıl nasıl! 'Nasıl hesap !erinde lbir inkLc::arı lıaynl lem'ası 
bu... ile sordu. 

- Pardon .. Padon mösvö, .rtes Art.ık dirseklerimi masala.nna 
mc};n .. A\Trm tere . .,c;.ı isteme. dayamış, bnca.klarnn arkaya 
miştiniz değil mi? .. Mükemmel, doğru umnmış, üstelik ayak a -
hep si 7 eiling 4 .. Oh. yani 4 şi. yak üstüne atıruş ·. uzun bir i . 
ling 7, o. ~ırıyorum.. Bu h~ 1.ahata girişmiyc hazırlanmış • 
saplar .. Bu ~plar.. tnn. 

Diğer bir müşteri körpe bir Fakat aksi olacak, tam o aı-
pilincle 1864 d .., kalma eski bir rada diğer bir garson geldi, a· 
şarap ısmarladı. Sipari ini der. yaklarıma takrldI ve elinde üç 
hal getirdim. Fakat hic· de mem. çorba kfisesi, birçoıe kotlet, türlü 
nun görünmedi. Dikkat ettim. ne sebze ve içkiler olduğu hakıe 
den memnun olmadıjhn anladım boylu boyunca vere yuvarlandı .. 
-.e ağzınu noçete ile kapatıp Benim de her tarafım et parçı. 
kahkahamı güçlükle tutarak: lan, sucuklar. ""(!Şillikler ve 'Di. 

- Anladnn mösyö. dedim, rinç taneleri ile dolmuştu. Der-
yanl.L<itıkla 1864 den kalma bir hal civar masaların bitinin örtü. 
piliç ile geçen ayın §ara.hını ge- sünü çelrerek fistümU atelncec 
tirmişim .. Manmafih bunlan ge. sildim ve hala sırtrmdan apfI 
ri götUrmive cle~ez .. Neticede doğru çorbalar bir küçlik nelıiT 
hep aynı şey değil mi? Tarihle. (UıtfMı sahtfeyi ç~) 
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1 
ıstanbu, Levazım amır ığmderı ~erılen ı 

11ar1Cı asker• Kıtaatı ıtanıar. 1-----CO,OOC kilo sığır eti almacahtır. Kapalı uırfla eksiltmesi 2C.7.941 Salı 
gllnll aaııt 16 da Rtıtnı.yada asii<>rl satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Tahmt.ı bedeli l&,500 ; ı .. a, ilk tem~;.•atı 1462 !ıra 50 kUI"U§tur. fallplerin ka. 
nwıl vesikalarilo tcklıi mektupıarmı ihale saa~mdon bl.r saat evvel komı.s. 
yona vel'mclerı. (823 - :S7-i0) 

Beher mctre&inc tahmin ed1~e'l !'yatı 350 kuruş olan 100,00C metre ka. 

natıuk k\Ull8§ katıalı zsrfla ekailtmeye konmu..•tur. 50,000 metreden aşat> 
o:tn&ll!&k :!3rtlle ayrı ı>>T• tckilOtr .!e kabul edilir. !balesi 28.<' .A4l Pazaa 
"W!lf gwıı saat 11 cıe Ar.karada :M. M.. V. Satın alma komisyoı.uncıa yap\ 
ıacattur. Evsat ve şart:ıamesı l"lfii: kuruşa komisyondan alınır Taliplerin 
teklif edecekler~ mıktar Uzerinrte:ı. 1'.anunı ilk tcminaUaıile teklif mektup. 
..srmı komısyonn vermeleri. (307 - 5627) 

• "' * 
Malatyada ln{nat yaptııiliıcaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 28.7.941 Pa. 

:ı:a.rwl ı;ünC saat 16 d!i Malııtyada Asker! satın alma komisyonunda yapı.. 
ıacaktır. Ke:l:ı' bedeli lS,926 Ura ~1 kuruş, Uk tem!nn.tı H19 Ura -iS ku~ 
tur. Keşif ve §art.namesı kom!sy'l.-ıdo. görlliür. Taliplerin kanuni veslkalarile 
teklif mcktuplarrru lhale saatinden Lır saat evvel komiByona vermeleri. 

(327 - 5788) 
~ .. 

.A~ağıcıa yazıl. ::ı:ı e~ bUsat vt ~~cnızat macıdeleri satm aıınacı.kur. lstek.. 
lilel'in her gUn ı:Umune.~rile bir~ıc ·e Ankarada Lv. Amirllgi Satm alma ko. 
m!syonuruı mUracaatıarı. Elbise!!~ kumaş c;Jıetl aakerlyeden verilecektir. 
~o.ınız ima!!ye ücreti rr.Utea.hhicı~ aittir. 

tı:lll!ııelik itmı-~ ve imali. 
Çız.me. 

Fotin. 
fiapuUuk k~ ve imal!. 
Kıuç ve n:-ma kemer. 
Battaniye. 
~tra 

Hırı; . Mıı.:ıevrc1. sandı~. Manevra tcemert 
P<.Ti.atit karye.la. 
Bezart puıılıı.s· (3!Uı - 5742) 

•• * 
1:.100 ton odun aımacaktır . .Kd.p.:ılı znrflıı eksiltmesi 30.7.941 Çargamba 

günU saat lfi te Ankıt?ada Lv. A.m:rl!ği satm a lma komisyonunda yapıJB
uktır. Beher kilosunun tahmin !lyı.tı 3 kuruş, ilk temlııatı 2700 liradır. Ta,. 
llplerin kanuni wsikalıı:ile ~klif r:r ektuplarını ihale saatinden bir saat ev 
ve! komlayona vermelt>rl. (353 - 5872) 

"" ... 
360 ton kuru ot almacaktır. ~a~:ı.ı zad.ıa eksiltmesi 21.7.941 Pıızarteaı 

gtl:ıQ saat 10 d.. Trab7.Gnda asken satm alma komisyonunda yapılacakbr. 
Tahmin bedel! 21,600 ura Uk te'!lınatJ 1620 liradır. Taliplerin ıcanunı vesi. 
blıırilc teklif mektuplamıı fha..e eaa.tind8!l !>lr saat evvel komlayona ver. 
melen (233 - 5367) 

*** A§ağıdsı sazılı meva.dm kapa:ı.ı mrfla eKBiltmelert bizalarında yazılı gWı 
ve SAatlerde İEkenden•nda asket! PVtm atma komiayonwıda yapılacaktır. 
Taliplerin kanwıl vesıkalarile ıalf.1Jt mektuplarını ihale saaUerinden bir saat 
evvel komisyona vermeleri. Eva~ ve şart.na.melen komisyonda görülür. 
c;n.;sı l\llktan Tutan Teminatı tııaıo glln 

Kilo Ura Llra ve sa.ati 
Pirinç. 
Sade yağ. 

Şıf!r eU. 
Sıtzr j'lti. 

Sığır eU. 

52,000 18,720 l~ 1817 /941 9 
16.000 24,000 1800 18 " .. 15 

9 160,000 40,000 3000 19 " " 
85,000 21,2~ 1594 21 .. .. 9 

15 74,000 18,WO 1388 21 .. •. 

(23~ - 5369) 

• • * 
Muhtelli nakllyat yaptınl&CGkoı. Kapalı zarfta eksiltmesi 18.7.941 Cu.. 

ma güne mat 16 d:ı Çanakkaı'>dc ~kert <J&tın alma komisyonunda yapıla.. 
caktll'. Tahmin bedeli 8660 lira, ilk temlna.•1 500 ilradır. Tallplertn kanu.oı 
veslkalarhe tcklU mektu,ıarmı i••a!e saatinden bir saat evvel komisyona ver. 
melerl. sartnamelcrl komisyonda görlliUr. (239 - 1>373) 

•• * 
112~ ton odun alınacaktır. Ka,r.alı zarfla ek.llltmesi 28.7.941 Pazartesi 

günll saat 15 de Adapazsırında Mke:1 satın alma konıi8yonunda yapılacak. 
tır. Tahmin beaell 15,7l*7 Ura, '.l"i teminatı 1184 Ura 40 kuruştur Tallpıerin 
k.anuoJ vcs'.kalarile teırlü mekt..~"ttl-ırmı ihale saatinden bir saa• evvel ko. 
miByon11 vermeıerı. Evtat ve ~rlı:ısmesi Ankara, İstanbul Lv Amirl!klerl 
satın alma komlsyonlahnda da görWUr (243 - 5377) 

:(. .... 
Beherinin lahmın Eullen fly:ıtı €7~ kuru, olan 2500 adet yün battaniye 

2.R.941 Cumartest gürıü saat 11 C:e Ankarada M. M. v. Satın alma komtıı,. 
yonunc.a paza:-!ıkla satın almacaktır. İsteklilerin 3281 lira 2~ kuruş, kaU 
teminatlariyle brlli vaI<.>tte koml~yona gelmeleri. {347 - li866ı 

"" .. 
Beher ki!oau 4 kurJ§tan 5'Jil ten saman pazarlıkla satın alınacaktır. 

Tut.arı 20,00Cl llra, katı teminatı SOGCı liradır. İhalesi 21.7.90 Pı\Zllrtesi günU 
saat Ui de Bolaylrde askeri satı~ s !ma komisyonunda yapılacaktır. Talip. 
lerin bt>lll vak!ttc k .,Jclsyona gelmeleri. (343 - 5862) 

ıı: • ıt 

Gösurilecek yerlere teslim şaı tile •oo.ooo kilo aığtr eti aunacakt.ır. Talı. 
mJn bWell 160,000 l!ra ilk umilı.at< 9250 liradır. Pazarlıkla eksiltme.si 
23.7.941 Çar"§amba gt>nll saat ll5 te Bolayirde askeri satm alma komisyo. 
nunda yapılacaktır TaliplerJn b!:lll vakitte komisyona gelmeler! 

(861 - 5906) 

56,160 kilo sabun alınacaktı!". Pazarlıkla eksiltnıesı 4.8 .9'i1 Pazıı.rteıı! 
gtlnfl saat 15 de !zrıııtte Akçakoca® ilk okulda askeri aa.tın a!l?lll komisyo. 
nunca yapıiacaktır. 'I'ahmin bcaclı 28,080 lira, ilk teminatı 2101) liradır. 
Evsaf ve §artnnmem ALkara, l.atantuı Lv. AmirıJkleri satın a.mn komia
yonlarmüa ds görtı!Or. Talipleriıı oollf vakitte komisyona geım~leri. 

(357 5902) 
~4 .\' 

45,CO<' k!Io sade )Clğı alınacaktır Pazarlıkla satın alınacaktır. Kilosu. 
nun fiyat 170 kuruıı olup lhaleSf 25.7.941 Pazartesi günil saat 15 de Anka. 
rada Lv. Amll'llğt satır, atma k.>m:.&yonunda yapılacaktır. Tallplerin temi-
n&tlarlyle belli vakitti! komlsy:>nıı gelmeleri. (365 - 5916) 

gibi akmakta olmasına rağmen. 1 
iki güzel mü.-:terim ile konu§mı- ı••••••••••••I! 
ya devam ettim. 

- Hayır, süt içmeyin, diye es· ' 
merine tavsiyede bulundum ve: 

. -:- Çiin~U gecen akşam yediği. 
nızın ilzcrme bu:m hazmetmeni. 
ze imkfuı yoktur. 

Diye sebebini de izah ettim. 1· 
ki gü. ... .eJ kadın birib!rlerine ba
karak gillilştüler. Memnun oL 
duldarını anladım. cesaret bula. 
ra.k devam edeceğim bir sırada 
sert bir el yakamdan yakaladrğı 
~ibi beni aya~a dikti ve patro 
nun sesi kula~mda çınladr: 

- E .. Artrk yeter .. Havdi ba· 
kalım , defol buradan.. Hem de 1 
çabuk v~ hiç görünmeden .• Hav. 
di.. YallA.h ..• 

Heyhat! .. Görüyor musunuz. 
hakiki artistler nasıl da tahkire 
maruz kalıYorlar •• " 

Birincı sınıl 
mütehassıs doktor 

NURl BELLER 
·U~tB ve RUB BA8TALIKLA.t< 

Ankara Caddcsı No. 11 

Muayene aaaUert : 15 den tt:lbareı 

Göz Hekimi 

Dr. Murat R. Aydın 
Heyoğlu PannakkapL tnıan ~ka~ 
No. ı. Tf'I: .tllll'i!I 

ı-RADVO-
,;o Liradan 50 Liraya 

kadar 
Radyo maklne ve parçalan alıyo. 
ruz.. Bozuk, hurda, veyahut posta.. 
b.anece mUhllrlll, torba içinde dahi 
ol.sa Açık adres ve talsll!tu mek. 

tlJpla Sezar remzinı yazın;z. 

Dil' Tabibl 

Nuri Aysan 
Beyof:u Afacam.1 Kartm 
Buna Sokak Başı No. 1 

KAYIPLAR 

1stanoul Emnıyet MUdUrltiğü Dör. 
dUncU §Ubeslnden aldığımız 31/3868t 
ve 31/38685 ııayıJı ikamet tezkeresini 
zayi ettik. Yenisini çıkaracağımızdan 
esklslnin btikmU yoktur. 

lmza: t,atma Gül ve Emin 
(361>61) 

* * * 
Di§ Tababeti okulundan aldığım, 

şebekemi zayi ettim. Yen!Jılni çıkara
cağımdan esklsinln hUkmU yoktur. 

MeJAhat Seyhan (S6j8S) 

-w * * 
1696 numaralı bisiklet plO.kamı za. 

yi ettim. Yenisini alacağımdan eski
sinin hUkmU yoktur. 

.Bekir :sökmen (S~t) 

Acele satılık arsa 
Kartal Maıtepe.9inde, Kuruçe§me 

mevklinde Bağdat caddesine 2 dakl.. 
ka mesafede 54-i metre murabbaı arsa 
acele olarak satılıktJr. Taliplerin 
Vakit gazetesinde Adnan Evcimiğe 
mtlracaatleri. 

Acele satılık eczahane 
Abtalyanın Elmalı kasabasında bir 

ecuıhane satılıktır. 1stanbul civarın. 
dakl kasabalardaki eczah!lne sahlpJe
rile mUbadele de olabilir. 

AJAkadarlann BUyUk Postnhane 
Arka.sı Ozlş Ecza deposunda: 
Übeydullah Tannsever'e mUra. 
caatlıın. 

Beyoğlu tküncü Sulh Hukuk HA. 
kimliğinden: 

Aleksandra tarafından Beyoğlunda 
Galatasaraydıı. Kö§e apartman Em!Ak 
b şirketinde mukim Recai ve Bayan 
Bedia aleyhine açılan alacak davasr • 
run muhakemeslnde dava edilenlere 
davetiye bilA. tebliğ iade edtımııı oldıı
ğundan 20 gün mUddetıe na.nen teblL 
gat icrasına karar verilml§, muhakeme 
günU olan 12.8.9-il saat 10 da mabke. 
meye gelmenız veyahut bl.r vekil g!Sn
dermeniz, aks1 takdirde gıyabınızda 

davanm görüleceği davetiye makamı. 
na kalm olmak Uzcre ilı\n olunur. 

(36566) 

GOZ MOTEHASSISI 
Kemal Tarkan 

Pazardan baş:ta, her gün 
OGLEDEN SONRA 

Taksım, Kame-, Palas 
1 nci kat 

Telefon: 49318 

• • -ı• .. ~ .. - • 

Güzel, 
Sağlam 
ve iştahh! 

çünkü 

KULLANIYOB 

Çoc.;uklarınızı küçükte>ı RA. 
NIN di§ macununu kullanmı. 
ya, SANIN diş macunu ı1e 
günde üç defa dişlerini fırça· 

lamıya ahştırınız. Giiroifa 
yeti~elerini temin ctmi~ 1 
olursunuz. 

Eczahanelerdc, büyük itriyat 
mağ"azaıarmda bulunur. 

"" . ... . , . . ~ . . ... 

Sa!ıibi: ASIM US 
Basıldığı yer: V AKIT Matl;aast 

Umum nesrivatt idare eden: 
~efik Ahmet ~f"l>P1117İl 

istanbul Deniz Komutanlığından 
Deniz lisesi ve Gedikli erba' mektenine talebe alın 

A§ag-ı<U.k' şartlar: baiZ olanlar deıılz liaeSi ile Gedikli erba§ Dlt.ll 
t4leb<ı olarak alınaceıkt.Ir. 

DP.nh li&e~iDe glre<,pir talebcı~rln: 

ı - Ya~ları b!rind ıımıt :Çt:J 1;s.1& 
2 - Ya~;an ikinci ıwuf için lö.19 olacakttr. 
s - Bıı ;raıılardan aitı ay bilyilll veya küı;ük olAnlar da Labu1 edll 
4 - Llse birlncı 6Ulıfa ortamektep mezunlan aımacag-1 gibi lfsel1!D 

cı smıfmda ikmale keimıı olanla~ da almacaktır. 

Deniz gedikli erbaş baztrlam" olluluna r;lrmete tallplerlDı 
1 - Yaşları 11, 17 c!acaktır. 
~ - Bu mektebe llkmekte{J me:ıunu alt!'.:acağt gibi orta okul\ll! 

lif sınıflaıında ikmale Aelm.to 0!11.n•tıo.r cıa alınacaktır. 
3 - Tahsilini yt.Inız bir sene zayetıni§ olanlar da al.JtlA 

Bu şartlar: balı oıup "er.ız Use.si Je deniz gt>aikll er~ ~Jaı:nA o 
gl.rmPk ıstiyen tı:.llplerln 15 ağ'JsluS 9n tarihine kad:ı.r lstar.'.:ıulda bU 
tarın Kasımuaşada deniz komu•41!lığma hariçte bulunanların da 
1.SK<:!rllk ~ubeleri.ne mOracaaUan. Ct '708l 

~ .................................. .. 
İyi geyİm İyi terziden çıkar 

YAVUZ SEZEN 
ı•aris Judm ve Erk~'< 'fnzlllk Akademilerinden l'tlezun 

Beyoğlu ıatiklA.l Ca.it!u.ı No. 113 Gazrev Apartmanı 

Afyon Vilayetinden : 
Afyon l!!!es!nin • llr96 !!ra ?.3 ku:-uş keşi! bedelli ikmali in§aatJ 

zarf us,ı..ıjle ci<siltmıye konuLm-. .. ~tur. 
1 - İhale 2:> •em:">.uz 9U tarl--ı.r.e müsacil! cuma gUnü sa.at l~ dt 

yut n=ıf•.: binasında ~cplsnacak nailu kom.II!yonunda yapılacaktır. 
2 - Muval{kat ~e:nuıat 141:19 l!ra 72 kuruştı;~. 
S - · PIAn. hUllsn, keşif, v:ı.hıd: tiyat bordurosu, umumi, husu.ı. f 

,artna.ne, bs.ymdırJık ~!eri ge-ıeı şnrtnam<ısl, eksiltme şartnamesi. oı 
tele örı;eğı nalla mtldfıltiğünd~ gbrWUr ve alınabilir . 

• - İstekli olanlar bu işe t;"lrmek Uzerc alacakları ehliye: vesi 
;in ihale gtinı.lndtn en 87. Uç gün evveline Kadar villlyete mUraca::ıtıa ~ 

a:acakıardır. t 
5 - Mtisabakuya ~lirak ıçln yazılan t>h11yet vesikası ve muval~ltA 

minatı havi teki!! "ll1:kl.uplarını yıık .. nda yazılan glin saatinden bir sa•1 

ırelirıe k~ar makbuz ntukabilindı, lı:CJmi8yon reisliğine vermeleri veya 
ile göndcrmelerı i1An Ct ~ur. (5-iC•) 

Pevlet Demiryoltart ve Limanı 
i•letme Umum idaresi ilAnlan 
Muhamme.· bedeli l6i00) (altı bln dört yüz) Ura olan (8000 gg. 

nak teli) (1.8 941 Cu.naı gUnU saat l15,30) da kapalı zarf uswl! ue 
rada İdare binasında sııtm a mscJ!tur. 

Bu işe gL""Dl.ek :.Sti}enlerin (<tôO) (Dört yüz seksen) liralık muv 
tem!nat ile kanunun Ulyin etU~ vesikaları ve rekllflerini aynı gUıl 

(14,30) a kadar Koıı 1.tyon Rcl.9~ıS'in~ vermeleri lA.zımdıT. 
Şartnamı-ler pnra.qız olarak Ankı:rada. Malzeme Dairesinden, ııa 

paşada TeaellUm ve Sevk Şefliğinoer. dağıtılacaktır. <5888) 

P. T. T. Umumi Müdürlüğünden: 
1 - İdare ihtiyacı olaı J.k aşağıda mlkdar, cins.!, muhammen bedel ve muvakkııt 

~ ve saatleri yazılı malzeme ayrı ayrı kap.ılı zarfla eksiltmeyo konulmu~tur. 
'I - İsteklilerin muvakkat teminat m11.kbuz veya banka teminat mektubu il! kanuni vesikalarını ı:ııll 

ltapalı zarflannı bell! gllnlcrde eksiltme saatlerinden bir saat evvel Evkaf apartmanındaki P. T. T. Levazus> 
dllrlüğl!nde müteşekkil ıw.tınalma kom!sy:ınuna vereceklerdir. 

8 - Şartnameler Ankarada P . T. T. Levazım, tstanbuldsı. yeni Valde tıanmda 
Şubesi MüdUrlUklcrinden parasız verilir. 

CL"JSt Mlkdarı 

Oto:natlk telefon makinesi 
Manyotolo telefon ınaklru!s! 

Galvanlzll demir tel 

1000 
a:ıo 

50 
3000 

1 

Font. boru 
Zaman MUşlresı 
Talik teli 
Sahra kablosu 
Telefon kablosu 
Demlı' direk 
Vamon orta kömUrU 
Çinko 
Grafit 

120.000 
190.000 

7 
. 5 

60.000 
20 

& 

Vahidi Huhamnıeıı l>N!l'U 

Adet 

'fon 
:Metro 
Adet 
Metre 

Kalem 

Adet 
1·on 

20.000 lira 
H.000 
10.000 
10.000 
9.800 
8.400 

17.100 
8.6ı>O 

6.000 
H .400 
20.000 

5.280 

.. 

.. .. .. .. .. 

.. 

Mu~·akkat Umlııat 

1~00 L. 29.7.941 Salı 116 
1(150 .. 29.7.941 SalJ l 
750 .. 29.7.941 Salı lif 

ll 750 .. 30.7.941 çarşamba 
735 30.7.941 16 

lif 630 .. 30.7.941 .. 
l• l2R3 .. 31.7.941 perşenbe 

31.7.941 16 649 
450 

11180 
lfiOO 

-896 

.. .. 31.7.941 .. lif 

l.8.9h Cuma lı. 
1.8 .941 Cuma l 6 

1.8.941 Cuma 16 

(3234) (4687) 

Türkiye Cumhurıyeı 'lerkeı Bankası 12 ' 7 ı 1941 ~aziyeti 
AK Tt F 

Kaaa:. 
Altnı: 8all K1lc~am 
Ba.n.knot 

72.604,619 

Ufaklık • • 
Ua.blldekl Muhabirler ı 

rtırk Ll.raaı • 
BartçtekJ Hubablrler : 

A.ltm: satı Kilogram 12.000,965 
Altına tahY!U l<abD eertıut cı& 

rizler 
Diğer dövizler •e borçlu KllriD&' 
b&klyelert 

H:ı.dııe TabYaeri : 
Deruht. edilH eY?&k nakd!yı 

k&rşılr&ı 

Kanwnıa & • ı m.uldelerine tevtl· 
ıı:an BaaİIMI tara.fmctan •l.kl 
tediyat • • 

...... , Ukdaaı 1 ...: 

rı0&11 Seneda t • • 

' ' 
IEsh"nJ ve tatsY11&1 cllzdanı : 
De. .ıU edilen eYTakt nakdi· 
1enin Kar~tltğl esham H 

t&h.UA.t ltlbat1 kıymetle 
Serbe9t Esham ve TahYll&t ı 

&vam!llttr: 

A.ltm .e dOYiz Uz.)rine &Yam ı 

rahvilllt Uzer.ne avans 
Hazineye kısa vad a•ana 
Hazineye 38!'\0 No kanuna rOre 
açıl&JJ o.ıtm karoılıklı nana 
Hissedarlar . 
t4uhtelit • • • • • • • 

Lira . 
102.124.204,715 

20.164.339,-
528.605,28 122 Rl 7.149,03 

31R.849,61 318.849,61 

16.880.317,31 

44.907.512,:13 61.787.829,84 

158. HS.563,-

21.683.011,- 187.065.M2.-

266.682.921,05 :.ı66.652.e.:n,o:ı 

4.15.537.041,93 
8.310.245,19 53.847.287,12 

-i.968,64 
."i.20R.436.tl3 

167.684 926,75 172.898.331,92 

4.500.000,-
7.404.559,91 

YeldUı 827.322.480,48 

'I Temmus 1938 tal'Uıtııden ıtıa..r.., 

PAS ı F 
Sermaye 
lhtlyat ~ ı 

Ad! •• tevıcaıa.de • 
fiususl 

• 
• 

• 
• 

• 
• 

rcıevuJdek1 Banknotlar ı 

ı.>erubte edilen ttrakı nakdiye 
KanUDUD & • ~ lllcı maddelerin• 
'..eTiik!Ul Hazine taralmdaıı •ald 
ted!yat 
Deruhte edilen ınakı ııakd1yı 

oak!yeaı 

Karfllığı tamamen altın ola.ı-ü 

•ı~veten tedavüle ~uedUen 
~akont aıukabtıı Ul•ıten ted&. 

•a:ı:ed. 

Ha.ztneye yap ~ ,, altm karşılıklı 

a•ana aıukabilf 3902 No.Jı kanun 
mucibince UA•eteıı teda.Wı n· 
ı:edilen 

M..EVDUA'I 1 
rıı •I< L.lraeı : 

~tm: Satı Kiloen.m 

• • • 

877,150 

~SW No kanuna gör• Haz!Jleyı 
açılan &Ya.D.e mukabW tndi olu· 
aan altınlar: 
sa.n KUoı-ram 5:!.:l-il,930 

7.822.019, le 
6.000.000,-

lM.748.563, 

21.C~.oıı.-

137.065.552. 

17.000.000, 

250.000.000, 

113.000.000,-

69.154.294,70 
1.233.782,03 

78 124.167,9( 

Divts Taaıı.tWab: -------------

A.ltma ta.bTill kabil dövizler 
Diğer dövtzlet Ye alae&klı KlJ. 
ring bakiyeleri • • ZS.952.877,56 

Yuhteuı. 1 • 1 , 1 ı • 

YekQıı 

13.822.0lg,J 

/ 
ıs17.oeıs.~· 

1' 
70.388.016. 

tl..Nt.S'f'f·-

103.970.2'1~ 

----.:.~ !127.322.'8:.;-ı 


