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Sovyetlerin R oma, 
kopenlıag elçileri 

238 Sovyet memurile 
~ Edirneye geldiler 
1!Ponya da şarktan 
\lOVyetler memle
ketine tarruza mı 

.hazırlanıyor? 
, >'azan: ASIM US 

tıı, 'I>onyada l\onoye kabinesi 1 • 
,,etti. Bu istifanın gerek ı.a
~gerek lapılı~ tarzı dikkate 
~ b k olursa., beynelmilel ~iya
~ akm11ndan ehemmiyeti dc r
~I\' ~!aşılır. Bir kcro Japon 
~ .. 1 tkiU kabine arlmdaşlarmı 

"llYor • '~t!J , ımpanıt-0ra i tifalarmın 
topla llleı,;ı kanırlaşryor. Fakat 
lf'ri 11hda hastalık bahnne>iyle 
'ııı c:lye Nazırı Mat uo':ia bulun
fa ~r. Jmparatorn arze(lilen i~tl. 

lta b'ld ını konaj;,'lnda imzalıyor. 
"hı tırJarda olduğu ilzcrc ,Japon 
deı 11~lnin l~tifasındıın bir mud -
fı h.e\\·eı Mat<1uoka'nın çckllecc • 
b, llaıuunda bir rhayet dolıı..smı~ 
' 11 rhayetfn ,\Jman)a tarafın. 
1114'.ı SQ,.Yetlcr Birlij;,rine karşı ya
t~ taarruz günlerine tc adlif 
llıb~~ı, o zaman manalı göriin
~ltlı ti. Galiba Japon Hariciye 
tııııa rıııın kış içlndP ;\"llptığı Av
)'tt ltseyahatinll('n d ~rkcn Sov
Geııı tı Ya ile bitaraflık munh"
lı,:l'tl akdetmi5 olması son hiıdi--e • 
lorıı ctı sonra. \'a.zlyctini zo fa~tın
lt11 il. llununla beraber, Alman -
tıı~arbı üzerine Jnıı-0nyanm 
lfttı 

1 
h fya ctt e Başrnldl ile 

lıı~ lo Nnzırı nnıs da hiç bir 
lııt hf bulundub'tlna dellilct eder 

4 aı hlsscdilnıecli. 
~;'dan biraz zaouın geçti. 
~,~ etıertn bir nota \'ererek 
~llyal ı , mun • Ru harbi 
'tt 1

!S1nlla. \'aziyetinl tasrihe da -
~ l\ ettiği i IUldl. Bir tanıfüın 
lıı'i.ı:ı ~o orduları J{ızıl ordunun 
b!!rt~' .rnüdafaa hatlannı geçtiler. 
~ı. dıler. St.alin hattına dayıın
'lıtt~ daı>onyada yeniden bir kı· 
.)'tıo ıırna başladı, l\losko,·adaki 
la.ta il sefaret mcmurla.n toplu o
"t~ Sovyetlcr memlcketJnden 
1111 ilı. Bu hareket ile 8o\'Yetle -
ş·llota~ına cemp ,·erilmiş oldu. 

ll!ti 'llldi ccphedclq harp hareket. 
'il 1 tok ilerıemiştir. Alman ordu· 
li... ·~ingrada \'C Kiyt•fe girmek 
~l'~ 
~- r. \'ltcbsk hamlisinde 
cı., /\ n hattmın son Jstll&amlan 
tııı 1ınan askerlerinin eline geç • 
b r r. Burada geniş mikyasta 
1 e, rmc hareketi ba lamı bu· 
\ t l' Almanların Kızıl ordunun 

11 cephesinde mokıı.vcmetinl 
1 larak kırB<'.ak dereceye ~ol

tnası tabii urette Japonla· 
"'lb lizak Şarktaki lst.ihıılarını 
ıı l(rtı~·or. Onun kin So'yetle

<Jııd ILnıça~da \o Japon deni
~~ıı ı:I(} bazı deniz yollanm tehli
' tnrnt.aka illin etmeleri Tokyo· 
~t tı:ıenınunlyeto;J .. Uk izhar etınc. 
l<oıı'esııc te;:ldl ediyor. Nihayet 
~1:ıı ~l·e kabinesinin i tJfnsı \'llk •a 

\'lor. 

Edirne. 11 ( A.A.) - Sovyet· 
ler hükfunetinin Roma büyk el. 
çisi Nicolai ile Kopenhag orta 
elçisi A. Platgin refikaları ile 
birlikte bugün hudutlarımızdan 
girerek Edirneye gelmişler ve 
şehir methalinde vilayet namına 
istikbal edilmişlerdir. Bir polis 
müfrezesi misafirlere ihtiram 
v:ızife-.i ifa eylemiştir. 

Sovyet Rusyanın Roma.daki 
büyü elçili~i erkan ve memurla. 
rından 169 kişi ve Kopenhag or 
ta elciliği erkan ve memurların. 
dan 69 kişi de aynı zamanda şeh. 
rimize gelmişler ve otobüslerle 
Babaeskiye naklolunmu.şlardır. 

Misafirler kendilerine karşı 
gösterilen iyi kabul ve k· 'aylık
lardan dolayı bilhc:.ssa beyanı 
memnuniyet etmişlerdir. 

Macar kıtaları 
Sovyetlere ağır za yiat 

verdirdi 

Sevyet 
paraşütçüleri 

Hudut civarında 
yakalandılar 

Bni!'.'!;ıe,te, 17 (A.A.) - Padolide 
harbeden Macar kıtnıarı §lddeUl çar
pışmalar yaparak ilerleme~ devam 
ediyorlar. Sovyct ordusu bu Jlcrleme. 
ğe mani oı.ııak için Umlt11iz gayreUer 
sarfetmekte ve bozguna uğrayan Rus 
~-uvvcUerinl tcl:rar tensik ~dcbllmek 
llzerc vakit kazanmak için Sovyet ku. 
mandnnlan mUtemadlyen harbe zırh
lı tcşekkUUer sevkeylemcktedlr. 

Fakat Macar zırhlı kuvvetleri bU, 
tun mukabil taarruzlan §imdiye ka,. 
dar tardererek ve Alman kıtalariyle 
lşblrllği yaparak Sovyet mukaveme
tini kurmuşlardır. 

(Deı.ıcımı .<:;a. 4 sü. S d6 

Amerika · 
942 de 30.000 

tayyare 
imal edecek 

---<>--

Yakında 
Amerika tayyareleri 
Almanya üzerinde 

görülecek 
NevıJork. 11 (A.A.) - 'I'ica. 

I'C't Odası taraf mdan 1941 sene
si için neşredilen salnamede 
şimdiki programa göre Birleşik 
Amerikanın 1941 de 18.005 ve 
1942 de de 30.000 tayyare imal 
edeceğini ilan etmektedir. 

(Deı:amı Sa. 4 sü~ 5 de) 

KUPONLARIMIZ 
Şimdiy~ .k<:.dar ba.şhk kenarmda ııeşretmekte oldu.

ğtunuz "\'AKIT OKUYUCULARI ROMANLARI SE. 
IUS1,, kltap!arrnıı alt kuponları, bundan sonra be§incl 
sayfamızda lTJ tBcaksrmz. 

Milli Müdafaa 
Hükômet tasarruf 
bonoları çıkardı 

Maliye Vekilimizin beyanatı 

• • 
1 

Japonya 
harbe gi
rece mi ? 
Yani kabineyi 

Konoqe 
teşkil etti 

Ankara, 17 (AA.) - Mllll müda. 
faa ihtiyacatmı kartılama.ı. üzere çı.. 

karılacak olan tasarruf bonoları hak. 
kmda Maliye Vekili Fuat Ağratı A. 
nadolu Ajansma S{:ı.ğıdakl ebyanatta 
bulunmu§lardir: 

"HA.sılatı milll mUdafaa ihtiyaçla.. 
rmu. k&r§Ilık tutulmak tızere tasarruf 

Sovyet tebliği 

Şiddetli 
muharebeler 
devam ediyor 

bonoları çıkarılması hskkmdakl ka
nı.ınun tatbikine gcçUmi§ ve bonolar: 
satışa çıkarılmış bu1unır.aktadır. Hal. 
kanız, icabeltiği zaman. memleket 
b1zmetinde her tUrlU fedakArlık ve 
feragati azıunl derecede gösterml ~t !r. 

Tasarruf bonoları, memleket hizmeti. 
ni fedakArlık ve feragatıa değl.l, hal. 

km şa.hKI i Ufadeslyle temin ve telif 
eden mUı; a tedbirler arcl&mdadrr. 
Bu itibarla tasarruf sahiplerine en ı· 
emin ve en sağlam bir kfir temin e. 
den bu bonoların çok b!iyfik bir rağ
bet göreceğine eminim. 

Bir çok devletlerin bugtln harp ha-

(Devamı Sa. 4 sii. 5 de) 

Alman tebliği 
....................... 

9 milYon 
asker 

Bütün şiddeti 
ile çarpışıyor 

Estonyanın Merkezi 

Narva ve 
Smolensk 

işgal edildi 
(Yazısı .lı ün cilde) 

Askeri hükumet kurul· ... 
masının manası 

Harbe girmektir 
Tohyo, 17 (A.A.) - Yeni Jta .. 

bine}i teşkil eden imT)aratoııın 
emrini kabuleden Prens Kono. 
ye, daha şimdiden ballıriye ve 
harbiya nazırlarının iş.birliği va. 
dini almıştır. 
1NGİLTEREDEK1 KANAAT 

L<mdra, 11 ( A.A.) - Japon 
kabinesinin :istifası bir sürpriz 
teşkil etmemiştir. Almanyamn 
Sovyetler birliğine taarruz etti. 
ğindenberi Japonlar arasında ay
nlık olduğu biliniyordu. Son 
yıl zarfında müfritler devlette 
birçok mühim mevkileri ele gc.. 
çirr.ıiye muvaffak oldular. Biz.. 
zat devlte dahi İtalyan faşizmi 
şekline girmişti. Müfrit millL 
yetperverlerin şefi olan amiral 
Suetogu birkaç gün evvel Alman 
büyük elçisi Ottoyu kabul etti. 
Jaon kabinesi istikameti müfrit-

(Deoomı Sa. 4 sü. 1 de) 

Bir Romen 
taburu 
teslim 
oldu 

Türk iye 
hududuna 

italyan cüzütamları 
sevkediliyor 9 mt1yo. ;..., ..... çarp>§fığı Al manyanı n Mos kova 

__ fY_a..."'"lS_ı.4_üncüdı_··o) __ har_psa_hala_~~ - sefiri von Şubenburg 

A
AI m e~1 1 kh a Bugün şehrimizden Almanyaya gidiyor Türk-Bulgar 

dostluğu 
----o

BULGAR ASKERLER1..~1N 
TVR.K HUDUDUNA TAHŞ1T 

EDİLDİGI HA VAD1St 
KARŞISUH>A 

Bulgar gazeteleri
nin neşriyatı 

Sof)&, 17 (A.A..) - Bulgar Ajanaı 
bildiriyor: 

Gazeteler bazı ecııebl Ajansların 

\lerdlklerl ve Bu1gartstanm TUrk hU.. 
dudund& krtala.r t.ah{id ettiğine dair 
oıan haberlerden bahsetmekte ve 
böyle haberlerin tekzip edilmeğe bile 
değmediğine i§&ret etmektedirler. 

Zora g~tesl diyor ki: 
Bulgariatan ve Türkiye birbirlerine 

dosUuk ve ademit tecavüz paktlariylc 
bağlıdırlar. İki memleketin birbirle
rinden herhangi bir arazi parçası at
nıa.ğa nJyetlHl yoktur. 

(Devamı Sa. 4 Sü. B de) 

manya 1 e arp --<>- ilehtanbula gitml§tır. Von Şulcnbmg 
h I• • •d• 1\ . bugün lstıı.nbulda kalacak ve ya:rm 

a ıne mı gı ıyor r Von Papen :ı:lJD~:;1:;ı:u~yyııro noyo-
Berlin, 17 (A.A.) - Berliner 

Mchntaw~gabe gazetesi ya.zryor: h • • J 
Şimali İrlanda başvekilinin tr. şe TlmlZ e 

Ankara, l'1 (A.A.) - Almanyanın 

Moskova bllyllk clçls! von Şulenburg 
bu sabah Almanyanın Ankara bUyUk 
clçisl von Papcnle birlikte tayyare 

* * * 
Ankara, 17 (A.A.) - !urzyede 

bulunmakta oınıı ve bundan biı1aıç 

gtın evvel Hataya. gelml§ buluna.n 1. 
talynn mUtan:ıke heyeti bugtkıkll Teı. 
rosla Ankara.dan goçmi§t!r. 

landa hükümctinin Birleşik. Ame -
rika tarafından yapılacak bir te -
§ebbÜS esn8.!lmda kendisi.ne her 
türlü müzaheret yapacağı hakkın • 
daki rcsmt beyanatı Ruzveltin. 
Birleşik Amerika filosu ve kıtala 
rı için üsler tesisi hakkında.ki ge· 
niş plılıınu teyid eylemektedir. 

Ruzvelt adnn admı yeni hare -
ketle.re cidiyor ve bu suretle kon 

Dr. Ziya Ola 
~~~~o~~~a !:~~~ h~ün~~ Dün parlak bir merasimle 
·Ôefİe;d;rİar ara- Edirneka!ndaki Qil~ m.akhe-
sında nakil, tatil resme def nedzldz ,___ __ 

ve terfiler 
(Yazısı .lı üncıUle) 

istanbul adliyesinde görülmemiş bir hadise 
-. ,,...., - --- - - _ ..... zwwwg -

dı"t~ıdanberi ı;ıraladıJ:;ımız ha -
ttrr1 er t-Oplu olarak gözör:.!lne gc. 
lll 12';:ek olursa Konoyc ka.blnesi 
~ "'lJfaya C\'keden siyasi sebep· 
'~b\ln etmc'k kolay) ır. An
'ıatb· ·or ki Japonlar Alman • Ru 
et., 1tıin yeni inklşafları kal'§ısrn. 
g~~Pi bir , ·aziyct almak zamanı 
\~ .ği kanaatindedir. Alınacak 
J~et r:;uphesiz Uzak ·arkta bir 
bı~ &!ikeri hareketi oln<'.aktır. 
llt J 1 ki Sovyotlerln J<nmçat'ka 
t br 'Pon denizinde bazı yerlerin 
'il~ •keli mmtaka Uiın etmesini ve· 
ısa; ~dederek Slberyn tarafından 
~eUer üzerine ta.arn:za ~eçe. 

Baba ve kardeşini öldürmek 
suçu ile muhakeme edilen Zeki 

1\ r. 
~~ha Japonlar bu tarzda l:ir 
bıi: ete geçecek olurlnrsn İngi· 
t, ~ no ynpacakhr? So\~ef Rus
' e lngf.Jterc arasında imzala • 
~ lttıt&k muahedesi sadece Al
~ llltlertzmine karşı bir işblr
~tlJı "~ karşılıklı yardım gnyesini 
ı._~ıt' ediyor; yani bu muahede 
~ re Jçln So\'Yet Ru yaya ta
~ .. le: eden bir Japonya aleyhine 
~~ ete geçmCi\ taahhüdünü ih· 
,...,_ehrıtyor. Fakat Japonya Si-

ta.rafmdan taarruza geçtiği 
f De:oo.mt Sa. ~ Sü. 5) 

Mahkeme huzurunda ağabevi
sini boğazlamıya teş~bbOs etti 

Dün birinci ağır ceza mahke. 
mesinde, şimdiye kadar İstanbul 
adliye tarihinde tesadüf edilme.. 
miş bir vaka olmuş, baba ve kar. 
d-eşini öldürmek cuçuyla muha. 
keme edilmekte olan bir genç, 

1 

mahkeme salonunda. ağabeyisini 
öldürmek ist~.:;tir. 

Va.kanın kahra.mam, iki sene 
kadar evvel Kuruçeşmede, miras 
meselesinden dargın bulunduğu 
haba.sı Hacı Şevket ile kardeşi 
Radiyi, bir saba.b. tabanca ile ya. 
takla.rmda öldüren mkidir. 

Zeki, birinci ağtr cezada görü· 
len nmbÜEme8i sırasında asrl 

katilin ağabcyisi Sadık olduğu. 
nu ileri sürmüş ve mahkeme Sa_ 
dığı da maznun olarak muha.ke· 
meye iUıal etmişti. 
Duruşma son safhasına gelmiş 

olduğıından. dUn öğleden sonra. 
ki celsede evvela 7..eki müdafaa.. 

(Devamı Sa. 4 sü. 6 dalı 

Merhum Ziya Gıin, genç Vnıvers-itc talcb .erının ellen 
üstün1.ic t<J§ımyor (Yav • 2 ncide) 

At yarışıa·rı 
Daha fazla atın iştirak ettiği ikinci hafta 
koşularının heyecanh olması beklenr 

(Progrom ı>e tahtminler. Ş inci ~i~ 
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Maarif Vekilliğinin mühim bir eseri 
_.;:.=--n- - ~:wwwıs.-- ._., ~,,_,, ~ -- ~"-"~ ,...~ Gazino ve bahçeler 

Geceleri saat bire kadar 
rfanovr 

Tarih vesikaları dergisi 
IEser hakkında Hasan Ali Yucelin makalesi açık bulunabilecek 

lngl ız harp t blıgı Alnınn}a. 
dalu Hanovr şclıri üzerine kuv· 
vetlı bır hava akını yapıldı,gmı 
ha:ber verJı. 

Hanovr A.lmanıyanııı şunıı.li 
arbısind , şıınal denizi kıyıla.. 

nnd . Holandnnm gar mda bu.. 
unan hır Alman cynlctinın meı. 
kezidir. 

Maaı if Vekılliği kültur sahamız. 
da en buyük noksanlanml7.dan 
binni doldurmak için cidden tn.k. 
dir ve hayranlnd.ı nnılacnk bıı 
eser vücuda ~etnmclctcdir. Bu 
eser, ı ki ny:ln b;r neşreöılecck o
lan ve ilk sarısı "'Ok nef ıs bit 
baskı ve çok kıymc1ı1 vasurnlar. 
la intişar eden "Taı h vesikaları 
dergisi" dır. 

trV~ //YVd~~~ 1~M~ ."J~ 
il~ /;,~·li "' 11+ ~ t-41 ~".. 
01ıı'k "r1'i "'~" ..,,~' 

örfi idare komutanlığınca ga.

1 

zino, bahc;:e, lokanta gibi yerlere 
evvelce 24 e kadar açık bulun· 
malarına müeeade edilmiş olan. 

Japonya da şarktan Sov
yeı ler memlekettne 

taarruza mı hazırlamyor? 

!arın mUsaadeleri vaz mevs.-' 
munasebctiyle gece~ snat hired-;
dar uzatılmı tır. Bu karar 
alakadarlara tehlığ cdılrnır;tlr. 

Beyrut 
İngilizlere 

teslim edildi 

Ö- Ala,11,.:.4'. 
Bu eynlctın c~nup kısmı ma

den havzasıdır, fa'>rikal<ır. tica. 
ret muesseselcri, bUyük şehirler 
vardır. Dıı: r taraftan kumluk 
ve ıslak olduğu için hay\ an ye. 
üşt.irnuye ) arar. llanovr hrı 

Bu sayıda mılli tanhımizc aıt 
vesikalarmııı kıymetini anlata. 
bilmek için kısaca muhteviyn. 
tından b;ı.hsedclim: 

Ebedi Şef Atatiırk' iln ıva 

~~ C(.,;;:, ... 1-k;,· '1 ~ 
\~~--e?tC]tlJ;zr;o-~ ~ f"jd4'11~;,. 
~~~). 
~-·~,,.,.,,.,, 

r Ba..'i tarafı 1 mcitl.eJ 
'e bu taarruz lo&l'bııı.ında lngllte -
re bitaraf kaldığı takdirde O\'
yetler Birliğinin hariçten yardım 
alahlleccjı ,fcdııc ,,ıırk kaı,ıları 
da kaııanmış olaeağı lc;ln tngllll • 
Rmı ittifakının ameli bakımdan 
hiçbir kıymeti kalınamı.. oluyor! 
Garptcn Almanyan1111 arktan ,Ja. 
1>0nyanın indirt•ceiU ıl!lrbelf'r al· 
tında tngiltercdeıı 'e A mrr:"adan 
~ardını alamıylM'ak olan So,·~ et 
Ru"yanın ne yapacaAı hakikaten 
merakı mucip hir mOSP.)t" .. eklini 
alıyor! 

\ lfl, ı 7 (A.A.) - lıt.am n btıdlrll' 
dlğlnc gHl'(l Bcyrut §Chrl, tngU!z kıt'o 
ları tn.rafından işgal edildikten ırotJ" 
dUn akpm Amiral Goulon tarafmcl" ' 
İngiliz başkumandanı General VU,0-

na tcallm cdllmlştlr. • 

yn ırmagı Uzeı-ınde1ır. Nilfu 
su yanın milyondur. Şeh. 
nn skl muhallclen nclı _ 
nn sag sahilinde yem ma -
hallclcri de sol sahilindedir .. 
Şclıirde bırcok abideler Vdl"dır: 
17 ncı asırdan kalmn Hanovr 
kral arının su-ayında kıynıctli 
taib oları ihtiva eden bir galeri 
vardır. 

Şclıır 12 nci a ırda kurulmuş. 
tur.14 Uncü asrın sonlarına. doğ. 
ru Aslan Hmırı tarnfından Ban:z.e 
ittifakına nıerkt?Z ittihaz cdile
rak tahkim edilmiştir. 

1G06 dan ıtibaren de Hnnovr 
kntbğının merkezi oJınuştur. 
1866 da Prağ muahedesiyl 
Pnısyaya ilhak edilıniştir. 

Hanovr chcmmıyetını 19 uncu 1 
asırda kazanmrştır. Buglin Al. 
ma yanın en büyük ticar t ve 
-.nayı m~kezl nnd n birisidir. 
Pam k lnımaş, piyano ve si!Alı 
fe.brikalan 5. 6 bın ıı.mcl yı ~ 
ı.,tnınaktadrr. G rba doğru bU. 

Holandaya g 'den dc.mıryol
Jarın n iltisak noktasında bulun. 
du.ğu i 'n •tratcji bakrmından 
elıemmiyctı fazladJr. 

kongresinden sonra Anadolu ve 
Rumeli mudafaai hukuk ccmiye
tıni kurarken hukumctc verdiği 
istida ve ynnnamcnin eureL 
leri. 

~1illi Şef lnonU'nün Türk harf 
inkıl&.b1 ~langıcında Başvekil 
sıfatiyl Maarif Vekillığine ver. 
miş oldul:hu ı direktiflerin fnk. 
sınulelel'i. 

Ill. . bnı n·. Mu tnfn ve U. 
Mahmut zamanlarına. Mustafa 
R~it pasnnın Paııs v Londra 
sefırliklerindekı siyasi muha.be· 
ratınn. Tanzlmatdcvrınde rüşve. 
tin k ldırılması için yaprlan te. 
şebbiisl re nit mUtt>addit \esika. 
lar 

Bunlardan başka 1757 de 
Rus> aya giden Türk elçi i · hdi 
Osman efendinin sefnrctnamesi 
d() tefnkn olunmaktadır. 

Dcrj?inin ihtıva ettiğ"i vesıka
lar ar ı.sınöa elçi 1-)bubekır Ra. 
tip efendının 1792 de Vi} anıı.ya 
merasimle giri~inı gösterir bir 
gravürün raprodüksiyonu hu. 
susl bir dc;;er taşımaktadır. f 

Derginin sayısı 100, yıllık abo
nesi 540 kuııı tur. Maarif Vekıl· 
!iği yaymcvlerinde ve btiti.ln ki. 

Bu 11aı: lcı.r. 1illı Şc/ımı:::11 el 
kında vcrdiklcrı 

bilirler? 'l'ürk mıllcll. ını~ı 00.ıyo 
ruz ki. ağlam ve parlak bir me. 
dcniyet iştıkbalidir. Böyle ola· 
cağının bUrhanı, onun ist.ikla• 
mücad lesiyle başlayıp bu,.,a\ınc 
kadar suren altın devridır. Fakat 
bu devrin öncesindeki büyük ış. 
leri, emsalsiz zaferleri, korkunc 
vıkım ve hezimetleri acı tatlı bli. 
İ.Un hatıraları başlı başına bh 
kıymet taşır. Ders olarak. tec. 
riibe olarak yarınki n illere 
hamle kaynağı olarak bunlara 
göztimüzun ışığını <;evirmemiz 
lilzumuna manmış bulunuyoruz. 
11callerimiz i.'ltikbalde hazırlayr 
cı imkanlarımız halde. fakat ana 
köklerimiz uçsuz. bucaksız nuızi. 
mf':'dedir. O öyle bir mazidir ki 
dünva vakalarının önemlilerin. 
den· hic biri milletimizin tarihin 
temas etmeden gecemez. Tari. 
himizi başkalarının gôzlUğu ile 
görmekten kurtulmayı bize Cum 
huriyet öğretti. Daima ikinci 
elden kendi malımızı nlmak ili-

yazılandır 'VC 'l/C-Hi harfler hah. 
ılk dırc1•tifler<lir 

)adını bırnıkış. inkılabınıızın e. 
hemmıyetli safhalarından biri. 
nin adı oldu. 

Milli tarih zihnıyetı, killlııı· e. 
saretınden kurtuluşumuzun baş· 
langıcıdır. lşte 1'i1rk tarrh ucsi. 
kalan dcrgıBtni. t:u zihniyetin 
yayılmasına vusıta olmak için 
çıkarıyoruz. Onda, neşredilme. 
dikçe meçhul kalmıya nıahklım, 
dün dcncc l< derecede vakın ma. 
zimizden en uzağına kadar mil
li hnyatımızın birer S!lfhasmı 
anlatıcı vesikaları bulacak ımz. 
Bu vesikıı.lar hakkında kıo•a izah. 
lar, mühimi riıtin fn.ksimil i, 
buna i htiynç olmıracakların 
Turk harflerine nakledilmiş me. 
tinleri dercedilecektir. Fert u:in 
ı:ıa.!$mar. bir dl\stur olan ''kendini 
bil!" itA'üdünu, millet vicdani da· 
vnsındn şöyle iztılı ediyoruz: 

'':\1illctim taıu ve tanıt!'' 

Maarif Vckilı 

llasa11 Ali l'iiccl 

Asım US 

Amerikadaki Alman 
konsolosları 
ayrılırk~n 

\ 'aslngton, 17 (.\.A.) - Dün 
Westpont vnpunınun hareke ti, Al 
man konsoloeları Wiedcrnann ile 
Bol'cmcr'ln muvasııallına intb.a • 
l'en tPlıir edilmiştir. Vapurun bıı 
snbnh hıı'rckoU mukarrer lken ha. 
rieiyf' nezaretinin emri Uzerine ~ol 
culnrın ve bagnjlaı m ~·cniden kon. 
trolu için tekrar tehir olunmuştur. 

C'.cncral Dentz, Beyrulıı terkMett 
Trabluaa gıtml§tir. 

Londra, l'7 ( .A.) - Afi ajanaıııJll 
Beyrul muhabiri bildiriyor: .• f 

Beyrutla ilk gUnUmUz gayet uııır 
bir olay lÇinde geçti. 

Şehir aokaklannda aJım bafuıt 
rutgoldlğlmlz Vlıi Fransı.t ukerleP 

:~ğ~l~a:.:~~;l~:1. Nk ~:.~:~~ -; 

hUr ı.~ransızlarla harp ctmı, oıcıuld" 
rma inanmak mUşkutdUr 

Her iki taraf blrtblrlerlnl aellılll"' 
makta, b!rlblrlerln<ı hlçb' r kin cı\l1t" 
ı;uyıı. bakmamakta c tebeaıUm •" 
mektcaırıcr. HattA bir kamyon ıçt ..... 
başında ukeri ıapkll.BllP nlr er~ 
Avuatralyalllorla beraber- rkı ,,oy
lcdlı?lnl g6rdUk. 

Halk ıııe bu anı uzun uh r.amatıd" 
beri beklemekte ve arzu etmekte ııf 

Hes hakkında 
olması pek 
muhtemel 

tapçılarda bulunur." ı 
MAAHf F VJ:";KJL1M1ZlN 

MAK LE.<;1 
Bizim anlndığunız humaniz.. 

ma: lnsanlığm., en derin mazi. 
sinden bugune kadar g('Çirdiğı 
hayatın mana ve tecrübelerini 
tannnak, bilmek ve onu kt a om· 
rümUzdc tekrar yaşayıp yaşaL 
ma.ktır. Cumhuriyet maarüi, bu 
ımlavış v görü.<Ue Türk kUltilrü. 
nün yayılıp geni~Jcmesin imkan 
hazırlamayı vazifelerinin ilki -
yar. Öğretim cephesi ve çalışma. 
sı, ancak bu gö~ \'C anlayışın 
vU2uhiylc nisbctli olarak kuv· 
vetll'nip artabilir. O olmadan, 
ne pro •ram ne kitap, hatta ne 
de öğretmen hic bir suretle vU. 

Dr. Ziya Gün 
l 

Westoint Alman konsoloeluk me 
rnurları ile aılclerl efradından mü 
'tekkep 501) k~ilik bir kafileyi Uz. 
bona götUrecckUr. Gemide ltal • 
y:ın konsolosluğuna mcn.11up mc • 
muı !ar da \'ardır. 

Vapurun öğle~ e doğru hareket 
t:debi!Pceği zannedilmektedir. 

Halbuki burada hUr Fraruıısıar "' 
bUyUk Url~nya aleyhlndc kin au1"" 
lan yaratmak için her 9ey yapıl~ 
tı. Suriye l'c Ltıbnanda muha.aıol 
başladıktan bir hafla 'eonra araı>O' 
\•e l<'Tansızca olarak dağıtııan tıeY..,... 
ııanıelcr bunun bır delllı olarak g!JIO' 
muzun önünde bUlunmaktadJr. -
beyannamelerde o(jyle d'!nll.mekte ııtl· 

·•uurunıarından Uerlıınl &örm~ 
gayri menkul aahibl zenginler ı..; 
li:a zaferlııl arzu etmekte ve Fra., 
mukavemeUnln durmaaını flddeUe "' 
lep cunektedtrler. Bnı LUbnan ~ 

Bir şayia 
Bt-rlin, 17 (A.A.) - D. N. B.: 

Daily Ekspres ignindeld İngiliz 
gaz tesl, !ngilterenin eski Bclçl • 
ki sefiri Ollphnn'm lng.iltercde bu. 
onan vo adı gizli tutulan bir Al _ 

manla miıbndelesi içın Almanya 
teklif ı rcd ettiğini ilivc cdiYor. 
bulunu duğunu ~nzm tır. Bu gıı • 
zet 1n iliz hariciye ne?.aretinln 
t fır d ettiğini ilD.vc ediyor. 
D.N B. aJansmm bu hususta selühi 

elli b'r kaynaktan öğrendiğine 
bu h"1>('r tamamen uvdurma. 

VAKIT1A 
ABONE 

OLUP/UZ 

Tefrika numarası: 16 

Scrvetinı Unı\•crBll ye terk ttikten 
sonra vefat cd n h yırperver gOz mü. 
tehaıııruumız dol tor Zly OUnUn oc-
nszem dUn meralrimle defnedllmtıllr 

Meri mı un tJbutu 11ıuıt l ~ de C r. 

rahpa.şu hastanı "llld ıı tı.Jınraak oto. 
mo IC' konulmu 'e " vazıt C'amllnc 
geUrllmlştlr. Buradlı btl~lk btr kalıı
balık göze c:ıırpıyordu. Askeri tıbbi.. 

)C mektebi taleb len ' DarUşşefcka 
talr.bclerl göğUslerlne taktıkları Ziya 
Glinlln l'('.tılmlerlnl hnvı 11lyah rozetler 
le n:ızarı dikkati celbcdlyorlıırdı. 

Ccnııze namazını mUteaklp tabUl 
taıcbcntn v ım:rhumun dostıarınm el 

cut bulamaz. teri Uzcrinde camiden çıkanldı Mızı. 
Milli bcnliğ1mızın doğuşunda kıı matem havatıın çalıyor, lkl sıra 

ve beslenmesinde. geniş bir dun. olmuş polis ve inzıtınt mUfrczelcrlnln 
ya ve insaniyet duyu. unun his· rnsınd3 kalıı.balık bir halk kUtlcsı 
sesini ınkli.r etmek, hi~ dcr.rıl e cenazeyi tnklp edlyord ı 
akıl için güçtul'. Onun ıc:indir ki 
bir taraftan bugünkü varlığımı. Bcıcmy rolet LOLfl Kırdar, rektör. 
zın realitesini arar ve tcsbite Cemli Bllseı. profesör v doçenUcr 
çalışırken diğer cihetten dunil. merhumun akrabalan tatnıtun hemen 
miizUn bütün izlerini nvdınlıt;ra rkasıncıa yUrUyorıanıı. 
çıkarmak cclıdindeyiz. cenıwı unıv r ltenln hoıune getiril· 

Diln var olmamrlaı \'arın ı. dl ve ortaya kondu Detin bir tıeaız. 
çin nasıl varlık iddiasına girişe. 1 ilk hUkUm aUnnekteydl. Rektör c • , 

mil BllseJ ağır ır tabuta doğru yü- ı' 
rUdU. Huşu llo lğtldlkten sonra utrek 
bir şcsle ezcllml şbylc dedi 

''BUyUk, kUçUl< tleı ko.:l!I b<'kllyen 
k kat, bugtın nl traınızd ıı almış 

bulunuyor. 
B n en tam blr hafta evvel bugU:ı 

ordUm. Mukadder kıbct çolt ynltla.ş 
mıştı. Yanından endllJC ill' aynldım. 

Tabutunun 6nllnd bu mUCll.t;('!le u
dınll lğlllyorum \O nllenc yalnız aile. 
ne değil mensup olduğum llm alle.ılne 
tazlyefüırlml sunuyorum 

BUtUn me 1 k hnyatındu namuslu\r. 
lıkla ça.ltşanık vu bUyUı< bir tutum
lulukla blrlktlrdlJ'ttn p rayı ycUştlğın 

bu mücs escyc bırıılttm Okuma \'C o
kutmaya yardım, yardımlnrın ~ll ou_ 
vUğUdllr. Sm çoktandır 11:-utuhın bir 
Adeti yeniden lazelcdln, 

BugUn bir hayat lJtttl Gene bugUn 
olUmllnle bir hayat başlıyor, O. ebeCll 
bir ert'i hayatıdır 

Onivcrsllcnln şcreı y<>ıcnlc senin 
resınln asılacak, kaCllrşlnru. ş hlr se. 
nln heykelini yaptırıvor t>aıoı::ı bıı 

tırlo.nacaksın Kurduğun mlıcsscı;ıcd n 

VECiZELER 
Yuzan· M. OICMJL Pl:Kl'AHfl 

A:trn1 ienıeUle uyanmak. bah 
ç ye nazır odada blllbUI sa(lasllc u 
yanmok gll>l midir• işte harp lif' ba· 
rışm arasındaki en basit fnrk' 
* Bir Fron ı::m 15 4 dfo bn.stırdttı 

bir taı1hlnde şöyll! yazılı: ı Mllllyct 
ııcvôası çıko.lı ırk aebcblyl~ lta.ıya bl· 
ztnı l~ln şeref, Almanya trhılkcdtrı. 

yUzlcrco Ziya GUn yetl.f•cek.,, 

Rcktordcn sonra sıra il• tıp faklll 
tesl aaınıı Fahrettln Ker1m Gökay. U. 
111\• 1'81te göz kllnlgt adına Naci Ben. 
giJsu ve OUlhane hustnn•l'I göz kllnıa 
ti ~(·fi ulbay Niyazı tımet ve tıp ra
kılltcs!nden iki gene. Zlyn Glln bak. 

kındıı lhtlsulannı anll!tmışlardrr. 

Bundan onra cenaze gene eller ilzr • . 
rinde kaldınımış ~·e tindi' mızıka oldu. 

ğu halde Edlrnekapıya götllrUlmU~ ve 
aıle makbereslnc de.fn~.J ı.ulşllr. Ce
na7. de SO darı fazın çeleni< v rdı 

il\lıl d bunların alçakça talep1'rtıl' 
aksettirdikleri boyan olunmaktadJr. 

Hurl)'a ve Lübnanlıların ek.t•ri,-u
nln muttefiklerln zaferlnt ar&u ettlll' 
lerını açıkça tsbat eden bu bey~ 
meden maada gene Almanlar tarafot
dan nqnıdllen blr beyannamede d• fi 
tehditlerde butunulmuttur. 

"Hclgradda Slukal~r ık• aaat -'' 
fında ıchrln dörtte UçUnU tahrip eS

mıııer \'C dört bin ktştntn bltııntlll' 
ııebcb oımuıtardır. Stukaların ötdUrDıı 
cU kuvvetlerinin yeni bir labaU 411 
eızın pek yakınınızda Hayfada vı 1.,. 
kenderlyede görUlmUıtur ... 
------"---------------~-,_.; 

lmralıya vapur 
Dımlı Yolları idaresi, tmralı)'• 

haftada lki gUıı vapur işletmek -
lcdir. :Fıyatlar, Mudanya hattın
daki flyatln'r Uzerindendlr. 

' 
kın balık çıkr:rdığımız geceler vardır. 

Belkı suçu sndece bir gaflet dakikasında bir 
yabanp arzuya boyun eğmekten ibarettir} 
belki d bunl rın hiç biri değildir ve bu ci
nayetin sebc'oı y lnız sinirli, titiz, aşık ve 
yarı deli kocanın vehmidir. 

1 Edebi 
roman ôMRA~D 

t azan: 

REFiK AHMET 
SEVENGtL 

- Ne dıyorsunuz. bin kilo balık bir a· 
rnda mı~ 

Aslan Reis bu suali biraz çocukça bul· 
du, sustu. Karanlığın içinde Ahmet Düncla· 
rın gözlerine yaklaııp bakmak mümkün ol· 
saydı orada küçük bir çocuğun gözlerinde· 
ki saffet ve hayret biribirine kanşmrş ola· 
rak göriilecekti. 

Ahmet Dündar, eczacmın ilaç şişeleri
m biribirın knnıtırarak ondan bir parça, 
bundan bir yudum, ıundan bir damla alarak 
kuvvetli, knt'i ve her §eye kısa bir zaman 
ıçinck nihayet verecek o miıthiı zehiri, ken· 
dini bilmez bir halde, bir cinnet buhranının 
çarpıntıları kinde zangır zangır titriyerek 
hazırladığını görür gibi oluyor. Yükııek tah· 
sil, aile terbiyesi, cemiyet hayatının karak· 
ter üzerindeki yumuf8bCı tesiri... Nereler· 
deııiniz 

Mahk me eczacının auçunda hafıfletici 
sebepler bulmu olmalı ki onu 15 sene hapse 
mahkum etmcği kafi sayını§... Demek bu 
kadın koca mı aldatıyordu: yahut hiç değil
se onu kıskandınnnktan zevk alıyor, bir ta· 
kun olur olmaz kimseleri etrafına topluyor. 
kocasını kızdırıyor ve bir cinayete sebep ola
tak k dar ileri gidiyordu 1 

Netice su ki cezacı --gündüz macera
smı anlatırken söylediği gibi- on senedir 
hapisane hapjsanc dolaşıyor. 

Eczacı intikam almış olmanın rahatlığı 
içinde görünmüyor. Daimi azapla sarılı ola
rak yapdığınn göre belki aslmda hiç de fe· 
• bir adam değildir. Evlenmeden evvel de 
.ır!i ft titit mi idi, yoksa o kadın mı onu 
im ahle getirdi? Cinayetini bir kere inkar 

:;.~~::ıcrt~ sö~~~;~~':~ı~ız 1 

lemi' sayılmamak igin mi inkarda devam 
ediyor'? Cinayet eanaııında ve cineyetteıı 
sonrakı günlerde yaşadığı müthiş haleti ru· 
hiye buhranları içinde yalanına kendisi de 
inanını§ olamaz tnı? 

- Balıkçılar denize çıkıyorlar, beyim. 
Beraber gıtır.ek istiyordunuz; gündüz kol· 
batına söylemiştim, timdi sizi almağa gel· 
mişler, aıağıda bekliyorlar. 

Ahmet Dündann oda hizmetine bakan 
delikanlı kapıyı vurmuş, işittiremeyince açıp 
içerive girmiş, yanma kadar gelmiş, koltu· 
ğunda oturup düşüncelere dalan hekime 
bunları söylüyordu. 

- Demir, sen Vedat Beyi tanıyor musun? 
- Bizim Vedat Bey mi, beyim, hani 

şu eJtkiden eczacı imiş. 
- Evet. 
- Tanıyorum tabii •. Ben geldim onu 

burftda bulcium, daha ela pek çabuk çıkacağı 
yok galiba ... 

/ - Nasıl adam bu Vedat Bey? 
- Bilmem ki beyim .. Razan iyi, bazan 

fena ... Zaman olur kuzu gibi durur, zaman 
olur önüne gelene esip savurur .. Öyle pek 
arkadaşlarla düıüp kalkmaz o adam... O ağ
da bayırda dolaşır; deniz kıyısına iner, ka· 
yafarm üıtüncle aaatlerce oturur. Kara aeV"' 
dalı Vedat Bey derler onn bizim aramızda .•• 

- Kara ~lı mı? 
-E~. 

- Neden bu ismi takmışlar? 
- yani uıık demek, beyim. o birisini 

seviyor her hnlde ... 
- Hala mı? 
- Hala eviyor ... Sevmese öyle insan· 

dan kaçar. köşe bucağa çekilip kötü kötü 
hulyalara dnlar mı} 

. . . . . . 
- Balıkçılara ne söyleyeyim, beyim} 
-- Geliyorum, Demir. 
- Üsti.inüze kalınca bir şey giyin, ge· 

ce vakti deniz serindir. beyim. 

9 

Kii ük bir sandal rıhtımda Ahmet Diin· 
darı b0 klivordu. Sandalın içinde ayakta du· 
ran balıkçı kolbaşısı Aslan Reis elini uzata· 
rak doktorun binmesi için yardım etti. San· 

dalda he-kimin oturacağı yere battaniye ser
mişlerdi. Gene bir mahkum kürek çekiyor 
du. Ahmet Dündar bir laf söylemiı olmak 
için: 

- Si%in gece hayatınız hayli eğlenceli 
ölmalı ... Deniz afalr §cyl 

Dedi. 
- Öyledir. beyim. 
- Kac kiti açlıııyor bu kolda 7 
- Ellı. 
- O kadar iş var demek? 
- Eh ... oluyor, beyim. Bin kiloya ya-

- Bin kilo balık ne yapılır. Aslan Reiı} 

- Satıiıyor, beyim. Çıkan balık bir kaç 
yüz kilodan ibaret olursa Mudanyaya götü· 
rürüz, çok olursa lııtanbula götürürüz, ba· 
lıkhaneye veririz. lstanbul piya&aMncia lıw 
ralı balıkları mühim yer tutar, bilt rttin:z, bu
raların deniz mahsulleri meşhurdur, ıyi fi
yat veirler bizim balıklnrrnıza .. 

- T ftbii burada adada da yeniliyor bir 
kısmı ... 

- Evet, burada yemek olarak ela veri· 
liyor : fakat mübarek o kadar bol ki... Mil· 
dür bey şimdi bir buzhane yaptırdı, bazan 
biı kııum balığı da orada muhafaza ediyoruz. 
Salamuracılık da yapacağız, tertibat tamam· 
!anmak üzere ... 

Aalan Reis sandalın içinde ayakta du
ruyordu: ortada oturan ve hiç konutmayan 
genç mahkum eğilip dofruldukça küreklerfn 
suya temasından çıkan çırpıntılı ses gecenin 
karanlıklan içinde hafif hafif akieler yapı
yordu. Sahilde henüz hareket yoktu. Deniz· 
de uzakta bir l§ık Ahmet Dündara oldufu 
yerde büyüyormuı gibi, panltısı artıyormU§ 
gibi pldi. Aalu Rei9 izahat vm:li : 

(l>nwwr): 



~keı: 
Japonyada 

kabine 
.... buhranı 

tl'ıııı 11
1\ kabinesi istifa etti. 

Çamlzcanın • 
zmarı 

~lıı ııı:;."0Ye'nln teşkil et.mi) 
, oıara ~et f'imdiye kadar 
!(~ k Çin meselesini hal -

ı.. !!ltıu.~lı~'lllış, li~Hl paktA Uti. 
iı.~IJı.k · 'e nihayet Mosko,·a<ıa 

Otel ve gazinodan başka bir de 
sinema binası yapıiacak 

~'<ili hir !lıUahede ini lmzalamı 
l't~ "1Ytısi tcsekJ.."iildü. 
~ tıı bil' ~ll:ıratorJa. 2;') dakika 

I' t!!L iıı 0nusnıadan sonra dc,·
~~~11.s ~ lstıresmı nmıi-.tır. 
tt~:eıerl\onoye hükômetl bl~ok 

l ta...?_ tcınas ctmls, fakat hiç 
t\ ~en hnlletmi değildi. 

ltı t bu ~Scl~i~~ . halledccekt i. 
_, ~~ ii Yü:rustu kaldı Çin 
' "e ~ halledllemcmlş ~lma

fııllc> ' Sfy Asyasnıa. ynpılan mii· 
~~ ıı t'ıı.tıs ldyat, sonsuz harpler. 
J 1~ ~adi Ye mali bünyesinde 
tııllıJ lıaıieıı-~t yaptı. Çin mcsc. 
.,r 1 ~ edikı;o gitgide de· 

.r'~et meseleler doğuracak 
~ '!>o4 :ı.lclı. 
~ t ~lıı .ta Uçlü pakta girdi. J.'a
._1 lıiıliiıc ~ devletleri .Japonya. 
aıı:.t teııı. at-ıtto olduğu gibi bir 
~le, ın edecek mc,·kJde ele -
"il~· 

~
ıı3 ldJca n .. nt a lıı i uyUk Jlarpte Ja.-
lıt;!l1'fg ltcrcntn ,.e .Amcrilmnm 
;"lı~olarnr.h: harbe ginni ''C 

~~l dUnyn.nın en büyük 1 -
t.11 ' ~ tenıın ctmi~tJ: 
~tol( :P<ınya tahrip "31ııısrn. 
~l' ~ 117.aktı. Blnaennleyh mü -
,._,.ıııu~hulunduğu de,•letlor is

ır k, ister hasım of un 
lt ~ ~a;:1iiklerl, :ı.ayınıulıld:u-ı 

'1b,' J\. nyn. kun·etıendi. 
~~ Şal'k Vrtıpn tahrip f>:lh.nsı idl 
ta. ıS hunfann hiç btrlnd<'n 
tı ~~ )' r olınsdı. l\ilikl Japon-

'~ıı ~! Yeni lnld af imldlnJa
~ ~-w 
tr :ııilr · 
~~ Şlik Harbe kadar lngilt.e-
~l'a n?-ktn., Ilindistmıda, A-
1J'11t1 da büyük bir ticaret ha· 

f!ll)'tı ile Sahipti, 
l ıı l< lfaı:p ı.... .. ""da 'asıtaı ""'"!7laymca deniz 
hı~ tııtıı.ı annın aza.iması. yol -

tn . YOtln knybolrna.sı Av -
"\l<"i1'aJ ' 

11 l'tiıı11 arının harp sanayii 
ııı~·. ı\ı'tlsglnnıs olmalan HindJs
tı 'ıiıı(! l balya~a, Oq nus sa. 
~tı. 11~Uz !'iO\ ki;\'fltrnı dur-

t 'illa ın 
.. ~ 1Jo 11"8.bll Japonya, Jngiltt,,
. -~dl, hırnktığı s:ıhayı i ·l!;aJ et 
lı~~U, ~n ticareti J\ \'11..'itnılp 
~I ll..<dfik ahitleri Jnpon 

~ lı~lıı~üfuzuna gimıeğe lıa.sln -
t ~all(l.'t !!~rp, ~rpte feliıkct
ıı lııJu tıgı zamnııılıı sarkt:ı 
,.,arın temellc::-:nı ııt tı. Ja-

a~t \·e enıriııe J:C'r.en geni~ ııa
ıb...~ aıta lı:un madde kaynakları 

.J~"ll~ kQ ~linin kunılına ma \e 
lı:... \"\ctJennwsine sebep ol-

l'liıc ~c-· 
fııll'~ ~a~ hUyuıc luırıııe iklnı;i bU
bı:q ~~ ~ arasında. geçen zaman 
~ tt~~Pon hakimiyeti tı<.'sa-

l'a. ~t ı ~lt"r knydel ti. 
lt.~ll ~ncı büyilk harp, Japon

lf~ ın~~ci büyük harbin ya • 
Q~ 1>1;"\:C8.ni :lmlranlan hruı~c -
1 ' ~a.rıo llıabiyettc dei:-iklir. Bi. 
~~ı· ~~·ayı harbin mahre!d 
~ ,

0 
lda \'C tahdp sahası 

l\iıclı (!tı~kt:ı.clır. 
"-ıh}· So bu h!\rbc llkayt de
n~~ \)'et Rusya bu harbin 

Çnmlıcanm imnrı ve güzellP..ş· 
mesl için belediye esaslı bir su
l'ct te çahşmnktadır. 

Aynen Çamlrcayı güzelleştir. 
me cemiyeti de bu yıl yeni faa • 
liyetler gösternıiştir. Mevcut çam 
lam. iül.vetcn yenjden 600 çam ve 
250 çınar dikilmiştir. Şimdiye ka
dar di:kilenlcrle birlikte 8000 ça. 
mı bulmuştur. 

Belediye yakında Çamlıca te-

pesinde bir otel ve g~nonun in
şasına başlryncaktrr. Bu nisa.at 
tamamlanmcaya kadar bir ·pıuısi. 
yon açılması hususunda teşebbüs. 
lere başlanmıştır. 

A)'Trc:ı buraya bir \•oleybol sa
lıası, kışlık sinema ve tiyatro bi
nası inşa <"dilP<'cktir. FevkalMc 
sıhhi ve içilmesi güzel olan Çam· 
lrca sularmın kap:ı.lı şişe ile de 
sa.Wması temin edilecektir. 

400 orta tedrisat Karadenize işleye-
öğretmeni cek vapurlar 

Bu sene birer derece 
terfi '!decek 

Ortn tedrisat oğretnwnlerinden 
bu yıl kıdem 7.ammı almaya hak 
kazanmış olan 4GO öğretmen bi -
rer derece terfi edeceklerdir. 

Bu ö!;rretmenlerin raporları Ve
kfünt orta tedrisat müdüı-lüğünde 
toplanan bir komiı;yon tarafından 
tetkik cdilmcğe başlanmL5trr. 

Terfiler, nğustos sonuna kadar 
aliı.kadarlara tebliğ edilecektir. 

sa.ğ r.Pnah mntbuah daha Prens 
Prens Konoye b1ifasını H~m1e<len 
ya:r.mısmrdı. .Taponvnmn wncağı 
yeni enerjik hattı hareket: 

1 - llugUnkii \azlvctt<-r. i ti -
fado ederek Çin me~"leslni ı,ö· 
ktindcn hıı..lle<lecel< bir hattı ha
reket takip etrn<>sldlr. 

Ilu tnkdirdc Jıı.ponya hu Uiiytil< 
Harpte bitaraf kalmasının ımıın
nmı arnyncaktır. 

il - .Japonya, Asyn..la mlhl"cr 
lchlne bir tınrc"ı>cto hn.zırlıı.ııa.c:ıl;
hr. Bu \"azlycte göre, J3.1>0nya 
Slbcryaya ye .Cus sahil '11ayet le· 
rinc teca\iiz ederek mlh\·er zafe· 
rlnl temine lıfz.mct cckr<'ktir. Fa
kat bu ııeldldeki h rekct .Japouyı\ 
için bom güçl ür, hem (le bu sa.
halnr .Japonya balnmmdan bllyiik 
fnyc.nlar temin t-decek kudrette 
değildir. Nüfusu nzdır. S:ıh111cri 
kı m donar. Ticaret mün~<ıcbetıc· 
rinde kllr temin <'ime?.. Bir do 
Ustelik So\"yct !erle dö,·iismek za. · 
rurct.i hn ıl olur. 

m - Japonya bir yanılan Çin 
mcsel<-sinl hall<'df'!';<en c<>nap cle
nlılcrine ,.e "nhlllerlnr doı'.:-nı io
ld.,af edebilir. Y<'nl hiikiımetin 
progTrumnıln. bu ııoktu ehemmi
yetli bir ~urett-e yer tutabtılr. 
HUl!lsa Jnponva diiny:ı hfıdlselcri 
ortasınd:ı. yeni bir lyasi lstikam(•t 
alı~·or. 

SADRI ERTEM 

-26-

- Vay efendim vay!.. Kuru 
evham dediğiniz r;cy nedir ki n
caba ? .. İzah buyurulur mu? .. 

1 Ik gündüz postası 
dün ka'lkh 

J{nradenize işliyecck vapurlnnn 
münhasıran gündüzUn işliy•"'cekle -
rini yazmıştık. Bu hususta hazır -
lan:ın pl"Ogram. dün alakadarlara 
tebliğ cdümi.stlr. Yeni program 
mucibince ilk defa olarak dün sa
at 17 de Climhuriyet vapuru l.i
mnnunızdan ayrılmıştır. 
Perşembe günü llmanımızdan 

kalkacak vıı.puı Iar, münhasrra:ı 
gündlizUn hareket etmek Uzere 
g.itl iı> gelme s t-fcr müddetini 17, 
pazartesi gUnü kalkac:ık \•apur. 
lar da 16 günde tamamlryaca.kla.ı:-
dır. 

Belediye dört ekmek 
f ahı-ikası ya)>acak 

Belediye Üsküdar, Beyoğlu, Ka 
drköy ve retanbul semtinde ol
mak üzere döıt ekmek fabrikası 
inşa etmeğe karar vermiştir. 

Bu iş için varım milyon lira 
ayrıl ınıştır. 

Tic~ret Vekili gelivor 
Ticaret Vekili Mümtaz Ökme

nin yarınki cuma;rtcsl gl!.nU şeb -
rhnize gelmesi muhtemeldir. 

Udı~at Vekili gitti 
Bir mllddettcnberl ş_,ehrfuı.izde 

bu1unnn iktrsat vekili Hüsnü Ça • 
ı..,r, Ankamya dönmüştür. 

Gümrüklerin Haziran 
varidatı 

:!ntnnbul gümrük vnridotı hnzi -
rau nyı içinde 1 milyon 333 bip 
liradır. Varidatın tem111uz nvmdo. 
daha n.z olacağı tahmin edil~ek -
tedlr. 

Altm Fiyatı 
Alt.m fiyatlnrı yük<'_.elmeğe baş

lamıştır. Dilıı, bir altının kıymeti 
25 lira 25 kuruştu. 

s - v AKIX ıs rınmuz rn u 

: Kahve tevziatı 
1 1 

Serbest satış bugün 
yap!lacak 

Kahve tcv-ıline dünden 1tib:ı. .. 
ren başlnr.mı~tır. Kooperatif ken
di memurlarına tevzi edilmek Ü· 

zere verilen 150 çuval kahveyi 
tama.mile kavurmur:ı ve 250 şer 
gramlık paketler halinde dağıt. 

Belediye matbu ta
rifeler basiırıyor mn~n başlamıştır. 

Bir kaç güne kadar Halka verilmek Uzere her ka-

müesseselere ~~~~1-r. 15 çuval kahvp gön-

dağıtılacak I Bu kahveler halka a.rzusıına 
Belediye gazino, bahçe vo sal - g ö r e. ya öğütulmfüı veynhut 

re eğlence yerlerinin tarifelerinde 1 ka\'rulmuş olarak 250 şer gram 
hiç bir tndilfıt yapmamıc:ıtır. dağıtılacaktır. Bu tevzint bur.ü.1 

Bu müesseseler geçen yıl tat· 1en itibaren baf'hrncnk trr. 
bik ettikleri tarifeyi tatbik et- Diğer taraftan serbest satış i
mektedirler. Fakat bir çok gazino çin tayin edilen üç kuru kahveci 
ve bahçe sahiplen tarifelerinde bugilnden itibaren 35 kuruıı mu. 
mOsaadeslz bll'er arttırma yap. kabilinde l~j şer gram kahve 
tıklan görUlmüştür. Ilunlarm on satmağa başlryacaktır . 
beş yirmisi hakkında takibat ya . 
ptlmaktadır. 

Haklarmdn parn cezası ile mu · 
vnkknt kapatma ceznsı verilı>cek -
tir. 

Belediye h•\lk•n aldanmaması 1-
dn mat.bu tarifeler bast:.ınnağa 
başlamıştır. Bu t.erifeler birkaç 
güne kad!l.r biltün müesı>c.selere 
tevzi edilmiş olacnktır. 

--~-o----

Maarif Vekilinin 
tc""ldkleri 

Şehrimizdr bulunan Maarif Ve
kili Ha.cınn Ali Yücel, dUn Çamlı
c:ıda hnııta öğretmen ve talebeler 
için tesis Pdilmiş olan provant.G:-
yum binasını gezmiş, buranın ı::a -
!ışına vaziyet: et.rafında alakadar
lardan lzıı.hat almıştır . 

Adliye Veki i 
Bu akşam İmralıya 

gidiyor 
Şehrimizde bulunan Adlıye Ve -

kili Hasan Menemencioğlu, dun 
sabah da lst::.nbul adliyesine g -
lerek tetluklerde bulunmuş ve 
müte.utiben Limnn hanmda içtima 
halinde bulunan baro idare mec
lisine gitmiştir. 

Vekil, burada baro reisi ve a
vukatlarla gorüşmüş, dileklerini 
tesbit etmiştir. 

Bu arada adliye binllSl işi de 
görU§illmü.stür. 

Hasan Menemencioğlu bu ak
§8.m saat 16 da hareket eden 
Tra.k vapuru ile lnırahya giderek 
cezacvini gezecektir. Kendisine 
gazeteciler de refakat edeceklr.r. 
dfr .• 

Uç sebzeci ihtikardan 
adliyeye verildi 

Taksimde 'T'akızafer caddesinde 
dört numarada manav Moız ve 
Rynı caddede Mehmet ile ortağı 
İbrahim, Halin t<.'&bit ettiği fiyat 
lardan üstün ol::ırak sebze ve mey 
va snthklarnıdnn haklarında zabıt 
tututlmuş ve mahkemeye tevili 
edilmişlerdir. 

Ta,. -.. ·ı·r e..ıı'l· .... cek Bıçakla yaraladı Gazi Buh•asınm ınşası etrafın- '"" c... " 

Gazi Bulvarı insaatı 

da hazırlıklara devam edilmekte- ilk okullar Tahtakalede Mahkeme sokağın. 
dir. Bulvrırm ~ehzadebaşına kadar .. . .. . do. 11 num;ıra.dıı oturan ve bir 
gen.işliği 5l metre kadar olacak· Vııdyet hususı idare butçesm· çuvalcı magazasmda çn.lrşan A'b-
trr ~den şchriml?.de bulunan dokuz ilk <1.filkadir adrr.dıı birisi, dün aynı 

Buranm bisiklet, araba, gidiş I okul. binasının tamir edilmesi f~ln yerdl! çalışan işçi Cevat ile bir 
ve geliş olmak U:rere dört yolu tahsısat ayrılmı!;tır. meseleden dolayı kavga etmiş, 
buluııaca.ktrr. Buranın toprak tes- Bu okullar U2, 24, 21, 29 ve 281 Cevat bıçakla kendini muhtelif 
vlyesi 34186 liraya ihale edilmiş- inci Beyoğlu 16. 17 ve 46 meı yerlerinden yarala.mrştrr. 
ti okullarla Çatalca 1 l~cl okulları- Yf\ralı hastaneye kaldınlmıs, 
~ d rr. carih yakalanmıştır, 

Otomobil lastiği geliyor 
Yakında memleketimize lrak 

yoli~ le 2 bin, J\fısrrd:ı.n 3 irin a. 
det otomobil ııl.stiği gelecektir. 

Ayrrca, bir kumpanya da hnrl -
ce 5 bin adet otomobil liistii;'i si
pariş etmiştir. 

Cihangirdeki 
Çocuk Bahçesi 

Cihangirde ynpılmn.cn ka.rnrlı.ış -
tırılan çocuk bahçesi Jçin icap e
den talısisa t ayn]mış ı. 

Bu bahçe diğer çocuk b:ı.hçele
rinin en bUyüğü olıı.cak ve çocuk
la:rın krşm cğlencbilmelerl için 
k~hk J!mmı dn buluruı..cnklır. 

Bahçenin Yn?.iyetlni tesbit et -
mc!t iizerc Lfıtfi AkMy dlin ma • 
hallinde tetkiklerde bulunmuştur, 

-----ö----
Bir Konyalının cesedi 

bulundu 
Evvelki gün Ahrrknpı ile Ça.tla

dıknpı nrasındnki sahilde gene; 
bir erkek cesedi bulunmu.stul'. 

Adliye doktoru ceset. sahibinin 
ölümünü f}ilpheli görmüş ve cese
di morga knldırtmı~tır. 

Konyalı M0hmet oğlu Necip a 
dında. biri.si olduğu anla.·~nlnn ada
mın bir rina.yete mi voksn bir 
kazaya mı kurban gittiği l.aLkik 
ohmmaktadır. 

GONDEN GONE 1 

Parklarda ve sahillerde 
Sezlong kirala 

ticareti 
a 

B fr tamdığım vardır. !na
nılmryac:ı.k derecede gU· 

neş meraklısıdır. Uzviyctinde bi
tip tükenmek bilın.iyen bir ''gü
n~ açlığı,. yanıp tüter... Yaz 
mevsjminde Jıaydi neysene!.. Fa
kat ilk ve sonbaharlarda bile, 
hatta kışın, havaların kararsız
lığı içinde dalga dalga gidip ge
len bulutların arasında ufacık 
bir gUncş ışığ: kendini gösterse. 
hemen onwı kucağına aWır. Kal
dınmlnrın, dafmn güneşli tara
fmda.n yürür ... F.Jı; güneş kadar 
do. miltevazı bir varlık tasavvur 
edilemez değil mi? Sar:ı)lan ds 
saran o... Fakir fukaranın evine 
de giren o!.. Parklara da ula.san 
o ... çc;pJüklerl de gezinen o! .. 
Biııacnnleyh, bu gUneş meraklısı 
insan lc;in, "sevdiğine kavuşmak., 
pek güç olmuyor, Hemen penee-

ni tetkik ediyordu .. Sükunet bul. 
ması ioo.bederken gittikce biraz 
daha hırçınlaştığı n.eydaooaydı. 
Hakkı aynı asabiyetle devam 

etti: 

resini a.çryor; bir gllneş satana· 
ğı odasını doldunı:yor. Günc3 o
na gelmese, o gWıeşe gideeek .•. 

Bununla beraber, geçen gUn 
bana, uzun u...-un dert yandı; di
yordu ki: 

- Zaman oluyor; mescl[ı bll' 
· parka, bir deniz kenarına. gidi
yorum ... Parkta, çimenler üzeri
ne uz:ınıınıam; çfuikU memnu
dur. Her deniz kenarında soyu. 
Lup dökilnmeğe ve kumlar üze
rine serilmcğc jmkli.n yo~tur. 
Çünkil tertibattan nuJırunıuz.. .. 
Şu halde ne yapmalı? 

- F.vct, ne yapmalı? 
- Yapılacak şey şudttr: -

Hem bu fllirim, günese ihtiyacı 
olup da, den.ize gir...nelcrine, so -
yunup dökilnmelerine mi.isn&dc 
edilmiyen hemşehrilerim için de 
faydalıda •.. Bir umumi "şezlong 
kiralama tcş.kiliıt.I,, ihdııs edilme
lidir diyorum. Mcseın bu.na, 
parklardan b:ı§lıyarak, Belctllye, 
önayak olabilir ... Güneşlik yer. 
lerde, kıınapcler üzerind:! yamrı 
yumru oturmaktan sıkılan va
tandaşlanu, muayyen bir küçük 
ücret ın •kabilinde rahat nılla.t, 
sere serpe gUneş b:ı.n}10SU yap
mnlarma imkan verilir .•. 

-~~~~ t'in dava.'iı halledilml'! 
11.~{'tı Uzaktır. 
\~ ~ ll Japonya. Uc Amerika 
~~ ~ ii~ Uk llarptenbcri do. 
~~\1 bit ha rclmbct, güngcçtlkçe 

Seniha sükunetini muhafaza. 
ya çalışıyordu. Yavaş yavaş yü
rüdü. Kenardaki koltuğa oturdu. 
Hakkı da pencerenin önündeydi. 
Arkasını Senihava döndü. Per. 
delerin kennrlarını bükerek. a<:a
rek oya.lanmıya. sinirlerini ya.. 
tıştırınıya çalışıyordu. Sniha ga
yet sakin: 

.. • • .: v~ ~-'"' ~· ·. • ., .. 

- Nasıl yok.. Sevmediğim, 
ho.cılanma.dığun, daha bilmem ne 
diyeyim, yüzünü bile görmek is
temediğim bir adamın evime gel. 
mesi, bunu da senin pek iyi bil. 
diğin halde çağırmakta rsrar e
dişin kan kocalrk haklanna. da. 
ba yakın bir alaka ile karşılıklı 
an1a.şm.a.rnıza aykırı değil midir? 
Biraz sustu .. 

Güneş meraklısı arkodı.ı..sm bu 
fi.krl, bann yabancı gebıedi. Çiln
kü üikke.t ediyorum: Şehrlmizin. 
eski tabirle, en "ferah.feza" , 
en güneşlik sahillerinde kahve 
açan, gazino açan bir çok teşeb
büs erbabı var. Burolarda t.o.vla 
oynatılır. İçki ve nargile içlrti· 
lir. Fakat bir tanesi de ı,;ıkarnk, 
mliştcrlııin, rn.hatça uznnıp, te -
:miz bir gUneş banyosu yapmaru.. 
nı temin için bir kaç şezlong 
bulundurmağı akıl etmemiştir ... 
Avrupa sahillerinden çoğumla, 
- plaj kumlarında oyna.~ar 
kadar - geııjş beton sedler ü
zerinde dizi dizi yüzle-rce hıss
nın, kiralık §ezlonglnra. u.zan:nuş 
olduğu halde gUne§lendiği g§rtl
lilr. (Ya.but görUlürdil ••. ) 

tı:.'l(J(lll"ıi l almaktadır, 'Or.lü ı>:ıkt 
~~lsQj hır bu abada Je.ponyayn 
I..~ ola l'ardım yapamazllLI'. Bi
'~r~nya. mihver devletleri 

~l~l'. l'lıkJar yapmaya mcc-
tııttı (l~ 
~ b ~ Prens Konoye hükfı
ılt11 li~~{hlno Ja.ponyada doğan 
''1tl'i cereyan da bu nokta

!~ ~110 geınıektcdlr. IJ.tı./.ı. bı~'nın Mosko\'Sda imza -
ıııılJıe ~blı l'ıı.flık paktı Prens Ko. 
ı'<J, '°e ~etını bir müddet için 
ili \ ı.-_lta krın hav:ısı içinde oya
lltl~~~~ Sovyet • Alman har
a~~,. Yı doğrudan <lo~nıya 
~il a ~ <xlcn bir me\'ZU olarak 
l,~~ ~1kınışbr • .JaıK>nya Ameri
\ • ~a ':V~.t Ru yaya yapacağı 
~'I~ htt ı;uz yumacak mıdır! 
q, l o~ mani ola.cak mıdır'! 

l''~tetı ığı takdirde uç.ın pakt
haıq!Qod.ıllıa ne 11ekfl alacaktır? 
oJ,._'' l<c.ıı rnanı olursa bitaraflık 
b~lıtrr diliğfnden fesh<.'dUml!j 
bl' .~ııı~ Prens Koooye bi;ylc 
Ilı 11 

.>- ~ı 1çlndedir. Çin iı;l de 
tı t1t1 ul' ç bir rnüsbet netice \er-
"'~ıı lstfr Pr<'ns Konoye hüküme
t~ • ''tııllıa ası ~eni ,.c kat.'i karar -
~ (' t('ııad~~ r zaruri ola.n hl r ele\' -

bat ~ıı;ra u ediyor. 
Qı tı lıa:r ~ırı daha. f'nnjU• hlr 
t~ ın~ Ket tnkip C'df'n hUkfı-

1.aç olduğunu daııon 

- Neyi izah etmekliğimi ·isti. 
yorsan açık söyle .. 
Hakkı olduğu yerden ve arka

sı dönük: 
- Daha anlamadınız mı Seni-

ha ha.nrm? .. 
Hakkının: 
- Seniha hanm1 !.. 
Diye hitap edişi manidarci.I .. 

Bu hitap şekli Seniha üzerinde 
.fena tesir etti: 

- Anlamış olsaydım tafsilat 
istemezdim, değil mi? 

Hakkı vaziyetini bozmadan 
konu..,tu: 

- Bu kadar tcahül sırtımı gı. 
drklıyor doğru~u .. 

Seniha asabi asabi karşılık 
verdi: 

- Hiç de hayret edilcek vnzi· 
yetim yok. Görüyorsun ya. ter. 
sine olarak çok sakinim!., 

Sustu.. Hareketleriyle sözleri 
arasında tam bir tezad bulundu
ğunu kendisi de farketmişti.. 
Hakkı pencere önünden aıyrıL 

dt ve Senihanm tam karşısına 
dikildi: 

- Sükfınctinin yapmacık ol
duğu yüzünden be.ili •. Hele scsin 
o kadar değişik ki .. Bunun far. 
kma varmamak için insanın hem 
kör. hem de sağır olması lazım .. 

Seniha bir kahkalıa attı: 

YAZAH ! &.EMAN AH 15~.AL 

- Tam bir asri k<Y'...a örneği .. 
Hem kör. hem de sağır .. 

Bu gülüş Senihanın sinirlerini 
yatıştırmak isteyişi kadar Hak. 
kının ac:ıa:bı üzcrinde!bir soğuk 
duş Wsiri yaptı. 
Hakkı ilerledi ve Senihanm o

muzlarından tutarak silkeledi: 
- Kendine gel Seniha.. Sinir. 

]erimi bozuyorsun. irademe ha. 
kim olamıyncağrm. 

Seniha birden.bire ne olduğu
nu şaşırdı. Öyle ya! .. Bir seneye 
yakın süren kan kocalık hayat. 
!arı sırasında böyle tart.aklan. 
mak değil, ufacık bir imalı ı:-kır
d1 bile etmiven Hakkının bu ka. 
ba muamelesi neden icabediyor 
du. Basit bir kıskançlık, mana. 
sız bir evhamdan ba..<;ka ortada 
ne vardı ki... Münalmşa, asabi. 
yet bir de.receye kadar affedile
bilirdi. Falrat böyle omuz başla. 
nndan koparırcasına tuttuktan 
sonra sarsılması hiç de doğru 
bir hareket değildi. Hakkmın bu 
deroco ka;ba bir erkek ruhu ta. 
şıyn.bileceğine ihtimal veremez
di. Onda umulmadık d~klik. 
ler yapan daha başka hiıdisele. 
rin cereyan etmiş olması da \'C. • 

ritti. 
Hakkı sinirli ise. her hang'İ 

bir meseleden doiayı dışarıda 

münakaşa etmişse buna evde ve 
karısına karşı da devam t'tmek 
hakkına malik değildi ki ... 

Seniha ani bir karar verdi.. 
O da sert \'e aksi cevaplar 

verecekti. Bu suretle Haklnya 
kabalığım hatırlatacak. daha na. 
zik konuşmasını ihtar edecekti... 

SakirJeş:miye çalıştı. Ve hafif 
tebessüm ederek: 

- Demek ki istcmiyerek ve 
elinde olmadan kızıyorsun. Hak. 
kı ... 

Hakkı, bu ani değişikliğin ve 
hitap §eklinin farkında olma
mıştı: 

- Evet .. Çünkü senin bu so. 
ğuk kanlı hallerin beni ifrit edL 
yor, çrldırtıyor ... 

- Ne o?! .. Denim de sinirle
nip haykırmamı, yfilıut düşüp 
~bayılrnamı istiyecek kadar da i. 
!eri ı;.:ı.i gideceksin? .. 
Hakkı durakladı: 
- Sana sinirlen veya bayıl 

diyen yok .. Yalnız biraz olsun 
beni anlamam, hoşuma gitmiyen 
hareketlerden kaçırunruu istiyo. 
rum. Bu da benim kocalık hak
kmıdır zannederim. 

Seniha vaziyetini bozmadı: 
- Fakat hakkı, seni bu haktan 

mahrum eden yok ki.. 
Seniha, Hakkının hareketleri. 

- Sevgimiz üzerinde menfi 
tesirler yapacak düsüncelere yol 
açmaz nu? .. 

Seniha ciddileşti: 
- Şimdi artık hı~lamnanm, 

köpürmenin açıkça neden ileri 
geldiğini anlıyorum. 
Hakkı gülmiye başla-dı: 
- Hele şükür anhyabildiniz? .. 
Seniha da sinirlenmi§ti. Hak. 

kının bu mana~ız ve yersiz gü.. 
lüşü ona da dokunmuştu. 

- Ancak, evet .. Demek ki ... 
Hakkı asa;bi bir halde Seni • 

hanın sözün il kesti: 
- Demek ki Rıza Kaya beye

fendinin bu kapıdan içeri girme. 
sinin uygunsuz dü.<Jt;üğünü anla. 
dmtz. 

Seniha yan gözle baktı: 
- Kıskançlık mı? .. 
Senihanm bu sözü manidardı. 

Her kadm sevildiği erkek tara· 
fmda.n kıskanılmasını, hem de 
delice kıskanılmasmı ister.. Bu 
kıskançlığın sevgi ölçüsü oldu. 
ğuna da inanır .. F:ı'ka.t nedendir 
bilinmez, kcndilaıini kı;:;kanan 
erkeklerin yüzüne karşı bu buy. 
larımn hiç de iyi olınadığİm söy
leınekten çekinmezler. Söylerler, 
fakat içlerinden arzu ederler: 

( Devamt tıar) 

Sahiden, böyle bir tcşebbUse. 
su yaz me•'siminden başlıyacalı 

olsak, acaba zararlı mı çtka.rız!?. 
llİKMET MVNlR 

jvirmi yıl evvelki~ 
18-7-921 

Rüsumu belediye 
ve tebea-i ecnebiye 

Senovl 300 bin liraya baliğ o· 
lan tebcai ecnebiye rilsumu beledi 
yesinin ~ehrin umuru mbhlyeelnc 
sarfedilmek üzere tahsiline mc. 
vafakat istihsal edilmiştir, 
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An'karn, 17 (Yalat) - Ankara 
ağır ceza mahkemrolııde muhake
me edilen Kızıla.y vezneda.n Celal, 
katip Sami ve Şemse-ttinin muhrı.
krmcsine bugün de devam edildi. 

M:üddclumuml muavini Zihni Be
til maznunln.r ha.kltmda .istikta.p 
tet.kika.tı ya.pmı:ş bulurum ehli vu
kuf Mccit Gönezdem ve !hesap tet 
kikatmı yapmış bulunan Talat Ak 
günün izahn:t:ı alınmak ilzere da -
vctlcrlne, Kızılay umum! kli.Ubl 
Erhlıat müsteşarı Asmı Arnrm ea
hit sıüı.tile celp ve istima.mn, vez 

mu
edildi 

nedın· Celfı.l ile katip Saminin me
muriyet alfilta ve münasebetleri
nin tayini için tezkere yazılmnsı -
na, Şemsettin Karamizrnğm te
diye fişlerini imza etmesine rağ
men para almadığı husussunu is
bat için gösterdiği müdnfna 11abit 
!erinin celp ve :isthnaın.a korar 
verilmesini istemiştir. 

Mahkeme bu talepleri knbul ey 
Jiye:rek muhakemenin 30 temmuz 
carşanıbn gününe tnliklne krı.rar 
verdi. 

ap 
ve k 

rlarda yolcu uğurlamak 
rşı ama 

Anknra, 17 (\'akıt) - lstn.n • 
bul liman nizamnamesinin muad
del 56 ncı maddesini değiştiren 
nizamname meriyete girmiştir. 

Maddenin son §ekli şudur: GUm 
rük ve polis kontrol ve muayene 
işleri bitmeden yolcularla karşı
!ayrctlarm birleşmeleri yasaktır. 

Uğurlayıcılnrm da geçirmek is
ıtcdiklerl yolcularltı. tcmasbn rıh
trmda nmrı.yot bulur. Her iki hal
de de resmi vaziyetler milstcsna
ldrr. 

Japonya harbe 
girecek mi? 

(BM taraf1 1 incüWJ, 
lere doğru değiştiriyorsa. iyi ha. 
zırln.mnış bir umin bulmaktadır. 
Eğer bilakis itidale doğru istıka~ 
met alıyorsa müfrieerın Ya. 
ziyeti kuvvetli olduğu için bu
nun tesirleri pek yakında hisse. 
dilemez. 

Japon}'ayı idare eden mahfil 
lcr üç hızba ayrılıyorlar: Mat. 
su~kn. ve Sueteu gibi Rus sahil· 
lcrini ilhak için Sovyetlcr birli. 
ğine hUcum. taraftarş olan müf. 
rit millıyctpen,erler sonra şi. 
maldc se~ atılmasıru red
d1..>derek cenupta Hindiçiniye ve 
Sia.mn. bir deniz hareltetini ter. 
ci1ı eden ''Deniz mektebi" mu. 
hafazakfi.rlan ve nihayet Lon. 
dradaki büyük elçi Şigcmitsu'
mın idaresindeki mutediller. 

Deniz mektebinin ileri adım. 
lnr attığı zannediliyor. Zira im. 
pa.rat.or son imparatorluk konfe. 
ran ;ında bahriye nazırını ka.bul 
ederek uzun uzadıya görüşmUş
tiır. 

lTALYADAKİ KANAAT 

Roma, 11 ( A.A.) - D. N. B. : 
Homa siyasi mahfilleri Japon 

kab'nesindeki deif~iklik hakkın. 
da henüz tefsiratta bulunmamış. 
lardır. B unla beraber Roma. 
dn, Jaonyaya yalnız samimi bir 
dostlukla değil, aynı zamanda 
resmi bir ittifakla bağlı bulu· 
nan faşi t ltalyarun, Japon hU. 
kfunctinin uzak ~ktaki gittikçe 
daah muğlô.k bir hal alan vnziyc. 
ti k~ılamak için yaptığı gay. 
retleri sempati ve anlayışla ta
!kip ettiği kayd~dilmektedir. ltal. 
yada yeni Japon hükQmcinin Ja. 
pon siyasetinin icaplarına u~aca.. 
ğı ve değişikl!ğin dost J1oon 
anillctinirl menfaatleri için mü
sait bir surette neticeleneceği 
kananti mevcuttur. 

ALMA rrAYA GÖRE 

Z1lrih, 11 ( A.A.) - Basler 
Nachrichten gazetesinin Berlin 
muhabirine göre, yan resmi Al-
man gazctesı olan Holitische 
KOITCSpond_i'in üçlü paktın tat. 
biki etrafında. bugünkü maKalc. 
si, Jn.ponyanm askeri bir hüku. 
m t kurması. tereddütleri bırnk· 
:ması ve Almanyanm yanında 
ha11be girmesi i~in kapalı bir ih. 
tardır. 

• r er < m[syonu 
fa iyeHeri 

Ankıı.rn, n (Vnldt) - Gramer 
kongresi aznlarmtn kendi arala
rmdtı.n seçmiş olduklıı.n terim ve 
program komisyonln.rı faaliyetle • 
rine devam etmektedirler. 

Terim komisyonunca tcsblt e
rlmler, ~ komisyo

IUUUl tevdi edilmiştir. Bu tcrlm
ilar türkçeleşm!ş cıski tılahlnrla 

..... 1 okllnd n y~nl ı tılahları llı
o.tmektcdir • 

• • 
nızamnamesı 
Hasta ve mnlül yolcuları olnn

la.rla yolcularını karşılayıcıların ve 
aynı zanırctlerle yolculnrmn va -
purlarn kadar refakat etmek mec 
buriyctinde bulunan uğurlayıcıltı. -
rm polis ve gümrUk kon trollnrm
dan önce veya sonra vapurlara 
girmclerlne emniyet bakımından 
mmtnknnm en yüks k polis li.mi
rl ve gUmrük bakımından da en 
yüksek gümrük ii.mir1 tnrafmdnn 
müsaade olunur ve ellerine birer 
vesika verilir. 

Sıhhat müdürleri 
arasında 

değişiklikler 
Anlaı.ra, 17 (Vakıt) - Hıtzımııhha 

l§lerl dairesi rels muavini Bahrt Ben
gü, Hudut ve schlller., sthhat umum 
mQdUr mua\1Dllğinc naltledllml.§tlr. 

Kayseri mhhat mUdllrU Fazıl G<ik
çeören, lk1nc1 sınıf aıbh:ıt mUf'ettlşl 

Nazi! Seçkin, Çankırı Sıhhat mUdUrU 
Atıf ErgündUz, birer derece terfi et. 
ml§lerdlr. Bilecik sıhhat mUdUrU ŞUk
rU rnlksu, Trabzon sıhhat mUdUrU Şa .. 
hap Akm, Seyhan sıhhat müdürlükle. 
rine naklen tayin edllml§lerdir. 

asın kongresi 
Ankara, 17 (VAIU'l') - TUrk Ba. 

sm Blrllg-ı Umumi kongresi bu ayın 
on sekizinde Ankarayıı davet edllmlş
tlr. Kongrenin toplanması için en az 
6G A.znnm hazır bulunmıım lAztm gel. 
mektedlr. Birlik merkezine vakl olan 
temaslardan anıa§Ildıgına göre bu a. 
yın on ecklzinde nlıınb hasıl olmıyıı
caktır. Basın kartı da henUz çıkmn. 
mıgtır. Bu karUarm çıkarılıp dağıtıl. 
mıımıdruı smıra kongrenin toplanaca.. 
ğı blldlrllmektedir. 

Türk - B lgar 
dostluğu 
(Baa tarafı 1 incide) 

Gayri resmt Dness gazetesi ezcUm. 
Je ıı6yle yazıyor: 

"Haber o kadar hayatidir ki, alft.
kaya blle de~mez. ÇUnkU sulh eser!. 
ne s:ımlmt blltlılığının o kadar çok 
dellllnl veren Bulgarlstanm böyle bir 
tedbir o.lncağını blrnn lçtı:ı olsun dU. 
§Unmek bile elyııat bakımdan k!Sr ol
mağı veya fevkal~e düşüncesiz ol
mağı icap ettirir. 

Bulgaristan ile Türkiye anısındaki 
mllnasebcUer geçlel hlııler Uzcrlnc bl. 
na ed!Jmlıı: değUdlr. Bllnkis bu mUntı.
sebctler iki memleketin de idame et. 
Urmek arzusunda. oldukları sağlam ve 
realist bir zllınlyeUn ifa.desldlr. 

Türkiye ile Bulgaristan ara.smda 
1925 te imza edilen ve sağlam ve 
mll.sbet blr temele isUDat eden bir 
dostluk ve adcml tecavtız po.ktı var. 
dır. 

Bu muıı.hed<ı tam bir nnla)'l§ içinde 
yqamak 18tiycn. blrb1rlerln den hlç.. 
bir toprak koparmak cmeıtnı beslem!.
yen lk1 memleketin arzuınnnın açık 
bir ifadesidir. 

BUJgartstanla TQrkfye arasındaki 
doaUuk yalan §8)1alar ııcşreden ajana 
ıarm gillllnQ manevralartyle haleldar 
edilemez. 

Göz I-lel<lmi 

Dr. Murat R. :.4.yC:~;ı 
Bcp>ğlu Pn~:ı1'!mpı. lmnn ıııı>'ıalt 

Sovyet tebliği 
l\loskovn, 17 (A.A.) - Sovyet ili. Ilerlln, 17 (A.A.) - Alman ordu., 

tlhbarnt dairesinin tebliği: lan ba§kumandanlığınm tebliği: 
16 temmuzda, Pakof, Smolensk, Sovyct zlmamdnrlan son ihUyatla-

Bobru!sk, Novograd ve Vollnsk lsU. nnn mllrncruıt ederek Alman ordulı:. 
kametinde bUtlln gUn şiddetli muha- nnın ve müttcfık kıtalarm ilerleme'. 
rcbeler olmuştı:r. .uinl durdurmağa çalı§ıyorlnr. Ş:ırk 

Aynı gün hava kuvvetlerimiz d~- ccph~inin biltUn imdadıncıı. neticeyi 
manm mot6rın cUzütamlıı.rmn §iddcl. kazanamk için muazzam bir muha
li darbeler lndlrdlğl gibi hava mey. rcbe bqlamıştır. ŞiddcU §imdiye kn. 
danlarındakl düşmnn tayyarelerine dar tanınmam~ derecede olan bu mu. 
de hUcum etml§ ve dO;manm asltCT harcbcye dokuz milyon a.'!ker iştlrtı.k 
lahşldatını bombaıamı_Dtır. Bundan etmektedir. Mühım nıuvaffnkiyetler 

başka t.tıyyo.relerimlz Plocsti mmta- elJe edileceği anll\§llıyor. 
kasını bombardıman ettiidert gibi Su- Cenup bölgesinde Alman ve Romen 
llna, Tulca ve Sacceadn bulunan ııct.. kıtaları Besarabyıuıın merkezi olan 
rol gemilerlle ne no.kllye vasıtalarına Kısmeti alml§lardır. 

do. hUeuı;xı etmişlerdir • lngUtereyi ı;cvircn sularda savaş 
Kıtalanmı:z blr tayyare meydanına tayyareleri 3.000 tonluk bir şilebi 

yaklaştığı zaman Oç !a§ist tayyaresi tahrip etmL::ı ve diğer bır Ucnrct va.. 
havalanmıı.k üzere bulunuyordu. Faknt purunu hawırn uğraUnI§lnrdır. 
motörler!nd<ıld nrıznlar dolayısllo bu DUn gect:, ortıı lngiltercdekl hava 
tayyareler uçmağa muvaffak olnma.. mcyd:ınlnrı bomb:ırdıman edllml~Ur. 

ml§lnrdır. Mütehassıs Vllhclm Mcyer Hangıı.rınrda ve sığuıal•lıırdn çok §ld
tayyare meydanındaki teknik servise dcUı yangınlar zuhur ettığl ve b!r. 
mensup askerlerin Sovyet kıtalarma çok lnfilAklar vukubulduğu gorUlmU,.
tc.!:llm olmağa karar verdlklerinl, bu tUr. 
hücumu idare eden §dlcrimlze söyle- Başka eavaş tayyareleri Gerat Ynr. 
mlştlr. Vlıhelm Mcyer, bu maksatla mouth limanındaki aekcı1 hedeflen 
sub:ıyların uçmasınn mani olmak tçln l l{lşmefi ıılmı§lnrdır. 
motörlerl iştemlyecek bir hale koymuş 15 Temmuz gecesl bir sava.ş teşek. 
tur. 12 makinlst ve 27 pilot bl.ze Utl. kUlü SUveyo limanını bombnrdımıı.n 

hak etmiştir. 1 ederek kanalın cenup methaıfndcki 
15 temmuzda bir Macar bomb:ırd•.. benzin depolarını ate e vermiştir. 

man tayyaresi Sagozclcsaralyasmda DUn 1.nglllz tayyar 1 ri t.tıro!mdnn 

yere inerek teslim olmuştur. Bu tay. , Holland:ı sahillerine karşı teves3ÜI <:

yarenin mürettebatı faıjlst Alm:ınya.. dUen gtlndüz taarruzu esnasında dev. 
ya. karııı harp etmek lstrmedıklcrınl rly~ gemileri 6, havn dııtl bntaryate. 
beyan etml.§lerdir. 1 rı da düşmanın 8 eavao tayynremnl 

Rogaço!dan krtalamnızm ateııl dil~rmtl§lerdlr. 

altında çekilmekte oııın bir dü§man DUn gece lngillz savaş tayyareleri 
tank taburu Uuıta edilerek lmh!ı. celil- glmal - b:ltı Almanyasında bir kaç 
mıııtır. 6 dUoman tankının mUrcteb:ı. yere az miktarda lnfiJQ.l;:: ve ynngm 
tı o kadar yorgun dUşm!lşlerdi ki bun bombası atmı.ıardır. Hasar ehemmi· 
Jar kandllerinde yardım görmeden e. yctslzdlr. 
rabalardan çıkacak kadar kuvvet bu.. Gece avcılan ve hava dafı batarya.. 
ıamamışlnrdır. MUrettebo.tm shhl mu- ları 3 lnglllz tayyaresi dU§Urmtl§lcr
ayenesl esirlerin devamlı bir surette dlr. 
gıdasız kaldıklarını ve bedenen fazla t:it-Oldıolm, 17 (A.A..) - Almanlar, 
yorulduklannt meydana çıkarmıştır. Estonya .. Ru.syıı. hududu üzerinde 

Gene Türkiye hududu istikametine kAln Estonyanm Narva ııchrin1 işgal 
doğru sevkedllmeıcrl muhtemel bul\:. euni§lerdlr. 
nan diğer İtalyan cUzıltamlnn arasın. Bcrlln, 17 (A.A.) - D.N.B. Ajan... 
cln da bunn benzer karga§&lıklar zu. sının haber aldığına göre Smolensk 
bur etmiştir. fJChri Alman kıtalarının elindedir. 

l\loslm'\'B, 17 (A.A..) - .Bug n öğ. llerlln, 17 (A.A.) - llol§ev!klcrln 
leden sonra neşredilen So\"Yet tebliği: Pskofun §tırkmda lCi kilometre ricıı.t 

• DUn gece Pukof mınto.kaamda §ld. ederken verdikleri muh.arebcler D.N_ 
detll muharebeler devam etmiştir. B. ajansının da öğrenml§ olduğu g~ 
Diğer mıntalıalarda mlihim hiç bir bi, Almnn ordulıı.n tnrotınd:ı.n m:ı.ğlQp 

ıı.ııkerl hareket olmamış ve orduların edilen Sovyct klto.tnrmın, ı:endllert ne 
vaziyetinde esaslı bir değişiklik vu.. hücuma fasıla.sız b1r surette devam c
kubulmanu&tır. den Alman kıtalan arasında mümkün 

Geceleyin Sovyet bava kuvveUeri olduğu kadar bUyUlt blr mesa!o mey. 
dü~mnn zırhlı kuvvetlerine ke.rşı hl!• dana getirmcğe çalı~tıklarmı göster. 
reketlerde bulunmu§ ve yerde dü • mektedlr. Bu maks!ıUa gerilerinde 
man tayyarelerin! t.tıhrip etml§tfr. kuvvcUl dümdar te§CkkUlleri bırnlt. 

Cenubu gı:ı.rbl mmtakaemdn mub.- mllktadirl:ır. 
telit Alman • Romen kuvvetlerinin Sovyet zlmaı:ntlartan hlç §ilpheslz 
mnğlüp edllmcm Uzcrlne bir Romen bu dümdar kıtalannı f'l!d:ı ederek dl
tnburu bize gelerek tesllm olmuştur. ğcr lruvvetıerl tekrar lwrp edebilecek 
Askerler, kendi Romen ve Alman SU. blr surette ycnldcn tensik etmek ga. 
baylarını muhnfıı.zn altmda getlrm~ yeslni takip ctmelttcdirl..,r. 
ler ve Sovyet kumandanlığına tam Alman kuvvetlerinin Lcnlngrad Is.. 
malCımat verml§lerdir. Uç tank defi tlkamctinde stıratle Uerlemesl kuvvet 
topu, 420 tUfenk, 16 mltraly6Z, pek u Sovyet kıtalannı yenlden muharc
çok kurşun ve top mormls~ ve bir tcl• belcr vermeğe mecbur ctnu~Ur. Fakat 
sız vcrlcl istasyonu Uo 5 otomobil, 56 bu muharebeler kendilerine ağır zay.-
arabn iğtinam edllmlştir. atn maıoımu.,tur. 

acar kıtaları 
(B~ tarafı 1 incide) 

NeıJredllen Sovyet askerlerlnin be
yanatına göre General lvanofun ku. 
mandası altmdald 12 inci Sovyct or
dusu. Macar lutalan tarnfmdan Kar• 
paUıı.rdan Padollye kadar sürUIOrken 
cereyan eden muharebelerde ağır za.. 
ylııt verml§Ur. 

Uud peşte, l7 (A.A.) - Macar A

jansı bildiriyor: 
Tranellvanyach hudut cl.vorma bir 

çok Sovyet parıı.§UtçUsO inmlııtır. 
Halk, bunu derhal hükQmete haber 
vermlg ve Sovyct paraşütçülerinin 
yakalanmam lçln derhal tedbirler O.• 

tmınıştır. 

Paraşütçüler kendilerini yakalama. 
ğa memur Mncar askerleriyle çarpış
mışlar, nihayet t.tıkip edilerek yııka
ıanml§lardır. 

ParaşUtçUlcrln üniformam Romen 
Unlforınasma pek ziyade benzemekt<>. 
dlr. Uzcrlerl ara~tırIJdığı vakit para 
olarak ley bulunmuştur. Bundan an
la§ılıyor ki, Sovyot para§lltgtllerl Re. 
men arazisine inmek istiyorlardı. 

ikmal kursları çok İyi 
netice verdi 

Ankam, 17 (Vakit) - Lise ve 
orta okullarda. başlayan ilanal 
kursları, talebe tarn.fmdruı çok 
ftı.zla rnğ.bct görmllş, hemen bütün 
ikmale kalan talebe mektcpk'rdc 
hazır bulunmuşttrr. 

Maarif Vekfiletinin bu karan 
b Iha :ı t"llcbe velileri tarnfmdan 
l ilvu c lir 
m~µr.. 

Berlln, 17 (A.4.) - Alır.an ke§lt 
tayyareleri Sovyet topmkınn Uzcrin. 
de yaptıkl:ın uç\l§lnr csna.smda Sov. 
yet orduları rlcaUnin glttlkçe kar. 
maka~ık bir flrnr haline inkılnp et. 
mekto olduğunu tespit etıııi§lerdir. 

Bozguna uğraml§ olan Sovyet kıtalan 
küçllk mlltrezelero bölUnmUş bir hal. 
do ve umumı bir kargaşalık mıınzn.. 

rııBI içinde §arka giden yollar Uzcrln. 
do kaçmaktacıırtnr. D.N.B. ajanemn 
gelen haberlere g6re rlcat lınllnde bu
lunan bu ordudan muntazam bir harp 

hareketi beklenemez. Sovyet orduları. 
nm bugün bulunduğU vazıyet bu kı. 
t.tılıınn Alman hücumlarına karııt an. 
cnk kısmen mukavemet cdeblleceklc· 
rinl g6stermektcdlr. 

Sovyet harbine 
gönü lü gidiyor 

Vişi, 11 ( A.A.) - !yi malll
mat alan mahfillerden öğrenildi. 
ğine göre, işgal altında lbulun
mıyan mıntakn.da ibirkaç bin 
Fransız, Savyetlere karşı harp 
etme...'!.t üzere gönüllü kaydedil. 
mişlerdir. 

Bu gönüllülerin kaydı, tetkik 
cdilmekted.r. 

VAKiT 
Sizin ga.zeteniUlir. 'Her . 
ar.zanuzu yazınız, sı.z:e 

cevan ue.r.e.celdü. 

Defterdarlar ara
sında nal<il, tayin, 

ve terfier 
Ankara, 11 (Vak-,t) - Bingöl 

defterda?"ı Süreyya lrten Tunce
li, Tunceli defterdarı Şükrü Du. 
~r Siirt, Denizli defterdarı 
Hakkı Ayaşlroğlu Van, Mardin 
defterdarı Turhan Uçukkul Muş, 
Hakkari defterdarı Mürşit Seç. 
kin Maı·din, Tekirdağ defterdarı 
Cemal Gölgen Edirne defterdar. 
lıklarına naklen tayin edilmiş
lerdir. 

İkinci umumi müfettişlik ma. 
liye müşaviri Zeynelabidin Ak. 
kök Tekirdağ def terdarhğna 
terfian ,.e tahvilen, İzmir vari. 
dat miidürti TaHl.t Tekelin İzmir 
defterdar muavinliğine, varidat 
kontrol memuru izzet Tacaloğlu 
Bingöl. Divni muba.si.'lbat müd
deiumumi muavinlerinden Sait 
Kandan Maraş, varidat umum 
müdürlüğü merkez kontrolörle. 
rinden Celil Okkan Gaziantep 
defterdarlrklrma Wıvilcn tayin. 
!eri tensip edilmiştir. 

İkinci umumi mü:f ettişlik 
mali müşa,irlğine Edirne deftPr. 
dan lzzet Lfıtfi terfian tyin edil
miştir. 

Emniyet amirleri 
arasında nakil 

ve tayinler 
Ankn.ra, 17 (Yakıt) - tstan -

bul birinci sınıf emniyet funirle
rlnden 'Şükrü Kolak ile Kırkla.reli 
birinci smrf emniyet Cuniıi lsmail 
Gilntay münhal bulunnn 3 Uncü 
eınrf emniyet polis müfettişlikle -
rinc, Giresun blr!ncl ıımıf cmni • 
yet ii.miri Hulfısl Sn;iner Kırklar
eli birinci sıntf emniyet fi.mirliği· 
ne naklen, İstanbul emniyet knd
rosu başkomiserlerlnden Emin 
Sökmen mezkftr vllfıyet 2 inci sı
nıf emniyet Cı.mlrliğ'lnc , Aydın 
emniyet kadrosu komiserlerinden 
Halit Yener Giresun emniyet 0.
mlrliğlne, tnyin edilmlı terdir. 

üdafaa içi •• 
(Bas taraf1 1 incide). 

llnd<ı buıunm.e.aı, hnrp hıırlclndo kn.. 
lan devletlerin de 1ktırıad1 vazlycUeri 
Uzerinde mUhlm tC!llrler yapmaktan 
hail kalmam~tır. Bu tesir, memleket 
mlld:ıfn.asmm lsUJz.ım ettiği bütün 
tedbirleri vnktlnde almnk kararmda 
bulunan bizim içln, mUdafaa rnasrnt.. 
l!ırmm artması b:ıkımından, t.tıblaUy .. 
le daha bUyUk olmuştur. Tasamıf bo. 
nolan, parasını <1Unde tuUın tasarruf 
erbabına yüksek faiz.il çok mUsalt bir 
phlsman te,şkU edecek, ayni zıımand:ı 
her gUn daha çok artan ve hepsinin 
normal bUtçe dahilinde temini müm
kün olınıyan mllll müda.f a lhtiyaçlıı.. 

rımIZI kısmen kal'§ılıynbilet:cktir. 

Bllhassa (5J ve (25) liralık küçUk 
kupürler sayesinde tasarruf fikrinin 
Te temaytllUnün vatand8.§lar arasında 
daha çok yayılmasına. da bu bonola,. 
rın mUblm yardımı oJacıı.ktır. 

Bir cUmlo ile hülAııa. etmek llzmı
geliree ounu &Syliyeylm ki, taıııırruf 

bonoları almak vıı.tandn§lıır için hem 
memleketo kar§ı, hem kendi menfaat
leri bakımından haldkl blr vazifedir. 
Her hangi bir Cedn.M.rlık tqkll etmı_ 
yen, fakat kö.r ve menfaat temin e
den bu vazifeyi ttaya bütUn vataıı. 
daşlnnn seve seve ko,şacakl3.rmdan 

eminim.,, 

942 de 30.000 tayyare 
ımal edilecek 

(Bas tarafı l incide) 

Salname aynı zamanda harbin 
başmdanbcri lngiltereye 3.500 
tayyare teslim edildiğini bildir. 
mekt.edir. 

Salname, Amerikan tayyarele. 
rinin gelecek aylar zarfmda Al. 
mn.n havacılığının UstünJilğüne 
son vermek ve Britanyanın ha
valarda hakimiyetini temin et. 
mekle mü1rellef oldcldanru ibildi. 
riyor. 

Salnnme, !birleşmiş İngiliz ve 
Amerı1can istihsalini gelecek ay. 
lar zarfında !barom tekfı.mülü ü
zerinde kat'i lbir tesiri olacağnu 
da 'kaydediyor ve §UDları ilave 
ediyor: 

"hi ha'ber alan kimseler milli 
mildafaa programı mucibince 
tayyare istihsalatımn çoğalması, 
demokr.ısi ile tot.aliter sistem a
rndald muazzam görüşlin sonu.. 
nu ;:;":?ti::-ccc~-: kn!.'f ı-;- f ;ı olmr • 
ya mntuf bir mucize olarak lm.
bul ediyn:rJ.ar., 

So· e e ·n Taşk 
zırhl sı yaralan( 

Bcrlin, 11 (A.A.) - 50 
lcrin "Tn°kent" torpido 111 
15 terr.muzda Almcn hUcıV 
lan tarafından ağır husafll 
tılmL5br. 

Bu gemi 1937 de yapılıl' 
2800 tonilatoluk olup ıs,6 
timlik 6 topuyla 5 san~ 
hava dafi topu, 6 mitrnıyOf 
torpido kovaniyle mücehl.1~..ı 

1940 a kadar Karadenıii" 
lunduğu halde ancak bund 
kaç ay evvel Baltık d 
gönderilmiş olması, ~.~ 
merkezi Avnıpaya tanrı-,,... 

mek fikrinde o1duklarının 
bir delilini teş1dl eder. _.,/ 

' d iyede görülnl· 
miş ir hadise 

(BM taraf' l ;# 
sını yapmış, gene ba!bnsı, l\ S:: 
§ini öldürenb ağabeyisi t 
olduğunu, kendisine iftira tl 
m söylemiştir. Mütea.k~~ 
dık söz almış, o da hiç bit 
olmadığını anlatmıştır •. • _.t 

İşte bu sıradn Zeki b~~A 
eliyle kravatının allına ~~J. 
birsustalı çakıyı çekmiş. ötl 
da oturan ağabeyisi Sadı~fl1l 
rine atılmıştır. 8 

Fakat Sadık vaziyeti d~ 
vel gönnUş ve tahta pe~_, 
frrh) arn.k müddeiumumi tıı"~ 
ninin arkasına doğru ka [llW.J 

Zeki, ağa:beyisinin arkıP'J. 
k~uş. Zekiyi muhafaı.a 
jandarma Atıf bir taraftaJ1•ıı;; 
darına onbaşısı Ahmet ile ~ 
polisi Sadettin de diğer tn 
kendisini yakalamıya cat1~ 
tır. ..-. 

Zeki, Sadığı bir tUrlU j:,·~ 
vnziyette yakahyamamrş. 
yet jandarma Atıf tUf eğiııe~ 
şek sUrerek Zekinin gıi-tllllô. 
dayamış: 16 

- Kıpırdarsan vururuJil 
mlıtir . 

Zekinin korkudan elindefl ~, 
ğı düşmüş ve böylcoc yalt 
mL~r. ı; 

Bu sıracb. halk büyük blt ;t 
kuya !kapılarak dı53rı tırlı 
bulunuyordu. Zelti dışarI ~ 
nlrrken de Sadığln üzerine 
mış, fakat bil"'1mç jandarJI1f' /. 
polis tarafından sıkı sıkıY3 ·'f 
haf aza edilerek kapı altına ı 
rilmi.c;tir. .... i., 

Kendisinin tevkiflianede 
talı çakıyı nasıl lnılrııttq ol• 
tahkik edilmelrl"dir. ~ld btl 
d!rmü n-ı .hut mn..lıkcmcsine 
.ııil~ 



~ At yarışları 
. .J u!!ı tl'lşlarının ikinci hafla ko· ı taşıyacaldarı slklel dört. yaşında- rlıca.ıı. Karakuş arasmdn gcçccekIJ' hııııac P~r gUnU Vcliclendi kiler M kilo, beş ve daha yukarJ tir. Normal şartlar altında favü • 

bfı.ıllci aktır. Bu hafta yaruJl~ yaştakiler 60 kilo. ri Bozkurt ve Boradn'. 
..tf lturaıı h~~~dıın dnhn fıWn 1 - Tarzan (A' ni .\)'ru\~ö:ı:) oORDtl~CÜ KO~r (\'alo'a ko-
11" &.. aftadetugınden koşuların ge- 'i•;;.Jet: 60,5, susu) 

,., \' b a~ daha hey canlı ola- 2 - Budak (A •. Ertırhan) ~ıı.- İki yaşında ve koşu kazanma· 
~ıı lkı dp bekl<'nmiyen sUr let : 60, mı.ş yerli saf kan İngiliz erkek 

lleticetenc>ceği lahmln e- ve dişi taylara mahsustur. 1krn -
~ l't.L 3 - Bı&8ra <Mehmet Çelebi) mlyesi 500 lira, siklet M kilo, me-
11. '"'lllı)a iklct: 64. 
-..ı.t CI•" tın koşu mnhnllln° tl safesi 1000 metredir. 
~ 

0
'4L
1
'I> gelınelcn lc;:in Devlet ~ atın !,tırak cttl~i ko-.unun 1 - '\1a,uı (K. Yılmaz) iklct.: 

t~aıı arı tarafmdan geçen faYiiri.-d de re' kala.ete bir .. \irpri1 C>6, 
•lır. 01 datın hi tertibat nlın- olnıa7"a. budaktır. :.? - Saron (\'unu,. t'n) siklet: 
~ıı hutdcrken sanl 15 d!!n itl- : - ... - ........ ~ .. --· ... - ................. 1 51-,:>, 

atak un trenler V elief<>ncüyo : ı•a7.ar gtinku niı .. hıuım:da : 3 - Pardon (Fahri A t<•r) sik-
~ ı~.40tı.r. Dönüşte de saat i En Eııki Alçı İ lef: M,5, 

lr 11 da Vcliefendidcn boş ih A . 1 - Buket (1'', Slın~reğhıl ... ık 
~ ltıı~ııı koşu mcrnklılıı.l'lnı alıp ıan tçı i M : M,.;, 

!lıdP11 a S"etırecoklir. Bu hususi İle bir konuşma lıulacakınnı7.. ;) - Ouıu:ıulin (1''. ı\frr) ,.,jk -
~ta llıaada yukarıdan gelen Hu mı kı'dmıll blrıld ut4,'ılık IC't : .; l,5. 

~ t~t tarlar da Velicf{'ndiye uğ "' :nmslar hakkıııdıı : YorU saf kan ikili taylar ara· 
~ ll ~ır. Yarı lara bu hafta drı ne düıtllntıyur·: ; emda cereyan edecek bu koşunun 
• biğ r 16 da başlıı.nacaktıı. ··············--···~--·······-· ··········· ·": her nn bir sürprizle ncıticelenmc-

c! tarafta Ua-+ ek b h" si beklenebllir. 
• l'i n m .,~ov a ıs IKl~Ct KO~U: • llız hdatıa ziyade arttırılmış· l<'akat içlerinden on göz alan 
L titt1ı atta da yine ikl ikili, Bir defıv.ia 2000 liralık bir lk - taylar Buket ve Sarondur. Fa-
'lıl- \'(' biı· üçlü bahis ~apıla- ramiye knzanmaml§ olan Uç yaşın vüri: Buket, Saron. 
Cıt~ daki y~rli eaflmn lngiliz erkek ve Bt:~t~cı KO:;u (Handikap): 
~ ~ balıtsler: 2_3 ve 4 5 dişi taylara mahsustur. lkrnmlyc- Üç ya.şmdaki yerli yarım kan 
'ltr~ ;ıar Uzerindedir, İkili bıı- si 355 lira; mesafesi ısoo metre, fngiliz ı:rilek ve dişi taylara mah
r, llçıo ve dördüncü koşularda • taşıyacağı 8lklet 68 kilodur. sustur. İkramiyesi 300 lira, m• -
et JıOıı bahıs de yine 3, 4 ve 5 J - Roi (Suat Karaosman) !»İk safesl 1400 metre. 
~~tl~~r üzerindedir. ll't: f>8, 1 - Elhan (P. Halim) ~tklet: 
~t ~uplcde ynlnız ganyan 2 - Mimoza (il, t;ray) .. ıı.ıct: O:J, 

• tfe~. yoktur. Üçlü ve iki· rJG;:•_ \:'eti~ (\'ı•U l\ınaııdık) U. 61 t - Dilariz 
han Yeri l oktur. Çift o ve , 

( P. Halim) !iiklet: 

l'a ... _ISlerde vardrr. Bu hafta lel: 56,5, 3 - He\e<> 
~lar10 program Ve\ bahsini 1 - Huma Hatun (P. Haliıu) s~.<h•t: .')9, 

<S. Kara.osman) 

bula k ildct: .>6,.>. .t - llclilmnh <T. Ali Çınar) 
·I~ ca sınız: Bu koşuda en miihim çckiıtme "liklet: 53, 

.J bo ... Ct l<OŞU ( ııtıs kmm u) Huma Hatun ile Yet.iş ara&ında ,) - :\'criman el. 'J'iire) ik-
:µ· ır ., olacaktır. Eğer H.oi iyi bir günlin- l.ıt: 48, 

ltıı v daha yukarı ) aştaki de ise bunların çokişmesfaden is· Bu hendika.pta en çok nll.:7.an 
'et aııı.p at ve kısraklara tifnde cderr,k radan fırlayarak dikkati çeken atlar Prens Hali
"' ~I'\ ur. Bu koşu~a giren at- belki bir sürpriz yapabilir, Favü • min Elhan \•e Dilıı.vlzldir. Fakat 
~ ' 400, "<' 600 lira olmak 
~~~lığa çıkarılır. İkramiye- rilerimiz Huma Hatun ve Yqt.lş. hc~r zaman için HC'vesten de bir 

-.......,: llta, mesafesi 2000 metre, t1~10NOO KO U: ~Urp~ bc~lencbilir. Favüri: El -
~ Dört ve daha yukarı y~-ıtakt an, avız. 

~ AL saf kan arnp al ve kısre,klara 
f'\ MANLAR mahsustur. tkm.mlyesi 25~ li'ra, 

mesafesi 1600 metre, taşryaca.kla-llO RVEÇTE rı siklet: dört yaşmdakiler 56 ki-11 Jo, beş ve daha yukıırr yaşta.kiler 
58 kilo. 

Bz·r çok 1 - Rom CRiraı nay "n .. ık-
ıcı: 61, . 

flQ •k 2 - Karakuş (Jlasan Mutlu) 
l astçileri sıkıet: sı, 

t ~ - Bozkurt (NfyuJ Kuray) 

evkif elli ~n~ıe~ ~ıhrıırnuı 
hD-.

1
. ,.,ıktet: 58, 

~ı iZ - Sovyet 5 - Slmrl o~aıı K~Ukl oılk-
h•t: 56,5, 

it ksool 

Yüzme teşvik 
müsabakası 

f-.tanbul Su ... porln.n ajanlığın
dan: 

l - Klüpleri.mize evvelce gön. 
derilmiş olan programa göl'<' fe. 
derasyon yüzme teşvik müsaba:ka
lnrı 20 temmuz pazar gUnü Mo
da yüzme havuzunda yapılacak
tır. 

2 - Müsabakalara tam saat 
14 de ba§lanacaktır. 

Sovyet - Alman 
h" r:ı:ı.e aa.r 

Bir l talgan 
generalinin 
mütaleası 

1,83 Hafif 

pa~ar 

7 .4.; .\juns 
8.1111 Hafif 

pan;u.ıu.r 

8.80 Evin ııaatt 

5 - VAKiT 18 TEMMUZ l9U 

Kömüre 7 kur"4 
m" r · konclu 

l-ı\at murakabe komisyonunun 
dlinkü toplant.ılıında odun narkı 
tesblt edilml tir. Bunn göre en ı
yi cıns kuru meşe ve gürgen o 
dunlnrının toptan çekisi 345 tir. 

1 A ı abalarla yapılan satışla?' top-

Roma, 17 (A. A.) - General 1 12•8~ ~ner 
Ambrogio, Roma'da intişar eden ı •z . .ı' AJa.n~ 
Picoolo garetesiruie yazdığı bir ııuw HAtir 
makalede İtalyanları ikaz ederek prkılar 
Sovyctler Birliğine karşı yapı. ıs.ıı; Kan lk 

lan harbin "uzun ve cetin" bir program 

tktısat 

~u 

ıo.ı;; Svlnı:

lm rtetJ 
19.45 K liL.'llli 

Tilrk 
mu~lkl&I 

to.ı., Radyo 

gazel.esi 
.en.45 Solo 

ı1<ılar 

.U.00 Zlnıat 
.'lnkvlml 

ı·ı.oo Salon 
orkC!ltnuiı 

22.80 AJ:ımı 
.!2.4.'; Salon 

orkestrası 

tan fiyatlar lizer:indcn yapılacak -
tır. Mangal kömilrilniln de toplan 
k1losu 5,5, perakende kil06u 7 ku
ruş olaca.kur. 

Beygir çiftes.İyle 
yaralandı harp olabileceğini kaydetmekte. 18·03 ıraaıı sazı 

dir. uı.so 1'1.eculcket İçerenköyUnde. Kıryolu soka-

General Bollatı. §81"k cepbe.sıne git.. 
mc.k Uzere §imdi yolda bulunan ttaı. 
yan latalarmm zafer tacını giyebll.. 
mok için vaktinde yct.l§cceklertne ka
ni olduğunu ve muharebenin sona er. 
mektcn henUz uzak bulunduğunu UL 
ve eylemektedir. 

Arap milliyet-
perverlerinin 
Bağdat 
hattına 
suikasti 

Tahran, 17 (A.A.) - Bağda.t
tnn gelen haberlere göre, Anı.b 
milliyetperverleri Rutbaiddn Bağ_ 
da.t • Hayfa yolunun bir kımnmt 
dinn.mltle uçurmuşlardır. Blnba§ı 
Glup Arah milliyetperverlerini n. 
rıı.mak üzere bir motörlU mUfl"CZC 
lle ha'reket etmi<]tir. 

BORSA 
-1stanbul 17-7-941 

~EKLER ,_.. 
100 Dolu 
ıoo ll'l'O. 
100 Lılnıl 

100 a.910re ...... 
100 111oıtıl 
100 8elıa 
100 On.ıunl 
100 Leva 
lOI Ba;p1fmmtr 

ıooç. ~ 

lto ~ 
ıoe Zloıl 

100 PmC8 
100 LeJ 
lto Dtnar 
100 Tm 

l 00 İneo Kron 
ıoo Bable 

180.o:ı:J 

ao.os 

1ı.tl'71 

Sl .1S73 
!U,006 

po8truıı 

18.4-0 Svtng 
kuatic'tl 

19.00 Konuşma 

Cuma ICumarte. 
18 Tem. 19 fem. 

Ocm.Ahır U 1 Of!m.ı\lıır 24 
Hıur: 74 ff171r: 7ö 

Valdı&m V .... llmıı> \'a..at 

Otluefbt 
",.._ .. ,., 5.48 9.05 5,44 

öğle 

ikindi 
Akpm 
Yatın 

lnııııak 

JS.20 
J'J.18 
20.88 
n.M 

8.82 

4.U 13.2{) 
8.40 n.ıs 

12.00 20.87 
l.56 22.83 
6.M S.St 

9.00 

4.C 
8.41 

12,00 
1.66 
6.6() 

ğında 9 nwnnrada oturazı Yahya 
evinin ya.nında.kJ tarla.da hnnna.n 
Kilrorkcn, bcygirle.rden bir tane -
sinin çif teslne maruz kabnl§trr 

~ahya dizine .isabet eden çtfte 
netıcesi eğilmişken Hı:iııci bir çif
tcyı de yilzllne yemiş ve suratı 
pa.rçalnnmıştır, 

Yaralı baygın bir hııldc Nümu
nc hnstnhanl?Slne kaldınlnuştır. 

lıdJtııbul Jl<lııcl 11 ra l\lemurlıığunclıut: 
940/2ı'i2tl 

Rıza Tozan'ın Tan&§ kızı P&Dayo. 
tadaki (272) Um 72 kuruş aıacatm

dan dolayı birinci derecede ipotek 
gösterilen ve borcun Menmemulııdm 
dolayı p::ıraya çevrilmesine karar w., 
ıilen ve tamamma ehlivukuf :martte. 
tıı 890 lira laynıet takdir edilm ~ 
nalınd:ıda iki Livaddlye yeni Nar 
Çiçeği soknğmda eski 20 yCDi S :ap 
numaralı ada 69 parsel s N oJı lılılı. 
çeU kllrgir evin tamamı ~k 8l'ttrrlıo 

Araba bir ihtiyara maya çıkanlmt~tır. 
çarptı 

Kerim oğlu Ha.bil özsan admda. Evaatı: Sokak kapısından içeri gı.. 
bir ara.bacı dUn idaresindeki 3090 rildikte ~ taş dli§elf bir tafldt 
numaralı araba ile Bcyoğlunda Userlno umJııJ ~ datell bir Oda, 
g~Ol'ken anı.baamın oku 80 ya- iki basamakla lnllen ve yine semJn! 
şmda 1stepana çarpmış, kendisi- ta, d~ll 8h§ar> tez.gAb ve adt OC&kk 
ni muhtelif yerlerinden yaraln. muttak t.a§lıkta merdiven altı vardır. 
mzştır. Birinci kat zemin kattan dokuz be..ııa. 

İhtiyar yaralı hastahaneye kal- maklıı çıkılan bir sofa tlzcrfne alabır
dır:ılmış, ara.bacı yakalanmıştır, ka helA, yük v dolap olup yan yana 
---------------•iki oda vardır • .:Me.rdlvcn OO§mda kll

Şubeye davet 
Fatih Aııkerllk Şubesinden: 

S. 6. MI, Me. Tahsin oğlu Semi 
(317-29). Çok acele ıstıbeT9 plmetıl 
Jlb oıunur. 

.\t .. • 

&mlDöntl Yerli As. ŞobeıılılldeD: 
1 - EJnilııönU :yvli ukerllk pbe. 

alndo kayıth harp malillQ 11Uba1, erat 
De fehlt yet1mleriniıı 9'1 yılı tutoı:ı 
lkramtyelerlne 17.7.9U t&rihlDe mU
eadtf P~be gtllıU ıı&t 9 dan 12 
ye kadar her gün tevziat yapılaca. 

fmdan 4 adet Tc.s1kalı:k fotoğraf De 
yedJerlnde mevcut ikramlye c1lzdan
larlle birlikte ..Urllk ~ mll
racaatları. 

k 
6 - Işık (Nezir Temizer) slk-

ll pa tı ıcı: 56. '1Q 7 - Se'im \ '111, (M. Tur gut) rveç vatanper siklet: M,:S. 

3 - Küçük ve büyük olmak ü.. 
zere iki sınrf yüzilcil arasmds 
tertip olunan bu milsabaknla.rda 
puvan hesabı ile birinciliği kaza
nan klübe federasyonca birer mü-
kafat verileeektir. Aıtm: D.25 

2 - 941 yılı UltUn beyiye 1.kram1. 
yesine mtlstehak olup ta hariçte bu
lUD&D n mazeretlerl dolaymlle §Ubc.. 

ye geıemiyecek olanların tevkil ettt. 
recekleri zat vn.'!rtasile pnrnlıırmm 

çtık diğer bir dolap mevcuttur. Blna.. 
Dm beden dun.rlan adi moloz ln§ o. 
1Up hartccn kısnien ahfnp kaplamalı 
ise de çtlrllktUr. Dahilen ah§aptır. 
.Şark cephesindcld bahçede be§, oo 
derlnllğlndc ve 3,60 metre kutrunda 
iç kısmı adi moloz ta§ duvarlı Uıtl 
alı§3P dÖ§Cmcll bUyUk bir kuywru 
mevcuttur. Yine btt cephede döıe.mcs 
ahpp demir parmaklıklı blrlncl kat
t& bir balkon vardır. Umum meanha. 
sı 179,50 metre murabbamda olup 
buDdaD ·6',GO metre murabbaı bina
dır. Diğer kısmı b:ılıço teşkil eder. 
Birlncl açık artt.rrmıı 12.8.941 Pazar. 
tes1 gUnU at 10 dan 12 ye kadar 
lııtanbul lklnci icra dairesinde yapı. 
lacaktır. Verilen bedol mubamınen 

kıymetin yüzde 75 ini bulduğu takdir
de en çok nrttın:ı..ıpn üstünde brralu.. 
lacaktır. Aks! tnkdirdc eon arttıranm 
tnahhUdU Mkl kalmak Uzere arttır. 

ma on gUn do.ha uzatılarak 21.8.941 
t.ıırlhinc mUsadlt Por§<mlbc gUnU aynı 
mahaıdo ve aynı saatte ikinci aç1k 

arttırmuı yapılarak en son art.tmmm 
UırtUnde bırakılacaktır. Arttmnaya 
girmek istiyenlerln işbu &"ayrlmenklale 
takdir edilen kıymetin yUme 7 ,5 fa 
nlsbctinde pey nkçcs! veya. mllli bir 
bankanın teminat mektubuııu verme
ğe mecburdurlar. Gayıimc.nkullln net. 
sinden doğan mUtcraklm vugi w tan. 
zi!lyc ve t.cnvlriye ve rtısurau de1W.cyc 
borçluya alt olup bedeli mlz&yededen 
ödenecektir. Yirmi senelik vakıf ta. 
viz bcdcllle tapu harÇıan ve lbale pul. 
lan alıcıya altUr. 2004 No.ıı ıcra -.e 
ifltıs kanununun 2G ıncı maddeıırine 

tevfikan hakh:ın tapu siçlllerlle abtt 
olmıyan ıpotckll alacaklılarla ~ 

alo.kadarlann ve irUfak hakkı aahlp. 

ıcr1nln bu haklannın ve husualle maE· 

raf vo faize dair olan iddlalarmı n&.n 
tarlhinOen iUbaran on be§ gUn içinde 
evrakı mll.ııbltclerl.Yle blrllkle dab'c
mize bildirmeleri ltwmdu. Aksi tak. 
dlrde. hakları tapu siclllerıle sabit ol
nuyanlnr satı bcdellnin pay~ma
smdnn bBrlç bırnktlll'lar. Arttırma 

şartn:ı.mesl herkes tarafından görll. 
Jcbllmck UZCro l.S.9U tarihinde icra 
dlvanhancslndc asılı bulunacaktır 

ı.•azla malQmat almak lstl~nler dal
l'Cllllzln 940/2529 No.Iı dosyasına mu 
racıuılla letcdiklorl malOmatı almn. 
lorı vo tnkdiri kıymet r::ıponmu gör. 
meler! l&zrmdır. MUzayedcye iştlrdlı 
cılı:ıccklerln l~IJu gayrimenkule alt bil 
tun maıbmatı öğrenmiş addoluruı.oaık. 

• GUnUn en mUhim ve heyecanlı 
~erı . h k(>§Ularmdan biri ola.cak bu halis 

erinı arekete kan arap atları koşusunda en mU
hinı gokişmc Bora, Bozkurt. Mih-

getiriyor 
~ 17 (A.A.) - Norv ı.; ajan.. 
~ eı~ıı haberlere göre. Almanlar 
t~ ~oı:-vcçte Finltı.ndıya hallan 
lıt~.ııa sabotaj tııırekctı rlndcn 
1rı ~arından Rus taraftan olduk 
,~dllen b!r çok klmscleri teır. 

1 ~lertıır. Mllhnımmat bıı§ladı
~ ~lmanlann kUçUk Va.dso 
~~ ao klşl tevkif ettikleri eUy. 
'bb-dlr. FlnJlndlya hududu clva
'oııl'lq llnı:ı.nda bulutuU\ Norveç 
tt Oo~' rnUretteb::ıtm aldığı vazı. 
~Yıaıı alacakları hıımuleyi 
tı-, ~~adan hareket emri alml§lal' 
' • 1 bumuna gitmekte olan 

... ~al'urlarmın da scyahaUerlne 
it! llaal\de edilmem işti r. 

~ar, lngillz • Sovj~t an~B
~ ~ """'llanıuc lehinde bulunan Nor
~ .\ ~Pervcrlerinln §imali Norveç 

lb ~ lıı.şe ve münakale yolları. 
°'1r... "'<ll:Yetını ihlAl etmelerinden 
~lacıırıar. 

~8~al 
0 

Veygand 
eleyır umumi valiliğine 

~ "~~~-~ ~~~I 
~~ Veygand Cczalr umumt va,. 
ı....~ Yln edllm1şUr. General nyıu 
~hıı ~ A:trlkam umumi de. 
~Uhafaza edecektir . 

Hİ 
Osmanlı imparntorlugunun Uç kıta 

Uzerinde hUkUm sUrdUğU senelcr<le 
idL Rumelinln garbı şimal\ köşesinde 
ufacık bir hükumetin hududuna yakın 
köy azmanı bir kasabada idim, Dağ
larla sanlını,, ufak bir m•onın kP.na
rmda ve yılankavi (Lim nehrinin kı. 
yısmdakl bu kasaba çok sUkılnetli idi. 
Burada bir piyade alayı karargAhlylo 
iki taburu oturuyordu. Alay kuman. 
danı çok zaman asker rocıJ<tcple.rinde 

edebiyat ve din dersleri okutmuıı ta. 
kat kıtalarda hiç bulunmadan albay. 
lığa kadar yUksclml§ bir zattı. Ab
düllıamidln lsUpdaaı zamanında her -
kes olduğu yerde kakılıp kalması 11. 
detti. lstanbulda bir kolayını bulup 
kalanlar hiç baııka t.arofıı gitmezler 
ve memleketin en htlcra ve çetin tn
raflıı.nnda olanlar da lstanbuln geır .. 
mezliırdL lıle,ruUyct UAn olununca 
1st.anbulda çok lkaımırş olaJllar dJVtln 
vtlAyeUere gljnderllerek gUya adalet 
yapılmt§tı. Buradaki zat da harbiye 
mektebinden alay kuroandanlığiyle 
çıkanlıp göndcrJlıni§U. Kıt&larda ve 
komutanlıklarda bulunmamı§ olan 
büyük rUtbelt subaylann asker başı. 
na gönderl1mi11 olmaları nonraki harp. 
ı;ırde zuhura gelen tellketlerl ba.Zır
lallll41 olduğ\1 zamum bana veriyor. 

Ktuıabamı:zın ndınl n yerini ııöylo
scm bura6uım { 30) )'Jl evvel bizim b!r 
kazamızm meırk61 oldtığuna yeni ne
sil değil benim )'llflDldaklleriıı bile 
manamıyacağı gelir. Hiç bir htlk1hnet 
bu kadar az zamanda böyle f/Ok mem
leket kaybetmeml§Ur. Şimdi mnnkn
rm b!r htıkOmeUn hududun& yarım 

saaUik mesafede olan bu kasabad.,a 
a üslilUl8ll Bo§Daklar "' hnistlyan 
Sul>lar otururlardı. 
Chmnmızdaki mmtaM Ama-.ııl-

4 - Hakemler: Ba.şlın!kcm Rt- ESHAM VE TABVILA.T 
za Sueri, hakem Sıt.kr 1-iryar, Be •. , 1 1 ·eli '" 

988 19.
66 kir Mn.cur, Fahri Ayad, Nuri &- kr~ ~ /• 5 1 

ıııut, Suat Erler, Metin Baran, F'G-- T. c · Mıırk<'lr. Balık. 181.60 J 
aldınlmaaı ve bu mUdı.'le1 muayyen 
zartmda paralarını almıyanlarm pa. 
ra1&n iade edlleeeğt llA.n olunur. ruk Birgen. 

larla mcsk{ındu. Denlz seviyesinden 
çok yUksul' olan kaıın banır. ch·annd 
ki dağlar coğrafya kltnplannda .A,._ 
rupanuı en yüksek dağları olarak 
sayıımaktndır. 

Bizim sayın alay komutanımız der 
ldi ki burada ·sene yag-mur v kar 
mevsimlerine ayrılır. H&klkııtcn dtı 

Öyle idi. Nisanda bnşlıyan yağmurlar 
Mayııı, Haziran, 'l'cmmuzda devamlı 
ve §iddetıl olarak yağar. 

Atuslosta. kar ba3lar, Nisana ka· 
ctar devam eder. Yerler hep karla ör. 
tülür. Toprak &"Örilnmez. Ormanlarda 
twamların tepelerine kodu kann ört. 
lUğU yerler olur. 

BülUn k1§ böyle knnl dağların or. 
tasındaki knsabe.cıkt.& her tarafla yo. 
lu kesilmiş ve babcrslz oturmak, keıı,, 
di fllemimJzde ya§an:uı.k mecburiyetin. 
de bulun.urduk. Bu aenelcrde t&bl.l 
rndYo yoktu. 

Kışın uzun gün ve gecclcrln1 hölı 
geçil'{;bilmek lçin her tUrlU oyunlara, 
1!ğlenceıere, vasıtalara mUrncant oh.ı.. 
nurdu. 

Son bu tenha, hücre., ufacık kasa. 
bada seneler geçirdim. Şhıfdi o yılla
tl ze.vıue ve 'hasretle hatırlıyorum. 

Yine böyle kendi aramızda. geçir· 
meğe mecbur olduğumuz bir ki§ es. 
na91nda idi. 

L1m nehrinin tızerindeki tahta köp
rün.Un bafmda kurulm~ ve eskiden 
kahve iken sonradan askeı1 klUp adı 
vcr1lmiş otan ycrd otururken ne~e 
yaratan blr arkadq ortaY.a bir tcklU 
attı. Yıldımn Hocayı evlendirelim. 

YıJdınm Hocayı tabli tannnazamız. 
O güne kadar ben de pt>k tanımaz.. 

dnn. GörmU,Wm; takat clıemmiyet 
vcnnemiıı vo oıııwıl& mcm;ul olXD&ml§. 
lrm. 

Yıldırım Hoca 
Yıldırım Hoca Prizren medresesin,. 

den yirmi sene tahsilden eonra icazet 
alm~; k.osabamıza mllöerris tayin o
ıunmuştu. 

Ben Evliya görnıodim. Fakat lsa.. 
nın res1mlerlnl g3rdUnı. Evliyalar da 
ona benzerlermiş. lşt• Yıldınm Hoca 
da bir liMlya çehresi vardı, 

Uzun, çekik, kansız bir yü.z, inceı. 
mış §c.ffaf bir burun, kumral ve eey. 
rck s:ıkaı, yUrUyU§ ve konuşuşu be. 

lirsiz gibi yavaş; sözleri az ve ağır, 
tcbcasUmU çok ve hafit idi; kahka
hasını ancak bir kere ttıtUın. Kasa. 
bs.cığm kenarındaki mcdrea nln bir 
k~lndeki odada ömür geçirlyurdu. 
Ailesi, akrabası yoktu, Ahb&plnn da 
usulen hocalar, sanklllar, talebcl r 
olmak ll'ı.zmı gelirken, aksine olarak 
subaylardı. .MUdcrri.sln aylığı galiba 
(20 gUmtış kuruıtu, Bu para ile nasıl 
yaşam.ak kabilse öyle yqıyordu. 

Sarığı, cübbesi, §8lvan, kundurası 
tcnıiz fakat buıılarm çok kullanıl. 
maktan hasıl olan yanılan a.ıı!kArdı. 

Kimi okuttuğunu, ne okuttuğunu 
hiç birimiz bilmiyorduk, bilmek te ia. 
temiyorduk. Yalnız mtıderrl• olduğu. 
nu anlamak kA!l gelmigtl. 

Yıldırım Hocanın adıru o zaman bil. 
mlyordum. Şlmdi de o cehaleUm de
vam ediyor. Böyle Hallm, selim, mu
nis bir adama YtJdınm l!.kabml han. 
gi muzibin taktığmı da hat.ırıamıyo. 
rum. Her halde tabl&linlD nıakiLsu 
isim bulmnğa çalıp.n zat bulmakta 
muvaffak olm~tu. 

tgtc evlendirllıneai toklif olunan 
Yılduım Hoca bu zattı. Tekllt alkı 
larla. kabul olundu. Fakat ortaya 
başka. bir sual ata..tı. 

- Hangi kı:Zta. 1 Bunu dU§Uruncğc 
koyulduk. 

Şurasını da mı.ve edeyim ki, Yıldı. 
rnn Hoca o gece klilpte yoktu. Hiç 
kimse do bu ıi§tc en alAkadar olan ho. 
canm nzasını ttya arzusunu aormnğl 
dUşUnmUyordu. Alınacal: kararın YıJ.. 

dırım Hocaya kabul ettirileceğine 

herkesin kanaati vardı. 

KUÇ\icUk kaeabanm her vakruıı, 

hatt& en mahrem, gizli ve ailevi 1§. 

ler bile çabucak duyuluyor vo yayılı
yordu, lrleBell\ topçu yUzbqw. Şakir 
Ağanın .Manastırda kan.ııı ve çocuk
lan varken burada ynlnntlıkte.n bıka. 
rak bckArlıfmı iddia ile ikinci dll!a 
evlcndlğfal \'e eski karısmm meseleyi 
haber alarak gelip yeni gellnJ n:ısıl 
kovduğunu ve Şakir Ağanm k!§layn 
kapanamk bu ielli.ketl ne suretle sa
vuuturd\lğUnu !J:erkes ta!slll'ıtlyle bi
tiyordu. 

Bu dedikodular anısında mıılmUdO. 
rUnUn kttının Uç defa muhtelif dcll
kanıılar!a evlenmek lızerc b.."l.basmm 
uvlnl terkotUğl halde ıılleııinln icbarı 

Uzerlno evine döndUğU de vardı, Bu 
kızcağıZ hcrkeflln blf"den hatınna 
geldi. J:lvlenmek arzu11unu pek sarih 
ııurette gö&tormi§ olan bu bayan pek 
mUnulptı. Fakat acaba babaııı kızını 
verir ml 1 Kız bocaya varır mı T 

Bu huauaıar o gecenın mUnakBŞB 

n1evzuu oldu, Bazan gUlünç. batan 
afırbqll ve fU080fça mUtalcalarla 
gece yanırını bulduk. 

Ette8l akpm kaza kayma.kruhının 
da husunyl meseleyi daha esaslı mu. 
zakere etmek kar&rtyle dllğıldık. 

Erteal ak§am kaza kayma.kamı da 
klUbe geldi. Meseıeyl tekrar tazcl 
dik. Bu evlendirme f§iyle mC§glll oı. 
mak Usen ııç ldfllik bir komite t 

(neı.-amı yann) 

ıan lll'ın olunur. (86592) 

ı Roman Kuponumuz; 
No.: 43 

6 Hazirandan ttlbaretı toplanarak 
kuponlarm her 2!5 adedine mukabil 
"VAKiT OKUYUOULARI K'O
TUPHA~"ESI,, acrisiDden AŞK UG.. 
ırn.f\"DA Romanmm a ..,.,.. :tor. 
mam hediye edttccekt!r. 

· ·· ······ · ··············· ~ 
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"Vakıt,, Kitabevinin yeni 
neşriyatından bazıları 

Fiyatı 

Herk~ kendJ hay:ıtmı yaş&!" - Hikıiyeler - BEKİR 

SITKI KUN'I M 
Senl Seviyorum - Roman - HURRAN BURÇAK M 
20 Derste Gazetecl:lk - .SEBİL ALTU<l 25 
~ledlt<ı Meb'u"1W lb'77 • tl!M - HAKKI TABm US 800 
Vçüncü Sultan !llehmedin S'lımet Düğünü - HİLMİ URAN 80 
Kendi kendine 1000 kelime 1.le cğretıci - Franaızca. kltab• 2~ 

Keneli lrendinr JOOO kelime üe öğretfcj - Almanca kltab1 260 
KE-ndl krndine 1000 kelime ilo öğretici - tnglllzce kitabı 250 
Askeri Knmus - 8ALAlL\'.ı 'ILV K1P ıso 
Hayat mı bu - Roman - l\ASAN RASİM US M 

inhisarlar umum 
müdürlüğünden: 

1 - ÇlvisJ idaremiz tarafmdıcJ veril.mele üzere 10.000 adet bira sandığı 
p.rbılUllesı muclblnce k:ıpalı zuf usuliyle sıı.tm alınacaktır. 

2 - 10.000 adedlnin muhammen bedeli 42.474 lira., % 7,15 muvakkat te. 
minatı 818':i l!rııdır. 

3 - Ekelllme 22-7-941 Sı>.lı günü saat 11,30 da İsta.nbulda Kabataşta 
levazm> §Ubemlzdtki &lun komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Şarmame sözü geçen :ru'beden ve İzmir, Ankara bqmüdürlüklerin. 
den parasız aımabillr. 

5 - 'Münakaa.ıya girecek!-?:: ~ veya 15000 adet için de tek.lifte bulu. 
nablleecklerinc göre mUhürUl tezli! rı:.ektuplannı kanun! vesaiki.., teklif ede. 
cekler! mtktr.r t:zerlnden % 7,5 gQvenme paraBJ makbuzu veyıı banka te
minat mektubunu ihtiva. edecek kapalı zarfların ihale günü eksiltme saatın. 
Oen bi: saat evvell!lt'l kadar mezkOr komisyott ~kanlığma makbuz muka. 
bilinde vermeleri Ja.zımoır. (5397) 

DarUlMe.zc mUessesesinde i.k't'!c! dairede in§a edilecek hela açık ek... 
slltmeye konulmurıtur. Keşif bedcil 2981 lira 4 kuruş ve ilk teminatı 223 lira 
51 kuruştur. K_gif ve ı:artname Z-t.l:ı!t ve J4uame1At Müdürlüğü kaleminde gö
rUJcbltlr. İhale 25.'i'.94.l Cuma gUııü saat 14 de Dalml EncUn1ende yapılacak
tır. Taliplerin ilk tem.nat makbuz veya mektuplan, ~'lale tarlhlnden sekiz 
gün evvel belediye fen l§lerl mUdUrlUğllne müracaaUa alacaklan fenni ehli. 
yet ve 941 yılma alt T'caret Od'lSI vesikalarile 1lıa1e güriü muayyen saatte 
Daimi EncUmende bulunmaları. (5643) 

Yüksek Deniz Tica reti Mektebinin Talebe 
kayıt ve kabul §artları : 

1 - Mektebin tahsil müddet!: Uae ve yllkaek l!IIDiflı olmak ~re altı 
senedir. Yatı1 ve paraa·zdır. Gaye.:ıl ticaret gemilerimiz& kaptan ve maki
nist yetlşUrmelttlr. Me&tcbo kabul olunan talebenin giyimi, y1yiml ve sair 
tususatr mektep !arafınean temın edilir. 

2 - Mektol.in yalnız liBe bl!'Lııü 8IJlifma. orta okul mezunu talebe allilll'. 
"Orta okul muad!li c'ltte:- okulla~ ezunu al.m.ınaz.,, 

A - Alınacak tale~enn ya;ılar.nm 15 den küçük ve 19 dan büyük o~ 
maması ı:ıar1 tır. 

B - O rta okulu g eçen sene Mtinniş ol(Llllar arada goçen bir eenelllc 
zamanı ne ile geçirdil:t~rlni tevsik edeceklerdir. 

3 - lsteklllc:::ir. meh-tep mıidıirlilğllne k&r§I yazacakları lstldalara a§&
ğ:J.ıkl ve.sikaları rap~edcrek 1 AğııEtos 941 tarihinden 26 Ağustos 941 ta. 
rihine kadar Pazartes!. Çarşamba ve Cuma gUnleri sa.at 9 dan 12 ye kadar 
ve l:Sğlt'C:ln eon,.a eaat H . ten 17 ye kadar müracaat etmeleri 

A - HUvlyet ~Uzdtını 
B - Aşı ka.~dl 

C - Mektep fJA}ıadetnamesl vçya tasdikname ve yahut b:.mlarm tas-
dikli l>rn<.kı cr! 

D - P olisçe •.as ıı '! iyi hal kağıdı. 

1<:1 - \'elılcrının izalılı adre:.ı<eriyle tatbik imzaları. 
:F - 4x6 eb'adında 6 adet k:ırtonsuz fotoğraf. 
4 - Namzet kayıt olunanı ı.:n 28 Ağustos 941 Perşembe günü sthhl 

muayeneler! ynpılr.cak Uzere salıah saat (8) d.. mektepte bulunmala.n 
lAzımdır, 

5 - Fazla tafs.la.t için, Orta.köyde mekt~p müdUrlUğUne müracaat 
edllır.eıidir. 

lstanbı.:ldan gayri mahalle,.~en yapılacak muracaatıara matbu •'dUhul 
bilgisi,, gönd ıillr. 

Mııhaberat ıçlrı pontn pulu gc~1;ernmelldir. (5563) 

Beyoğlu Halk Sineması 
Matine 11 de 8.SO da: 
1 - Çöl !SillUışörlerl ( Z!i kısmı) 

Tekmlll birden. Macera flJmL 
2 - Kaçakçılar Ada.aı. 

3 - ~mu. 

VEDATURFi 
Temsilleri 

Bu .Aıkşam Bakırköy Mlltiyad! 
TtYA TROSUNDA : 

Kan!. 
Komedı Dramatik (3 ) P erde 

Rasit Rıza Tiyatrosu 
Bu Akam Şc ;)Olüa: 

- BOll:-;11L - Komedi (8) Perde 
l.'ann Akşam Altını.epede: 

- B<-nl Öpllnüz - Kohlt'dJ S Perde 
Halide Pi 'kin tenıslll"re t.,tlriik 

edf'Cl.'ktir. 

Acele Satılık Eczahane 
An•RJyanın F.:lmelr kasabasında bir 

eczahan"" satıııktır. 
İstanbul civarındaki kaı:abalardaki 

eczahane sahipleriyle mUbadele de 
olaulllr. 

AIAkadartann Bi.Jyilk Postahane ar. 
kaaı öz.ı, F..cz.a Deposunda.: Übey

dullah Ta.'lnsever'e milnıcaııtlan. 

83.'libi: ASIM US 
itası! c:h~ yer: 1' AK iT M n t'haa.."1 

Umum n~vın1 idare eden: 
Refı1c Ahmet Sevenail 

-RADYO-
.. :o Liradan 50 Liraya 

kadar 
Radyo makine ve parçalan alıyo-
ruz. Bozuk, burda, veyahut post& 
ha.nece mühl!rlü, torba içinde dahi 
olsa. Açık adres ve tafsllAtJ.ı mek. 

tııpla Sezar remzıne yazınız. 

tstanbul Asliye tk.lnct Hulruk ~ 
kimliğinden : 

941/372 

Davacı MeHha tarafından müdde. 
aleyh Fatihte Malta Çar~ısmda SU. 
pUrgeci sokağında 12 numarada Fa.t. 
ma ve mumaileyhin öJUmiyle varisi 
kocası Şeref aleyhine açılan güf'a da
vasının carı muhakcmeııinde: Mildde. 
aleyhe !lAnen yapılan tebUğata rağ. 

men mahkemeye gelmediğinden hak
kındaki duruşmanın gıyaben devamı. 

na ve ikametgA.hınm IDeçbul bulun. 
ması dolayısiyle işbu gıyap kararının 

kendisine usu1Un 142 ne! maddesi mU
cıl:ıince bcrsa.bık llô.nen tebliğine ve 
muhakemenin 9.9.941 saat u de ta. 
likine mahkemece karar verilmiş oı. 
duğundan mUddealeyh Şerefin tayin 

olunan işbu gUn ve saatte mabkemrde 
bulunmadığ'I veya bir vekil gönder
med!ği takdirde hakkındaki muhake. 
menın gıya.ben devam olunacağının 

bir nüshası mahkeme Givanhancslne 
asılmııı olan gıyap karanf'In tPbliğı 

makamına kaim olmak Uzere na.n 
olunur. (36591) 

1 
tstanbu Levazım cımır.ığmden varılan 

ııarıcı asker. kıtaab ıllnıar. 
ı---------· 4,5,001' kilo sade yağı &lmacaktır Pazarlıkla sa.tın &lmacalı.trr. Kilosu. 

nun fiyat 170 kuru§ olup l.baleaı 2~.7.941 Pıı.zartesi günU aaat Ui de Anka. 
rada Lv. Amlrliği satır. aıma k.>mayonunc!& yapılaefM<tır. Taliplerin tenıL 
natlariyle belli vakitte komisyona gdmeleri (865 - 6916) 

~ "" * 
Aşağıda miktarJan yazılı lturu otlar ıtapalı zarfla eksiltmeye konmll§-

REKOR- SIHHAT -DOGAN 
idrofil Pamuk Şirketleri : 

BahÇekapı Yeııt Valde Han altında 20 numaralı yazıhaneyi 
Alpar!J yeri ola.rak açını,lardır. 

Bundan böyle c.;garl 100 lulnya ka.dar olan siparişlerin tşbU • 
verilmesini. Bunun haricinde fa.t'rikalarca eipar'.ı.9 kabul edilemi 
muhterem m~terUerlmize bl.d!r.i!', saygılanmızı sunarız. 

Telefon: 22926 Telgraf: Yeni Valde Han tdl'Otil 
tur. İhalesi 30.7.941 Çorşamba .,-Unti saat H de Çanak.kalede &3ker1 aatm 
Llma komisyonunda yapıla.cakttı:. '.ı"'aliplerin kanun! vealkalarile teklif mek.. I 
tl;plarmı ihale saatıı.ıoEn b1r sa.at c.vveı komısyona vermeleri. Evsaf ve oart. r .... maı•••••••Blllllllllllllll!I•••••••• .. 
o.ames. komJsyonda gcirlllür. il 

Mlkta1" 
Ton 
480 
456 
560 

1080 
200 
836 
866 
tOO 

Tutan 
Llra 

31,800 
29,640 
35.750 
70.200 
13.000 
21.84.0 
56.290 
26,000 

JI. *. 

Temlnatı 

Lira 
234-0 
2223 
2681 
15265 

975 
1636 
j221 
1950 

M\lhtelif nakliyat yaptırıla~e.ktr. Tah!nin bedeli 115,000 lira ilk tem.L : 
natı il25 liradır. Paza:-lıkla ekJ:.triıesı 25.7 94l günü saat 16 da Gellboluda I 
esk! şube binasında uskt.r1 satın a~ma komisyonunda yapılacaktır. Tallple· ı 
rin belli vakitt· komisyona gellll.t..ltr'~ '(295) (5571) .. .. 

.A§ağıda yazılı ıne'{-adm eksı.ltreelert hizalarında yazılı geklllerde 4.8.941 
Pazartesi günü saat 11 de Çan.ıkluı.lede askeri posta. 1887 de yapilacaktır. 
Tııllplerin kapalı zarflar 

0

iı;ln ihaıe l'Satlnden bir saat evvel komisyona tek_ 
ut mektuplarını verme.eri. Açık e.Juıiltıneler için ihale saatinde komisyonda 
bulun.malan. Evaat vo p.rtnıımelt!rt koml8yonda görülür. 

ctNst 

Srğır etl. 
Sığır eti. 
Sığır eti. 
Sığır eti. 
Sığır eti. 
Sığn' eti. 
Sığl!: eti. 
Sığır eti. 
Koyun eti. 
Koyun yogurdu. 
Koyun autu. 

Miktarı 

Kilo 
66,000 

218,000 
218,000 
218,000 
88,000 
154,000 
42,000 
20,000 
14,000 

S,000 
3,000 

Tatarı 

Llra 
23,760 
78,430 
78,480 

• 78,480 
31,680 
19,440 
15,120 

7,200 
6,1580 

152:5 
405 

••• 

Teminatı 

Lira 
1781 
588( 

58& 
15886 
2876 
1458 
1134 
MO 
493.~ 

39 
30 

thate Şekil 

Kapalı zarf .. .. J .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. 
" .. 

Açık eksiltme .. 
(838 - 679') 

A.§llğıda yazıt. ?ne•buaat veı •.ec111.ıat maddeleri satın almacı.ktır. İatek-
lflerin ber gün ~Umune!crile bir:.tıı: ·e Anka.rada Lv. Amirliği Sat.ııı alma ~ 
m.isyo.null!l mUraca.atıan. Elbtse!l1' kumq c!heU askeriyeden verUecektir. 
'!'aJ.nız 1mal1ye Ucreti .rc.Utea.b.b1<1e alttır. 

Elbtlelik lrııu.aı n 1mali. 
Çızme. 

ıroUn. 

Kaputluk ~ .,. lmaJL 
Kru~ ve sırma kenıer. 
Batta.niye. 
btrL 
St. t'Ç' • lh':ı.mıL aaııdrlt. Jla.nevra kem.rt. 
Pc.rla. t1t karJ.'<,la. • . • • ' . • 

Bezart pu.ı!A.eı (8211 - 81'2) 

••• 
250.000 kilo sığır etJ alınacaktır. Kapalı zartı& eksiltmesi. 11.8.941 Pa. 

zarteai gUnU suat 11 de Çorum~ Askeri Satm alma komisyonunda yapıla.. 
ca.ktır. Tahmin bedeli 62,1500 lira, dU< teminatı 4688 llradrr. Taliplerin kanu. 
nt veııikalarlle teklif ıııektuplarmı llıa.le aaatinden bir saat evvel komisyona 
vermeleri. (377 - 5946) 

••• 
5000 adet kilim clrnace.ktrr. Pazarlıkla eksiltmesi 5.8.941 Salr günU saat 

Şehzadebaşı Halk Sineması 
BfRtllıiot FİL.'\l 

SONORtTA 
JIUNCt FİLl\I 

LOREL HAR Dl KODESTE .......................... ~ 
_. ................. r ...... ~ı 

Kasımpaşanın Yegane Temiz Geyikli Aile 
BAHÇESiNDE 

?O Ternı:n.z razar GilnU AkşaIJll 

DOMBOLLU ISMAIL 
Ve AT l F KOÇ un iştirakiyle 

s Perdeıik Facıa· öLVM C.:.~MB.\.ZI ... Ayrıca komed!. Saz. bUyill< 
Revü Heyeti. F'ıyatıar: Her yer 15 kuruş 
~ . ~· . . . 

~~~~~~~---

Devlet Demiryolları ve ,, . 
itletme Umum idar_es_ı __ __ 

Doktor, Eczacı ve Eczacı Kalfası 
ARANIYOR 

İdaremizin muhtelit yerlennde tavzif edilmek üzere 115 
cı ve 5 eczacı kaUasına ihtiyaç v:ın·ır. Doltlorlara maaştan 
veya mesken bedell '\'erılecekt!r. 

Fazla ızalın.• isteyen talipleo.i.n D. D. Yolları Zat İşleri 
a:nüra.caatları t 424.9 - 5772) ... ... 

:Muhammen bedel: (6076) ı:::cı olan 44 ll'alem dişçi aıa.t ve e~~ 
2~.7.19•l Pazartest gllr.tl saat 15 !'t ka.pau zarf usulU ile ADkarada 
blruumıda satın almacaktrr . ~ 

E1.1 işe girmez ıc..ıyerJerin (45~.70) Un.ek muvakkat teminat Ue 'f. ~ 
uun tayin ettiği \ıf:efrıı!arı ve tek! f!e.rinl aynı gün Mat 14 de kadar J{O 

~on Rel.sllğ!ne vermeleri lA.zımdrr. ti' 
Ş tn meler Paraaız olara'· An'·arada Malzeme Dairesinden, f{a1 ar a "" · ... .,. 

paşadq Tesell!im vn '3t-vk Şefu~ln r<c,r dağrtııacaktır. (15727) 

Gelibolu Belediyesinden: 
Gelibolu belediyesince kasa.l>:ının bir hali hazır haritası yapılacak~ 
Muhammen kıymeti ''4ısoo·· lira f'lup 10-7-941 tarihinden iU 

yirmi gtln müddetle açık ekslltrne)e konmuştur. Talipler yl.1Zcle 7,5 te 
tı mu"t1'8.kkı\tC:leYile GeUboiu belel!lycı encümenine müracaatları. İhale 
30-'/-941 çar_şamba saat 15 de olduğu ıl!n olunur. (5812) 

~4~ 

Gelibolu belediyP.si,;ın elektr'k santraıı ıı;;in lüzumu olan 
larlple maden kömUrU ı;atm alınacaktır. Bedell muhanımenl (3672) Ur& 
ıo temmuz 941 tarihir.orn ltibıı.re:ı yirmi gün mUdı:ietıe açrk eksUtı11t 
konmuştur. Y\Jzde 7,5 teminatı muvakkate (276) liradır. !hale taribi 
Tenı.muz/941 çarşwnba gtinü saa."; ııs t"dlr. Taliplerin muayyen günde 

bolu bele<ilyı• ~ncümenıne mürac~.,.tlan UA.n olunur. (5811) 

11 de Ankarada M. M. V. Hava satın aima komisyonunda. yapilacaktır. 
Tahmb bedeli 17,000 lira, katı tem!natı 2550 lira.dır. Şartnamesi komlııyonda 
görülür. Taliplerin belli vakitte kollllayona gelmeleri o(373 - 5942) 

Ereğli fabrikası içfo bir doktor alınac 
Sümer Bank Birleşik Pamuk ipliği ve Dok 

ma Fabrikaları Müessesesi Müdürlüğünden: 
doJ 

.y. •• 

Bandırma.ya teslim ve klmyevt ta.hllle tAbi olmak suretlle 3000 kilo sade 
yağı pazarlıkia satın &Jıracaktır. :thaiesi 22.7.941 Salı günü saat 17 de Ba.n. 
dırmada askeri satın alma kom!Jyonund& yapıla.cktrr. Taliplerin belli vakitt~ 
komisyona geımel ri. (371 - 5940) 

*** 
Aşağıda yazılı ma.:.eı.neler pazarlıkla satm almacakbr. Ayn ayrı taliP

lere de ihale edılebllmek şartile eksiltme.si 25.7,941 Cuma günU saat 16 da. 
Ankarac.la Lv • .Amirliği satm alru-.ı kom1syonunda yapllacaktır. Taliplerin 
temlna.tlar!yle belll vakitte komi<'lyO.tıA gelmeleri. " 

CtNst 
Taş düğme. 

Kakma pul. 
Şerit kolan. 
Mukavva. 
-:-ular sepı. 

Çiriş. 

Adet: 
Adet: 

Mdre: 
Adet: 
Adet 
Kilo: 

Sakındırak dUğmesı. Adet: 
Keçi kılı. Kilo: 

Mlkt&n 
300,000 
430,000 
14000 
60,000 

3,000 
300 

170,000 
10,000 

••• 

Fiyatı 

Kr. Sa. 
50 
4-0 

50 
20 
25 
70 
1 

150 
(843 - 5908) 

Polatiıda muham:ner. keşif bf!dell 232,914 lira 49 kuruş tutan inşaat ka_ 
p:ılı zarfla eksillmeye k~nmu.,tu·:. !iıaleSi 2.8.941 CumarteSi günll saat ıı de 
Ankarada M M. V . ôalm alma komisyonunda yapI!aca.ktır. nk teminatı 
12,898 lira 75 kuru~tur. Şartna01e1:1! 1165 kuruşa komisyondan alınır. Talip. 
terin belli saatten bir aaat evvel J:a.nunl vesik&larUe teklit mektuplamu 
komisyona vermelen. (359 - 15904) 

••• 
Be, yer~ teslım 1711.rtlle ve :ıyrı ayrı flıale edilmek üzere aşağıda yazılı 

sebzelE-r nlın':lcaktır. Pa.;;a.rlrkla ek;,lltmeleri 28.7.941 Pazartesi gtınU saat 
10 tia Hadımköy civarınd:ı Muha1'.ö~>ilnde askert aatm alma komi.8yonunda 
yap:iacaktır. 'lalipJerln belli vak!tt~ komisyona ~lmeleri. 

ClN~t 

BUbcr. 
Domates. · 
Çalı tan•lye. 
Ay~ekaclUı fasuly!. 
Pe.tJrr&h. 
Br.mya. 
KabE.k. 
BUber. 
Dom et""· 
Çalı <:ı9:Uye. 

Ay~ek!i.mn tasulys. 
Patlıcan. 

3amıa. 

Kabak. 
Büber. 
Domiıı.t~a. 

Miktar 
Kilo 
2310 
5575 
2100 

12,075 
13.025 

3150 
4-200 
1782 
4455 
1620 
9315 

10.125 
2430 
3240 
2046 
wıs 

Tutan 
Lira K.r. 
346 50 
557 
232 

1811 25 
195i 75 
630 
j20 

267 so 
445 50 
178 20 

1397 25 
1518 75 

486 
324 
8Ll6 90 
511 50 

Ereğli bc2' fabrikamu için 21:0 ııra ücretle dahiliye mütehassısı bir 
tor aımacağıLdan talip olanların nihayet 2:>.7.9.U tarihine kadar ıuzıı~ 
veslkalarile birlikte ta."ıı :ren veya bizzat Ankaradakı mUesseMmiz mer 
zine ı:ııüracaat etmeleri. (4:11 - 5856) 

Çanakkale Deniz Komutanlığı 
ma Komisyonundan : 

ı - Çanalcka le rı ı ı~ komu .aıu:ğ> blrliklerlniL ihtiyacı olan erzak 
tına gösterildlğ! ~Jıı ,.~ saatıa.r Jt! ihaleleri k ... ı>alı zarf ve a.çGt eksUtıXle 
yaı;.ıacaktır 

2 - Tallplt-rin m•ıııakkat ~e'tJ!.Lıatlariıe oirlikte ihale günU ve 11&8 

Çanakkale Deniz kcmutanlığı Mtın alına ıtoınisyo•"ında bulunmaları. 

3 - Kapat. zarfla yapıla~ c lr·alelerde ıı;; ve dış zarftan klrıDtZI 
mumu ile ml.!hürlt>nmi~ oıarak U1sııo daatinden bir saat evvel makbuzı.ı ıtJ 
kabitind•! komisyona H~"llmiş olnıa ı~·r. Postada vA.ki gecıkmeler ne.zarı 1 

b:ıre almma:ı 

4 -- Asttğıda :n.ktbn gö::ıto·ı1,\:r, erzaklardan koyun kuzu sığır eıl' 
bir eksiltme ite :'apılacak old•ığur,dan ta!lpler her Uç eti de vertrle 
merb'..l!'darıar 

5 - Evı:af ve şartndm"ıer .ıe ıtUn Çanakkale Den!z KomutanIIğı S
ı\Jma Komisyc.nunoar. 'e lzmır M i&tahkem mevkl satm alma komıııt° 
başkanl1klarından görU!~bUir. '(5569) 

Kilo!JU 
16000 
12000 

9000 
13000 
7001) 

CtNSt 
Sığır eti 
Koyun eti 
Kuzu eti 
Zeytin 
Sabun 

480.06 Kapalı Zarfla 2817 / 941 Pazarte~ S. 1& ti 
450.0C Kapalı 

337.5C Kapalı 

240 QC• Açık 

262.~0 Açık 

Çalı 1"auııJye. 

Ayşektı.dıu Fasuı~ 

Baıny~ 

Kabak. 
BUber. 
Domatı>s. 

Çalı rııı--ulye. 

Ay~ekadın Faır.ıly~. 

Patııcan 

Bamya, 
Kt.bak. 
Büber. 
Domates. 
Çalı Fasulye. 
Ayşekadır. Fasu.ve. 
Pt.tlıcan. 

Bamya, 
Kabak. 

Zarfla ,. 
Zarfla .. ,, .. dl 
Eksiltme 2817 / 941 Pazartesi 16 
EksiltrnE 28/71941 Pazartesi 16.30 

1860 
11),695 

2790 
3720 
2790 
7425 
2700 

15.525 
16,785 

4050 
5400 
3201 
51526 
2010 

41.562 
11,267 

3015 
4020 

204 60 
1604 25 

15158 
372 
445 l'iO 
U2 50 
2Q 

23~ 78 
2531 26 
810 
540 
480 1fl 
552 60 
221 

1734 30 
1885 5 

603 
402 
r(867 - 5935) 


