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RANC::il" serisinden A:;;K UGR~'DA 

L R.omar.mın 3 bUyUk forması bedlye eoUecektlr _J 

Yurdumuzdan geçen wdiPfOmat kafileleri Alman • Rus harbinin birinci ayı bitti 

Alman, Romen, Macar ve Slovak 
ti 
ı ~memurları, Edirneden ayrıldılar 
'I D Edlrne, 21 (A.A.) - Bu aabah aa-

1
,y?Stl arımız la ~:01~:a~;:·::~::~:~:m~~~a;. Alman tebligwi 

1 
yanm Moskovadaki elçileri ile refika· 

anlaşahm lan Edln::eye gelıni§lerdir. Misafirler 
tıcbir meUıaUnde vUA.yet namına kar- ı Şimalde yeni 

mevziler 
alındı 

?. V' azan : ASIM Us ıııanmr§ ve ızaz oıunmu, ve göster-
"hn dlklerl arzu üzerine Sultanaellm ca· 

~"l \\~ gazete i Tüı"ıdyenin ı- mUni gezml§lerdlr. Bunlarla birlikte 
~ 

1 
~ )'lz Yetini tetki~< eden bir ma- 322 ki§llik bir Alman kı.fllesi de bu· 

ulJ ~ ~tar • Anadolu Ajan ı tara- raya gellll§tir. Gerek elçiler ve gerek 
.fi \-~le ~rilen Wr hula n. dünkü diğer misafirler kısa bir tevakkuftan 

,:.~g!~e !;rktı. Her eyden ev- sonra otobüsler ve husust otomobiller 
~'7.~r 1. gtızcte inin Tiirkiye H' ile kapıkale hududuını.za doğru yol • 
il,~ ltı hakkrnıla göstercliği sem- larına devam etmişlerdir. Elçiler, 
~"lllıdır erı_ınuuJyctle knydetmck kendilerine kar§ı gösterilen hUs:nU 
lb~~~ ' Cihan hlidi clerlnln çol• muameleden dolayı bllha88& beyanı 
\ı~Ytıı~' al 'e 5cr iti iı;ind'-' memnuniyet eylemiılerdir. 
d:'~tle ~ hn.rc,~•Cth'rlnl \ 'e bu 
'!~ lıır l'in ebeplcrinl takdir c· 

111" "ıııLl'liru tUıınıl etle muh kemelerl
Sıı~ tijl or. llakalcnlo ilk ln· 
l.; ~~ ~ btı zihniyet a~ıktır. 
!\! tlllJı lselcrl nn ında Tilr
~ ~~ö terdi~ dilrü tlük iU
~te~or. Türk gazetelerinde 
\\"llle1111Je nıü ııit haberler neş
ttt~er Yeeeği seklinde ı;ıkan rl-

"<lp de hadiselerle fillen 
,v l\ı lu11~1di, denilf~or. 

BULGAR
iTALYAN 

GORüŞMELERi 
---<>

Kont Ciano ile 
mülakattan sonra 

Romen ve 
Macar 
orduları 

Düşmanı takip 
ediyor 

~ ~!~ rna~•alenln onuna doğru 
ta!htıııi ~ar ki yazılı.; tar11ndald 
İlt""'llıt()r ~etle hllhas a dikkate 
~~ ~ ' llu fıkralann Türkiye Kral 

Bulgar 
nazırlarını 

kabul etti 

imha devam 
ediyor 

Berlln, 21 (A.A.) Alman 
Alman - Rus harbinin birinci ayı nihayete erdi, ikinci ayı başladı. 

Tarihin bu e~ korkunç harbi bütün şiddetiyle devam etmektedir. Bura
da son posta ıle gelen ha rp resimlerini görüyorsunuz. Bir bombardıman 
sahası, Alman neferlerin in hücumu ve bir tank ha rekatı görülmektedir. 

il Ql'l<ı:a vaziyetine tc."tlas eden 
ti\, §Udur: 
bletı l'atılıaın Türkiycye kar r 'a
d!tt!t kkındaki Uphcl<'r Ruo; 
e'i'te ~in Uphcli görillebileccğl 
d ~ . \'arltti. Fa.kat bunların 

111,:,~ l'tst., olu~u 'c şartların 
be~llııt 1 1'üı4:dycnin kabahati ol. 

il 11 'l'iirk ~ Rus münn"c
~ lt~de on zanuınlarda ıaU 

'lf,., lltadı yeniden tesis ede· t,, . 
~ b.•J fıkı:asııu biz. d hıı 

\fade) e ~cdrelim: "T\ir
ns~ n. anısmclnl•i mlinnı.c

n zamıLDlnrcla amimlyeti 
~ ti. Bunun mesullyetl 
~e ait değil:lir. J~usya 

1 
hakkıncl<ı. ı;upheli bir 'a. 

llıııo;tr. Tal ii olnrul;; Tilrkl· 
~~t~~htlın :ı lP luı r ı ~:~1.-atli bu· 
~ t,

11 
u. l'akat artık bugün 

--0---

Nazırlar 
Musolini 'le de 

görüştüler 
Roma, 21 CA.A.ı - Ofi: 
Bulgar başvekili ıle hariciye nazm 

buraya muvasalaUannı mUteaklp 
kont Clano ile görüşmilşlercilr. Bul. 
gar nazırları, ıtıUteakiben Gulriııal 

r.arayına gltmııııer ve orada kral • 
imparator tarafından kabul edilerek 

ol'duları ba.şkumanda.11lığmm teb
liği: 

Şark cephe&nin cenup kısmın
da Alınan, Romen ve Macar kıta· 
!arı mağlüp edilen dtişmanı ta.kip 
etmektedirler. Cephenin diğer kt
ıımılamıda har~kat muvaifakıyet -
le devam etmektedir. Muhasara 
altın.da bulunan düııman grupları

Jlm imhasma devam ediliyor. 
İngiltereye karşı mücadele Al

man hava kuvvetler1 dün gece ln
ıtTfz prk aahilleri açıklarında ce
man 11 bin tonluk iki ticaret ge· 
mislnl ve bir düşman eeri hücum
botunu batırmışlardrr. 

Harp tayyareleri lskoçyanrn 
§ark ve lngilterenin cenubu şarki 
~ahillerinde liman tesisatını ve ~i
ne cenubu şarkideki tayyare mey
danlarını bombardıman etmişler -
dir. 

Sovvet t~bliği ('www_._ ................................. , 
Muharebeİer ~ M ontrö zaferinin 

anudane yıl dönümü 
deva~diyor J Milli Ş~f ~u zaferi_ ~u cümle 

31 Alman • ıle ızah etmıştı: 
tayyaresi 
düşürüldü 

Beynelmilel sulh için, boğazlar üzerinde Türk 
milletinin hakimiyeti. en emin çare olduğunu 

anlamak beşeriyetin sulh hayatında 
bir tekamühi telakki olunmalıdır. 

~t~ttın \ nıl,\ c>t 1 clcğlsml. tir. 
~ t{l1 ,.Itu !ardan kendilerine hiç 
ite ~lirt 11'" ~elm'yecej!ine emin 
~la l'r. O hrJde Tilrt.;ye ile 
LS.t b arasında e ki dostluk \"C 

t., 8 ' nsı yeniden 113 flllırrl a-

J mUş:ırUnllcyh ile dostane bir mUllkat 
yapmışlardır. 

Şimali Afrika.da. Alınan sa.vaş 
tayyareleri Tobrukta İngiliz top
çu mevzilerine ve rıhtunlara mü
C'ssir surette hücum etmişlerdir. 
Hava muharebeleri esnasında üç 
İngiliz avcı tayyaresi düşUrUlmüş-

'llo~koua, eı (A.A.) - SOY)et 
i:!tihbarat dairesinin tebliği: 

Be:: ~·• oııcc, lıilthn dıi.n;"' nı!llctlerl, Tiirk slyınıclinin büyuk blr u
ferlne dahu şahit ulmuc;lardı. Bu :ı.ater, l\lontrö mwihedeslııln ı.mz.aJon· 
ma"• n• 'fiırl: uipluıtJ:ı."I inin lı.ıkla.rnu ulh ın.nsn&u1dn. v·e sulh 30lu na 
kalım Pltirmt· .. ı~tlı . J\lontröyo lmdar boğnzla.r, muknddcs TUrk wpmk· 
larıııın .. bc·di hckı;lı;i )lehmt~~lğm kolları arasında dt'ğlldl. Halbuki en 
)8.Dlı de tunlurıınıu, en bih'!.ıK kahram:ınlıkla.rmııu 3amttığuıırz bo
ğaı:lıtrın '.l'urk hlıl<iımranlıgı l\ltuıda ve Tlirk ordusunun dalma. eımnl:ret 
verkl ku\ VPtl altındl\ buluııınası 7.llnırl lıli. Boğar.l:ır, evimizin kapmı 
idi, oııu ancak bb nı: p kapıyac:ıktık \ ' O hiı: bir zaman §U veya bu uğur
da 'l'urk mlJii menfııntll'rl ıh~ırıd .. iş görmesine r :ı:ı olmıy~-tık. 

tı..~~ 1 
t~tıı ngtliz refikimizin bu t:;-0zle-
~ ~ı, lkfkateıı ksstettli;.ri mana· 

1 
~taıı~anuyonn:. Türld)e A'rupa 

~ ~~lııı nırı ı;·,. s,5hıı ında hnrbln 
, ;ıcı ~a. illan! otmal>, harp patla· 
~ c-~ dtrde ira3 eti nhnsını tah
\ olcl ek için İngiltere 'c 'Fraıı , 
~ı_blr ~~ gibi Sov~et Rusya ile ı 
ı\'1lJ, ltifa_.k müzakere ine gfrl~ 
~~t lfatta Potemkin yoldn"-ın 
, ~ :la geldiği zaman iki mem
"4.~ bu{8 rndn yapılncal;; anıa:.ma· 
~~il. U.n teferrilatr teshit olun
~~ \'tici ~osko\ aya giden Harlci-
'4 bir 1ı raçoğlu Şükrünün ora
"ıtıa la'krın yeni rtlnr karşı· 
~ lta~t!'lt teşehhü ün neti-
llııı., bt illa rnıı ehep oldu. Bu-
~~' ita 1'8.ber Türld •c So\'yct Ru • 
~ ltııı l1tşr olan fyl kom~uhık slya
~\htı tıe bozmadı. }~n on defa ""l il er Rlrllf,ri tarafından An
t ~ııce l\lo ko\ a arasında bir bi
llı knrı tnuahed~ i lnızalamal< 

IJ1.j b !;elince Cumhuriyet Hükü
~tı~ unu memnun!~ etle kıılıul 

l l~te b 
~ tıı .. ıı ~gun Türkh e ile So''l ct-
11 te ha~ ara ında'kl münn.,ebct
~t~ .:\Itn olan re mi \'Cı;ika bu. 
ıı:"lla '.l'· aıı - Ru harbi karsı· 
IJ~ R~~rkile bitaraftır. Vr. bİze 
~ l'1i.tld Yor ki Mo ı,o\'a hlikiune
l ~llnı Y~n bu bit anıfhk vazl
~~llı); takdir etmektedir. Acaba 
l' ltctı, dostlanmız So,yetlcrin 
~~lte b «!tffklcri \'e hiç bir §lkli.-
1 .!l\l<(Jv:ıun.nuı.dıklan bir 'azlyetl 
~ttli<t hbkfnnetl ile ittifak ak

t ltıı.;n onra kafi bulamrycr· 
l' . 

&ı \~·rnıs . 
'tı 6ıldur• re~.ikunlzin lldnd fıkra
lcı ltl..iyen: tngiltcrf'ye ~c>llnce, 
k t etrr.ıe~" son hareketlerini ten· 

1 llllıtınıı .ona düsme'Z. 1ngiliz hal-

(Devamı Sa. 4 sü. 4 de) 

Japon va 
Mühim kararlar 
vermek üzere 

tür. 
tlç So\)'et t.ayyar~i düşürüldü 

Helsinkl, 21 (A.A.) - Resmi 
Finlan<tiya ajansı, düşman tayya
relerinin dün Lovi..~ üzerlnP. bom
balar attığını fakat hasar olmadı· 
ğmı bildirmektedir. 

20 Temmuz gecesi, Poloosk • 
Nevel. Smolcnsk. Novograd . 
Volinsk istikamtelerinde muha
rebeler anudane b: .. surette de- ı 
vam etmiştir. Cephenin diğer 
istikametlerinde ve merkezinde 
l>üyük mikyasta harekat vuku. 
bulmamıştır. 

Porvov'un bombardnnanmda. iki 
ev h<i-~ra uğra.mıştrr. 

(D~"amı Sa. ! sü. 6 da) 

20 Temmuıx:Ia. hava kuvvetle. 
rimiz 21 düşman tayyaresini dü. 
şürmüşlerdir. Altı tayyaremiz 
zayi olmuştur. ---<>--

Gazeteler hariciyede 
değişiklik olacağından 

bahsediyor Feci bir kaza 
Hariciy~ nazırı T rabzona terfian giden komiser Tala: 

Bugün beyanatta Giresunda bir kazaya kurban gitti 
bulunacak 

Tokyo, 21 ( A.A.) - D.N.B. 
Yeni Konoye kabinesi bug;m 

ilk defa olarak yüksek askeri 
ve bahri kumandanlarla müşte

(Devamı Sa. 4 sü. -~ <ie) 

Glreeun, 21 (A.A.) - Evvelki gün Terfian Trabzona gltınektc olan 
burada bir komiser muavininin 81Umü Tallt Selçuk adında bir komiser mua· 
ve biri ağır. diğerleri hl\.fif olmak vini bindiği vapurun ılmanımızdaki 
üzere beı yolcunun yaralanma&lyle tevakkufundan bilistifade burada bu· 
ntticelenen btr otomobil kazUl ol · 

1 

lunmakta olan akrabasını görmek i · 

mu§tur. (Devamı Sa. lı ~ü. 5 de) 

Mezardaki define 
Bugün Sürpagop mezarlığında 

fenni usullerle araştırılacak 
SUrp Agop mezarlığında aranmak· aıınam.ıyaca~ını, hattA muayyen bir mıyan memurlardan seçnrneslni rica 

ta olan defineder henUz hiçbir ize mesafe dahlUne kimsenin eokulınıya· ecıccekUr. 
rastlanmamakla beraber, bugün en cağmı söyleıni~tlr. Huna ısebep, llet· Mütehassıs, defineyi bulursa büyük 
mUhlm safhasına girecektir. Çünkü lı>rinin hassas otmasıaır. Çalışma aaha für §Öhret yapacaktır. Zira dün 
bugün, arama fenni usulle yapıla.cak, ıımda vazlfetcn bulunacak olanlar da... 1 öğleden sonra B a k ı r k ö y U n· 

çıkacak servetin yUzde onunu almak 
şartile bir mUtehaSsıs llellerle defi
nenin yerini keşfedecektir. 

hl Uzerlertnde altın, demir ve buna den Moris Matye adında Türk tabii. 

İşte hı.· , ~ıl dnı·c, l\lontr<ıd Turk 6.iyaseti, bu 7.af('rl knldetmlş bu· 

lunıı~ ııı du. 
Mlllı !>;>t·ı hııinıı bu :z..afcrl, ı:u söı.Ierlo ifade P-tınlalcrdi: ' ' \ 'eni boğa:r.· 

tar nıulmvele'ı IJ28 il.enberi )»hl Türk devletınin sllnsotinl 'VC vlLliiğmı 

g;>,,wren bir \'t•ı.ikııJ•r. Bu \'flrl ı lı, h»r ııeydcn e'\.'V'cl lnıdret illıde eder." 
lniıııii, genı' bu munn bııtıe şöJltı demişlerdi: 

' 'Heynelmlll't Rulh için, boğ&zlar üzerinde TUrl< milletinin bAklml· 
ytıtl en ondu ~:ue olduğunu ıınl.ra.mak, beşeriyetin &ulh bayatmda bir 
tekf.ımiılü tell\kkl c-•unmalıdır.' 

tnoniinlıcı lu•<ı ~<" t>V\'l'l M>yledi~ M)zlerin ıso.ooUW. dilnvanm en 
buhranlı devrine ı.lrdlğimlz .,u arUnlerc.tc, bir da.Da. ve bÜWn ~mAnMlikı 
anhyoru7, dıin~" ruılı~ or. 

Günlerin Peşinden: -
Harpte soğuk kanh

hğın ölçüsü 
Askerlikte en mühim mesele: 

lptida hede.fi görmek, sonra me. 
safeyi tayin etmek, ondan sonra 
nişa.ngfıhı ayarlamak. n 'hayet a
teş etmektir. Harp oephc::ıinde 
her subayın ilk vazifesi ateşten 
evvel erlere bu vazifelerini ha· 
tırlatmaktır. 

et.tiklerini göstermiştir. 
Japonlar harp sahasında dilsen 

askerlerin silahlarmı toplıy~ 
tetkikat yapmışlar. Askerlerin 
düştükleri yer ile hedef arasında 
mcsaf e c:kscriyetle 400 • 500 met 
re oldugu halde nişangfilılann 
80~ ~etre mesafeye göre ayar 
edılmış bulunduğunu gönnil§. 
ler. 

Bu tecrübe şunu iSbat eder ki 
harpte soğuk kanlılık hedef ile 
namlı arasındaki mesafeyi mü. 
te madiyen değişen vaziyete göre 
ayar etmekle anlaşılır. Acaba 
cephede mermi yağmıır ;,ı altında 
ilerliyen bir ordu içincl~ bu ni. 
şangahı ayar etmek işinde yüzde 
yüz muvaffak olan kaç kişi var
dır? 

HASAN KUMQAYI 

Surlyede örll idare ~~ ~etle Tüı~riycnin hu"u i :tda b hakkmd~ bazı mülahaza. 
) '!tat 'l'~~lunmağa mUtema~ildlr. 
lı~~IUrlder kendi &eciyeİcrine 
""'l.alal'tıı3 olan 1tlmatlıı bu mülü-

Çok kuv, et il , .e \'fedan- MUtehııııııts bugünkü çall§maaı eıın&· 
(Devamı Sa. 4 8u,, 2 M) ı amda hafriyat yerine biç kimaenln 

ben.zer ne gibi madenler varsa bunıs.- yetinde bir Fransız i,...ı;l8! kendiSine 
rı bırakmak mecburiyetindedirler. müracaat ederek Bakırköyünde de 
HattA mUdUriyeu mUracaat ederek bif define bulunduğunu haber vermiş 
deıfbıe yerinde hazır buluna.cak me. ve ortaya çıkarması lçln kcndlsi.tı.!n ne 
murla.ruı ağıZlannd& altm dl§ bulun. istedlğlnl sormu§tur. 

Fakat harp sahalarında yapı. 
lan tatbikat ~östermiştir ki za. 
birde basit gibi görünen bu vazi. 
fe kolay değildir. Zira harp e
den askerlerin her vakit siper i· 
çinde olduğu gibi cephede bulun. 
dukları yerde durmazlar. neriye 
doğru giderler. İlerledikleri nis. 
bette de hedefe yakla.§ırlar ve 
yaklaştıkc da silahlarının ni. 
şangıihlarını ... yarlamak lazı111-
dır. Tecrübe, en münevver ta
limli askerlerin bile bıında hata 

Bcrlin, 21 ( A.A.) - Lonclra 
radyosu, General Vilson'un Suri
yede örfi idare ilan ettiğini bil. 
dirmektedir· 



• 
lU lMl 

Fatihte bir kamyon 
tramvayla çarpıştı 

li 
Dun en bir telgrafta ' azi]p_ Tramvay yoldan çıklt bir kadınla 

r n Bolivyn'da hazırlamklan 'bir bı"r çocuk yaralandı 
ukuillE't darbesinin keşfi iızcrı-

ne bütun memlekette örfi idare . . 
• ed"ld' v • b"ld" T rd Dun snbah f ıtıhte bır kamyon 
• n ı ıgı ı ın ıyo U· • lu tramva'- çarp şmı.ı: tramvay 
Bolıvya cumhunycli (•erıubı ı ~ ' · ·· \ "kad hT l b' .}Oldan çıkarak bir kndınla bır ku-
men a. sa 1• ı 0 mı) an . ır çlik ocuk vnralnnını tır. 
l'ml 1< ttır ~··tI"?ft ~rezılyn, K za) ı , p:ın 4271 nun rıılı 
ar. uvıı), ATJantın, Şılı ve Pc. k b • Ukll il , ...... foı· O-

·ı "lm'..+" B r b' um)On uz ) c p .. ~ 
nı ı c çeyrı lqdr. 0 ıvya ır mcı Hulusınin idase ır.d olarak 
uçuk milyon kılometre m~rab. Fatıhe doğru gideı hen onUndeki 
ıdır. fö~ milyona yakın nüfu u 45 numnralı !<' tıh Harbı.} 

\ rdır. ld u k 
Bo . d 'lık b 1 k L m\ayının so n on ıw eçme 

ıvya ır meı:n e c . istcmiı • bu sırnd k ıdan diger 
~ r. 30C?0 - 4000 metre yu~lı- h r tnmva) ın ldiğınl örUnre 
_ndckı y lalar memleketin mes birci bir hızlanmıştır. Fakat 
un kıs:nını ti eder gc~em~ ve şıddetl tro.mH\) 

ııin şiddctılf' yoldnn l'rkm•ı;tn-. 

İçinde bulunan Aksarayda Ahme -
diye caddesindo 10 numnralı evde 
oturan Gillşenidcnln dif lerl kınl
mı , Falihte Dersn ıı:ırı sokıı.ğmd.ı 
20 numanıda oturan O. man kızı 

Kamerin kucağındaki 3 aylık ço
cuğu da )<'H~ dU11eıek muhtelif 
) erlı--rinden ~ nrulnnmı tır. Traın
.,. ,>la otobU~ ha ıırn t:ğrnmı • şo. 
tore hu; biı şey olmamı tıı. 

Yaralılar Ceı rahpnşa hn tan<' -
sine kaldırılmıı.;, öoför yakalan. 
mu:ıtır. 

Cokv yUk. • ~aylnlarda sıcak blndirmiı tır. Trnmvn\ı sadame • 
\e oguk ddetll olur. Dağ tut. --------·----------------

Polonya 
icin 

Sovyet istihbarat 
bürosunun 

bir temennisi 
Mv .. ırn,u, 2ı ı .\ . \ .) - İ8Ubbarat 

1 bUrow tarafından neşredilen bOlten 
d deniliyor ki: 

HP.len Polonyıı~ı ıdar" ed n eiya 
gruplar bilhassa general Sıkorski 

Alnuınyanın Polonyanın oll~manı ol 
·duğunu her zaman mUdrlk bulunmuş· 
1 rdlr. Söylendiğine göre, Polonya an· 
cnk Sovyetlcr llirUğlyle dostane mU· 
nasebctler idame ederse mUstı:ıkll tılr 

devlet ol rak rnevı-udıyctlnl idame e· 
Jebllecektlr 

Bitler, Pomcranya, ıllzya ve Gdl 
nıu hariç olmak Uzcre SÖ7.de mh!llakıl 

blr "'olonyıı kurarak, Pownyanın kur 

• 
ar 21' a ?CF r = ,,,,,,,_,,./ 

Montrö ve Türk milletinifl 
vatan 

22 Ttilmmuz \93Q. 
Çannkkaledc ccstırel tepesinde, 

Mehmet Ça\"UŞ Abidesinin etrafında 

binlerce ·rOTk köylüsü, Tılrk hıllletı 
nın val.ıln uğnmdakl c saret ve kah· 
rt1maatıgmı anıyor. Daha bir Un ev· 
vel, ııclılrde nelerdir baaı etini çek 
tikleri Mehmelçiklen bağıriatma lm· 

un ya~lı .anaların. lbtiyar babaların 
Bevlnç göz.yoşhırını görmUış. onlarla 
coşmUjluk. 

Cesaret tepeJılnde. o lunu Çannk 
kale mUdafaaamda kaybeden bır ana 
nm. titrek dizlerini o gilntln verdi· 
ğl ıruvvcUe stlrUyerek gt-ldlğlııl gör 
ınüştllm. Vakıt gazetesine telgrafla 
bildirdiğim ıu eö7Jerl l!Öy1em1Dti: 
"Oğlum bu topraklar için canını ıc 

d., etti , Yıllardır onun yasını tutuyo· 
rum. R~Un o tumun rubu odoldu. 
)lfilerlmlzln bU,vUk b3yramı var bu 

gün. Uu hayramtta bl:ı:lm d" hll!scmlz 
yok mu?" 

• • 
sevgısı 

ıı. nıamı ltm. vl 
Osman. g çml§ gUnl,.rin dıtnt• , 

de ya adığt h.-ıtıralarına o ~ 
ıışmı~tı. ki. s:>ğtıkkanlıltkla: ~ 

Ya. dedı. Koca Mehmet C.... ,,, 
Nob lote ıu lib!denın ,;anın.- P 
ba~lnmışlll(, O bura.in lt>I< bafln• 

r.(l) 
dı. Snntlarcu düşnı ın ıuu ıı 

Ynrolandı, gene )'tlmadı. sf1Abfll1 

land ı , ölUnceyc kedo.r ... " ff 
Osman da burada yaraıanmı~tl 

kat kcndlnd 11 babaetmtyordU U 
\. rnlanmulı:, onun ıçin en r.ab ~ 
hrıdlsı:yd •. Nas\! yorıılandıgtnı !O 

ve şu vahı alınıştım : iJ". 
- Klmblllr~ Bir kur un ı:ıenl t(I 

kullnnıımaz hale getirnı,şti. )leli 
Ça'VU§. beni görilııc ilen atı1d1 

* * • •' 
Dlln. Montrö anıaşmıısı ur. çı.~ 

mast buralarda -00k rnstgelincn 
bır hastalıktrr. ğnç yok gHri. 
dir. Bu ı 11 vrrlerde va.şryan 
h yvanlar süru urG Alpağa ve 

Adliye Vek ilinin 
T etkikler i 1 

Lüleburgazlı bir tarıcısı rolüııU oynamakla i~ de Po 

çocuğun cesedi bulundu 1 lonyıı mlllettnlıı buna. knıımıyııcal,rınl!I 
eminiz. 

Çıınakl<olenln en yüksek tcµesind 
ki Mehmet Çavuş f\blde.'llnln etrafın 
da toplanmıştık. Şehi Mehmet ça • 
vuşla yonyann slperlerdt! yatftn. Te· 
tik çeken Osman, he\•beslnl omuzuna 
vurarak bugünü görmek teın be§ t1a 

ntıik votdan getml~tt. 

kalenin TOrk al"lteri tarafındıt11 tı 
edlliflnin yıldônUmilydll. ~·ıırk " 1, 1 
rlnln v~ TOrk aekerinin TOrk 01~ 
ne verdl~l ölçllBUz hey~ıın ve .e ı.ı' 
düşünüyordum. O za!erl yarat8

11
"" 

yurt hizmetlerini kendilerinin t d ~ 
bir \•azlfclert olarak gö tenneıe 1,1 
ki yülaıek tevazua.. TUrk rnillC:ı• 
yurt fçtn her \'&kıt en büyüle j 
melleri. hatti\. bayatı bahaınn• d~ 
sa dalma "Ye &e\"e ynpabnecc f 

Lamalardır. 
Ahnli amır. Bohvyalılar asıl 

Amerika. yerlileriyle Afrika zen. 
ellerinden ve lbu iki ırkın melez.. 
lennden müteşekkildir. Bütun 
halk memlekette ·erlemniş Is.. 
panyolların toprn. lanndıı amele 
olarak çnhşır. Bolivyadn beynz 
ırktan ins:ı.nlann hnmi · 200 bini 
geçmez. Resmi Ji an İspanyol. 
cadtr. Hall..-m dini katoliktir. 

Toprak mün.blttir, faknt çalı. 
sa.cak kol yoktur. Şehirlerin et
rafında ve az yüksek yaylalarda 
pirinç, ıpa.muk, tütün ve patates 
ckı1ir. Amazon kıyılarına yakın 
yerlcrd kahve. kınakına. bilhas. 
has er kamı ı yeti ·r. Alpa. 
ga ve lamaların vünlerinden i~
tifade cdihr. 

Bolivya maden cih tinden çok 
zengindır. Altın, bakır, bilhassa 
gümü<; madenleri çok zengindir. 
1900 ytlılıda Bohvyn senede 700 
bin kilogram güm· ihraç ederek 
yer vüzunde üçünciilüğu alml§
trr. Bu!!iln bu miktar QOk düş
mu.<rt:ur. 

idare merke"LI 100.000 nüfuslu 
Lapnz oohrldir. 

skerlik hizmeti rn yaş ile 50 
ya aramda mooburldir. Haz.er. 
de ordu mevcudu 4200 kişidir. 
ad ri ordu 4 piy-2de, bir süvari, 
iki toJ>Gu alayından müre'ld..""ep. 
br· 

Bolivya ce.mibi Ameriknnın 
ı sıralarında tarihte büyük 

bir şöhreti olan 1nkn imparator. 
lui!una bağlıydı. Sonra b:ütiln ce.. 
nubi Amerika gibi Jspanyollnrın 
linc d · tu. Peruda İspanyollara 

karşı b lıyan ı ynnlar bir müd
d t sonra buraya da i.rayet et. 
tı. 1825 de General Rolivar'm 
kat'i bir gal besi memlekete i . 
t'kl tini kazandırdı. 

VAK'T 

~'v\ lkt •un lnn lıdnn avn n 
Adli) e Vekilimiz, Hasan McnP
m nc.ıoglu dün ögleacn onrn Ad 
tlycy gelerek müddeiumumi Hik
met Onntla ' 'r saat kadar ı.;öriiı- • 
mu tUr. 

Bu sırada lst nbul 'nli \'e bel 
dı)e r 'si Lutfı Kırd r da dliye
) g imiş VP vcklli zharet etmlş
th Hasan tenemencioğlunun ) a
rı~ Anknm\n dönmesi muhtemf'I· 
dlr. 

Amerika ve Almanya
d an otobüs get irilecek 

Belediye Aml'rıkn v(' Almıın)a 
<lll otoblis yapan firmnlarlıı temns 
ederek memlck timize otobU gı"'-
tirtme~ üzere t büslerde 
lunmm?tur. Alm n firması m m -
leketiıniu- ldstiksiz otobüs verme· 
vl taallhüt Ptmiştir. Beledi\ e ge
rek Amerikndnn vo gerekse Al -
rnnnyadan teklif edilen otolni~lC'ri 
gfltirtecektir. Otobüslerin hlr kıs 
mı kısa bir zamtın sonrn ~urh e> 

yoluyla getirtllecekUr. 

VECiZEL ER 

Uun ab.-ıh Kumkopı dulgnkırırnı Sovyet cfkfırı urnurniyeıri, l'oıonya 
nçiklurmda ger.inen bir kayık<'ı ınllleUnln HiUcı zulmüne karşı :ı;aptı· 
denızd bir erkek en edi bulmu~- gı mllcadeleyl. dalma artan bir alaka 
tur. Sahile çıknnlun ccsedın 16 ve ı1o<Jllukla takip etmektedir. 
vasılnrında Uileburgazın GUndog -
ou mahallesinden Ömer oğlu Ha
f!nna nıt olduğu ve denize girdlğı 
!'ırada bir d hn u )rflzUne cıka -
mı) anık boıhılduğu anlaşılmıştır. 

Hn nnııı ceaedı adliye dok toru 
tamfmdan' mu yene olunarak dPf. 
nine ruhsat verilnıl tir, 

İtalyanın nüfusu 
Berıu•, %1 (A.A,) Romadıın 1.ıı 

vlçrc ajansına blldlr11diğine göre, 30 
ha.ziran 100 de ynpılnn nllfUB sayımı 
O vllı\yctt n ınUrckkcp olan anava· 
uıı nüfusunun 45 209.987 olduğunu 

göstermiştir. 

Ne demeli? 

Osman, gözlerini ı\blde.!cn ııyırmı 

yordu. Kö~·ınıep "Mehmcdin ı;llAh r 
kadllşr" ıliye işaret ediyorlardı. lna 

Sov1Jel Rusya 
Y l Buıga rıstanda 

ve ugos avga • 
mümessilleri Yahudıler 
Londrada veraıye 
anlaştılar tabi 

Londra, 21 (A. ,) - D yll Tel raf tutu 1 uyor 
gazote.sinln dlpJonmtlk muhıırrfrlnc 

göre ~ovyeı Yugoslav dıplomaUk 

mltruıscbctlcı inin yeniden t.uıslnl Sov 
""o f )"ll, 2 1 ( A .A .) - tetanl tıJıınmn 

dıın: 
ycUl'ı' birliğinin İngiltercdeki hllytlk Bır kararname, ruııen yöhudı olnn 

Tiırkçemwn mUı t•kkeb biı hnl- elçisi Mıılskl hazırlamııt.ır ~ı lski eşhasın tedl mecburly tinde bulun. 
de ~itip b lledlğimiz tabirlcrinı Yug08lll\' b.'§vekill l)imo\11,~ ve halen duk!aıı vcrglnln. yüzdcslnl tesblt et
ki) asi olarnk bjr tnkım tasriflerl" Londrada toplanmakta olıın Yugoııınv m"kl dlr. Baba nnası yahudl olan er

sJ.rruf c iz değildir. Kalıp bozu- kabinesinin sair auılaril uzun ·on~ has. yahudt addedilmektedir. Ynlıud . 
luncu mana da bozulur. maıar y1<pmışur. ıer. malik oldukları em\•al \'C cnıllikln 

Dlin bir bn rnnknle).'e ~ylı blı 1 kıyınctl llç mıı ~~n ı~ .. ~;.1 t""uv''- et-Sovyet . Polwıy:ı mlluıkerrlrr ne .1u ... _, """ -. 
başlık konduğunu gördük: (GozU· mcdı.ıı.ı takcllrde • .nzde ylrml ve bu 

mUımit bir tarzdıı devam cdilmekt<'- ~ .rw 
nıUz hep ık kalmalı.) (CIBzU R· miktarı müteca,·ız oımıun hallnııc de 
ı.ık), (açıkgöz) H (açıkgözlü) bi- dlr. )ilzde yıruıl beş nlsbcUnd vergi tedı-
'r r tnbirdiı, Bu labiri (hep) gibi ye edeceklerdir. Kıymellı lklyüz bin *" Canı bıçagım h ınma sapl 1- bir k<'lime il bölemc~iz. D • [ f l 

d ..Trr -...ı -'·) b d 1 d zp oma ar levadnn llŞ.Bğl eml!lk \'C!'gllerd n mu • 
• 6 • ,....,,.n ~ ı ll§ın a o sny 1 f Gözli aı:ık olnınlıyız). (gö1.ü n-

saplnmazdı; dcmPk ki cnnllerin ı;ık durmalı)ız) yerine (gözümüz b d a.ftrr 
1 •t t b 1 d · • l ' Bu kıı ı a.rname. ahiren Bıılgaristırna 

akı muttarı uret e aş nrın n açık kalmalı) dıycrneyiz; dmkU m U Q e eSl 
~ öb ı · "b ti ilha.k ctlll:ııl• olan araziU•' ıneskuıf durmll)'Ot; artma n e l b'l ı m - (gözü aç•k kaldı); (gözü nçık git- ., 

tenavlb bnl Vf' vaziyettedir. Ve tf) ba.ckn bir mnnaya, mahrum devam edı'gor 1 bulunan ynhudilerc de şamildır. 
bu no""beti )apan <:ki il öfkedir. ve mülC'ha ır manasına gelen MA<'ARI 1 'A:'\UA 
Bunun içindir ki hl'l'kcs şiddetsiz b ska bir tnblrdlr. 

1 • 'tid )' e .,.,,.np- Uart>eloıll', 21 C \ \ .) O 1. R ıdapı'!it", ti ( . , ,) - Stefanl a. muame Pyı \'C ı a ı s v r, .. ~..... B:ıska bir şairin bir makalcsm· 
Idardan uzakça bulunmak ıstc>r , de dC' (Dllp gelmesini bilen adam) 50 Amrrlkan diplomatı dlln k am JtnsmıJan : 
şu halde öfke tC\rkedilemc>zsC' hiç tablrı var. Bu tabir, söylenmek IUIJyndan Bnrı lonıı gclrnll'tır. Anıf' Hllyllk bir kısnıı bolşıl\·ızme "'· 
değilse işret bırnkılmnlıdır. Bil. ist.cnf'n mnnn) a uynm?., Dile gel- rfü n d plom Uarı yarın :..ızbonn cra rıall gö teren nsıen yahııul bir takım 

en p:ırlak bir mi llnl w•rnıeltll~ 
.,. 1.1 ~ 

TobruktB 
siddetli 

muharebe 
oluvor 

Hoıu:ı 21 (A ..... . ) - lt ly.ıt ~ 
ııırı umumi knrargfıhının 41 l nııtıı' 
lı tcblığı : 

~ 
2J temmuz geocst l tAlyan Ull') ~ 

lerl, M•ıta daSJnda kA..in ld'ı~ ,., 
tayyare meydanını bQmb:lTdırn•11 

mıolerdlr. 

Şimuli A!rikada Tobru" cepbe51~ 
dlişman ınurrezelcrı tarafından ı"1r 
yan mevzfüırine ya.kln§TTI k için ~..W 
mi.§ olan teş bbUsler sUratlc pusıı r" 
tUlmU tUr. ltnly~ ı ve Almıı.n tal>"~ 
teri, mü t.ahkem mevkide bal ı?~ 
tarı v tahkim ed lmu; meulleri ııot'~ 
bllrdıman etml§tcrdlr. Almıın aV01 ti" 
.) .. releri. Sollumun 11mahnde dilf11ıo
nm lcuvveUI bir avcı tayyareleri '1 
ııuna hticum ederek Curtlaa P. 40 ,ı.. 
pinde üç ı.yyare dU Ormeğ ırıu;.,t 
!ak olmU§lnraır. lngillz t Y1"r 11 
Blng zlye karşı yeni bjr akın d' 
yapmqlardır. ,,,. 

Şarki Afrlkadn Uolch"Cll nııntt' 
smda topçu faally ti görUlmU:tUr ı;. 

Dl rr mıntaknlnrda tebeddül ~o 
lnr hassa öfkeliler için · ret, {)('ak rın mck, konuşamuken konu§mcıyıı dan da Amerıknya hnrelfct l'CI cr.k e hıuı. cnsustuk ve kund.tl\çılığıı ma-

dUriicli bir illettir. bıu lnmak demcktiı . &zan dn IC'rdir Atm nyadakl Anıerl'<ou u plo· bııı hırnkılnıanml< UU're Macnr zabı. _.., 
1 l 'i 1 l> ki ld ' f dn U k d " 21 temmuz .,.ecn~ı . dü .. man toıi.~.~~ * Klm8e dllny muvaffa.kıyctıne (dile dü mck) gibı dedıkodu) <ı mat ıın run yo ye ortc zc " taaı tarn ın n tarassut co me te ır. .. ...., ., 

1 
• .,.. 

mağrur olm:unnlı ve ara aırıı Hoınıro ı mı>vzu olmak dt>m ktlr. ccklerdir. Gerek ltaıynda n, gereks. Budapc~te de Gallc;yulı b r· beş yllı: ıerl Napollyl bombardıman etnı' ' 
sun ıu beytini okumalı : • Tru"ıı şehri Konu m:ı dilimızdP.ki t.alıirlPrlr Almnnyadan ) rılun Amcr lmn dlplo ı '"ahud~ te'\'l<IC ve husual bh kampa dlr. Onbef kl§i ölmilştUr Bunl•~I#' 
muk.ndıtesile p, r\y mın ve cengA.v r ) azı dilimiz zcnginleştlnneli) iz. malları Almnn vu ltaıy ın dıplomnt se\'k "'e orada n-ıpeacdılmlelerdlr. Gı. beşi tayyarelere kal'§ı ml.ıdafaa "'ııt1 

• Pertyamın ııba1181nln sukut etti •ini 1 Bu güzel. ft' kat tıı.lıirlerl geldık- l 'nnı Amcrikadan gt'lıı mcl,te ulan da mo.rldcleriıılı. fıyaUnrını rttırmış kııvvetıerınc mensuptur. Yirını d ıf 
arzun UZU YOZltJIZ, SIZe görecek gün d gelecek.' Bu fA.nf 1 l ri manalanı saclık olnıak bırak- Vcst Point vapurllt- \'RlQltırına dönı>· ohJultJ rın lnn :lolayr bl~k yah11dlıer yaralı vardır. H lk ııakin ljavrantll 

Sizın gazeteniz.dır. Her 

.::::c=e=V='=a=p===V=e=r=e=c=e==k=t=i=r=======d11=n=ya==dn==tıan===v=e=n==hıı==yı=r=lı=b=r==~=t=ır=.====m=a=I=ı,==o'=~=·=~='J=gı==b=i=k=u=ll=u=nm:=:n=h==dır=.=====ce=k=ı=r=ill=r=.========::::::==:=::=:==:::d=e==m==h~k=en=ı=ey=e==v=cr=l=ln=ll=.=tl=1.==:::::::;:::::=='=~=d=~=l=p=ll=ne::::::rt=a=y=et==et=m=ı=at=i=r==:::~ 
T efn"ka numarası: 20 

Sab h i lerini bitirdikten, koğu lardan 
gd n ğlık lıaberlerini topladıktan ve yazı 
lıp cizilecek bir iki raporu tamamlayıp imza 
ladıktan sonra çift atlı faytona binerek mer 
kezden ayrıldı. Biri al. biri duru beyaz besi
li ve güzel iH at yanyana kanatlanan iki 
mısra gibi ilerliyor: nrabacmm ara ıra şak
lattıf:Yı kamçı, havada ahenkli münl Anileı 
'ziyor; h fif bir yokusu nazlı nazlı çıkıyor 

lar; bir yanda alacalı bulacalı tabiat renkle· 
rile gö~e frvkn.Iadc hoı:ı manzaralar çizen a· 
ğaç.lı bir sırt, öte yanda alabi1diC7inf" rrc:>ni • 
leyip ,.,iineşin altında hemen tutuıup yanmak 
üzere imi5 gibi kıpırtılarla kayna an deniz 
vur. 

Ar ~cı }uı..,yvnnları en sıcak milnah, en 
evim)i, en tatlı özlerle anki ok uyormus , 
seviyormuş, öpüp koklayormu gibi bir eda 
ılC' sürüyordu· kamçıyı hr.wadn allayıp ses 
ler cıkanyor, fakat beygirlere dokundurmu 
}ordu. hmet Dündar: 

- Bu ne muhnbbet Ali Ağa... dedi. 
... a ark .. smdan, yahut yamacın öte yanm· 

dan arabayı görmeyen biri sesini i itse bir 
k dmla oynaşıyor un 8a.nacak ! 

Ali, dizginleri bir elind~ ayarhyar k ar 
kasma dönmeden cevap verdi: 

- Haksız mtyım, beyim L Şu .. tlann 
guzelliW"ne bak ... Zaten hayatta sevilecek 
ha ka ne var: ded terimiz de •• t bir, avrat 
iki" dememi~ler mi?.. Avrat gitti, elimizde 
sade at kaldı.. Belki o ba ımnı at~" yak· 
mazi.. 

Arabacı dertli idi; o de ea.act Vedat 
giJir beh1reı k 181 Aslan Rei!! ~ibi ve da-

, ' 
1 
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h. İmralıdakı mahkumlardan bir çoğu gibi 
kadın yüzünden hapisaneye düşmüştü. Bu 
halim selim adam, hnyvanlara öyledi~i söz· 
lerden sevgi ve cfkat dolu yumu ak bir ru · 
hun ahibi olduğu anla 1lan A li, kadın yü
zunden hapı an eye düşmi.işti.i, fnka t kadın 
oldiirmemişti. Ahmet Dündar adada miidür 
1 veya yalnı7. olnrak miitemadiyen bu ara 
ba ile dolaşıyor ve artık A liyi oldukça ya 
kmdcın tanıyordu . Okuması yazması olmı· 
yan. ha it, tahsil iz ve alelade bir köylü idi 
bu; fakat kim bilir na ıl bir hi si vera etin 
tesiriyle onda ~iizelliğe tutkun , asil ve in 
ce bir kalb vardı. A li, Ahmet Diindarı ora· 
bn ile gezdirmeğe çıkardıkça: 

- Siz adayı daha bilm zsiniz, beyim ... 
filan yerden ağaçlann ara mdan den izin gö· 
ri.inü Ü p k tatlıdır! 

Yahut: 
- Filanca yerdeki kavalrklardan giinc

.in ~tısmı seyre dovum olmaz! Helt- su te· 
pelikte gökyüzüne doğru açılmı yelpazele· 
re bf.nzf!ven ağaçların altı ne eridir, ne hoş 
tur! 

Gibi sözlerle lmralıdaki tnbiat şiirini 
o n a kı ım kıcırm, parça parça -farkma va
mr. k veya vennaynrak- tattnmkta idi. 
Memleketinde de arabacı imiş. nenıiryolu 
bulunmıyan, otobüs kamyon servi!'llerinin 
henüz mun taZAm ve devamlr olarak faaliye
te srecmemiş olduğu uzak ~nadolu k~ 

Ja.rmda ku uçmaz kervan göçmez yollarda 
posta arabası işletirmiş. 

Alinin hayatı bu yfo:den hemen hemen 
tamamen ~ehir dı ında kasabaları biribirine 
baP.hwun i~ri biiğrü bozuk düzen yollarda 
geçıni tır; Aii manzarası göz korkutan de
rin yarlflnn kenarlarından ıyrılrp kurtula
rak, çnm ormnnlarının temiz. havqsı ile göğ · 
sünli ı;işirerek, soğuk pınar b:t larmda tahta 
ınasrabn lardan su içip yiireğinin ateşin i se· 
rinleterek ömiir sürmüstür. A nadolu halk 
edebiyatına coşkun, özlü ve asil ruhlu şair 
lf' r kawndırmı olan m übarek topraklar A li· 
nin duygusunu işleyip inceletmi~ v e eözlf' · 
ri'he 0iizelliğin ve olgunluğun asaletini vcr
mistir. Onun içindir ki Ali O rta A sya devir
lerinden itibaren halk kütlesinin ma nevi 
hayatını idare etmiş olan ozanlar neslinden
dir. Bu varndıhsta , bu duyguda. bu düşünce· 
de bir adam elbette ki hir giizcl ltadınr kryıp 
öldüı em ezdi: su halde? .. 

Ahmet Dlindar arabacmm ma<:eraamı 
biliyordu. Kasabadan kasabaya pôt'ta geti
rip götüren ve ağaç altlannda su başlarında 
yanık tiirl<üler diizüp okuyan Alinin şafalc 
lardan . szunıblardan, seher vaktinin bayıltıcı 
tatlı renklerinden ve gecelerin esrarlı karan
lıklarından başka bir sevr,ilisi daha vannı§. 
Tabiat kadar ~ii'zel ve tabiat kadar de rin 
manalı iki sivah uöz. U7.U n Anadolu yolla
nnda: omın hayaline 1'* ~ar ~ one gidi-

lecek yolları kısa gösterir. onu oyalar, avı.J· 
tu rmuş. l leni.ız on dört un beş ya§ında olan 
bu kiiçük evgili biiyüyecek ve Ali onunlD 
evlenecek . iki aile ara mda söz de kcsilmİ§· 
liıkin eloğlu küçiik b

0

üyük dinler mi, batka· 
smm yavuklusu imi~. n ipnlr imi§, ona al' 
dm' cc.lr-r mi? Ali bir giin b itip tiikcnnıeyeıı 
volcu luklanndan birinde köyiine uğradığı 
zamnn köyün delikanlrlarmdan bir ikisini" 
Eminen in p~ine düıtüklerini , kız.ı raha t br' 
rakmadıklannı haber almı~. Cidip bu adaro· 
larJ bulınus. onlarla konuşmuş: 

- Ayağınızı denk nim; b u işin sonı.J 
fena olur : İf silah şakasına dökü lmesin ; ha· 
ber veriyorum, ~iinah benden gi~in ! 

Filan demiş. Yiiziine karşı ses çıkarma· 
mışlar, Ali ertesi gün tekrar bitip t ükenme· 
yen yolculuklarına l'ıkm ış; lakin arkasında11 
alay etmeğe baş lamı lar: 

- Öyle yumu§ak adam silah kullanma· 
~mı ne bilır ! O varsın çe me basındaki kız
lara m:ıni yaksın ... Onun elinden ne gdir! .. 

Filim eklinde ileri tzeri laf etmişler. Ali 
ikinci defa köye geldiği zaman Emineyi 
ortalıkta göremeyince deliye dönmüı ; dört 
bir tltra f 1 nrastınp krzrn 8nasmr babftsmı de 
sıkı~tınnca Eminenin dağa kaldırıldıshnı ve 
belki de namusunun berbat edilmiş olduğu' 
nu ha~r almıs ... Ondan son ra gözüne dün· 
ya görünmemi§, duvarda asılı d uran baba· 
dan ka lma martini omuz'9yıp Emineyi ka· 
çıranlann pqine dü§111Üf. " Dur, otur, yap· 
ma, etme f." ıdclinde akıl verip önüne geÇ· 
mele isteyenler oldukça : 

- Kızda gözüm ~almadı : ben artık 
yemem ... l.Mcin o neımue düfmanlarını d1J 
Mi btra&arwyamğım~ roe..n,, Tar) 
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Geçen perşembe aünü konan narkı 
değiştirmiya lüzum görmedi 

1 
toplanacak 

Ölen profesör Ziya Gün'lin üni
versiteye tebcrrü etmiş olduğu 

servetin ta~ini !cin vnkrf senedin-

Fiyat murakabe komisyonu, dün kcndc kilosu 2 kuruş iken hu yıl 
gecen perı;eınbe gilnü kabul cdI- -yani peI1iembe günü kabul edi
len yeni odun narkı ctrnfmcL-'l. va· len yeni nnrka göre- 2,5 kunış 
ki neı;riyat üzerine odun fJyatlart olmaktadır. Bu hale nr.zaran mUs
mevzuunu tekrar cl0 alınış ve fi- tehlik. pcrnkcnde odun sn.tın alrı
yatlan bir daha gözden gccirmiş- ken 11.dlo lba3ına 20 para fazla öde-
tir. yecektir. 

Verilen malumata n:ı.za:ran g(" - ı Hu hesaplardan sonrn fiyat mı!
cen Bt'ne odunun nakliye ücreti çe- rakabc ıkomlsyonu bir bç gUn cv
ki başına 90 ila ı 00 kuruş iken bu vcl müstehlığin aleyhine olarak 
sene bu rakam, 180 e çıkmıştır. , verdiği karan dcğişilrm<'.'k ltizu -
Geçen sene toptan vP perakende munu duy:ınamrştrr. Çekisi toptan 
odunun çekisi aras·nda 105 kuruş I 4301 perakende 560 kuruıı olarak 
fark vnrlten bu senP bu fark yal- teshil C'dilE'n ) eni odun narkı ip· 
nız 25 kuruş iliıvcsile 130 n ı;ık • ı ka cdılm i!'lür. 
mı..,tır. Geç<>n sene odunun pern-

z o 
il .. 

n 
ünivers::a 'a bir program hazırlandı 
Öntimtlzdeki peı'flembe günU Lo· 

zan z..ı erinin 18 inci )"lldonUmtl -
ailr. Bu mUnasebetle üniveı'Sit t d•" 
ve bütün halkcvleriııd" mcrnsinı 
yapılacaktır. 

Başvekil Hefik S!l) 'a ıln vekil
ler ve saylavlar toplantıya d:ıv<'t 
C'dilmişlcrdlr. lJ crasime sıın t 17 
de Şehir bandosunun çalacağı is
t "klat marsi)le başlanacak, biHi.hı
rc rektör Cemil Bilse! "Loıanı ni· 

Komşusunu öldürenin 
muhakemesi 

Birkaç @n evvel EyUpte, lco~u· 
sunu bldilren Velinin muh:ıkemesine 
ikinci ağır eczanın işlerine bakan bl· 
rincl ağır cezada devam otunmuş, 

katil mUdafna gah!Uerl göst rdiğin • 
den bunların celbi için muhakeme 
başka bir güne bırakılmıştır. 

Tünel, bir müddet 
işleyemiyecek 

Tünelin mevcut kaY'ıslnn eski
miş olı.luğundnn ağustosun on be
~indcn itlb::ıren tlinel seferleri 
li muvakkaten tatil cd lecck, ka .. 
YL~ geldikten sonrn tekrar sefor
lere ba§lanacaktır. Amcrikad:m 
sehrimize gönderilmek üzere iki 
lfincl knyu;ı hnzılanmL~tır. T-ilnel
dc çalışan 20 memur tramvay \da
resine devredilecektir. 

-30-
' Seniha kendini toplamağa ça. 

Jıatı .. 1 nciye döndü: 
- Bir ~Y dcfil kızım .. Bil" 

uf ak ve geçici asabiyet. 
İnci temennide bulundu: 
- Geçmiş olsun €'fendim. 
~enihn izah ettı: 
- Te.,~!tkür ederim kızını .. 

Hakkı bir iki gündfr sinirli. Çok 
çalışıyor da. Yorgunluktan ola • 
cak. 

Sustu.. Sonra lncinin gelme -
sinde bir mana olacaktı .. 

- Bir şey mi istiyecektin yav 
rum? 

- Evet efendim·. Beybabamz 
sizi görmek i3tiyordu da. Onu 
haber verecektim. 

Seniha !birdenbire kendini to
parladı: 

- Çok iyi aklıma getirdin !n. 
ci.. bu büyük sevinci Hak'kının 
münasebetsiz münakaşasile u -
nutmuştum ben.. Nerede şimdi 
kendisi, odasında mı 'bekliyor? 

- Hayır efendim .. Bura.ya ge 
lccek. Kendisini birkac dakika 
beklemenizi rica etti. · 

Seniha sevinmişti. Baba~iylc 
konuşmak sinirlerini yatıştıra -
caktı. 

- Peki kızım, git söyle, bek-
liyorum. 

İnci çıkarken: 
- Başüstüne ! 
Dedi ve çıktı. Arkac:ından Se. 

nilıa seslendi: 
- Fakat burada gördiiklerin 

ve duydukların hakkmoa bir şey 
sövleme sakın. 

İnci dönerek cevap verdi: 
- Merak etmeyin hruımıe. 

fendi. 

1 çin kutluyoruz?., profesör Tahir 
Taner (Adli b:ıkımdan Lozan), 
profesbr Mckki H.ikmet Gelenek 
(.Avukat gözüyle Lozan), Ordu 
mebusu Ahmet llısan Tokgöz (Ga
zeteci gözüyle Lozan), hukuk fa
kültesi talebesinden Sabi.ha Ate§ 
ve Muzaffer Erer (Gençlik gözfiy
le Lozan) m vzuu elrafmda !birer 
söylev vereceklerdir. 

Bir belediye tahsildarı
nın mu!1akemesi 

Belediye tahsildarlannda.n Ce
mil ndmda biı isi geçenlerde zbn
metine 438 liro geçlrmls, tevkif 
olunarak asliye ikinci ceza mnh
kcmesinc verilmiştir. 

Cemilin dün muhakemesine 
başlanmış, suçlu mah'kemede de
miştir ki: 

- Para) ı zhnmntime geçirdi -
ğim doğrudur. Zira o sıralarda 
karım ,.e çocuğum hasmlanmıştr. 

Param yoktu. Sarfcttim. Cezama 
razıyım.,, 

Cemilin muhakemesi başka bir 
gUne bırakılmışt:r. 

Ticaret Vekili 
Ankaraya döndü 

Cumartesi günü f.'hr.mize gelen 
Tlcarct Ve.kili Mümtaz Ükmen ile 
i.n§c umum müdürü Suit Rnuf Sar
per, Ankaraya dönmüşlerdir. 

ne bir kitap alarak koltuğa o -
turdu. Baba!!ınr lbc-J<liyordu. Fa. 
kat kafa.sının içi karmakarışık. 
tı. 

Hakkının kıskançllğı, Kaya -
mn salondaki biraz da münase -
betsiz hn.rclrctleri. kendi şımarık 
iığr, ıniina.kaş::ılan hepsi bire;- hift 
rcr gözlerinin önünden gıeçmeğe 
baıŞladı. Babasının kendisile gö. 
rüşmek istcyi~indc takıldı kal • 
dı. Gece yaı ısını iki Aaat geçe 
xonıısaca.k ne olabilirdi? Göriise. 
oekleri mevzu ibu m.dar ehem . 
miyetli bir mesele miydi? Baba. 
H yorgundu. Banyosunu alarak 
yatağına girecek yerde Senihayı 
anı.ştıı;ı."'ınsı ve bilhassa yal mz o~ 
!arak görmesinde ne gibi mfüıa
lar gizli olabilirdi? 

H<?r sual ~mfasınıdan geçtikçe 
merakı bir kat daha kabarıyor 
vo sabırsız!nrunağa başlıyordu· 
Nihayet dışardan ayak sesleri 
duyuldu ve !babası :Mahmut Bey 
kapının önünde göründü. 

Mahmut Beyin rengi soluktu. 
Yol yorgunuolduğu halinden bel. 
liydi. Seniha yerinucn fırla<.lı ve 
babasının clini öptü. Mnhmut 
Bey kızını 'kuculdndı: 

Senihn <'lcrhnl aynanın b~ına 
geçti. Saçla·rım düzeltti. üstüne 
başına bir çeki düzen verdi. Eli. 

- Nasılsın 'baka •rrn Seniha .. 
Bir buçuk <yd1r göreceğim gel. 
di. 

tle gösterilen tenfiz heveti yakın
da bir 1oplnntı yapa aktrr. Senedi 
tanzim edc>n noter, heyet azalan· 
na senedin birer suretini gönder
rr h;tir. Tayin edilC><.•ck bir günde 
heyetin huzurunda t.iikim marife. 
tile Emniyet Sandığında mrrhu -
mun kıymctıi evknrım ve p~ras1 • 
nm bir kısnımı havi bulunan ka· 
sn açılacak \'e servetinin hakiki 
rr.lktarı tayin edilecektir. 

ırınlann teftişi 
Lutfi Aksoy Anadolu 
yakasındaki fırınları 

kontrol etti 
Beledi~ e reıs muavini Lutfi 

Aksoy belediye iktrsat i itti mli
<lürlide birlikte dUn Eı enköv Fe
nery~lu, Bostancı, Kadıköy, ·Üskü
dar ve KISikh S<!rntlcrindeki ek -
ınek fırınlarını tofti3 etmişlerdir. 
Rısıkh ve Krzıltoprak semllerin -
deki fırınlnrm son karara gör~ 

ekmek imal etmedikleri göriı.lm-.ş 
tilr. Yeni karara göre> buğday yüz· 
de 60. arpruım do. yüzde 40 olına
sı icap etmektedir. 

Bu fırınlar hakkında takıbat 

yapılacaktır. 

ihtik" rdan 
Bir elektrikçi ile bir 
bisikletçi adl:yeye 

verildiler 
Fiyat murakabe komisyonu, dUn 

kil mutnt toplantısında Yoyvoda 
ca.ddcsinde (Nur Elektrik) mağa
znsı sahibini adliyeye vermiştir. 
B.ı müessesede 6 liraya satılması 
Iii.zım gelen merdiven otomatlkle
ri 25 liraya satılmıştır. 

Bundan başka dün, Taksimde 
Ii'erldiye sokak 17 numarada Alıı.
ko Lazaro adında. bır bisiklet sa
tıcısı adliyeye verilmiştir. Lô.zaro, 
50 liralık • bisikleti 75 Uzerlnden 
satmak ve tanzim ettiği faturala· 
:ra 50 lira. yazmak suçundan adli
yeye verilmiştir. 

Mangala düşüp ya an 
çocuk öldü 

Orta.köyde ı·efah sokat'Tnda. otu 
ran Hakkının bir buçuk yafiIIldn -
ki kw Nermin bir kaç gUn evvel 
mangala dUşerek yaralıı.nmıJi, Et
fal hastanc'!ine knldırılmı. tr. 

Ne.rnıin dün sabah hastanede öl
mUş, cesedi adliye doktoruna mu
ayene 'ettirilerek defnine ruhsat 
alınnu""Ştrr. 

Seniha da bn;basınn sn.rıldı: 
- Görüyorsun babacığım .• 

Hamdolsun sıhhatte ve neşeli -
yim. 

Mahmut :Bey scvinmi~ti. Fa
kat kızının neşeli olduğuna pek 
de ina.nmamı~tı. Çünkü ~özleri. 
nin aklannda bir hafif kırmızı . 
hk vardı. Bu da iki ~yden olur_ 
du. Ya yorg-unlu'ktan veya ağla
maktı:ın .. Mahmut Bey Seniha . 
nin ağlamıs ola<'nğma ihtimal 
vermiyordu. Böyle bir .:ebcp or. 
tada yoktu. Fakat yorgun ola • 
birlirdi. Çünkü gecenin ibu saa -
tinde aykta bulunması güzel bir 
delild;. Düşündüklerini sakladı: 

- Maşallah diyelim y~ı.vrum. 
All!lh n~ooen ayırnıasın. Bırak. 
tığımdan dahn gürbüz ve renkli 
buldum seni. Neler yaptın lbakn. 
lım ben buralarda yokken.• 

Seniha durmadan anlatmak 
istiyordu. 

- Pekaz gezdim, bol bol mL 
safirim vardı. Bu arada briçi de 
o.dama.kıllı öğrendim baba. 

Mahmut Bev ilerledi. Bir ka
napeye oturdu: Senihayı da ya • 
nına oturttu: 

- Demek ki bundan oonra ki 
briG partilerimizde bulunacak • 
sın? 

Seniha önüne baktı: 

S - YA."Al'!. ':'Z Tf"Ml\IUZ l!>:U 

Ankara, rcdyosunun derdi bU
yüktfir. Zaten herkesin karlljtığı, 
lterkcsın kendinde lılikUm ver
ınC''r, mütalea yürütmek, tenkit 
c tmek hakkını gördüğü hangi mil-

i ~scnın derdi büyük olmaz? ... 

Aın sıra gazetelerde çılrnn, bu 
..ırlil yazıları okurum. E:imi sazın. 

elan, kimi sözünden dem vurur. 
~plkerle1111 sc ... Icrlnc, tPlfı...:fuzları
•ıa var.ncayıı kadar, dıdiklemrdik
ıeri yer bırnkmı,·or'::.r. Herke~i 
memnun etme-n n in•:cansızlıf.1. 
o!r mliteanfC'dir. 1n..cıan İnsan, kcn 
dini hesaba katmasa da, kendi ruh 
ve vicdanının, k ndi zevk \"e ih· 
tirnslannm homurtularına kul:ık

larını tıknsa do yıne başa çıka
maz. Sağdan, soldan, önden aı·kn
dnn mutlaka biri hnykırncak, te
pinecektir. 

Ankara radyosunun bir başka 
derdi de, memleketteki zevk te
zadını kurııtlamak zorunda kalma
sıdır. 

TürkiyedP ana kalabalık, c>zici 
yığın, kendi ı adj osundan, kendi 
sesini, öz musikisini dinlemek is
ter. 

"BC'toven" i, "Şubcrt., i, «Vag
ner» i dC'ğ;ı: "Dt>dl efendi" yi, 
"Itri., yi, Ş~::lr, Sadullnh, Suyolcu 
Mehmet a~aları. Hacı Arif, P...ifat, 
Hnslın, Şe\'ki Beyleri dinlemek; 
hem de memleketin en usta sazla.. 
rilc, en olgun seslerinden dinle
mek sevdasındadır. Bu sevda,' yal
nız "mnntık,. a riim olmaz blr hls 
meselesi de sayılamaz. Yuknnda 
bahsetti<'!imiz "una kalabalık" 1, 

sakın bir kara kalabalık san..-nayı. 
nız. 

Hayır, bu büyük yığın, mcrnlc
ketinıizin oyru zamanda hem ek
S<'riyclini, hem do münevverlerini 
temsil eder. 

Onlara göre. b:ı ka topraklann 
diihilerini Tilrk rndyosundan din· 
lcmekte fnycia. yoktur. Kun 1ster
se, makinesı.nin dtiğmesmi çevi -
rir, ibreyi kadrnn iıstünde dol -
1ıra dolııRtıra Rus, Alman, 1t.al
vnn merkezlerlndf'n birLı r. tirir. 
Tepeden tırnağa kulak kesilir, din· 
lcr. 

B.raz fntln mUteassıp gibi görü
nen bu fikrin muarızları da, nla
turkn)-ı cck'.~tırmekle hmçlannı 
nlryorlar. 

Baslarken de söylodını ya, An
kara. radyosunun derdi bUyüktür. 
Yuı ttaki her iki cereynnın na.hzı
nı yoklamak, her iki tarafı da mem 
nun etmek için didinip duruyor. 

Fnkııt baz3n galiba dalgmlık e· 
eeri olııca.k, çok garip şeyler yap
tığı da oluyor. Mesc%: Snn.t a.yn
rı verirken: 

- Gonga vurulduğu zaman sa
at tam on dokuz buçuf,u otw: dört 
saniye geçiyordu. 

Gihl tuluu1ıkfur ya.pıyor. 
Saniye ölçüsU, bel.Jd. zamann 

verilen ibir kıymetin üadcsidir. 
Anın han i ""'at ve \hangi eaat sa
h ibl ibu il vardan istifndo edebilir. 
~aa tl r · mizd gerçi bir saniy~ 

müşircsi vardır. Fakat dakikanın 
Jıa.ngi saniyeden başladılhm kim 
bilebilir? 

Hakkı Süha. Gezgin 

GONDEN GONE 

• STA?\"'BUL ekmeklerinin kail· 

1 tesl ymıidcn dcğlj~yor. Buğday 
nisboU ço~ltılıyor; çnvdar kaldırılı
yor 

Bu mevzu etrafında ııo~muza ı;i· 
den ba§lıca hu~iyet, belediyenin 
ve diğer altıknlı mııl:amlnrm, demek 
mescıesindc gayet hesaplı, korekt 
ve htı.diseıcrc dakikadan dakikaya 
denebilecek bl.r hn.ssııslyctle uymak 
JmblllyeUni göstermekte olmaları

dır. Yani, blr §eyin Uzerindc sapla· 
nıp kalmıyorlar; icap cclcr&e daha 
mUsatt olanını meydana geUrmckte 
zcrrc<'<ı tereddUt etmiyorlar ..• Bu ba· 
kımdan, l§in içindeki hllsnUnlyet ve 
hnlln:ı mcnatilni gözetme kaygusu, 
daha baştan göze çarpıyor. · 

Ekmek!... Şu ınUbarek nesneye, 
ne lm<lar yerinde olarak "aziz" sı

fatını verml17, A.detn huşU'ia "nl· 
met!" demişizdir... Kıı~rmış mah· 
eullerini hc>nUz vitrine cı.zmlş bir sı 
cnk fırından burcu burcu tilten 
o r;Uzellm el':mek kokusunda • zn· 
man olur · hlcbir şeye de~llmez 
kıymet, iştah ve hayatiyet buıuruz. 

- Eğer sizi sıkmamış olur -
sam. 

Mahmut Bey güldü: 
- Senin meclisinde hiç sıkılır 

mıyız Seniha.. Bunda şüphen 
var mı? 

- Hiç olur mu babacığım, 
şaka olsun diy~ söyledim. 

Biraz O.urdn ve lfı.fı deği~irdi: 
- Ya siz nereleri dolaştınız 

baba? Neler gördünüz? Bunl.nrı 
anlatacaksınız elbet.. 

.Mahmut beyin bakışlarını bir 
düşünce kapladı: 

- Çok dolaştım. Buradan lz
mire gittim. Oradan <la Ankara. 
ya uzandım. 

Seniha babasına sokuldu: 
- Yiyip, içtiklerinizi soracak 

değilim ba:b:ı, gördüklerinizi an • 
latmamz kafi. 

Mahmut Bey da\dI: 
- Ben de onları söylerncğe 

geldim kızım· 
Senihavı merak sarmıştı: 
- Din"liyorum balıncıt:rım. De. 

mek anlatm:ığa değer tarafları 
var bu seyahatin .. 

Mahmut Bey Seniharnn elle
rini tuttu: 

Evet kızım. sana 1>ir zamanlar 
bazı şüphel-arimden bahsetmiş -
tim. 

Senih:ının cam sıkıldı: 
- tıahi 'babacığım, yinP. onfar 

mı? 
Mahmut Be Sen.ibanm elleri. 

ni olr~yorclu: 
- Bu sef cr iş ciddileşti ve a. 

rndığım hakikati buldum yav -
rum. 

Senihayı sıkıntı basmıştı: 
- Yine iç sıkmtısı baba .. Yine 

mi Hakkının ihaneti ve Hn.1-.kıyı 
bırakıp burudan habersiroe uzaı'k· 
laşmnk mücadelesi· 

Mahmut Bey ısrar etti: 
( Devam1 var) 

Ekmek, d:ıha çocukluğumuzda, 

kulağuıııza çarpan ilk c.arkılıı.rın. 

ninnilerin mev::uudur. 
Hele bir dll§UnUn! 
Benim yaşımda olanlar, blr iki 

nesil daha sonrıılıırma varıncaya 

kadar hep §U ninnileri dlnleınl§ de
ğil midir: 

Den lıı;ler, den; !er 
ltırk fırın ekml'I.• ,·cm le.r 
"Dalıa da "-nr nu" ~uılşlcr! 

Ekmek üzerine bu kadar d:.ı mck· 
llğlml.zln, bu k:ıd:ır fnzııı ekmek 
yememizin sebcbl de, beliti böyle, 
daha çocuk y~bnmız~:uı. "ekmek 
k!.iltUril" De yctlştirilınlş olmıınmı-

dır IIIKMET l'llÜNIR 

Uc lokantacı 
~ezalandırıl 

Şişlide übidei lnirnyct cadde • 
sinde içkili lokanta işleten, 1spi. 
ro, Dimi trl ''C Gaı b1sin dükkiınln
rmm pis oldukları görUlmllş, üçti 
de ceaalnndırılmıştır. 

Altın fiyatı 
DUn de bir nltmm fiyatı 25 liru. 

25 kuruştu. 

1 . 
Şehrlİniztle bulunan Dahiliye Vekl· 

li Faik Oztro.Jt dUn Yalovayıı gttmiş"
tir. 

• Fatih yollannm inşam için bele

diye ouı.çcsınae uıllSl.Sa• aynUIUŞtır. 

Tram..-aya amut olan ~Uttın yoJlarm 
hepsi tamir edllccektir. 

• Hallç !daresintn tasfiye işi bir ay 
içinde ikmal edllecekUr. TaGfiye ho
yeU dUndcn itibaren faaliyete geç -
mlştlr. 

• lstnnbulun ağustos ve eylül ayin· 
rmdakl knhve ihtiyacını kn?'§ılnmak 

Uzcre yenll'lcn İstanbul ndına 1500 Çlr 

val kahve veri!nıl§tir. Eu kahvenın 

mUhlm bir kısmı scrbcst sa.b§:ı. veri· 
ı~cektir. 

• Beşlkta§ Halkevi temsil kolu, 
Kayseri, Sivas ve Ankarııda temsil 
vermek üzere dün akµm şclırlm1z -
den hareket Ctml'}lerdlr. 

• TUrk Armctısrler BlrUğtntn .sene· 
lllt kongresi dUn, yapılm.ıııtır. Kongre
de, birliğin bir senelik faaliyet ra. -
poru oltunmuş ve bazı ınUruı.ka.şalıı..r

dıın sonra kabul cdllml§Ur. 

lvirmı •ıl evvelki Vakı 
22/'7/9%1 

İstanbulun istihlaki 
Geçen sene llmıınnnıza vunıd edat 

mall:ır içinde !stanbulun lstllı· 
11k ettiği miktnr lS715M4 Hko olup 
!lıtanbul hıılkmm verdiği para 6089187 
Urndrr. 



Çuderosla 

Londraya 
gidiyor 

Bıraktıkları 
yerleri 

i Mütte iklerin· ı 
1 

yakınşar taki ' 
vaziyeti 
düzeldi 

:!\luğln, 21 (A.A.) - BugUn bura· 
da birisi 1.30 da dlğerlerl do ıı;so 
ve onu takip eden da'klkalardıı o\mak 
Uzere altı yer sıırsnıtısı olmuştur. 

Bunlardan Uk Uç yer ıınnnııtw ~d· 

deUl olmuııtur. Hasıı.r yoktur. 

Kolombiya 
Amerikanın harbe 
girınesine muhalif 
Boğotn, 21 (l ... A.J - Kolomblya 

mmı bayramı mllnıuıcbCUyle okuduğu 

bir mesajda Reisicumhur Edouardo 
Santos r;öylc dcml§Ur: 

Laııdra, !l (A.A.) - Cörtll tara· 
fnldan Yunan Kralı Jotj3 gönderilen 
bir mesajdan anlaş.ıldığm:ı gore, km· 
im ccnubt Afrikadan 1ngiltercye ceı· 
mcsl mubtcme.ldlr. 

Ç3rçll, Etenler Krıumın manevi kuv 
vcU hiıkkında duytıuı'!u hayranlığı iz· 
hat ettikten sonra mcssjında diyor ki: 

Zllrlh. 21 (A.A.) - Tnbunn gaze
tesinin §3rk cephesinde bulunıın mu;. 
habirl, yazdığı bir mnkaıede dil; .. 
manın ber geçeceği yerde her şeyi 

''Muzatter olmo.k vey& ölmek kara tahrip etmek hususundıı tnklp edilen 
rmı vermiş olıın lngiltered size en Sovyct slyasetliıln ne kadar tam olıı. 
hanı.rcW hUstıU kabul gti.stcrilecekUr. I rak tatbik edildiğini anıatmııktadır. 

Yunan Kralı da Ç<Srçllo fU mesajı Her ne kndar blr kaç sıU\h ve iplik 
gfüıdorml§tlr: fabrikası kısmen hasara uğramışlarsa 

"Sizi ve lngUlercdckl dlğer birçok dıı. Smolcnsk bu s~yascUrı bilhassa 
dostlarımı görecceimt zannediyorum". kurbnru olmuştur. Sovyet Karcllsınde 

İngiliz Hariciye Nazın Eden de Sovyet Ruslnr bUtUn ıchlrıeri hAk Ue 
Yunaa 13aivek1U Çudcrosa gönderdiği ycksruı etmişlerdir. VnrtaUacdıı sen 
l:Jlr ın jdn kcndlsUtı yakınd:ı U>nd· llk l!ltlh 11 29 bin tonu tn:ıan meşhur 
rada görUŞmek anusunu t.thar etmlş Slemcns 'Martcn çelik !abrlkalarmdan 
-re bu ğörUsmede mUŞtcrek harp gay- gözUkUr hlçblr şe~ kalmamıştır. 
~Ucrinln idamcsi lçltı almııcak mu • Muhabir prk cephe.sinde yağmurla 
temmlm tedbirlerin mllzııkere edile • nn başladığını bahis mevzuu ederek 
cıettıno telmih etmijtır. diyor ki: 

Çuderos verdiği cevapta bu teklifi "'l'nnrnız ba§ladıgindan beri ilk dr. 
mcmnunlyoUe kat§ılııdığını bUdirmlş· ta. olnmk g:tddetU ynğmur fırtınaları 
Ur. ba,ıılamıııtır. Şayet yağmurlar devam 

F 
Komünistlerin 
tev ifi evam 

ediyor 
Lori4ra.. 21 (A.A.J - on: 
Geçen hıı.fta Partste 1200 komtln~t 

tevkif edilmiş. 52 gW1 gıızctc meyda.. 
na çıkarılml§. soo.ooo beyanname " 
200.000 rlsale imha cdllnıi§tir. 

Dıı.rlanın vcrın!D olduğu bir etnlrle 
St. Nnzntre St. Malo, VWeneuv Te St. 
Georges belediye rntıılerl azledllm~ 

lerdlr. Bunlar bir mUddettenberi sol 
ccııab lehine yapmakta oldaklan fa
aliyet dolay:ıs!le nezaret altında bu. 
lunmaktaydılnr. St. aeorgeıı beleuıye 
reJ!!l on sekiz ay hapse mahkihn oı. 
~tur. 

1 r 
ingiliz 

·dominyonun
dan ayrıhyor 
Londm., 21 ( • A.) - B. B. C: 

CCnubf Afrikadnld Japon tebaala
n memleketlerine dönmeğe h~ 
zırla.tıryorlar. Japon sefareti bun
lara hareket ctnıelerl tavsiye e
dilip ~ediği sorulduğu zaman 
cevap vermemektedir. 

Atıantik limanla.ritıdan hareket 
ed n ıo Japon vapurunun Panama 
kanalından geçmekten vazgeÇcrek 
Kap yolu ile dönmelert bildhil ~ 
m.lşUr. 

Lübnan 
Başvekilinin 
beyanatı 

edecek olursa kolayca b:ttaklık hail. 
ni alan mmtııkalarda Alman motHrlU 
kıtnıarmm ileri harekeU en tıUyUk 

m~kUlht kat§ısrnda bulunacaklardır. 

inhisarlar V kili 
Kars'ta 

Ktırs, 21 (A.A.) - GUınrQk ve İn· 
hisarlar Vekili Ralt Karndcnlz bem· 
berinde gUmrUk mı.ıh faza kumandanı 
General IA'ltfl Karapınar ve mniyet • 
lcrl olduğu halde dUn Keğızmıınd n 
bunya gelmiş vali ve belediye erkt\nı 
tarafın6an karşılanmıştır. 

Fin parlamentosu re
isinin müthim bir 

nutku 

F'"n"' 
v 

HehlııJd, 21 (A.A.) - Fin parla. 
me.ntosu relsl Asklln. Söylediği bir 
nutukta ezcnrnıe d.:mtıtlr ki: "Şlmd. 
ki harp bundan C"\'VClki harbin bır de
vamıdır. Zlnı. Mo.skova ırulhllnU takip 
eden devri li'in halkı için hakikat. 
li muvatlaldyetU. B u g U n 
FinlAndtya artık yalnız d ğlldlr. BI. 
naenaleyh FinHl.ndlyruım doıh"u olan 
davasını nihat za!cre lmd::ıı götUrebU. 
mesi ümidi me\'cuttur. Artı!~ I<"inlfuı. 
dlyanın sclAmetlnl tehdit etmlyecek 
bir hudut tesis etmek IAzımdır. '.F'in 
halkı, WyUk bir FinlA.ndlya hUlyaıımı 
tahakkuk ettir~k arzusunda değil. 

dlr. Biz ancak, bize ltızıın oıan hayat 
ıl'!a.hıısını temin etmekUr. 

Dostlarımızla iyi 
anlaşa m 

(BM tarafı ı incide> 
LondrD,. 21 (A.A.) - LUbnaıı b;ı§- z bir llU mruuı lın ı glrt ilmiş 

vekili Nakkq, Taymfs gazeteslnln hayat \e memat mücııdclcsi 1 tn-
muhablrine dem~Ur ki: de ortaya tddığmı h~r ha16 an-

LUbnan, kendl81ne ko~ olan dev. lıyorlar.,. 
lctlcrle lktls:ıdt blr camla hnllnı1e ya. u ikinci fıknı 'l da daha açık 
şnmak lllz!.!munu müdrik Ur. Bu dev. 

1 
tabirlerle lfıuleytı cntı hm: "ingl

leUer araııı bir gümrük birliği ve) a Uz bükfuncU TUrktycnln içinde 
iktlBndl bir tedı.:raayon te~klli mllm. bulunduğu hu u i nh\'nl , . eraiti 
kUnBc d~ camiayı teşkil edecek dev.. tn4!,dlr ed eck mevk1dedlr. Onun 
leUerln slyns1 i&Uklft.llnln tam olarak icin T.ürJdyenln h diselcr karşı· 
muhafaza cdllmcsı ııarttır. sında t.uldp etti~rf siyaseti t.<'r-1 it 

Faydalı bilgiler: 
etmek OllD dfümıez. J."nkat crbest 
dil llnccU olıın \C i lerln iç ylizU
nU btlmlyen tngtıiz hnlln nmsınıla 

Süt nasıl muhafaza Türldycntn bau lı rekctle.rl hnk-
edilir? kmda tenlddc benzeyen millahaza.

lnr erd dllm ktedlr. Eiter Tür"ti. 

Karadeniz ve Kafka ya 
n n kontrolünü elde 

etmek suretile 

Irak ve ir a kadar 
ileri ebilirl r 

l..onc'lnı, 21 ( • A.) - Sunyede 
muha.santatın kcdlmesl ve muta -
rekenin bir samimiyet havası iÇiıı 
de lmzalanmnsı üzerine mUttefik
ıetir. yakın ~arkta.ki vaziyeti dil • 
1.elmişUr. Suri •enin stn\teJik va 
zlyetl çok mUhlmdlr. Mc>sc>lfl bl.!
gilne knda.r bUyUk bir lchllke tcs 
kil eden Kıbr şhiıdl !ngllt~renlıi 
ileri me,zilerliıden blH olmuştur. 

Almanlar kin 11 ilk ve İran ye. 
lu knpatıl~tır. fı lmnnlnr ancak 
Karaden~ ve I"nfkn yanın kontra 
lunu eld etmek surotlyle lt aka 
ve lrıı.na kadar Herll_y ehlllrlcr. 

Ay'hi znmandıı TUrki~ enin vnzi. 
yeli de düzelmiştir. Ve bu mt>mle
ketl tehd1t etlen ihnta telıllkesi 
ortadan kCLlkmıştır. 

lngillz hava kuvvetleri Sutiye# 
deki Uslerlnden hareket <"dC'r k 
Yunan S!lh!llerl boyunca ttalynn 
limanlarına kadar Rumen petrolu 
nnklelmeğe teşebbl!s eden pf>trol 
gemilerine hUeum edebileeeklCl' • 
dir. 

Bundan maada İngiliz hava kuv 
veUerl ve donnnmasmın Afrilt!l 
sahilleri boyunca gösterd~kleri ra. 
aliyet yUzllnden mUnakaüı.lmm i _ 
dnmesi gilnden gUnc gilçleşen Ro. 
meli vaziyetı fenala ıyor. Tobruk 
faaliyctslz duran l.ıihyadaki Al -
man askerleri lçln eskisi gibi bir 
tehlike teşkil etmektedir. Bu fn .. 
aliyct.slzlik erza...lt il cephane nok 
sanhğmn ve akerlerin Blhhat bo -
zukluğuna ntfedikbilir. 

Suriycdeki mUtarcke mllttcfiklertn 
strnt<!jlk vazlyetıerlnl dUzeltmekle 
beraber Suriye halkına da bUyUk lk
tis:ıdt faydalar temin elmektcdır. 

Zira Suriye atcrll memleketleri 
grupunıı llha1 cdllinl~Ur. Suriye ve 
Lilbnan normal zamanda Fillıstin llNO 

nede bir milyon 800 bin ııtcrllng kıy. 
metinde mal satmaktadır. Ve aynı 
zamanda Fillstlftln en iyi alıcılarmdllli 
dır. Filhakika Suriye ve LUbnanın 

Fill!ıUndckl entışınrı senede 800 bin 
mı 600 bin st.erııng nra8ll163dır. 

a 
• • • 
ıngı iZ 

tayy releri 
Almanyanın hayati 
merkezlerini daha 

siddetle bombardıman 
- edecek 

Londm, 21 (A.A.) - İngiliz ha\'a 
kuvvetleri beş gtındenberi gece, gUn· 
dliz Almtınyayı bombardıman etmek· 
te ve bUyllk ha ra bebtyet vermek· 
tedlr. 

Dcyll Teıgrnt gazet si bnl'makalo

sinde ş6ylc diyor: 
Almanynnm flmall garb1alndek1 

llllnnyl ıeblrıert. Ç<Srçtlln beyanatının 
mlin!lsını ye.v!UJ yavaş o.nıamağa ba§· 
lnmış bulunuyorlıır. MalQm olduğll U· 
zere Çörçll mevzubaha beynnaunda 
harôln yalnız blr yıı.ğnıadıın ibaret 
dlmndtğıtıı, Alm n mılletlne ihtar et· 
mlştL 

~celer kısa olduğu lçln lnglllz ha· 
va kuvvcUorl bombardımanlarını da· 
ha ztynde garbi ve merkez! Arman· 
ya üzerine teksif etıtıektedlrl r. Fa • 
ı~nt geceler uzayınca ln.gfllz tayyıı.re· 
teri, hava nezaretinin parolıuıma uyn 
rnk Almanyanm hayaU merkezlerln1 
daha ıılddetıe bombardıman edecek • 
lcrdir. Şimal yaptığımız nncnk bir 
başlangıçtan lbar ttır. 

Uzun mUddet nıuha!Uza edilmek la- Ier bn gibi ten itknr mlllfıh!lzııbr
tcnen SUU '.;in §U usu1 var: Şişeye dıı bulunan &ngillz hıılkınm 1135ıJ 
dold rulup kaynar bir kazanm lçlne bir dl" nl çs.rpı m ı olduğu. 
konur, §1,şe kazan tamamlyte gö - nu t"e ne gibi hval ,.e scrait için- Jııı.Ikı nnısmda bize llnlr b 7J ten-
mlllmclidlr. Bu sur Ue bir çeyrek • de bul nduğunu d ünUrle on- ldtler \ıırsa \C bu tenkitlere muh-

t kayna.yan ant tıpası sağlnm oıw- bın m ur örürler.,, terem ingtliz matbuatı da lş1Jra.'d 
• bir aoııe ka r m~aza ediJebi· Ililmtl'oruz, Tayml in ft'--"lmı ediyorsa bizhn için hepsine nyrı 
Ur. Bozulmaktan ve elq1.mcdm ko - yarılı~ mı nhvornz! Eğer bi:ı: eyn CC\np \'CrtnC'k bir \'ru'Jfodir. 
nımnk için knboııat kullanma.k JA.· fl1mıyı hn tand:ı ı:-nlı:-m~ı ta l nııı- ru ·1 tndliz do tl:ımnızla ıını.mız
:ımnd r. B r litre sUde bir grıım ktı.r- hyors"''< bııntın clıılı aç-k l!ni!c c- r'-ı "~ı". l.l!J.:-..,•~ , ' tir ha~ 
bwınt 11!1.ve nt.mak lrA.fid • • ::.::: "" tn~ .. i "'.,, 

Ja on ya a 
f Bas tarafı 1 ıncldc' 

rek bir toplantı yapmıştır. Bu 
hususta neşredilen tebliğ, yük. 
sek kumanda heyeti Ue hükumet 
arasında sıkı öir iş birliği zaru. 
retinden bah"etmektedir. İdare. 
nin ve aekerl kuv\'etlerin faali
yet \'C gayretleri arac:md ahen. 
gi daima muhafaza f:tnel· için 
bu kabil konifernn .. lar SJk sık 
yapılacaktır. 

İmparator biribiri arkacmdan 
harbi ~ ve bahriye nazırlarını., 
ba.c;v<'kili. d.,hiliye nazmru ve 
devlet naztrlanndan B. Suzuki 
ile B. Hiranumn'yı kııl.>ul tmiş. 
tır. Bu mülakatlar hakkında he
nüz hiç bir E;ey bilinme-mekte
dir. 

Tokyo, 21 ( A .A.} - Domei a. 
jansına göre, hariciye nazırı A
miral Toyoda'nın hariciye mü
dürleri ile göHl<'tUkten sonra bu. 
gün veya yarın beyanatta bulu. 
nacaih zannedılırC'ktedir. 

Domei ajnrısr, hariciye crkfinı 
arasında büyük mikyasta de~ri

Kolombiyanm dllnyanm Ytl§tımnkta 
o\duğu karışıklık dcvrcı.inl zararsız 

gcç!reblleceğlııl Umlt ed yorum. 
!Panama ka'lalına yakın olıın coğ

rafi vaziyeti dolnyısUc Kolombıyanın 
uyanık \'e mcnfaatıerinl mUdnfnayıı 

hazır bulunması 14.zımdır. 

A\'rup:ı harbine fgtlrAk etmek mec 
burl.yetlnde kalnn Amerika mcmle -
k tlcıinln bitaraf addcdllmelerl lçln 
Uruguay hlikQmetl tarafından yapı· 

lan tett\lfe temas eden reisicumhur. 
Kolomblyanm bu görUşc ııttrAk et • 
mcl<tc olduğunu blldlrmi§ ve Kolom· 
blytı hUkOmctlnln kaU bitaraflığını 

idame etmek kararını wlxıril.z ctUr • 
miştir. 

Dünyanı en 
ınü lhiş si Ahı : 

·ı 

1 
şiklikler yapılmasının önüne ge. Londrn, 21 (A. A.) - 1a.;c no.
cilemiyecek bir zaruret olduğunu zm ha.len İngiltere fabr"knlnnnda 
bildiriyor. toptan imal edilmekte olan ağır 

Pek yakın olan bu değisiklik. piyade tnnklarmn Çörçll U!mlni 
ler ha'rkında Janon matbuatı bir vermiştir. Dünyada hiçbir ordu -
takım matalealar yünitmekte- nun bu ko.dar miithiş bir eilflha 
dir· m lik olmadığı sanılmaktadır. Bu 
Hoka~şimbun g~tesi. Japon. tankl!lrm zırhlan mUretlebntı o. • 

yanın nazik vaziyetini ve Amiral zami dcrN:ede koruvacak kalınlık.. 
Toyoda'nın O) myacaftı rolün e· ta yapılmalı tadır. Sıldı:-t'nc rağ -
hemlyetini te.barUz ~ttlrerek di. men bu tanklar her turlU nrntlde 
yor ki: • lıayrct veren bir sUratle ilerlemek 

'
1BugUnc kadar Jtı.oon diplo- tedir. Topları son derece kuvvl\t. 

masisi Japon • Sovyet bitaraflık U ve arobnnın içinde nsgnrl bir 
pnktı ile takviye edil .1iı:ı C'lnn Uç. yer tutmnktndır. Bircolt dli"mnn 
1li ktiı ~U t nlt idi. Bu iki tankl rmın. bu top! nn tahrlpkCır 
nebi memleketlerde sarfettlt:';i- at<'şıne uzun müddet tahammül 
miv. siyasi gayretlerin inkicafı. ed bileceğine lhtimo.I verilmemek. 
na hizmet etmişt!r. Fal\'.\t l\ iman ted r. Ilu tank hareketsiz bulun -
_ Sovyet harbinin ba. lnn ası ih~ dıı~u vakit kale vazifesini göre
diplomac:imizin t!:'melleri c:crsıl- bilecektir. Başvekil Çörçil, plfmln
mı.ştı." rı mahrem tutulan bu tanklardan 

ıival:o $imbun ga.,. t si. Jn. birine binerek tecrUbeslnl yaptığı 
von diplomasisinin diMer met.- zaman tankın bir taksi kolaylığı 
1elerlc> ui'r~a.ksrzın biitün t!aV- ıle sevk ve ıtlnre edildiğini gör 
retlefini Cin meeele!tin n l :ılline mi\ tUr. 
teksif etm<.' ini ic:tem ,.lcdir. 

:::ENUBI AFRnUDAN IIAP.E. 
KET gOEN 1 • PONLAR 

Tokyo, 21 (A.A .) - Domei a. 
fansımı göre. 1iiz karl.,_r ~oon pek 
yakınd'l. cenubi .AfrltratJ n Jn~ 
l'lOnyaya döllf'C ktir. Dıır ııt1dtı.
ki npon ticarcthllrr"I ri ınümcs. 
silleri de dönüc; E"Cvnhatlorini hn. 
zırlaınaktadırlar. 

Bulqar - ·,ıa an 
görüşn1e er· 

(Btuj tarafı l ıncıdc) 
Bundan sonra Huıgar nıızırıarı, 

Duçe !Jc g!irUşmek üzere Veneô!k aa. 
rayına gltmlglerdlr. Buradaki gl.lrlı~

mc s:ıat 11 de başlamıştır. 

Bclgrad 21 (A.A.) - I>.N.8. a 
Jaruıı bildiriyor: llelgradda11 geç rkcn 
Bulgar başvekili Fılot, bir Alman 
başmuhıırririne verdiği mUlftknttıı Ro 
.ma sc.yahatinl Bulgar hUkQmetlnln 
te§ebbUaU lizcrinc ynptığını ve bu s • 
yahaUn umum! meseleler hakkında 

gllrll§mck ve Bulgaristan ne ltaJya 
arasındakl dcstam:ı mUnasebCU ri tc. 
yit etmek gayesine malut olduğunu 

blldlrmıııur. 

Uom:ı, 21 (A.A.) - Romada bulu· 
nan Buıgnr nazırlnn hugUn saat 13 
raddelerinde saray giderek K~l t.ıı· 

rntmdan oerotıerlno vertlen :r.lyafettc 
ha.zır bulunmuş! rdır. 1 

llonıa, 2ı (A.A.) - Bulgar &"\§Ve" 
kili Fllof ve hariciye nazm ~pof bu 
sabah Romaya varmıııı:ırdır. İstasyon· 
da Musolinl, hariciye nazın Kont Ci· 
yano ve diğer birçok İtalyan §ahSl • 
ycUerl Bulgur mls:ıfirl r1 iııtlkbal et· 
mlşlerdlr. 

İstasyoncl!I. bulunan lhttrnm mUf • 
rczesini tefti§ cttikt<!n i!lonro Bulgar 
r.azırlan Lstasyondan aynlm~Jardır. 

Mwnrıcr Roma halkının ıınmlmt to
za.hUratmıı mnzhar olmuzlnrdır. 

Sant 10).5 de iki Bulgar nnzrn 1· 
talya Kralı tarntmdnn kabul edilerek 
kendlslyle samımı surette g6~mQ3-
lcrdir. 

Fllof ve Popof mUteaklbcn Vcncdik 
sarayına. J?iderck MU"?! ::!ye m~~aı.ı 

• 
enı 

bar at nazırı 
1.Jondra, fl ( A.A.) Yeni is-

tihb'lrat nazırı B. 3rncken. baş
vekil Çön;il ile ~enelerdenberi 
c:ahşmış bir adamdır. B. Çörçil 
balıriye nazırlı"'ı yaptığ'ı zamnn. 
lnr B. Brncken onun hwm i ka
tipliğini yaumı~tır. Londra me. 
b·· u olan yeni io+ihlJarat 112.-ırı 
Ir1nndah olup bir l.JOndra gaz:t"
sinin sahibi b ılunduğu gi?:>i hnf. 
talık E-conomist mecmuasının 
d<ı n:ıOdürlldür. 

Bir komünist 
idam edildi 

Hlıkr<'1j, 21 (A.A.) - Bir komUnist 
Kö:3tcnccde idam ed!lml§Ur. Bu ko· 
mUnLst 193 de komUnlst faallyetı yU 
zUndcn 6 ııy hapse mahkQm cdllml,tt. 
22 h:ıziranda dUşmnn tayyarelerinin 
KISstence elektrik fabrikasını Qaha 
iyi görebilmeleri için alarm hallnde 
fabl'lka tcnvırntının ıı8ndUrlllmemcsi 

için dört arkadaşı nezdinde wııcbbUs· 
tc bulunınuııtur. 

Dögol Kahirede 
f{nhire, 21 (A.A.) - HUr Fransu

ıar lideri general Dö Gol dUn Kahire.. 
ye gelml§tır. 

. 
Feci bir kaza 

(BM tarafı 1 ınciaeJ 
çln şehre çıkm~tır. 

Tnlo.t Selçuk, gecikme neticesi oıa· 
rak içinde ailesinin de bulunduğU va· 
puru kaçırdığını g6rUncc vapura Ti· 
rcboluda yeU,mck için di~cr beş yol· 
cu ile blr otomoblle binerek yola çık· 
ınıştır. 

otomobil Glrcsundan hareketinden 
sonra buraya 21 kilometre mcsafedckl 
köprUden uçmuş ve bu kazıı netice -
Binde Tallt Selçuk boğulmu~ ve diğer 
yolculardan biri ağır olmak lizcrc ya· 
ralnnmışlardır. Ta!At S~1çukun ce· 
nazcsı dUn valinin ve dnitf'!\er crkAnı 
ile polis memurları tarafı.ı ::ı.ı k~ldı • 
r•\Q~t·r. 

·b r 1 ~ 
Hırvat Milli :M t 
Nazırını kab~ 

Şnrk cephesinde bir ~ 
A.) - Alman hariciye riJ 
öğt Uzeri Hırvat devle~ 
ve mııu mUdafna n tJt. 
Kvnterni~ 

azığd8 

Mükellefler ~!ı 
dağına çı~ 

Elazı • ("U&ı 1) - f;I 
Terbiyesi rnUkelJet b3 ıa..ı 
kamp prognı.mı tat.bllt•~ 
Paztı.rtcsl g\lntl (2230) • 
mda Hazar dağına bustl ~e ~ 
yUş yapılmrştır. • dı.~ 

Sivrice kazasından ıınrt'e! ~ ı 
cı kı~nfetlyle seyahat ed vt ·~tu 
Karaçalıdan geçerken lll

1111 t~ da 
fa ve köl 1Ulcr tarıı.tınds.Jl lı bi~ 
zann dilerek çevrı:ım .ler ,,~ 
nl J bat cdıcl vesllta\ar g tı r t 

ne rağmen bır taraftan h 
imtthan edici sualler sof11 r 
rmdıın alıkonulmuş. diC 
St..Tice kaymakamı En'"frt 
dcr!lcrck vaziyet bildirlltılt 'il 

mUsbet cevaptan son r 
kılmııılard~ ~~ 

iman teblı. ı ~. 
fBa~ tarafi.ıı>J ~ 

Fir.landlso. hava dıı1 1 ~ 
n Uç dil man tayyntl 
muştur. r19 
Tcblz Lo;tru yon lan tlib 131 
Bcrlln, 21 (A.A.) - :&{ 

destroyer teşekkü!U, te 
civarında Sovyet tel~~ h 
tas.ronunn taarruz od d 
telsiz binalannı nteşe te % 

Diğer taraftan o.rı.:S·ıı1, d 
rendiğine göre l 8 te~ı41 lo 
m::ın savaş tayyareleri .ı-~: fil(! 
zınde mUteaildlt So~r\ 
tuna. hUcum ctmı .. ıer ' 
birini batırmışlardır. 41!1 

Ukra~ nndn nııJt 
Prcsbur~. 21 (A.AJ / 

ya istihbarat bUrosunuıı l 
hablrine göre, kurtarıl~{ııl 
nada hayat, normal gid~ 
tır. Hasat iyi olacaktır. 

Berfin, 21 (A.A.) _,,,,. 
radyosu 1800 kilomet.rC rtİ 
ğunda Rus cephesi uı:c ~ 
cadelenin gittikr;:c artıın 
ile devam ettiğini bUdirSSI 

Alman zırhlı tUmentefll 
leyfşl i!P. bir çok Sovyet ı 
çevrilmiş bulunmakta ~ 
malt için çok gayret Sll 
dir. DUşrnan çok kanlı ~ 
mektcdir. 

Dniester cephe-si det• 
mllcııdeleyc sahne olın9!ıı 

Şimalde Alman kıtııl 
gölilnUn şarkında yeni 
zaptotmlşlerdir. ıJ 

Ilcrllu, 21 (A.A.) - ) 
iltisak noktası eiva.nnd• ..r11 

te bulunan Sovyct koıııv-: 
tıkları bir hücum esnn5~11 
mnn sa.vq tayyareleri dil 
tomobıl ile 10 tank tsbrlP 
lerdi'r. t 

Sovyet cephesinae vııı;J)-e 
Cl'phcslndc olduğundan çolt eJı 
la mUşkUldUr. Buna J1lğ111 11 
h:ırblnl?ı ilk ayı aonundll f 
ınU§nhede edileblllr: 

ı - Kızı ordu, tel!fis!nc 
mıyıın zayiata uğramı~ııt~ 
dııhıı flmdldcn son lhUyııtl~ 
fcrber edilmesine ihtiyaç Jı 
tur. #'. 

2 - Sovyct BlrUğinlıı J.' 
mmda artık sulh ~mıuıııı~ 
lıuımqı dcvo.mlı bir mlı.st' 
ltalm mı§tır. ;~ 

3 - Sovyct ordusund ctd 
ran görtllmektedlr. .,_1 

Buna mukabil Alman z:ıırt 
tua.nltln devam etmekted1~ 
ordusu, nasıl şimdiye k•;,., 
dllşmanlannı yendi ıse, S 

1 
yenecektir. Ve bU sureUc de 
manya şarktan tehdit 81tı~' 
mıyacnktır. 

Bcrlln, 21 (A.A.J - şsrıı ~ 
nin glmnı mıntakasmda .P'fi' 
mU,,kUlll.ta rağmen Alman 11,ı 
lan dikkate değer mu,•ıw 

elde et.ml§lcrdir. 
Sovyctıer, Alman • ~ l'1 

U rt hıırckı:ıUnl durdunnlll',,..ıf 
hudut mmtakasınd:ıkl o~ tf. 
vcrml~lcrdlr. Fako.t Alınall ~ 
talan yollnnna devam , ~ _..,, 
Hem de bUtUn teclrlzSU&P'"" 
cephane, yiyecek ve husus1 ısı 
bcmber gatUrmck sureuıe.~ 
yollar da pek böiuk Oltlll~ 
balnr pek ağır gldcbllmcltttl"'" 

İ§te blltUn bu m~ tJJ 
Alman • Fin kite.lan geıılŞ 1 
!Ar işgal etmı,,ror ve e-ld Jıil 
lt\ndiya. ll:ıududundaki sovyct 
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BOTia DiBi aOllAR 

MUCiZE LER DOKTORU 
il._ _•_ı,_an_ı_an_aa_ıar_ll 

P Yazan. 
lttGRıiu 

Fatih ,., lcnılimıe menıurlu~wı

cla ni•nnl:uı:ınlnr: 

S::ınıatya Hilsr~v ağa tramvay 
Türkçesi. so. No. 381 de memur Necdet Tür 

MUZAFF L'R • ACAR lı:antoz ile Halide E~bil. E.,~lalipa-
c. şa No. 24 de Nurettın Ô1.er ıle Mu-

C 3 5 alin Durak. Fatih Krrkçeşme cad. 
~ 1' lenbllr l No 25 de Faris J<;vci Gökeri Evci. 

· llu ~~a bırkaç ~ ~:al. kiin yüksekliğini takdir ederek Fatih ead. No. 128 de zahireci Ha. 
dırekt a astronomı ders. ı.;ahadette bulunmuştu. ııı Şener ile Hadiye Gücener, Ra-

5 - VAKiT 22 TE~MUZ 19!1 

Müessif hô.dise hakkında 
Beşiktaş kulübünün ta.vzihi 

~ llJ.tu}d oru nleliide bir has. Fakat Piyer Sen Silven, ne u- 1 mj cuma mah. çıkmaz so. No. 3 ı 
d ~ a elade ~: 'I'coc!or da kendı- . ak, ne hastabakıcı, n~ !abura. dt• kahya Salih Göksu ile Jo'atma Tial:ıyc futbol birincilirii fı. tekrar biŞl<ınmış ve bu nrada sol mistir . 

.,,ınu ab r t.avc;ı>ede bulun. tln·ar memuru. ne ıkatıp. ne de E\'bakan. Şehremini çavuSb~ı so. 11'11 maçmda Ankarada 19 ı/u..vus açık oyuncumuz .Şükrünün seri Bu cümleden olarak llahlı taJ, 
a(ı 1 eocı0r 1 ınde beş yüz şiling hır sah.itti. Piycr Sen Silvcn No. 5 de Hamdi Kıl~ ile Hatice stadında çıkatı mües,<rif lıôdisc bir akınını ke-.mek istiyen Genç. rik eden Gençler müdafii Ahıne-

1\e /Ve kJ~rayı ışığa tutarak mükemmel lbir aktördü. Bir gün Pcksol. Eyüp VP"irt9ekke 60. No. lıak1ct1ula BeRik.ta.<t 1.-ııfül> i HWı l ler Birliği ovuncusunun kendi a. din takımda yer almasına müsa· 
'llı 1.le ın re 1 ın ı:::effafiveti için. tav iye almak i~in Teodor Zui • 12 de kontrol KcmaJ Gençak ile he1ıetiııde11 lıir t01·zih "'<1 k • .r1Jı. tılganlığı ,Ü7.ilnden yere di.ışme. ade elrnesı hakemin hiç de affc. 

ltı,, Jt k l> rnını ~oııince: .. Be. felde müracaat etmiş ve mukabL 1 Emine Dcrhiç. Eyüp Bahçeçlk M. nen nc§rcdiııoru:::.: sini Şükrünfııı favüllü Lir hare. dilemiyecck bir hatasıdır. 
t ... ; [)ı~etli. araya ıhtıvacım yok linde o akşamki temsil için bir 

1 

No. 14 de ur.ta Halit Dik~ ile Türkiye futbol biı-incili~i fr ketinin net ices 7,anncdcn hakem 6 - Hiidise bundan ibarettır. 
ır., ~ 'I'!' baz bilet vermişti. Oynanılan kome- Sen•et ~anlı, Balat :Köpri.ibaşı Hti. ııal maçında nihayet iki oyuncu sola~ımızı •sahadan ahadnn çı- Hakem raporunun mahiyetim 

~ l°olda 1
1 kı~ ler ~e kendi • dide büyük ıbir rolü yoktu, fakat 

1 

seyinağ'a so. No. 6 da tesviyeci arasında vııkubulan bir kovala. karmıştır. Biraz sonra Gençler bılmiyonız. Yazdıklarımızın hi. 
~~ıler ~üf ettıler ta.vsi. rolünü hakikatmi:; gibi mükem . Necati Say ilp Vehpide Akar. ~·a- ma vakasiyle sahaya girerek ha. Birliği mı.idafaasının favullü bir latında olacağınıı da hiç tahmin 

telıp' leci zıları da oteline melen oynuyordu. Oynadığı rol 1 tlh Yedieminler No. 27 de ,.izme. kemin çıkardığı oyuncumuza te. hareketi dolayısivle lehimize ve. etmiyoruz. Çünkü yaı.c'hklanım 
eQ <le •llluk\ı_ .a.vı olundular ve ~ak rolüydli. cf Sait Cıınkescn ile Hadiye Hıui.. cavü'l eden haricten bir şahsın rilen bie penaltrdan sonra ve zı daima ı bata amadeyız. Hal 
~~~ Verd 1 hılınde Teodora bir - Benim yanıma uşak olaıak j nedar, biyüp kurukavak cad. No. müdahalesinden ib:ı.ret bulunan miadmda mac; nihayete ermı~. böyleyle: n 20 Temmuz tarihinde 
~;:_Glot 1 er. Her gün ikamet gelir misin? san 26 da yiebF.miloıbambsnham bir hrtdisenin hududunu çok gc· tir. ıntişar t:den gueteleroe Umum 
~ Zanı enburg pala otcliı . ..: Diye Teodor %uifcld kendisine 26 dn üstg. Nuri Özaran ile Hes- nışleten bazı neşriyat ile mahı. 4 - Eğer oyuncular arasınd Müdürlüğkn ~>°r tebliğini oku. 
11ıı.(.ltı ta a~. randevu i ~ıyen sormuş. o da iki clin.i havaya nn ı.;rkutnğlu, Edirnekapı Çınar yeti itibariyle tedbiri de olsa ku. bir arbede ve dövüş olsa. hakem · duk. Fuar maçlarından kliıbü· 
\·cı;tııP1a;~Ye ~~ca eden .~ırook kaldırarak adeta bağırarak iti. cad. No. dt Münevver Özdemir ile lübümtizün manevı şahsıyet: maçın de~amma müsaade etmez müzü ihrac gibi birliı?imizin ma. 
'1n.ı daveu . ır suru konsultas • raz etmi : Hıı .... m Bırsnnoğlu. aFtih Knrade. te-.ir erlen Beden Terbiyesi Umum \'e hakeme karşı uygun uz bir ne\!i ı::ahsiyetine de hitap edeı 
bi~ bır erı alıyordu. Hasta\a_ - ~asıl uı-aklık mı? .. Ben ni.z <·acı. No. 15 de bıçakçı Kemal Müdürlüğünce verilen kararl..r hareket vakı olsa ha'·em derhal muvakkat mahiyette dahi olsa 
l·~ \:\p genç kadın ker:li ine ucak mı olacağım? Damkoz ill' Hayriye Dalkılıç. K. müvace.hesinde aşağıda yazılı müsebbibiı i sahadan c;ıkarırdı. verilmiş olan bu karar bizleri 
bir r Lab~ış «:>.lduğu yağlı bo- Fakat 7.ui~ld kendisiııı şu gilmriık Pekknfınn so No. 3 de hususatm efkarı umumiyenin Maçın malum ~ muayyen kadro müt c ·r ve mutehayy r bırak. 
~hasta ~ g?ndermi~ diğer sozlerle ikna edebilmifili: 90för I'iunll Varsak ile Seniha Bal tetkik ve takdir nazarına arzına ile sonuna kadar devam etmcsı tı. F..za ıle uç arası da nıı::bct 
~~ Jız a bır yüzük hediye ~emezoğlu. ...ayın gazeten.izin tavassutunu ve maçı milteakın Gençleı· Birli. ve münasebeti nazara almadan 
ı;~~ h :el n hakkı vaıdı. Clo. - Dun)a bır qok kımsclcrın -------------- bilhassa rica ederiz. ği ekibi davet edilerek merasim. ve fcrdın mudafaa"mI d nlcme 
r;.., ı-,. ak1·ıkatcn aarı·p bı·r n~"m b;lınh erek vU\·arlan<iıl:alrr J:ıı.:n .1 .1 · ~:· 1 b' 1 t1.l' d t ... ı.·ı·tr n cc '" rmek 

\\! v .... "" · ı _ İkı· o•·uncu "rasıı--•:ı cere. le şı t verı mesı ..,.>v e ır lautsc· en e;ını cı mızı za •. 
k,.~oanwrıcılık dunvan h·r Y:>ldur Berber kılıklı s:1iılc. Ra"ıı:it Rı•a Tı'vatrosu • •• ruu d ~ . h t cd k'.nd k l - ta ~"" ' - " '-'an eden bir kovalama hadi e. nin vukubulma ıgmı ts a er mev ıı e ·a ncagını savvur e. 

ı..~ 111.""l~kr.c:ıa dursa bı"le Vll'C dn rE' \e ı::air kılıklı berberlere (_ok ı J .d de ·'-oruz Bugunku varlımm 
"l, ""'·11" t•~ '- ~ı ı· d ı ·· n"' Uıı J:ece DoCuncıııır Ayp~rk. vann sinden b"ska iki taraf oyuncula· 5 - .:\lemlekette bu maçı ı a. mıJ · ...,. 
~ &:ıL-· e ~ .~eı1dı· ne ınu··sa ıt ra ..... arsın .. -.umıın a mev •ıın " ..,. 1 · "O l'k efl maz·sı·nı·n ve 
:~ ı;:qa ı,,. Ba"'I b Haı d n arasında '"'ki ne bir dövüsme, re edecek bilfarz zmir bölgesıne " sene 1 şer 1 1• ~fu..7. ulao lırdı. Teodor bı·. olcın kım !erin itaat etmek kin ıı"1iam bar nşı e e " ··t dA b. sa" .. kı """etlı· 

.'""1Ullu c1 ı b' b" h il ' F. ı. ı ~ i ·' < o< u '' t ne> de bir aıhede olmu.--tur. Has. men uu be nclmilel hakemimiz ınu emn 1 ır yun · , ... 
()1 nce bu mu·ıa· h." ""'~ınd ı ) ara ı mı gı ' ır n er ı var- .,, ~. h tı l ·uıe ,..e-··eıı·yen kiu""· 

d .. ......., ı· L" <11 ., ı H ı d l'ı"·kı· •· tahancye k:ıldırılan kı"mse ·.··ok. Ba." "-•us•·afa gı'bı' zevat var.hen, a ra arıJ " • .... -., ~ f.ı Uğuııu anladı. "Nedeıı dır. B•r uı:on k kafı•sın.a mn ık o. .....onıe "' J>t'l"C e. a ı e 9 n ıo .. • _, ın .... • lerd 
•- ı t ı · tur, bunun hilftfı ııesriyat vatan. ı::ahıı:ılarına karşı hürmetkar ol. bümüze karşı günlük tesır en ~ ~'1burgu dolandırıcılı la.n hır URak da ı>ek eı;der tesa. 1 :rn .ııe. ·• m .. ~ doğma yazılar ve kararlar za. • 

., r yer olarak kabul cüf 0lun n fc\ kalfcl 'ık eı en . - -o-- dır. makin beraber hakemlik tecrUa,.;. man ve hakikat mefhumu önün. 
" d' d B ı k t "t 1.,.-ı~ B -ı H lk <'" 2 - Oyun başladıktan bcs altı !eri ,•ukuOarı üzerinde efkan u • • 

1 
... e ı. Du··n, ııır bı"tu··n ır. un arn anca ıyu ro .. ı-ı'.. e'•fJf'."I u a ,-,rneması de sı·ıı·nmı·ye daı·ma mahk"'- ka 

• ı .... dakı·ka sonra tamamen of a'-'t mumı'yeı11'n tam bı·r kanaati ol· wıı ,, b r Goloten ura-dur r .. t nnır. Bir lın tahaneyr '?iri.- ı" lacaklaroır. 
"U a··· ·· ·· ' "'''"' ı ı ıl• K.S•• cıu. vazi'-·ctinde bulunan bir Gen<; er mıynn Ankara bölgesiM mensup d 

h . n\nnın heı ko ınrl ıp w.man onumızoen ~e-:cn a. J K vet 
r n ı d d ı · t ı - ,·0 1 "'1 lııh!Jorh•rı ı ı5 k 1" 1111 > Birlit.i o'-1uncusundan ı>as alan ıki U,. hakem ara mda mecburi ongreye a 

e sutr ır.un J r·ı-·ını nmın o ,tor mu ası" an mı rı·ın11· ,_ ., -< •• r--- 1 kl"b.. ida n. f ı h t b k ld - ı ı•ı.ıııih bırıwn \lncı•ra aı kadnşı, takımı Jeh:ne kalecimi. surette ma"ların ı·daresi bu maç. Boğazıçı v=ı<; er u u re 

Sda 
a at falcııvn ti reti- vo ·sa as a ·rcı mı o u;..uı u . ~ . 

Od d h l l k. 1 <: - hıw ıı.çılnr \dn"ı. zin hatası da munzam olarak bir tarda üc gün gıra ile va1.ifc alrnıı:: heyetınin gördüğü luzum uzıenne 
~ 11 e) en, doktora vizite er a an nmamza mı an ''e l. -------- ool ka.vdetmiştir. On dakika fınal ma~ı hakemi Ba.Y Yu uf 26 - 7 - 1941 cumartesi gtlnü 

~kaçan fakat arla tam tımal oktur· " 2< 30 d ki b' da 
n d ı· 1 • d sonı·a firı'kı

0

kden verilen bir .. c· Ay- -1'1'11 de ı>el\ ,_·01-a11 n bir h.aı. aat 1, a up ınas·n lıı.:.~dı ut etmeden tatmın e. n mı a czmı o :ın arnnu e ö\:J .,...~ ktediı 
d~ n \e k 1 re ede kabtıivetlc u ::ık roliln ı t<.A YIPLAR za vuru.şu Gençler Birliğine bir de müsab:ı'mrı idare etm~ınc fevkalade ibir kongre a ıe 
d 111 h ~r ek er vardır. "" vcıpabılecek b·,1 isıdir.1'i) atrolat j..ı / sayı daha kıızandırmı~tır. Sekiz sebehiyct vcrmi~ \ e maç yanlış ceğinden. bütün azaların 'bulun. 
!ot 1 bıri '"edan azabı h' d.kk d' · · ·ı · ------------ dakika sonra yan hakemin ısrar. k"":'.~~r.:.:la~r:. .. a~""~k:_..:.f~rı-..a::_:i:.:d::a:.:.re::.'__;ed::::;i:.:.l._.::m.::as:.:.:::...ı_ı_·i_~a_o_ıu_n_u_r_. _____ _ f:... ela k r ÇUnkü rutcii d dok. \C' l' ·at etme ırıız .'il 1 ı.IZIO· .: "'" 
~'tın arı.un kuvv ·tinden istı nı~lerc ıskaınbil ka~ıllarını. tnv Avaz:ı.~ıı :;ıhı.ırı Bınlcıılk Okulun la ışart't etti~ bariz bir ofsayt 1 
lı.ıi...~ k mevzuu mahkemevc anları. gi.ıvercinleri ve da."ıa di. dnıı aldtğım askerlik • tezkeremi ve vaziyetinde Beşikt~ aleyhine Topkapı Maltepesi ndeki Satın 

•alacaı'Ymı tahsıl etmek ~er teferrüatı veren adamların hüviyet cUzdnnrmı ?.ay! ettim. Yeni· bir gol daha \erilmhıtir. Hakem, • d . 
Alma Ko-

"' • b. h 11 · rd 1 t ı ı ~ d aklslnln hOkmU 'an l1akemı"nı· ç"ö-trarak onun of. mısyonun an· "'°'~ ?tı.a!ıktirler. husust ır a erı va ır. s e ıı nJ a aca.,ım an e ~ "'Y'ı. 
lıı~·'tttrı~' Zavall falcı, biçare benim mesleğimin de buna ben . yoktur. MP~·ıut oğlu o ... nao ... ayt vaziyetini tesbit eden beya. ı - ıı> ton sade ya(;ı puarhkla snlln almacaktrr. 

llc • zer tarafları ''ar ssı tt·-.t!lhithı nalını dinledikten sonra ROl ka. 
..... a ret: ' erilmezse sus- • · • , ı...· p· ...::,.. ~·1, teklı·rı· kabul rarında ısrar tm;.,,+ır. ~la"m bu ıı. "il ka ne ) apabilir? Son. ıyer ..... n ..,ı 1.ı1~ :ı 
'<it p ·ı · h · tmış Tecdor Zuifcldin sihirbn:r.. idare ekli takımımızın manevi· 
~· ~r. ratı c ır cı etı vaı. lı&a benzı·yen sanatı.ndc n1u··hı·m yotını boznmştur. Çok hakim oy. 

~da SUtçü •t ke5e dok f"> 1699 numaralı buıiklet pl&.kamı zayi .. 
bi .. d su. 1 r. ·• bı·r ahsı'yet oluvermı'cıtı. Mu··.,,t 0 • k · ı nıyan takımımız boo.ıı giden şüt. ~ ~ 1 aha mua) neden im- .,. ,., "' eltim Yenisini ıılııcağrmdan CS isın D ~ I 

ı:..'I\ ""~u , karşıdakı diğer sGt. rıler evv"la onunla temas edi . hUl.mU yoktur. Bahir Söknwn ler çektiği gibi lehine Yeri en pe· 
"il' ıı..'.:' J-ac b k yor ve il tadın fc\ kalfide tedavi * * * nalt1yı dahi gole tahvil edeme· 
h. l.uıtto aat etmelt ve aş 3 uslıllerı, '1örülmemis. duyulma . miştir. Maçın birinci haftaymı 
~ lt ... :-.Vru hatta telefonla ava · Uskiıdu birinci ortaokuıunünn ııı· ı·b· t' 1 
~ - - mı iladarı ve ölümden kurtar • Gençlerin sıfır üc ga t ıye ıy c 

çağırmak heı zaman -.. dığını t.a.ııdiknamcml zayi ettim. Yeni· 1 -~- ~·tm· ti" tk· 

'~ 
r Halb k. · :ı...• f 1 dıg·ı ha::.talar hakkında ilk ma · ve arır.asız o arıwt1. uı ış r. ın· • u ı ıyı uır a sını aıacaıs.rmdan eskisinin bUkmU · haf · · · d k"lı: eti • ıumatı ondan alıyor, yanı evvela ı:ı cı tayımın yımııncı a ı a. 

~ -.,,;.:-· 
1 

bir ihirbaz t- '-nak Se ~·ı . .. 1 ·ı yoktur. kında sakatlım dolayısiyle sağiç 
~~~t n :rnümkun değılu ı · Bu Pi yer n • 1 venın soz erı e sar. ü!lküdar ~aml Aıl F~endl mahal ... 

-.;tıiı.~ ... \,a."·le
1

• ~.bı"ı'dı·r. Çt-~ınk.u·· .b.·ır hoş oluyordu. (D""'..nııı• .. a,·) mevkiinde O)'ll.amakta bulunan ı ~.""il,, _ ..,..,..._, • v lesi Ttıkluılçi aokak 13 Hayrettin ~antrhafımız Halile Gençler Bir. 
't nd Sızın sol cıgerınızın GUrman. !36622) !iği soli«i Mustafa bir yumruk 
llh:"lıt· .~ ~ak bir beze var . .'' * * * ve tekme vurmu.c;tur. Bunun ü. 
~ "~ agzmızın ekşiliği mile- 41 "l nıınuıraıı bisiklet ehliyetname· 21erine hakem evvela Mustafayı, 
~ . fesini yapmama ııı:lan" ınl \ pıA•·amı zavı ('ttinı Yenisin! d 11 ı · ı· d "lkar 

Çın altı sene universitede """ " sonra a a 1 1 oyun an '- -
k 

alacağ\mdan eskiSinln hUkmO yoktur. mıştır. Her iki oyuncu saha.dan 
~ ıtridir. Halbuki bir Kar.ıt>f't nırılfttıyan . 136620'1 l'Ikarken Gençler Birliği müda· 
~ "a.~e: ~·<;ok amimi tabia • 22-7-941 * * * faasıuda oynatılan ve .Milli Kü. 
L"I~ ır·:· aJbinizde esmeı: bir ğl ban menin Demirspor Gençler tema. 
~ . "10l'ij""ru ı:- k t b er ., 33 H !'t 19 1" f'11lon or· 32ö doğumlu olup Bcyo u ya cı 
{ ı~ .,v m. va a u · • · 6 

! " • ., şubesinden 3 UncU kolordu mUstakil sında yaptığı çirkin !bir hareket 
~~ fenalık yapmak istiyor. program kestrası dolayısı"yle t..._..ye edı·ı·ıp Türki. tl~ k d tstilıkllm taburu 2 net IXSIUğilne Aev ""' .... 

1!.ı._'"11: en isinden mektup a. 7.•5 Ajans 19,so Ajıuı.s ve birincilik müsab&k&ları mÜ-
.ı~ '' diy b'lme İ"İn ""k .oo Senfonik 19.•5 I<'ıuııl he kedıldim . .Aakerllğlmi b11ifa almıı oı· ., 
ltıt ... _..k e ı .. ,..... duğunı terhlıı tezkeremi zayi ettim naseıbetiyle cezası tenzil edilen 

· ""4 a eylere ıhU' aç var- prograuı Y U Ahmet Halile yaklaşarak çok çir-
l'~.. 3 Evi t 2015 Radyo ~a Yenisini alacağımdan eakısintn hUk 
~~or z . o n saa ı mü olmadığı illln olunur. kin küfürler savurmuştur. Bu 
h ""'.4'tı ~uifeld elinden bırak • 12.ss Türk<:e zctcs! •ahrn .. Halı·ı 1·n .t\bmct üzerine hü. 
Jt ~5o() ·ı· 1 k k• - t <~te \'atkapanı Makaracıl•r cad· " "' ı ın~ ı agı para. plfl.klar 20.4fi Alf'red cuın etmes;ne se:t-"biyet vermiş 

~r ' · d dN!I No. -4% ele lnebotunun tlt,1 ko• • uÇ 
fij e .__ • çevırıyor. ınce en J2.45 Ajana Oortot Ahmet kaçmış ve 0 da kovala. 
t~~t.kık ediyordu. Kağıdın 13.00 Türkı;e ill 00 Ziraat tak· ytindcn Tekkt•ir.lııln oğııltannda.n 08· l 
~ ~-~" arasında ibir örs port pll!.klar 'vlml man ottu Tahir Kara. (36617) mı§Hırl:l. h ı. • . ki d ' 
l'iıL"arı ~ı. Aynca üzerinde de 13.15 Kartfık 21.10 Fasıl * * * a 1 ın aron.etı çır n ır .. 
~: '•n11E1a.nılc ve fransızcn ola. şarkıları ı~tanbul Şehremini nutuı memurıu Sebebi ne olul"S8. olsun bir oyun. 
<'<q eş YÜz Tngt"r" ibaresi program 21 30 r ""•ndan atdr"""' nüfus tezkeremtc cunun spor sahasında diğer bir 
~ § 1 1 1 • ıs 03 Salon · "onuşma 11 " 6 ..... ovuncuvu kovalaması müsamaha 

le<) altına da şu büyük ih- k t ası 21.4:5 Küme koıı· Fatih askerlik şubeslnden aldığım J J 

''b lllnucıtu • or es r Sl'rl muvau.aflrk ve ihtiyat aııkerllk tez ile görületn<'Z. Bundan dolayı 
"'l\aıı ":ıl • ı .so Memleket klübUmu .. z Halilı· •~:"·e etmicı t·~ \ln tecziye eder.'' nn."tası !2.SO Ajana kerclerlmi zayi ettlm. Yenislnl alaca· ~J .,... 
~ ~or .,_. • tir. Fakat Halilin ibu !hareketini 
t...:~ . ı:nutt.asıl paraya. değil . 18.-iu ~alon or- 22.4/'i Dans ıtm1dan eııkısinln hUkmlı yoktur. tahrik oden .Ahmedin de Halil 
~~ ıçındeki güzel_ kadının keatrası mUzlfi ıstı. etmnhl 8&llh otlu Rüsteıu kadar ve belki ondan fazla kaba· 
h:"'l ~":e.. bakıror, kftgıt bank· ------------- Yıhna"~ <

86628> ti vardır. Durup dunJJ'lken o za. 
~tt ırıyor, çeviriyordu. ~i · * * * mana kadar aralarında bir hadi. 

~ar kollarını yorgun han Baakoll.90losluı<-.. ndan atmış ol d e 1 b ,.. e.~ se geçmiyen iki kişi a~ın a 
ı,.,..,,' ~ ~ e aşağıya sarkıttı: :E Salı Çarşam . duğum 702:5 numaralı pasaportumu böyle bir kovalama hidisesi ni n 
·~ ~. nırn paraya ihtiyacım 22 Tem. 23 Tem. :aayi ettim. Yenisini alacağmıdan e.9" eebepsi'Z vukuuna imkan yok. 

· · dfxli. > ---o1ı kialnın hUkınü yoktur.. t 

tt:ı~~n ~~ Glote~bu~ga ~ Oem.aınr !'7 o. Ahır: 28 Betllrtae smıa;s:~ Ali \
36619

) ur.Bu takip pist ıürerindeıkı kum 
"~ havuzuna kadar devam etmiş ve 

-. '~ . 1 Piyer Sen ilven: .,_ Hımr: 78 Hıur: 79 
109035 numaralı top durbUnUnc alt zabıta memurları bunların biri. 

~ . l\i.rn paraya ihtiyacım topçu df'J>08U tarafından tanzim edi· birleriyle müeadele etmelerine 
~ı. Y&IUUtu Y_. ......, \-1 l!.&all len 1/50 cilt ve "70000" sayılı ayni· imkin bırakmadan araya gire· 

1ı...·~ l"~ Se uuaep.ı yntı za.yl ettim. Depodan yeni ayni· rek bunları sahadan c;ıkartmak. 
~ l'~ n Silver beş seneden. ctn •• •.•7 9·12 4 4 9.lS yat aımacaktır. Esklıılnln hUkmU ol· tayken ha.ri~ten sahaya fırlıyan 
lb...:. ~ ~ r.mnda ha...Mba - Öğle ıı.20 U:5 12.20 U6 madıt"t tıln olunur. yabancı bir adam Halilin üzerine 
'~ıt:"1.~ kitİp =~~~İl~n:ey İkindi 16.18 8.4S ıe.18 8.43 Piyade ,.e Atıı oımıu eekl ayni)a& hücum ederek ve saçlarından 

eld, kendisine mesai ar • Akşam 19.3:5 12.00 19.34 12.00 muhaalbl ~caaddin Akm. tutarak tekmelemiyc ibaşla.m.ış. 
~~ .... der, o du efencrsinin Yatsı 21.so 1.54 21.29 ı.M tır. Bu vaziyeti gören birkaç o. 
ili~. bu liıtfa karşı kendi- lmBAk 2.s1 7.03 2,39 7.M yuncuınuz !hldisenin tevessüünc 

-ULt" diye rutap etmekle L------------- ~--••••••••••ııl meydan vermemek emeliyle ha. 
~ 1_.. ~ bulunurdu. Teodor OPEBATOIC dise mahalline gitmişler Halili 

~"4Q'4J. çıftçi Valter Tom'un ö. Halid Ziya Konuralp mütecavizin elinden kurtarmış· 
d~ ~ eonra tevkif olunduğu Acele Sablık Ana bUNOI (JIUUlAW ooçurn !ar ve sahaya girmiye hakkı ol. 
ltt~ile 'i!...'!_er Sen Silven de üsta. Heyottu btikll!.1 Caddesi Elbam.ra mıyan bu adamın derhal çıkarıl. 

~ber hapse atılmış ve Kartal Maltepeelıu:le. Ku~ masmı ve hakkında takibat ya. 
~-ı 8aat hbus k ldıkta mevkllnde Baldat caddNlne ı dakt- A.part:maıu 1 Numarada pılmasmı istemişlerdir. he.t' koınise~a;ikna. ede~ ser~ ka meeatecle Mi metre n•ır·abbaa ar. •ter &ibl ötleden llOIU'8 

1 ye kadar Şunu burada kaydet.meyi lii. 
~ltı bll'!lkılmıştı. Muhakeme • acıele olarak satılrktır. Tallplerln Telefomı: uıot zumlu görüyoruz ki lbu anda ma· 
t' ~kda1 da kendisinl' yakışır Vak1t guetealnde Acbıu &Ydmlte ça henüz başlanmamıştı. 

de ve bulunduğu mcv _ müncıaataan. 3 - Bu fasıladan sonra oyuna 

(36626) 

* * * 

Muhammen bcdell 

2&4Ci•' lıradır . 
:.ı şartnarncsı \', evsafı 't'6pkapı Malt<:pesinde ask ı1 ııatm alma 

komıayonunda görllletıt ı 
3 Puarlık 2 . 7. 94l ln'" t puarteei günü saat 11 dtı komla,aı 

blruııımda yapıiacaktı-:-
' _ Kati temmat takarrl.l.r eJfoeek fiyat Uzerlnden alınacaktır. l~976) 

l•tanbu·I Belediye 
1 1 a n .r._.ıl.._~__. 

Üakl'dar sut ve ll'J('ktep çocı..kları dispanseri blnasmın tamiri açık 
ekslltmeyc konuJmuşt •r Keşif bcJeli 1165 Ura 12 kul'U§ ve ilk tan.inalı 86 
ıira 6<\ kuruştur. Kt:şlt ve şart'l~rr.e zabıt ve muamellıt mOdUrltlğtl kale· 
mi.inle gorUl(!hll!r. lholc 6 K 94.l ç11rşamba günU ııaat 14 de Dalmt En 
cümeııde yapııııcaklır. Talipleri:ı 1lk teminat makbuz veya mektuplan, 
ihale tarlhlnde.ı.ı bf:•ıt!z gOn evvel \iitlyet nafıa müdUrlllğüne mllracaaU& 
Klncakları f{nri < Jıl!yel "e 941 yı.ına ait ticaret odası vesıkalarl6e :Uıa~ 
günU muayyen .ıraatt<ı l>almI EucUınende bulunmaları o(6079) 

Ankara 
nundan: 

Jandarma Satın Alma Kom~ 

Bch~r dcu ne !in ~ llz kur.ış ılyat tahmin edilen on dört bin 1\D 8del 
olrnı(!k torbası J:i 041 çarşanba günU sa.at 15 de Ankarada komfQODU· 
muz.ia kapalı zarı Pkt: ltmesilc r.lmacaktır. Şartname (lil) kuruş bedel 
karııtıtınd .. Ankaıfı.<.!l koml8yoı:umuzdan ve lstanbulda J. S . Al. Ko. fle 
Janılamıa eşya va lcvo?.ım anbarrndan alınır. NUmune komısyomımuzıda 
görülUr. tık tem'nat ı tın bin \ ız on beş liradır) lstcluilerln lektl! Jllı8ık 
tuplarmı ihale z:ımanından bir ııaat evvellne kadar komlsyommaı&S& wr 
meleri. ( 5968 ı 

• inhisarlar umum 
m od ürl üğ Ond_en :!_ 

ı - Mtvcut rt.iımme ve prt ıanıea! muciblnco (10.000) adet biı"a kaaaı 
çık eksiltme ile ı .Llrn lttınacaklır 

ı - Muhammen t.e6ell (9.MO,O(t) lira olup muvakkat teml.Datı ('112..IO) 

liradır. 
a - Ekslllme ı.s 941 gllnU E.aat 6.30 da Kabataşta Levazım Şubemiz. 

deki Alım komisyonunda vapıla.c&ktrr. 

4 • 1'nlipler ytlzdt 7,5 gUvenme parasllc birlikte m~ı komiSyaoa 
mnracaatınrı. 

5 - Numune adı geçen şubede g6rUlebilır. (6009) 

V AKIT matbaası 
Kita/) kısmıııı 

edip taıızim 

9eniden 
açmıştıı 

Kitap. mecmua, gazete ttasar. 
Tabiler """''"" rHz1H iı.leri am. ............................... 
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GRETA 
İavİçrenin Tanınmış 

Halis Traş Bıçakları 
gelmiştir. 

iSMiNE DiKKAT 

GRETA 
Traş Bıçaklarını 
Israrla isteyiniz. 

-KANTMEN -
ŞEKE.RLEME MAGZASI 

SELl&I 
Sirkeci Haınldiye Caddesi 

tramvay durak ven 

Envaı çeıflt paı.ta ve §ClıumeDM1ler. 

Diş Tabibi 
Arıstodımos Vasilyadıs 

Tarlabafı Cad. No. 130 
1 od Kat .................... , 

Kayıp adam 
Antalya ViJAyeti 

Akseki kazası İb· 
r&di nahiyesi Or
nıane köyünden 
1291 doğurnıu Ali 
Yalçın Avasln kö· 
yüne Kırtonda kıç 
ayağı topal bir 
katırla B ti y U k 
Mehmedin evine 
gittigi sa.bit ol· 
makla bu köyden 

kaybolmuştur. Bulan, gören &§ağıdaki 
adrese bildirdikleri takdirde sevindi· 
rllecckUr. 

Vefa caddesi Trnndaa aokafı No. ı 
oğlu :'\fu!lltafa l'alçm. (36627) 

Mlılllıı Kamu l'oln.getdnı Tasnye 
heyetinden: 

Em!Ak ve Eytam Bankası İstanbul 
Şubesi mUdUr!Uğünün müflis Kasım 
YolageldUi zlmmeUnde alacağı ola.n 
7821 lira 10 kuruşun evvelki maUfıbu· 
na zamlmeten ve 447 Ura ücreti ve· 
kAletıe ısır; lira 66 kuruş masarifi 
muhakemenin tercihan ödenmek üze· 
re kabultimı karar verildiği ll!n 0111 · 
nur. (366!?9) 

Sa.ıibi: ASIM US 
Basıldığı ver: V AKIT lr!atr.aa.<ıt 

Umum rıesrivatr idare eden: 
~Pfik A hmPf ,ç,.,,Nı,,;J 

[n ~~ /lt,s11 
_p. .!luıaıVı I • 

TASARRUF' .BON.OLARJNDAN ALiNi z 

'f. Paranıza yükıek bir faiz temin edeceksiniz. 
:t- B1..1 faizi bonoyu ıatın alırken alacaksınız. 
* Mili\ Müdafaanın artan ihtiyaçları ru kartıhyacaksınız. 
:t- Kerıdinizi tasarrufa ahstıracaksını z. 
* Ke5enizin müsaadesi nfsbetinde 5, 25, 100, $00. ve 1000 liralık tasarruf bono. 

larından alınız. 
Birt asarruf bonosu almak, iyi bir f aizlf' hem kendi menfaatinizi korumak. 
hem de Milli Müdafaanın artan ih tiyaçlannı karıılamak için devle\e para 
fara'Z etmek demektir . 

" Devletin menfaati sizin menfaatiniz ve ki.nnızdır. 

1(. Bono vadeleri kısa; faizleri peşi11dir. 

3 ay vadeli bir bononun faizi ;;. 4 
6 ay vadeli bir bononun faizi % s 

12 ay vadeli bir bononun faizi % 6 dır. 

<\t ft'jzler bono kıymetinden tenzil edilmek suretile peıin ödenir. Yani bir f'ene 
vadeli 100 liralık bir tasarruf btlno sc. için 94 Hra verecek ve buna mukabil l,ir 
seuc ıonra 100 lira alacakıınız. Fa iz pefİn olduğu için faiz nisbeti hakikatte 
% 6, değil biraz daha yüksek % A, 35 dir. 

~ Bono vadesi geldiği zaman i>:!l.ranızı get-i almak istemfl'ZSeniz vad~'i 
gelf'n bc:.noyu yeni bir bono ile deği ,firir ve aradaki faizi bir defa daha peıin 
ahb!Jirsiniz. 

* Vade dolmadan parayl\ ihtiyl' cınız olursa herhangi bir bankaya mü . 
rclCeat ederek bono faizinden yü7 de yanm fedakarlık yapmak suret ile bono. 
yu İşkonta ettirir ve derhal parava kalbedebilirsiniz. O halde: 

"' Paranız daima paradır. 
~ Botıo faizleri her türlü resimden, Vf'rgiden muaftır, 

* Satın alırken, başkasına devrederk e11, vades!nde bedelini talisil ed .rken mu. 
;.mel('. ve merasim yoktur. Bonolar hamiline mahsutur. Hazine k.!fildir. 

* Tıuarruf bonolarını bütün bankalarla ıuhe ve ajanslarından, Milli Piyango 
i.ie:-esinin resmi satış gişelerinden ve bank;\ olmıyan yerlerde Malsandıkla. 
rnıdEJ r. alabilirsiniz. 

'· Paraoızın e emfn kasası Devlet Kasasıdır 
Tenbel paraları bir tasarral bonosalle selerber elllnlz 

,-Deniz Levazım satın alma 
L t misyona ıanıarı 

. . . .. 
• . _,, ~ . ,. ' • ., -.ı- .. • '. ·.:--:. 

l\farmarn o U Danri K. Satıııulma Komlsyonunaan: 

Cin J Kilosu Tahmin Ptatı 'J'utan 
Kunı, Sn. Lira 

Buıgur 110.000 25 00 27f>OO 

Kurtı f .ıulye 58.000 18 50 10780 

Nohut 58.000 19 00 11020 

Kunı Uzüm 50.000 30 00 15000 
Sade yağı 50.000 145 00 72500 

Zeytin 20.000 an 00 6000 

ZeyUn yağı 21.000 66 00 13860 
Sabun 50.000 45 00 22l'i00 

ilk teminatı 
Lira Krıı. 

2062 l'iO 

804 75 

826 50 

1125 00 
4C:76 00 

450 00 

1039 l'iO 
1687 l'iO 

Baş, Dif, Nezle, Grip, l&omatizma 
Nevralji, Kınklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 

lcabtada ııüode 3 tqe ılınablllr. TAKLiTLERiNDEN SAKl~!NIZ. 
HF.R \' F.ROF. PULLU KUTl'LARI ISRARLA ISTF.Yl..;tz 

- ' "" • • -,.~ .. """' -»'141 ~ •• ., ... ' - ..... ·.~ •• -:"'·' 'p·~ ......... ' .... 1 ~~ ' •.).":"'\.h~--,~~ 
'-':Th--" .. .:.;. •• , .. • ~ . ~ ~- '\ ' . ':"- . ~ '.: • • ' • 

Dev1et Demiryoltan ve Limanlan 
işletme ~mum idaresi ilanlan 

.. 

1 - lE\. Temmuz. 941 günUno:.e yapılan kapalı zarf eksilt mesinde bul· 
g-.ır ve nohuta vcrllnn fıııtlar ga ! görtUdUğUnden dlger altı kalem yiyecek 
maddcıerine dl' t.ı! :p :ruiıur ctm"dıl;ıııden yeniden kapaıı zarfla eksUtmc 
leri 6. Ağustos. 1?41 çaı~amba glinU sao.t ll'i de tzmittc Tersane Kapısmdakl 
komlsYon binasm.:n ya.p~lacaktı •• 

2 - Eu •nar<fe ne blr mt.ı .eahhlt tarafından tiat vertlf'bl ecegı gibi 
ht-r madrll? ıc;lr nyn ayrı müteal..hı!lcrcc nyn ayrı ficı.t teklif ohınabllr 

Aşağ:cta mJkdı.ı, !".ı.ıoamm..ın .c.eoeı, teml'ıat mlkds.rı ile !stlhıııal mahalli 
gllaterılnıl§ olan ı kalen balast kıı.11a1ı zar! usullle satın almacaktır. MUn&- ı 

kaıın • A~ustos 941 Faztırteııt gUn'! ıaıı.t 11 de Sirkecide 9. İşletme binasında 
AE. kom!syonu taraf!ncan yapılacaktır. 

8 - Şartnamesı 2:1000 Urcı.darı yukarı olanlar bedel ile \'C dığerlcrı 
bedeJgiz oıımık lu.mJı.yondan almablllr. 

4 - Eksıltmeyc i~tir!k edecek t.aliplerln 2490 sayılı kanunun !stedıği 

ticaret v .. ikaıarını ve hizalannı\n yazılı temlnatlarlle blrııkte tanzim 
edeceklPri teklif mektu1;ıarını ı ... \U gün ve saatten tam bir &aat evveline 
kadar komls~on bafkarııığına \'ermeıerl. (6006> 

• REKOR- SIHHAT -DOGAN 111 

ldrofil Pamuk Sirketleri : 
Rah!;f'kapı \'er.t Valde Han altında 20 numaralı yazıhaneyi 

<ı!parı, ''~r· olarak açmışlardır. 

Bundan bö;>1e esgarl 100 l<.:l'lya kadar olan slpanşlerln tfbU adresı: 
verilJ:ne ı:; nl. Bunur; W.ricınde "a "rlkalarca sipariş kabul edilemiyeceğinl 

:muhterem m~terUerlnılze ~· d!-.- saygılarımızı cıunaru. 

Telefcın. 22021} Teıgr&f: YenJ V&lrle Harı tdrofll 

........................... lllllii 

İstckıııe·rll' teminat ve kan.mı ve.'!ikalannı ihtiva edecek kapalı zarfla. 
rım aynı 

1
gUn saa: 10 s kadar .corı:.ısyona vermeler! IAzımdır. 

Şıı.. tnameler parası?. olarak kom18yondan verilmektedir. ı l'iS80) 

Muhammen l>E-del Teminat 

1EIR - 180 7l'i00 M8 2062~ Lira 1:146.88 L. 

*** 
Doktor, Eczacı ve Eczacı Kalfası 

ARANIYOR 
1claremlzirı muhtelif yerlerı'ldc tavzl.f edllmek üzere 15 dok•or, 5 ecza 

cı ve l'i ecu.cı knı.asma ihtiyaç vıır~ır. Doktorlara ma~tan gayri mı.: .. ke.D 
Vt:ya mesken bedt:l! ~er•ıecekt!r. 

Fazıa ıza!ıu• ısteyı;r. talipte;·ın D. D. Yolları Zat İşleri MUdUrtyetlne 
aı Uracaa t!arı ( 424 9 - 5772) 

•• * 
1--8 - Hlt' tarıhh:ı<"E:n \Ubu~n her nevi madent klmyev1 

D. D.12Ci4 NtJ lu tar!te tatbik f'dilccekUr . 
Fazlıı tafsll!t ~ın Lstuyonlua mUracaat edilıneai. l6017) 

gübrelere 

1 

' 

ıstanbu Levazım amır. ığmden veruerı 
_ .ıarıcı d.Sker ı<1taall ııanıar ,..,~ 

A,ag"ldı. yaz.ı.ı m'I .. ~:neler pn?..aı lıkla satın aıınacak...ır. Ayrı •tt; 16 

ıere de illa!~ cdılebllmı.:tt şart.ile eksiltmesı 25.7.941 Cuma günü ""'~i!Pı/ 
Ankıı.rada Lv. Amirlı6J satın a•ı:ıı<: komısyon•maa t:ıpılacakur 
teıninatlar!yl'l belli vakıtte komı.ıyuJ~ gelmeleri. 

(l'iystı 

ctNSi 611ktan H.1 :jŞo 

:ıo 
Tnş dUğme. Adet: 300.000 

"' Kakma pul. Adet: 430,000 

f;'erit kolan. M~tre: H,000 ISO 

Mukavva . Adet: 60,000 20 

".:ular aepı Adet 3,000 25 

Çiriş. Kilo: 300 70 

Sakındırak c!Uğme!'ı Adat: 170,000 1 
l lSO Keçı krlı. Kilo: ıo,ooo 

(843 - ~908) 

• 'fi * _ .. ,uı 
Beher metresine 70 kuruş riya~ tahmin edilen 125.000 metre yO 1 

en bez pazarlrkla satın airnac.ııı:· ·~. Ihalesi 23.7,941 Çarşamba ~ ~ 
11,80 da Ankarada M. M. V. Satın alma komtsycnımaa yaptlacakW:· tt; 
ve şartnaınes! 438 ıturuşa komuıyc.ncan alınır. Taliplerin bell1 vsJt;~ 
misyo:ı:a ge}:rr.Jerı. l38l'i - 599 

·~• o"' Aıınğıda yazılı me'*ar:ın paza1l1kJıı ekslltmeıcri 25.7 .941 Cuma gtlJl 19pl_ 
15 de Geııbolu civarında askeri porta 700 satın alma komlsyonUDd~ 
ca.ktır. 'l'aliplerln belli vakitte ko::nısyona gelmeleri. Evsaf n ~r 
!stanbul Levazıru Amirliği satı:ı a:.ma komisyonunda gbrülUr. 

ctNsı 

Kunı ot 
Saman 

\1iktan 
Ton 
2000 
2000 

Tutan 
Lira 

120,000 
80,000 

Teminao 
Lira 
18.000 
12,000 

(379 159815) 

.f.. • 941 ~ 
Malatyada in~aa: J1Gptlnlacttlz.tu Kapalı Z'lrfla eksiltmesi 28.7. s )',/ 

z:ırte:·i gUn~ ısaat 16 d.ı Mala.)'&1.t Askeri satın alma komlsyoound ~ 
ıacaktrr. Ke~lf bedeli \!\,926 lıra l'.>l kuruş, ıik tem!.nıı.tı U19 Ura 4S l>~I 
tur. Keşif ve ~artnumesı komisy?nda görülür Taliplerin kanuni vesieri
tcklif mektupların: ;llale saaUnden lıır saat evvel komisyona vennel 

. (327 - 5788) 

• • • u"f 
5000 adet kilim ııhnacaktrr. P .. zarlikla eksiltmesi l'i.8.9'11 Salı ı;Un~ 

11 de Ankarada M. M. V. Hava satın alma komisyonunda yapıla~ 
TahmL' bedeli 17,00C liri\, kati ;.t".n~r.atı 2l'i50 liradır. Şartnamesi konı~) 
gorUlür. Taliplerin belli vakitte komisyona gelmeleri. (373 - 59 

• .fo ,.. •l Si' 
GO,OOC kilo ı.ı.ğır eti almacahtır . Kapalı :..artla eksUtmesı 21).7.9 c&l'ıf 

gilnü sa ıt 16 dıı KtılaLyada aıs".i"rl satın alma komlııyonunda yaptlS Jf. 
TalımL1 bedeli 1!1,l'iOO · "&. 11k ;:{m'NHI 1462 ııra 50 kuruştur. Taııpıeri~ 
nunl vesikalarilc u:kııi mektupıan~ı ihale saa..ınden bir saat evvel 1' 
yı.)na vermelerL (823 - 6740) 

~·· ~ Bchf!r metresine tahmin edl'.e"l f'yatı 3l'i0 kunı§ olan 100,00C ınetrE' ~ 
~ııUı_tk kuro~ kaııalr zarfla eksiltmeye konmc.·~ur. IS0,000 metrede!)~ 
a!~!mttı.k l':lrtlle ayrı ayrı teklieltr !e kabul edilir. !balesi 28. 7.R•l ~ 
\eSl gı:.nı· saat ıı de Aı:karada M. M. V. Satın alma komlıyoı.uncıll ~ 
uıcat<tır. Evsat' ve şart.'lames1 ı71S~ kuruşa komisyondan &ltn.D' Ta.lipltıır' 
teklif edecekler! mıktar Uzerinı\:.!1 ltanunl tık temlnatlarile tekit! ııı~ 
.Arnu xomtsyonn vermeleri. (307 - IS6Z'f) 

•:r.ı;: ıt 

Beherinin tabmın Et.ilen fiy:ı.tı !'75 ku~ olan 2l'i00 a~t yün t>St~ 
2.8.941 Cumartes' gliııti saat 11 ı:.e .Ankarada M. M. V. Satın aıma I> ıcf 
yonunC:a paza:·!ıkla satm almac&Kt.ır. lııteklilerl., S231 lira 2:1 ııurut• 

teırılnatıaıiyle bfl\1 va!<. tte komttıyona gclmelen. (347 - 58661 

• ..,. * ~ 
~a~ICla yazılı ı:ıevadın pıı-..a:-:ıkla ekslltmeleri 29-7-941 salı uıııfl 

hizalarında yazılı s&.at erde Bolayirde n&kerl satm alma komisyon 
yapılacaktır. 'laJlpiedn belli va\rit.ıerde komi.syor.a gclmell?ri. ;~ 

Clmıl l\rl.litar1 I'uturı Teminatı tııııl tı 

Sade yoğ 
Bulgıır 

Pırinç 

Fasulye 
Mercimek 
Nohut 
Makarna 
Şehriye 

Kilo 
5000 

2l'i,OOO 
ll'i,000 
2l'i,OOO 
10,COO 
25,000 
10,000 

5,000 

Llıı. Lira 
8000 1200 
5000 7:>0 

6000 900 
7000 10~0 

ıııoo 

6250 
4000 
1750 

285 
937,50 
600 
262.M 

f.~~ ~ 

Doklım lınlındı ttf'im §arU\3 t4!r.er kilosu 4 kunıştan 184 ton kU~ııP 
pazarlıkla talın aluıacaktır. 28 .... ' -941 pazartesi gUnü saat 16 da ço~ 
askerl sntın elma i:omıeyonund::ı ;>a{·ılacaktır. Tutarı 7360 lira k~tl &:01'l 
r.atı 1104 J!radır. Tulip't:rin bel1i vakitte komisyona gelmeleri. (40Y"'. 

*** ~ Aşağıda yaz.ılı mevadrn Ko\p"ılı zarfll! eluılltmelerl hlzalarmda ~ ~ 
glln ve sı.atludc ı rıa.;a asken sı.tın alma komisyonunda yapııacslC •' 
E•ı.<af ve şartnınneie'"! Ankara, t.ıt. Levazım Amirlikleri satın aırns 11 
mısyon arındn dn ı;C.rü.:.lr. TaUp:e:-in kanuni vealkalarile teklif mektul' 
rınt ı!lalt' untlnden bl- saat evveı komisyona vermeleri. ~~ 

Cinı.i Miktarı •.rutan Teminatı lhoJe &\'Ün ve 
Ton Lira Lira 

Ktını ot 1620 102,060 63l'i3 12/8/941 9 

Kuru ot 1620 102,060 6353 
Kuru ot 1080 68,040 46~2 

12 .. 10 .. 
12 .. " 

ıl 

Saman 2160 37.800 284l'i H,. 9 .. 
s:ıman 2160 37.800 2845 
Saman 1440 2l'i,200 1890 

Af yon Vilayetinden : 
,.ıı 

At yon l~ıw~:nın • 9f'96 lira ıs l<U"UŞ ke,if bedelli ıkm:\11 i.r~atl 1<St' 

zarf us.ı.ıtle ci<siltmıy!: konuım· .. .,1ur. . • • • ~ı&. 
J llwle 25 •em".UZ 941 .a: !h re ınUııaıiit cuma gllnü saaı 16 de 

yo~ na! binasında •q>.tnaca.k na!\:. komisyonunda rnpılacaktD'. 
2 - Muvakkat · e·ııuıat H~O ··ra 72 1<ur:.ıştur ~ 
3 - Pllı.n hUltı.sa, i\eşlf, vııhıdl uyat !>vrdu:osu. umumı, ııı.ısusf, t ı;•· 

tartnaaıe. bayındırıık !ı; ıerl ge'leı şurtnam~sı eksiltme şartnanıeııl, ııııı 
tele örr;rğı nafia m:.ı:lıiılUğUnda ;orillür ve aıınab!lir. ~ 

·1 - lstcK!i <'lanl!lr bu ışe ;irrnek uz•:-e aıacnkıarı ehliye· ves11CJJ# 
ı•tn ihaıe gUnundcn en a; Uç gUrı eneılne "aoar vilAyete müracaatla ..,e 
a:acalwtrdır. lt· 

5 - MUsabaklıyn ~·.ırnk 1;111 \ u.ııan f'Dlıyet veail{ası ve muvakkı&t ,, 

"' oıınntı havı teklı! nt.kl uplarını ~ ~k .. :rda yazııan gUn saatinden bir saa.t_Jdl 
t\!llııe kacıar ınnkbu7 nıukabllln".lı:ı t.>c.ımisyon reisliğine vermeleri veya P""". 
11e cön:Jcrmelerl ll!n <• ı;r,ur. (IS·~ 

İstanbul Hava Mınt aka Depo Amirliğindefl: 

1 - SOOC çift er l<undurası .-:atın alrnacaktrr. il 
2 - 69il'I Jlrulık katl teminrı.tın Bakırköy malmUdUrlüğüne yatırılar . 

makbuz' .rqe bırllktr :-S-&41 ı:a:ı gUııU saat 14 de Yeşilköy Hava )!~ 
taka Depo J, mırliği "alı:ı alma 1'om!syonunda bulunmaları. 

1
. 

3 - tlıaleye talip oıanlarm uı:ı kunış da şartname Ucretı olara1' )!.& 
mhdUrJUğtlnc yntmlınası ve makbuzları lle mUrsca.atJarı. (60531 


