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Loza 
~ 

ruhu 1 
Tiirk lstlklAI ve Mkinılyetınl 'tııtün 
dilnyaJ·a yüksek kudret ve imanı ile 

kabul ettiren :\filli Şefimiz 

Lozan, Türkiyenin hal ve.Ai~iikb~ii~;"f 
l._!amil siyası bir programdır. ~ .............................. ~ ....... ,~, ....... ~ 
.._4i Yıldan 
ıL"Jı l<a heri Anupa kıta mı 
1: l'U \·uran harpte .. tmdiye ka
:'lllJ t~fyt-nin harp harici kala
~10 ınası \e bütiin dünyanın 
l"Cflat?1 uyandıran müstesna bir 
~''rl 1Y~te nail bulunması sc· 

,
1 

l'lddi sureHe tr.fldk edilir· 
\~iki lrın ara.,ında on ı;ekiz sene 
\ lruh l.oıan_, ulhu temel~ derin 
ı.. hı!{ arıa. ~ozc ~arpar. Hıç siip
~I\ \ ki .. 19!.4.-1918 h:ırhindf'n 
\ llıjı/aturkun başbuğluğu altın
C..~ll 1 ~~r mücadele açıfmamı_ş 
.~l'ı ın~ca<lelc neticesinde hu
~l:IJ lı;ınde müstakil bir Tiirk 

'
~ ,..,. kuııılmanııs buluno;;avdı bu-•qtk , • 

t.oı>raklan da A\ rupa 
"'~~b~-ına girmiş hulunurclu. 
~ at halde mflli mil<·a<lefo 
~~J, herkesin bildiği gibi, e ... a
ı.. da lr rnilli varlık 'e bir ı .. tik. 
~ ıııı~~ ı idi. J..ozan konfcnın~ı 
~-~1

1 da\a~, kökünden halleden 
~ g0 ~lif'! bir mahk<'me himıeti
~l'dü. l\lilli Şefimiz ,.e aziz 
~t llrreisimiz ı met lnönü o 
.~ hu mıı.hkemc huzurunda 
'\ 11~illetlnin istikliıl dna1'ını 
~ tlaf( bir •mrettc kazandı. O 
~l .:~ri Türki)·cnin biitiln he
.~ landa kazanılmı olan istik
~ t•dh içinde muhııfnzn"ı \ 'e 
~inde milli bünyenin kU\ H·t.
~ tıı~ ve yükselmesidir. On se
'tııı· anbcri Cumhuriyet Hükiı· 
\ ııe'n Yaptığı beynelmilel akit
~1P aynı gayeye matuf gay· 
~ n mahsulüdür. 1'·et.ckim 
' lı~~hinin b:ışl3ngıcmd:ı yapı· 
,, 'l'urk - İngiliz - Frnnsı~ 
~!lit~a bu a'kitlcrdcn biridir. 

Yazan: ASIM US 

1 
n~- gibi aln al ve ~eralt i~inde bir 
m;ul• faa harbine ~irebileceğini 

takdir ('derler. 
I.07.tın sulhu ,·eni Tüı"ı<h·e ~in 

:nılnu bir ">Ulh '~ika.,mdan ·ibaret 
değildir. Aynı zamanda hal \'C is
t ikhalin~ samll bir si~ a ... i pro~ram· 
dır. Yannki mllli nrhj.~m sahibi 
olan münen er Tiirk ~f'nçliği 1-o-
7.an yıldönümünü kutlarken istik
balde l•endine diben milli vazifcl e~ 
ri bsssrabllmek için (J..ozan) ın 

en ~Pni-, ,.e en ince manasilf' ne 
demek olduğunu dalına hatırda tut
mahclır. 

Alman teb l iğ i 
• 

~· oskova 
vanıvar 

-o--
ihata edilen Sovyetler 
zayiatla ricat ed iyor 

Smolensk de bir 
flrka tamamen 

imha edildi 

Odesa limanı 
bombardıman 

edildi 

~1 \•c Lozanda hcr tiırlii hnlc
~ biiflln bir husıımet alemine 
~ ··~~es:ı.retle müdafaa <>ttlği ~i
~ ıl~i ım ak" çcrçe,·c t içinde 
\;fedıı_., nıllli \ ' C insani hakları 
~ 1~dl' i lerc asli lmrı nınmış, 
.~ aklannı mildnfan ettiği ka-
~1kencli hacldiıtl de bilmiştir; Bertin, 23 (A.A.) - Alman or-
\:ı hudutları haricinde hiç bir doları başkumandanh~ tebliği: 

•- t Ukray:nada Alanın, Romen, Ma-
lo' ~ ınııım .. ;1 ır. Tiirl; - ngiliı 

\ b~nsız ım"dı dahli olduğu hal- car ve Slo\•ak kttaları durmada.1 
\ııı ç bir mcmlckt•t le ynpt ığı an· dilşrr.ııru takibe devam etmişles -'b ada mili •tlcr nrn mı.la .. nıhun uir. 
~11ar '"'l ıncbn başlca bir maJ\.,at Şark cephesinin diğer kısnnla -
~1 etmemiştir. Bilhas"a A\TU- nnda büyük ve küçük Sovyet gnıp 
' tanzim yolunda büyiik r.üca· larmın ihatası ve imhasına devam 
~ b "1°\'"l.ulnrına. bUyük mlll<'tleri l'dilınektedir. !hatadan kurtulmak 
'~ııatta ıutnlıın birlblrine çarpıs- iç2n düşm?-nm yaptığı bütün teşeb-
.... ~ ld('oloji damlarına karışma- busler akım kalmıştır. . 

lli d.lkkııt etmı .. ur. 1 Şaşır!;ma taarruzlarunız netıc~ -
\ tkıyenJn beynPlmileJ sh·aset sinde duşman son derece za.~ıat 

1 "'• • • t' ı , tıdıı bu kara1deri tik vaziyc· vermış ır. 
~~ t\j bllrnlerdlr ki ancak hgil. Fİ!l cephesinde harekat plan mu 
~-~·.ile müttefik olnn Cumhurh·et cibince devam etmektedir. Yeni a-
~ıı... • 
·~ ··•etinin Almanya ile do tluk razl kazandık. 
~eınitecaYüz paktı ynpnbilmi:: Miihim Alman tayyare teşek.kül
~t,~ llıın rn:ına vo matıiyctiııl an- leri dün gece yeniden Moskovada
' llirler: on eldz sene en<'l ki askeri tesisatı bombaronnan et. 
·~~~ İnönliniin LÔzan zaferini ö~- mlşlerdir. Ağır ve en ağır çapta 
~olanlardır ki Türldyenin (Devamı Sa. 4 sii. 4 de) 

Lozan için 
Cemil Bilsel'in, Yavuz Abadan ve 

Ekrem Tur' un ihtisasları 

ru eöyUyen E min. 
önU H alkevl Jı(>l&I 

Yavuz Abadan 
Rektör Cemli Bllsel 

~ıı..ıı_ 1 • . 
l'ıl<f ".'."1 Lozan zaferin n 18 ın~ı 
l'ıld~nuınUdUr. Bu bUyUk zafcnn 
tq ~~ünıUnU kutlamak üzere baş· 
~U~lliversite olduğu halde bUtUn 
ili'~ müesseseleri geniş birer 

. '"Cllll hazırlamış bulunuyorlar. 
~~rke istiklalini kazandıran ve 

l' cinayetini ortadan kaldıran 

bu muahede hakkmda memleketi
mizin tanınmış profesörlerinin fi -
kirlerini yaZJnağı uygun bulduk. 

Değerli profesör üniversite r ek· 
törU Cemil Bilsel Lozan ıafrini şu 
şekilde izah ediyor: 

" - Lozan gµııü, I:mim sulh, 

, (Devamı Sa. 4 aü. S M) 

Sovyet tebliği .................... ~ 
Dövüş 
devam 
ediyor 

---o--

Stalin in 
• • • 

emrıyevmısı 

Moskova akınında 
Alman tayyareleri 

dağıtıld1 
---0-

Birçok Alman 
tayyareleri 
düşürüldü 

11:.ıskot'a. fS ( A.A.) - Sovyet 
istihbarat bürosu tarafından 
dün akşam neşr~dilcn tebliğ: 

22 Temmuzda kıtalarımız. 
Petrozavodsk, Porkhof, Srııo
lensk v~ Jitomir istikametlerin. 
de büyük muharebeler vermi.~
lerdir. 

Cehenin sair kısımlarında kı· 
taatın vaziyetinde işare değer 
mühir.1 değişiklikler olınamıştrr· 

22 Tc.nmuzda hava kuvvetle. 
rimiz 87 düşman tayyaresi dü
şürmüşlerdir. 14 tayyaremiz 
kaybolmlJştur. 

Mütemmim malumata göre. 
21 - 22 Temmuz gecesi Alman 
tayyareleri tarafından yapılmıya 
teşebbüs edilen kütle halinde a. 
kın esnasında 22 dil ·man tayya. 

• resi düşürülmüştür. Gece avcı 
tayyar"l"rimizi maruz kaldı~ı 

(Devamı Sa. 4 sü. ~ de) 

Kaponıarımız 
ve müsabakamız 

AŞK UGRUNDA romanımızın ku. 
ponlarını toplnyan okuyucularımız, 

formalarını Cumartesi gUnU VAKiT 
lrltab satış şubesinden aıacaklardır. 

Parasız abone mUsabakasına lşUrl'ı.k 
edenler, cevaplarını, formaları alır· 

ken vermelidirler. Müsabakanın ne. 
tıcesi ayrıca ilAn edileccl:tır . 

t met tnönu 

...... ·-···········-·-----·····----
Bugün yapılacak 

• 
merasını 

Bugtln Lozan znfcr!.nln 18 inci yıL 
dönUmlldUr. Yurdun her yanında oı .. . 
duğu gibi şchrlm.zde de b~ bUyUk i 
zafer merasimle h"UtlanRcaktır. 1 

Üniversitenin hazırladığı progra,. i 
ma göre merasime san t 17 de baş. S 

• lanacaktır. llk önce Rektör Cenıll ı 
Bilscl açı~ ııoylcvlnl verecek ve bl.. 
lrüııre Profesör '!'ahir Taner, Mckkl ! 
Hikmet Gelene!<, Ordu ıncbwru Ah,. ! 
met İhııan Tokgöz ve talebeler birer 
söylev vereceklerdir. 

Bundan bll§ka bUUln halkevlcrlıı
de Loza.n b:ıngı mUnnsebetlyle söy. 
levter verllecek, ve temsll kollan 
tarafından milli eserler oynana. 
caktır. -·······-···················--··----·--
Gürılerin Pesinden: 

Sultan Reşadın 
bir SÖZÜ 

:Meşrutiyet padi&ahlarından 
Sultan Reşat, derv· , tabiatli bir 
adamdı. Zamanında Sütlüce §CY
hi diye tanınmış Elif Efendi is. 
minde bir şeyhe intisap etmiş. 
Bu münasebetle Şeyh Elif Efen· 
di ara sıra saraya gider, padişa. 
hı ziyaret ednmiş. 

Bir sı;ün Sultan Reşat, Şeyhe, 
nasıl padişahlık yaptığını ve 
memleketin nasıl icl2re edildiği. 
ni anlatırken şöyle bir itırafta 
bulunw:ış: 

- Malum ya, ~imdi memleket 
meşrutiyet ile idare ediliyor. 
Meşrutiyet ile idare demek padi. 
§ah:"l bir sadrazam intihap ede· 
rek hükiirnet işlerini ta.mamiyle 
ona bırakması demektir. Fakat 
ben bunu daha ziyade kolaylaş. 
tırdım: Sadrazamın intihabım 
da İttihat ve Terakki Cemiyeti
ne bırakıyorum! Benim işim gü· 
cüm sarayda rahatça oturmak. 
tır. Me'mleket idaresinde bir fe
nalık olursa bunun mesuliyeti 
bana ait değil." 

Şahsına itimat ettiğimiz bir 
dostumuzun vaktiyle doğnıdan 
doğruya Şeyh Elif Efendiden 
işiterek bize naklettiği bu söz 
Osr.ıanh imparatorluğunun son 
dt"Virlerinde na~.! bir zihf' ·,-et ve 
sistemle idare edildiğini ve ne· 
den d9layı harabiye gittiğini 
gösteııiyoı. 

liASAN KUMÇAYI 

( ' ~ H.aZiranaan itibaren topta.nacaK ıtu E 
ponıa:m ber 25 adedine mukabi 

4 9 
"VAK11 OKUYU<JULARI KOTOP 

flANt'~l .. serisinden A~K UGRUNDA 

L R.omar.ınm 3 bUyUlı formam bertlve edtıeccktlr _J 

,'-ıA.···· ................................. ·ııAAı,~~ 
J Milletin· ruhuna geçmiş bir gün: ' 

124 ıenınıuz 
1 Yaza r:ı : Sadr i Ertem 
i - Ya~sı S iincı, saıdamızda -
r•••••••••••••••••••••••....,.•••••••••••TT.-..~ıvoovo o oc 

Japml}'ııY' i~gal etmesi 

Sovyetlere göre 

Almanlar zehirli 
gaz kullanacak 

:'\lo.,korn. 23 (A.A. ) - Bir Sov· 
yet tebliğine göre, 15 temuzda 
Pskofdtı Zapadnaya Psima civa -
rında cereyan eden muharebelerde 
geni:; mikyasta gaz kullanrlması 
hakkında talimatı ihtiva eden ve
sikalar ele geçirilmiştir. 

Tebliğde SovyC't kıtalarmın kim 
ya harbi hakkında talimatlar da 
ele geçirdikleri z.ikrcdilmektc ve 
"bunun,, yıldırım hnrbi usulilnün 
akim kalacağını kati olarak nnlı
yan Alman faşizminin gizli bir su
rette yeni ve kork:.ınç bir hareket 
hazırlamakta . olduiunu tam bir 
surette gösterilmektedir. 

Sabık Irak 
başvekili 

Türkiyeye geliyor 
Tahran, 23 (A.A.) - Röyter: 
Sabık Irak başvekili Ra§it Ali, 

bir müddet evvel rf'fikacımın ve 
çocukların.:- iltica etUği 'l ürkiye· 
ye githek üzere "tin T.Jırandan 
hareket et·r~tir 

.... ıco :IDO ... ac . 
lJC1·'•nen l/iıulidııi 1ıarifas1 

i 
\ 

Jaoonva 
·harbe 
airivor 
Amerikaya göre 

gün meselesi 
-----<>----

Hindiçinl 
İçin Vişiye bir nota 

verildi 
---<>---

Rusyaya !?Öre Japonya 

Siberyaya 
hücum 
edecek 

Amerika tedbir aldı 
Va,tngton, 2S (A.A.) - Röytcr: 
Vişlnln Japon talepleri karşuımd& 

nıı gibi tedbirler alacağı hakkında blç 
bir iş'ar ve işaret yoktur. Keza Va. 

(Devamı Sa. 4 sıi. S de 

Lozaa glalerl 

~~~rae~~l!!!l~~ 
l.OZA~ KO;\;Ft:HA~SL~.\ t:;Ttı~AK EDEN VE OS)lA:'\Ll 1MPARATOB-
LUGU:SUN Bffiı\KTIGI BlR ÇOK PtlROZLÜ \'E KARIŞIK lŞI.ER 'CZE
RL""HE lS:\IE1' PAŞA TARAFI)l;fl ~ KESDlLERİl,E ÇEl'tS Mtl7.AKEBE 
\'t: Mlı:"J.\KAŞ.\.1,!\R '\Al'ILA!I: 1'11LAF DE\'LETLERt b"Şl\ICRAIL 

HASLARJ l\tUAJIEDEXL"\' 1MZA. IXDAN SOXBA lS\1ÇRE 
ıooıo;tCUMHUh.U İLE BİRLİKTE 

Jsviorc. Y11e:oslau11ıı. Fransa. Tiirl\iııe. lsvicre ( Reisic?lm1ı:ur). 
lmıiltcre. Romanva. Jtal11a. Javonva 

~·a:ı.ısı 2 inci &ayfadı 
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uz t. r"hli lngiliz 1hn.. 
'\ a n ı tının t bliği. Hotcı 
a md ·ı doklaı a yeni bir hücum 
daha ~ pıldığını ha.her verdı. 

Hc.ıtcrdam şımal denizi üzerın. 
de bır 1 Iol nda şehrıdır Ren 102 
d it, sı tizr•ı ind bulunur. Yarım 
mil~ondan fnzl L nüfusu vardır 
A rupaıu en c kı hir'lerinden 
hır: ı o • n Rot rd:ım bazılan çok 
lrlli:;uk, bır taknn huyukçe ada. 
lar ilzcrmd kurulmu tur. Ada· 
lar rasınd kı boğazlarda kuçük 
emıl r v anda.Har dolaşır, gtl. 

zel nh ıml vaı'Ciır. 
R t nı A vnıpanm ~n ışlc-k 

ım::ı.nl ı un hın i sayılırdı. 
Bı h Ho nd muslf>mlekele. 
riyle A vnıpanm tırar münase
betleri bu lımandan gcçcrdı. 

Rotcrdam nynı ?Almanda hır 
ktiıtür §e'hridir. Müteaddıt mck. 
tf'pl rı, enstıtül rin...1en b ka 

t - .. .. 

~ • .;',-> 1.,. ' .. ... ... J:- • .f. ~ ... --· .5 .i • ( 
............ ,,., • 1. ,, .. l. • .j;~ .~. "-'"'ı.rl • ,. •.P 
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l'ıtk-ıt'm 1'iirk milletim. 1.o=<m 

.,,,~ .... ıu/ , .. ı.n'J'..,.' ~·..:#.J,...1(~1 •• &HıJ;...ı,A;:.a;...,..,~.1,).;.t(:ı 'f 

... --' ...... ~ J.o:.ıv ,1.r ,,...:..;J ...,..; .,. l·' ci.if.; d.-"; • ..ı..u. :ki- .1. l:.1! .:..r(J. ı 
• I "' - 1 L ~ • • • .JI ( ,.,. 1. 0 

•J)) ... ~\ .>.&. ._.tl .. d..ut. •->~\.r J ~ÜJ_:""'..,..ı.., ...... ;,,,, 

ulhımwı kat'i lıir ,, tıac11c ıardt liını mıitdelediQi ikinci tabı 11u~. 
ita muı kli ~ 

Maarif meseleleri~ 
-- - - - - -

Bu sene yeniden 
lise açıl"ııgacak 
Gazi Terbiye Enstitüsü ile Yüksek 
öğre tmen o~<ulundan 200 öğretmen 

yeni kadroya giriyor 
1 

Mektepler her senek~ gibi T eşrinievvelde aç1Iac3 

Okulların ikmal imtih:ın gun. da !\faarif Vekilliği Jstanb;~t 
!erini ve tedrisata nı lama 7,.ı.· sıl bğretmcn tayın etmıy~ ıı 
manlarını te~bit etmek üzere a. ıl öğretmen olmak istn~IC'l 
ğusto;:.un ilk haftasında Maarif nivcrsite . m~zunları muhı.ıt1'1 
Vel-ilinin reisliğind bir l.omi • taşraya gıtmıye mecburd G ' 
yon toplanacaktır. . Orta. tedrisat ... Jc~drosun,& ,~ 

F.omis} ona ver ilmek ilzcre bu Terbıye Enstıtusunrlen 'e (~ 
rapor hazırlanmaktadır. sek öğretmen okulundan tıtl 

O·irendiğimize güre. ıkmal öğretmen dahil olacaktır. 
0

c-ret' 
imtihanlarına eylUliin ilk hafta. yaç nisbetinde yardm1cı ,. 
ı;;mda başlanması muhtemeldir. men de alınacaktır. il~ 
Tedri5at her yıl olduğu gibi lef?. Vekal-ctin kararı U1.crine ted 
rinıevvelde baslıvar.aktır. versite mezunlarından ort.1 t <t 

Vekfilete gönderilen yazılı im· risat öğretmPnliğine edebiY11
11 tihnn sorguları talim terbiye fen fakülte i mezunları ter<:1 

heyeti tarafından aıhısto un on tayin edilecPklerdir. 

ok mukemm l bir rasathanesi 
de \'nr Jır Roterdamdn bulunan 
ehennnı;etlı eskı eserler arasın. 
da 14 72 de ) apılan buyuk kilise, 
ve 14 m tre yük kliğınde olan 
ç· n kule-.i on ufta gelir. 

Roterdam tarihte öhrc-t ka
zanmı birçok bUyuk adamlar 
da yetıştımııştır. Dünyanın ta. 
nıdığı büyuk 1 am Erasın, 
san· Tollen, devlet adamı Van 
H~cndrop lıoterdamlıdır. 

L zan 1 • h<'şine kadar t bit edileeektir. J"lTAP VAZfYET1 g n ' e r OKUL 1HTIYACJ \. ıııı 
l\laarif Yekilliğinin muht<'lif Orta okııl ,.e ilk okullarııı fl1 

vilayetlerde yantırdığı teftişler vılki kitap ihtivacmı knrsılıı ,r 
ı:ona ermiştir. İzmir ve di~er liı.ere Devlc-t Ba<.ımevı "alışn~, 

Roterdam aynı zamanda bir 
san.ıt memle>k tidır. Çok biıyük 
vapur ınşa'at tezgahları, buhar 
makin !eri yapan kocaman fab... 
r knlar, maden eritme ocaktan, 
d kor f brık 'nrı, } ırmi beş bin· 
d n fazla amc e çahştınr. 

S hırdt>kı uıhire bors sı mus. 
temi k leıde cıkan bütün ziraat 
ma.h u'l ı ı ı·zerind muamele ya. 
p r Rot rd mm ticari bakım· 
d n da kıym tı pek bUyuktür 

\lmanya ile tngiltere 
arasında 

Harp esirleri 
müba ele 
ed·ıecek 

n 
Alman hUkOm U son zamanlar\la bir 
mukabil tekllt )apmıotır. lngtllz bU.. 

ümct Aım:ı.n mukabil tckll!lnl ame. 

Fındık ağacından 
dü en çocuk 

ı:yübde. Akurç şmc wkn~ı?lua 
oturan Öm"rin 10 yru ındaki oğ. 
lu Muamımr cvınin bahcesinde. 
ki fındık ağacından dü~Uş. ko. 
lu kınlmıstır Çocuı~ Balat has. 
tnhane!;ın kaldırılmıştır. 

Bir çocuk kuyuya düştü 

Şehr mınind Seyitömer ma. 
hallcsindc • lvı meydanında otu. 
ran Ab dinın dort ynşındaki oğ. 
Ju Halıt r ad 0}11nrl,en kör 
bir ktı} u a düşmli tUr. Ç'.ocuk 
muhtellf \Crl rind n ynralanmı 
vdi nlcr tarafından kurtanla· 
rak Şı lı Co<'uk h stah 
kaldırılmı tır 

24 •• ı ••k k l • • orta Anadolunun okul ihtiy:lcla tadır Kit:rnlur eylClün 011 J;tı gun U rono Ol JZ r:nn ait rapoıfar umum mUfcl. tasına kadnr \"etif:mis olaca 

-----------------·~---- J ;,~~;n~:r~~~!~~k~·~~alete bu ıw ö<"mı:T.1ENLEHI.. f711 'J,ı$ 
Lozen gunleri. Türk karakte. 

rini, Türk milletin.in hak ve is. 
tikliı.lini kayıt ız ve şa,·tsız mü. 
dafn&} a azmedenlerin e siz ima. 
nını ve Türkli.ığu.1 istiklali mev. 
zuubahis olduğu vakit. milyon. 
lann kopmaz, çö7.iilmez bir bu· 
tün olduğunu en derin manasiy. 
le go teren vesikalarla doludur. 

l..o7.an günleri n yakın tarı· 
himiz olmakla beraber o gunleri 
idrak etmemiş yeni bir Cumhu. 
riyet nesli dob'Illuştur. On ekiz 
yaı ma basını gençler. Lo7.anın 
yurda nur ve ışık gctıı eıı eunle. 
rinde gözlerini mcst.t bir ülkey(' 
açmışlardı. Gerçi onlar. Loza· 
nm sadec muazzam manasını 
öğrendil r. fakat "Lozan günle. 
ri" nln heyecanım yaşıynma. 
dılar. 

"\Takıt" ın, sulh rniizak r el ri 
devam ettiği günlcrdeV sayıları· 
m açıyorum.Bir temmuzdan ?.1 
temmuza kadar devam eden sa. 
vılar::ı beraber bir ~oz gculire. 
İim. Buradan alacağımız notlar. 
b muharririmizin Lozan Pala • 
tan ''Valut'' n ç ktiğı telgrafla. 
rın ba hklnr·ıdır. Bu ba~lıklar, 
24 günlük bir kronolojı de-ıldir. 
Bu ntırlar, J..ozanm n • mtithi 
bir mücndelc ve az"mlc df>ödmhı 
hakkında esaslı olmaınnkln be
raber biı fikir vcı·eccktir, s:ını· 
yoruz: 
l Tı--nımıız 19f3 l'a::a1 : 

l\Iurahlıaelarımız mu1,nkc-reye 
hazır. Fransrzlar. heyeti murnh. 
ha amızn tevdi cdcc itleri nota. 
da rt bir lisan kullanılmasını. 
lngilizler ise itidalden ayrılma· 
masını tavsiye cdiyorlnrmı · 
2 Temmuz 1928 Pa'"flrfc~: 

Konfcrnıısta mu~kulat lhti. 
maileri zail 01. ... 11.,, dcğt!ıh ulh 
uğrunda ::ı.zv1i feda .arl 1~1 ya. 
pan mura~r.n.ı::ırıımz hli'a müt· 
tefiklerin ıus.rnı •111 bek:iylı 'ar. 

:J Temmuz a'ı: 
I taııbulun rehine tutulması. 

na katiyen muvafakat etmircce. 
ğiz. Vaziyet vahnrdıı. Haberler 
doğru is inkıta ' timallel'i zı· 
yadele miştir. l met Pasa .. ıer. 
hanr,i bir projeye katıycn muva. 
fakat ctmiyccerrirıı beyan etmiş· 
tir. "Her ,. rd h<.'dhinlik asarı 
mahsus .. 
4 T"n:mu .. Car aı ba: 

Heyeti murahhasamızın ver. 
diği son nota mUttcfiklerı t •lfi n 
düşürdü. Çünkü bu n tn. cihan 
cfldirı umumiyesı naznrmda sul. 
hu t hir me uliyetinin kimd 
olduğunu gosterecektir. ismet 
Paşanın verdiği notadan muttc· 
fik mahafili ~r\ıya pek müteessir 
olmuşlardır. 

5 Tc1r muz Persenbc: 
Milttcfiklerin dtin yeni bir 

nota vermelerin intizar edili. 
yordu. Lozanda.ki vnzi) etten en 
ziyade endişcnnlc görünen Fran. 
sız mat'buatıdır. 

6 Temmu.: Cuma: 

HSevr muahedesile Türkiyenin ö.ü ,n va~~· 1~~\·c~~~\:~~\:~;t~k~~:~,f~: izi~~ı':~ i~d~~~~!tı!:;~mr;ı~!~' 
1 

rn sınıf ılavesl\. le ıhtıyar ~ırlc· ılk t"Clric:at övretmenlerınıo .. ~ 

1 l L h d · T ·· rilmi·:e <'ah~ılaraktıı. Bu aube '"'li lcl,.n itib·ırnn kaldırılıt<"• Çanı ça ınmış 1 ozan mua e esJ ur-. ler dedi kıUi gclmecliği ta1{<lir<le tır. 
' liseler~ ba<Ylı a\·rı binalarda iliı. _;ı 0 k • b ~ b d ı 1 b t ld "' · Öcrt•tmorıler bu tarıhlen.•e ~ l·yenın a" su·· a e mev era 1 o u ve sımflar ac:ılncak ve bu şubcl~- tibaren \'azife ba ında buluııtfl 

· • ~ rin idare<:i muayyen liselere bag. · 

/.,o::rm "ıtııa1tcdcsınhı imzasım 
11111 Dc1·so'mm 1.alrmindnı rıl: 
CPmtcldz). Or (Ja11011). l'eui 
ismet lnl>nfi, Sir Rombo7d. Mar1.ı 

(Romanrn}. Grou (Amerilm> 

meti:ıi muhakkak goriıyorl:ır. 
7'"mmu- Pa:::ar: 
Fransızlarla 1n~ilızler niha vct 

kararlarını verebildiler. Bas mu. 
rahhnsımız diın öırıcaen sonra 
umumi içtimua davet oluna. 
cnktı 

.<J ,,. r: ın mu r: P tr::a rt • 8İ: 
Sulh muhakkaktır. \skeri mli· 

tehas ıfl!nr işgal altınd::ıki Turk 
toprnklannın tarzı tahliyesini 
ınünnkn a etmektedırler. 
ın Tf!•mııu:: Salı: 

!=;ulh Loznn ufkunda ~füiinôli. 
\1ua.hedenin imzac:ı bir gfin me. 
eeloe~indrn ibarettir. Knrılerimi. 
zi tebrik ederiz. 
11 Te11 muz Car aı ba: 

Bugün siikCmetlc ~edi tüte· 
hassıslar metinlerin on tPfCl't'ii. 
atını tesbitle mcş~ldürler. 
it Tr.mmuz Pcrsenbc: 
. Müt ha ısların me~ai · b"lfL. 
ınkıta devam ,iyor. Franc;ız 
fevkalade komiser· vc>kili beyn· 
nntında şövle dedi: Rara ve d • 
niz kııvvetleri tahliye edilecek. 
tir. Fransız gazeteleri "Sevr 
muah .. desiyle Tiirkh enın ölüm 
cam <'alınmıştı. Lozan munhe· 
desi Türkİ\enin ba'süba'delm vt 
beratı oldu" diyor. 

1't Tcmmu~ Cuma: 
Yenı müşkOlat 'alnız imzayı 

tehir edebilecektir zannolunuyor. 
Türkler tahliyenin manasını tam 
olarak telakki etmektedirler. 
14 Temmuz Cumartcsı: 

Menafii m mleket noktai na. 
zarından muzir bulduğumuz for. 
mülil hUkfunctimiz reddetmekte 
ısrar cdcc ktir. imza mera imi 
gecikebilir, fnknl sulh muha!:· 
kal.tır. 

15 T-mmu:: Pazar· 

la nacaktır. mec?:>uriv,.tirdedirlcr. 
İlk tedrisat bina va.zivetivlc t"'Nl VER~ITE TEDniı;;:ı\ 'fi 

1 mesg-ul ola'1 vilfiv€.tl rde b{tU-e· 
lcıinin imkfün ni .. hetinde yeni '). Pnh· r •tede ıkll'ıtl ,.e tcdrt , 
kullar tec:is edilecektir. ?.amamnı te bit etmek iıı<'rc ~ı 

Schrim•:r.de bu vıl c:iftc tcdri. liUUn ili> lı:ıftnı:mda dekntılllti' 
sat ıı~u)(h,e Foıı veı ıı r kt•r. ır;;tlra >ıvlc b•r topln'1tı v nı111 

rırm.ı..:r ff'J VAZ1Y1""1'1 imt;ııan ı.rimleri knrtırfac ır 
Get'cn 'ıl oldu:ıu gibi bu ~ ıl ca t•r. _.-/ 

~~~----~-:--~~~~~~~~~~~~- . 

fcm~il eden bıı karikaf.iir. mcs
nı rntır. Saii<lan itibaren Frrern. 
::clo~ (l'unan). General Tel/(. 
r.01 ani. ~1o11*a11t1cı. D111rJ11•'111 lı 
n ıırahlıo ·/arı f!iiriih ... ".! •' lir 

sinden sonra ba murn .. "" hr 
bütün ihtilaflı noktaları bir Qu· 
rcti halle raptctmi~ler. 
/, T< mmuz C'arsonba: 

Son ihtili'ıflaı· milli m"11f~-ti. 
mi1.e muzir olmıynn bir ~ 'k i 
ınakbuldedir. 

Yeni ha riciye nazırı 

Japon 
siyaset,nin 

Ma · suoka nınkinden 
f ar :dı o! mıyacağını 

söyledi 

venı nazır 

1.<1 rrmmw: l'm· r.11ur: A lm an ve ltalyan sefir-
Sulh içi~ artık imzadan '" ... Jt.ı' l · · m ayyen günden 

yapacak bır şe~ kalmadı· erını u . . 
~O 'rf'mmu~ Cuma: evvel zıyaret ettı 

Bütün cihan nutbuatı T1ı k ı'ok~ o, !:S < \ . \ J - o.-mcı jarı-
hcyctnun Lozan miı1ııkcı ilbı da ının \•erdlğl .,~r habere &öre yeni 
fızım bir zafer Sİ)asetı kazandı. Jap:ın h:ırtcıye nn:ı:ırı ıımtııı.I Toydo
ğını yazmakta ve l met Pa R\'I da bugUn nezaret vUl<sc\t memurınrt
muvaffakıyntmdan dolayı le brik na takip edeceği siy etin le.fi Mat. 
etmektedir. • uoluınınkınden farklı oımıyacnğmı 
... ı Tenımuz Cmııaı esi: soylemı§llr. Kabin<> d ğl ugı 7.amnn 

J-,vıçre "'Ulh cemiyeti, baş mu· Jap:mvanın Nank.n kukla bUkOmetı 
mhhasımız lsmet Pnşn şerefine nezdlndckl bUytıh clçlsı aoktor Hon-

ziyafet vcrjyor. dnnın verdiği istifayı g('ri ıı.lmış ol-

21' Tcnmııtz Salı: masma chcmmıyct v rllmektedlr. J • 
22 ve 23 temmuz günleri İsmet pon nınhfilierl bu hAııiscyl. Japonya. 
Paşanın eşsiz zafcrı bütiin dlln. nın Çiııdc tuk!p etti~ ııiyııactln dcğl~
yacla alkışlandıktan sonra bu Ut- mlyı•ccğinc atfetmektedirler. Japon 
fer. Lozan sulh konferansında mahfil[!'!rl dip'omatlk ınllmcsslllerc 
bütün murahhaslar tarafından 
altın kalemle imzalandı. ynpılncak mutad zıyarettoro cuma gtı.. 

Vakıt sayfalarını karlRtırıyo· nUnUn tııhsls edilmiş olmasına rağ
rum. Bütün dlinya ajansları ve men yeni hıırlcıye nazırının munyy,:n 
matbuatı bu büyük zafer nll.ış. gUnd n tam Uı; gUn evv ' Alman v 
lı)'Or· 1tnıynn bUyUk elçllcrtni r.iyaret ctmıo 

• :,. :r. oınıaaını, Japonyanın mlhv r~ bağlı.. 

iki buçuk aylık bir fasıla mi.ıs. lığını teyit için yapılm~ btr hareket 
tesna. 21 lkinciteuin 1922 den olarak tcllkki etmekte ve bunun, Ja-
24 Temmuz 1923 e kadar süren pon ııtyıuıctlnde değloıkllk yapılacağı 
Louın müzakereleri, konferansa hakkındaki aylaları ıznıe ct.meğc kft.. 
iştirak eden lngiltcrc, Fransa, fi gcıectğlnl beyan etmektedirler. 

ltalya, Japonya, Yunani tan, * * «· 
Homnnya, Yugoslavya devletle. 
rinc kar§ı kazanılmış bir 7,afer 
değil, bütün bu devletlerle bc.ra. 
bcr bütün dünyaya karşı tek ba· 
şına Türk devletinin G:ırp cep. 
hesi kumandanı ismet Paşanın 
şahsında tecelli eden bir zaferiy. 
di. Bu zaferi bil}•ük ve ebedi A. 
tatürk şu ölmez sözlerle ifndc et. 
mişti: 

. rJloskovadak1 

Fin hariciye 
memurları 

Türkiyeye 
geliyorlar 

tokholuı, ıs \ .. \ .J - orı: 
rf• Mosko\'ad ki 1'"'inlı\ndı~& efe ıJ' 

memurını henU7. '!'Urklyeyc vıısıl ıııı
mnmı11larcıır Halen TUrl-' Sov) et dll 
duduııdn bulı.mmaktadırıar ı.~ını6Jl ,_ 
y dakı ııuıı ııcfarctıne ve kuıuıulo511 U1 
oeıcrıne mensup olan ı 2 kişi neli ııv 
llele!nklde 'JUh.nmakUı olup per~d 
be &lınU orad1!.ll hareket edecck16 r st• 
Moskovodakl 0.lnımarke sefiri ve ııt' 
Cnrt>t ,.rkıl.nı l'llrk,yeve veıııl o1ıtl 
ıardır. , 

Orada keza l'tlrkilC.) gelnt\Ş 0~, 
Kopenh ıgd,lkl Rus efaretı mcıtıU 
rı lle mı\oodeı cdll ccktlr 

Almanya 
Ayda 2500 

tayyare 
yapıyor 

Sovyetle~OO, tngil· 
terede 1800 Amerika" 

da ise 1500 tayyare 
imal ediliyor ~ 

Nc,·york. 28 (A.A.) - Amer~ 
Machlnıst mecmuası ay1ık dU 1tl 
tayyare lmalft.tı hakkında aşagıd• 
malumatı vermtoktedir: ) 

Almanyanm aylık imııllitı 2ô00 ~ 
yaredir, Sovyctlcr blrllğint.nk:I 2~ 
tngntcrenlnkl ı 00. Amernunıfl ır· 
ıısoo. Japonyamnk! 300 tayyared 

1 
ftalyada yalnız yedek aksamı 1111~ 
edilmektedir. İngiltere ne Amertltşıı • 
mU,,terck lmalAll Alman 1mat!t111 

nazaran ytlzde 22 fazla, Sovyet I~ 
lA.lı lae Alman tmaıo.tma nısı>et 
biraz daha noluıllndır. 

Müttefıkler hala aralaı ında an
laşamamış görüntlrorlar. İSJnet 
Paşa, yeni bir nota vererek müt. 

-=::==::=:=:=:=:==::=:=:==::.ı tefiklerin notasında zikredilen 
noktalan reddetmis, fakat yeni 
bir şey ilAve etmemiştir. 

l\Tüttcfiklcr Türkiyeyi nüfuz 
mmtakalanna taksim siyasetin. 
den :bir türlil aynlamıyorlnr. Bi. 
zlm başka fedakarlıkta bulun· 
tnamız ihtimali yoktur. 
16 Temmuz Pazm'icsi: 

''Lozan sulh muahcdesı, Türk 
mllcti aleyhine, asırlnrdnnbcrı 
hazırlanmıs ve Sovr mu:ıhedesi· 
le ikmal edildiği zannedilen bil. 
yük bir suikastın yıkılmasını ifa_ 
de eden bir dakikadır. Osmanlı 
tarihinde emsali görillmiyen bir 
siyasi zaferdir.'' 

l ..ondra, 28 ( A. \ .) - RQ,.t ... 
njansınnı diplomatik muhıırıirinln 
bildirdiğine gö'rc hP.r na kadrır 
Londra salihlyetll mahfillcrlnd~ 
sarih matrımn.t nlma.mamT!'!sn d 
kabine deği.<;lk"' · • ra~m"' 
Jaronynnm niyetleri hakkında en 
dişe uyandmcı şa.yinlann devam 
etmesi manidar tc'1fık' · edilmek 
tedlr. 

Japonyanm, Hhıdic;int iı;tn tc • 
miz niyetler beslcxWt hakltmda 
lnglliz bUyfik cklsl Sir Robert 
Craigie'ye ket'i teminat v~-1<:: o
lnn Jaoon harlclve ntır.r munv•r• 
Ohnşintn kendi tP'·' · ··~"t'fn(' v87.ı 
femnden affedUmhş ohnaac f&}'al'!I 
kayıt görlihnc'ktediT. • 

VAKiT itiza r 

lazdsnmnın t:okluj:;rumtan "fın· 
nıh \e lurb: 1 r <lef. t.onı., tt"frl· 
kalarmuzı kol ııınadık. Özür dllr~ 
ris. 

1 Tcmnmz Cumartesi: 
Müttefikler hnlfi müşterek !bir 

hareket ıcrası mUzake~fode.. 
dirler. Razr ga7.et<'ler vaziyetten 
ümıt~izdirler. Konferansın a:ka-

Müttefikler akıbet hatalarını 
anladılar. Dün akşam ismet Pa_ 
şaya. mükfilemata müsait yeni 
bir nota göndereceklerdi. 
17 Temmuz Salı: 
(~ nci tabı Va7.."tt) 

Tk saat üren bir " oel - N.A. 

Daıma halkın menfatr 
tini düıünür' her say•
•ında en seçme vazdaf 

neşreder 



-, ~-

n ruhuna geç
bir gün : 

l'emmuz 

ıl9ilriJ~ 
Haksız ve yersiz bir beddua 

Adliye Vekili Ankar.aya döndü 
Adliye k8.tipf.erınin 
maaşları aritrılıyor 

Bır mUddcttenberi ~nhrimizde t~- , d!gtm~~e, hAklmlerin yanında ha.. 
lnklcr yapma.ltta o1an Adl!yo Vekili izi ltlbaİflÔUıehnsSI8 bir sınıf haline 
Hasan Yenemencioğlu alın ak,şamki gırtkacej_J•. Bunun 1çln IAzımgeıcn tet 
ekspresle Ankaraya d5nmüştllr. ld](at UmiıiW edilml§Ur. 

\'ekil öğieden evvel adlıyeye gele- - :aEHt;.tc011Unma kanunundaki mU. 

Define 
Dün de ar~ maya 

J 

devam edildi 
SUrkagopta define ar.J.Ula faallyr. 1 

. .J:?il.ru..!l gaze::clerdP ·•uJı.:.s" dan alınmış bir yazı vardı· Şu, he. 
pur..lZl ıncıten stadvom kavgasına dair bir yazı . 

. Bu gibi hırçın nporve katarı karşısında zaman zaman ben de 
!.n.yiı acı sözler aöylemişimdir. Bence spor, gövdenin dışında kal. 
ırııy~n, dışı, adelc m:sı alariyle şiirleştırirkcn ruba da inen· onu 
Ja. is!eyip süzen ve te:miz cevherler haline ~tiren ibir iştir. $po.
l'll. vücudu kadar sa~Jam bir ruh taşıyana derler. 

C, merttır. Kuvvetini bit< 'bir zaman zulüm icın kullanmaz 
Z"rbalığa kalkı~az. Kuvvetin esaletine leke süruürmez. Pazı. 
!arı <;emirleş~ı~~c. ~!!;frl~rinc de~ halatların sağlamlığı gelir. Kan· 
ı~rı.: ıradcl_;;.ının f."l ııdermdE; sogur. Hareketlerinde telAştan eser 
<n'l!lmez. ddet, aı cak mukaddes sebepleıle onları kükretir. 

. c ek sporcu :cm. t,~k~teizlikten, icizlikten daha kor.kwıç ha. 
sun yoktur; ço!< kere bır vuruşta ezeceği bir sıskanın !horozian. 
m: c:ma ~üli.ımsiyerei; tahammül eder. 

E,·et, halis ı<an sporcuyu, ben, 'böyle bildiğim ve ıböyle tanı-

lıl Tiir.kiyenin jstild~l 
r ınerhaledlr. Uoğaz· 

rt?k burada. bir mllddet meşgul Olmtı§ ~~~rı önlemcğe kafi gelc
ve bir nralık bir muharrlrimlzl. kabul bilmiş mkHP? 
oderclı: kendfsfle bir gö~ede bulun- - BİJl.klWNln, ilıtiıtlır cllrümlerl için 

• tine hararetle devam edilmektedir ı 
Rwı mUtehassı.cıların tcsblt ettiklerı 
yerde dUn sabah erkenden hafriyata / 
başlanmış, .saat on dokuza kadar bir 
metre derinlikte ver kazılabllmlştlr ı 
Şimdiye kadar bir kafatası çıkmış -
tır. Ancak Rus mutah:ıssıslar bugtln 
akşama kadar mubaltl:a1' definenin 
çıkacağını, define olmasa bile aıtma 

benz!yen bir madenin muhakkak çıkA 
cağını temin etmektedirler -..1 içindir. ki onların, arP sıra, şurada ıburnda yaptıl:ları kotiı 

! : ı~etlerden ~iddetle müteessir olurum. Bu teessürle bazan acı 
acı E: Ö) l "'ndi~im de olur. Fakat bu söylen işlerim. hiç bir zaman 
· b'~dour." ya benzerJcz. 

"Uaitooelerhıln. kol ıJuii,ıı 
mqtıır. gayet eeri bir muhakeme usu!U kabul 

etmiftir. Diktin mahkemelerimiz bu 
işler Uzubaıie gayet ha.seas olarak ha_ 

reket edfyorlıı.r. Ve kendilerine tevdi 
edUen ~Jerf sllraUe neticelendiriyor -
la.r. Bu mevzua taall~k eden mahke
melerdeki iŞler çok glSrlllecck miktar. 
da dı-ğ!ldlr. Bıı itibarla bu kanunun 

Bir kadının parala
rını zorla alanlar 

ittiba ederek sila!ı. 
, Lozaıı muahedeın 
yetinin Ye slli.hsız. 
içinde lnld!J&f eden 
eseri olarG bojaz
ri bir hale kOyPIQ-

- Mahkeme kflUpleri hakkında, 
veb&letin dUşUndilğü nılahat ve terfih 
~ ne vakit yapılabilecekt!r? 

Buan Menemencıoğltı bu suale ~ 
cevabı vermiştir: 

Çünkü duyduğum infial, onları ku~urlu görmekten doğar. 
Bı:.ı:ıı üzen. onların "kemal'' dan uzaklaşmaları. yanlış .adım at
T""" l.ı rıdır. Halb•ıJ:; ''Ulus" un o yazısında çocukJamnız için: 

- Kc"{ki köturüm olup evinime yat.saydınız da bize ıbıu çir. 
kın manzarayı güsterll'eseydiniz! .. 

•e Milletler Cemiyeti 
lstikW1 lefo praoti 
bildi, ne de slli.hlar 

u. I..oun zaferinin 

- BUyUk Mlllı>.t MecUsınde bulu-- terhibl tesiri kadar 5nleylci bir te. 
nan adli teşkllAt lfly!has.Je 10 lira ma. sirl olduğur.u d ı '·abul edebiliriz ... 
~ almaka olan kAtıpleıden 166 t"ne-1 Vekil nyrı"t.ı ıırsat bulunıır bulun 

l.kişer sene dörder aya 
mahkum oldular 

Bir müddet eV\el. bir geee ya· 
rısı Üsküdarda. Selfunsıroa bak. 
kallık yapan Behice adında bır 
kadının yolunu keserek parala. 
rını gasbetmek i tiyen Hulusi ile 
arkadaşı Hamidin m thakemelc. 
ri dün birinci ağır ceza mahke 
mesi taraf mdan bitirilmiş ve her 
ikisi de ikişer sene dörder ay 
müddetle hapis cezasına mah· 
ktım edilmiştir. 

Gibi feci bir cümlevar. Amonyakla yazıbnış gibi giideri 
yaJ ıyor. 

"Kötürtim" lük crunaz bir illettir. Hiç lbir vatan evlMı için 
'•öyle bir temennide, böyle lbir ibedduida. bulunulamaz. 

· rnim istikli.lin şart la· 
için Montrö da

\'e kazandık. 
bu davanın azametini 

}t.~e sevgi ile hili. yidc. 
'temmuzu aziz günle
layıyor. 

si ırı lira maaşs. geçeceklerdir. BU.. maz adhy·• saraj • ınş2atma glrişelece 
yük Meclisin önUmllzdcnı lçtimamda ğ'ln! ve saravın da csklcler. kabul e
bu lAyihayı kabul edeccğını limit et- dllmı, olan nrımsında, yani İbrahim 
mekteylm. Hu 166 kı.\~ibin lerf!hlert paşa sarsıyı olduğu iddia edilen hasta 
adliye kAtıpleri için tas:ıv"ur etmcltte ne binasının yermcte yıı.p.ıacağını söy 
olduğumuz ısl2hata dahil de"' ldir. j Jem!ştlr. 

Ortada bir cürüm varsa, cezası ıslıi.h edici olmak gerektir. 
l.:"ısa" w idam ;ıöyle bir yana bırakılırsa, lbütün oer.alarda bu fik
ı in hakim olduğ'u görülür. 

Kan dökmüş, can almıg katiller, narnuasuzlar, hırsw.l.ar bak
kıtl<l• bile reva göriilemiyen mahvedici bir ceza, nasıl obır da 
ıncd ketin delikanlılarına. reva görülür? 

Adliye kfltlplerln! evvelce de st yle. 

1IZ bize iki hatırayı 

Macarlar / ihtikar suçundan 
füıbahatlı!ar. s-Jçlarını bir da.ha tekrar edemiyecek kadar 

~ır teabirlerle kuşatılsın. Spor hakiki ~nyesine ulaşL'Tllsm. Bun. 
'la • ep beraberiz. Fakat ağzmım:lan çıkan, kalemlerimizden dö
ktıien sözlere de biz dikkat edelim. Çlln'kü bugün, o ika.dar hücum 

23 temmuz, eski tablri
•ıdur. 10 temmuz bize 
elan doğan hürriyet 

te ınutıaldyet ldatt3inln 
~la g<>hliitinf anla· 
kordonlu k: ha sakaJ. 

~larmın, kıpkumm, 
"'Wlll hııfi) elerin, zenci a

beyaz kokartlar ,.e 
l \e Mlthat P8§&Dl1l 

önünde bozgun verl-
ların menfilann kapl

kadar açşlannı ha· 
lnüphem bir hitıradır. 

...__ yetıe camhuriyet a
~ruUyet müphem bir 

~"temmuz, 1921 Klltk. 
rnın Türk ba.yrağıadaa 

~ llğq Ratayıo Türk 'a-
te finı hatırlatır. 

Saneak husu.si bir ida-
01rnak şartile Fransa.)'& 
• Sancağın Türldyeden 

bir mRCera idi. Ve 
ler, h:ıft a.r, ıı) lar, sc· 

btb.nü derinle tirdi. Sa.n
b ç bir gü:ı gün batar. 

do· aı·It:cn Türk süvari
alden ccncba doğru bir 

edec • rint uuutnındı
ki ilk giınd<>n itibaren 

~ ba3 rağıuın gö~cslno: 
ne ı· mıta ) aptılar. 

llardmak Uz mıh? Sani· 
~asi :yolunu mu tutmal< 
•qttul::ı.r. th 1 11 mi ge. 
~ltla : ölmek mi Jazım-

... Uzun blr hasretten 
İ nıi akın çizdigl bir \a• 

ı olarak bize 1 a\ u tu
uz biz<' böyL.."<'e biz

kalanlarm kurtuluşu
r. Bu kurt.ulu. hiki)e· 

Yet Türkiyt'!dnin hak 
~a., ıısmı nasıl kuvvetle 
ett".;rinl nnlatır. Çiinkü 
ne bir harp baskını ile,. 
Uıırdan i tff&de ederek 

IIata)ı Cumhuriyet Tür. 
~anın gözü önünde bak· 
jsbat ederek elde et· 
ret Ttirkiyesinin ta

hu diplomasi zaferi asır-
1111 t'>:f6hlh eden, asırtar

bir ~ni) eti kokilnden 
hidiscdlr. Bu hidl8cnin 
ti için ne derin, 'e ne 

L •. gelrn bir hihiyeti var
.:'11hln fiili rlönUm nekt&sl 
.~ daima aziz bir gin ,,. 

uz, tahimden ~.ılmuş, 
~una g~ş bir giin
>er dc-ğişinne kolay ol-

'9 &ıiUet lnöniilıden batlı· 
~ Dumlupmarda, 

inen yollarda, tarlala· 
sulayarak, çiçeklere 
kaıımdan renk Yere-
~ ınsa.n damarlan· 

"e hararetile ısla.tarak bu 
ha:;(etınl tir. Bir ke· 

lsUkliU ha.rblnin zaferi 
"111lct olmak demektir. 
Jaib.ı.iyete kavuştuğa gil· 
ltir tabhn gönü edd~ei ~ 
~ !la.dece koımoğl'amJ a-

t Jnahassalası gibi kabul 

t, bu tarihin harii<ul:idc
ba:tırıatan gt!nler mllfet 
sonsuz tedailerini ~aı-a
~oğraflk ı.;lnlc 

0

f::ı.rkı 

~Ji:oı h • trraM hfd .......a 
hu saad<'tl 1 tırlarken 

Suriyed~n.yapağı almak 1 Bir camcı ile bir 
ıstıyorlar kömürcü adliyeye verildi 

Macarların Surıycden yapağı Fiyat murakabe tşkilatı, çay 

Arlıada,ıaı lldlrea 
TabslD 

Darmazgider 

ltiğ:miz delikanlılar, bir kan kaynaması neticesinde münasebet 
;;1zlik etmi~terdi. Böyle <;İrkin beddualara kalkışanlar da onlarm 
su'1t!ı:u daha .nğır bir tarma işlemekten başka bir şey yapmzyoı
'ar. Ceza i~tiyen hfıldm, bizzat mücrim olmamalıdır. 

almıya karar verdikleri haber yerine kWbı.ıulnn Ayü:zümü adm. 
alınmıştır. da.ki otlan 180 kuruşa satacağı 

Suriyeliler, birbuçuk, iki ay yerde ıı _ .JJ! liraya satan bir 
evvel de Sovy"tlerle bu hu~u..c.;ta çaycı ile ~yaptığı kömür 
ımürakerelere OO§lamıı::lardı. Ha.t sa~ ~an fiyat üzerin. 
ttı. bu maksatla bir müddet evvel den weMrı Galatada. Kürkçü. 
de ~i7.e Suriyeli mmnessil· kaplda blr kömürcüyü adliyeye 
ler ~i. ve~r. 
Şimdi de .Macaristandan teklif F ı.tık ve Susam 

vaki olwıca Suriyeliler bu te.klifi pİyaaa--_ıa canlılık 
memnwıiyetle karş1lamışlardır. RnQ 

Şehrimizdeki Macar ticaret Yer f ... susam ve keten. 
mümessilliği, ali.kadarlara mü. tmumu ı:4f"~ında son günler 
racaat ederek yün eksperlerini de bir ca!itlıtk -görülmiye başlan. 
$0!'1l1UIŞtur. Mallıu·. Meydanı- mıştır . .mızı tacirlerin piyasadan 
ekbere kadar gelecek. mfıteakr. mal satın aimıya ba.şladrkları 
ben tl'a.nsit olal'Jk ~h~ eev. görülmektedir. 
kedilecektir. Yağ ··atlannda 

~seklik 
Altın Fiyatı Sade 2.1e:,:tin yağı değil, pamuk 

suma, kctc.n ve hafjhaş yağla. 
Dün bir altının fiyatı 25 lira •ımida <h yi.i.irseklikler vardır. 20 

25 kuruştu. ;g,baziranda SS. 59 kurul') olan pa· 

sebepler olarak yiideder. 
Kabramsnlann lıayntı beyle a· 

dz hitrralarm ~elcirnudur. Ata
türk, Büyük Milli ~<'f tuönü bu a
ziz lı..~tımlar !~inde t.arllıl yapan. 
tariht> istlk:ım<'t \"<'J'f'D mlllet §t'm. 
holü kııhramarık!rt!rr. Mlll<"t k<"ndl· 
nj anca':• onların şahsmtla tahattur 
'c tebcil etmekt~lr. 

SADRİ ERTEM 
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Mahmut ıbey baBını önüne eğ
di.. Söze başl?..dı•!ına pic:man ol. 
muş gibiydi .. Bir müdd~t öylece 
durdu. Sonra ba Jqdı arJat:mva: 

~mllk yağının kilosu halen 65 lnı. 
ruştur. 

Yeni Ni.i:-us l\f üdürü 
Yeni nüfus müdürü Hulfısı E

ren vazife.sille buşlaım8tır. 

Yünlii ~ensucat geldi 
Son günl.f"rdn memleketimize 

lngiltereden küllivetli miktarda 
yünlü me~t gclmistir. 

Beş sene 17 gün hapse 
mahkôm oldu 

Geçenlerde bir gün Eyübden 
Defte.rQara giderlcen Tahsin 
~der, Osman ve Hamdi 
adında üç arkadaş bir para me· 
selesinden dolayı .kavgaya tutuş. 
muşlardı. Kavga sonunda bun. 
la.rda.n Tahsin Durmazgider, ce
binden çıkardığı ibrçakla Osma.. 
m öldürmüş, Hamdiyi de ağır 
:rurette yaralamıştı. 

Dün Tahsin Durma7,giderin 
muhakemesini 'bitiren birinci a.· 
ğır ce7.a mahkemesi, vakada bir 
1kast eseri olmadığını gii7.e ala. 
rak. Tahsin Durma:1.gideri beş 
&ene 17 gün müddetle hapse 
mahkum etmiştir. 

Francala Tevziatı 
Francala tevziatı etrafında 

belediye sıkı surette teftişlere 
ba.<da.ınrştır. 

Adalarda yapılan teftişlerde 
tevziatın muntazam surette ya... 
rıılmadığı ve francala almıya 
hak kazanmıyan ba7.ı kimseler 
de francala aldıkları görülmüş 
ve alikadarlar ha.kkmda takiba. 
ta başlanmıştır. 

HAKKI SÜHA GEZGiN 

ı_G_o_N_D_E_N __ G_o_N_E_I 

Define aranırken bu
lunan hayvan kafası 
S URPAGOP memrlığmda 

bır define arandığmı 
biliyorsunuz. Bir takım nikbin. 
ler, fennin de saadıeti teşci e.. 
den taraflarından istifade ede. 
rek mütehasıslar getimıitler, 
hususi aletler vasrtasiyle, me. 
zarlığı karış kanş iskandil et
til:ren sonra nihayet yerini sez.. 
mişler ve ~imdi ~Jakazma, al. 
tın mı, mücevher mi, para mı, 
antika mı. - ne ~ıkarsa lbaht. 
ı ... rm:\ - ara.ş.t:ırrp duruyorlar. 

Bu araştırma esnasında bit. 
tabi, biitün ala,kalılan ve bat. 
ta - ga7.etelerin bahsetmesi 
do!ayısiyle - bütün İstanbul 
halkını heyecana. getiren bir ta.. 
kım bulurlar oluyor. Meeelfi 
dün, henüz define katma var. 

ler .. O da kendi adır.a çocuğa. bir 
nüfus kağıdı crknrtmr.:- ve bu 
meseleyi bir dar~ 1 ·lllS(>ye a>(. 
mamış ve kurcalamamış.. Her
kes Hakkıyı or. .• üz oğlu zanne. 
dermiş." 

madan, tunç tabaklarla bir 
hayvan kafası bulmuşlar. Bu 
hayvan kafası, bahse değer bir 
şey olduğuna gör~, !ıer halde 
büyücek bir ljey; belki de eşek 
kafasıdır. 

Vaktile lıocanm biri, bir tür. 
benin muhafazasına memur 
şeyhinden bir hayli nasihatlar 
alarak eşeğine bimi.p ••cer" r~ 
çikınl§. Fakat henüz, gideceği 
yere varmadan yolda eşeılt öl
müş ... Miiıbarek hayvan. kemi. 
n.i pek sevdirmiş olduğu ic;Bı. 
hoca onu yol üstünde bıraka. 
mamış. Bir çukur kazmış -ve L 
tina ile gömmüş; bqıuıcuna da 
oturmuş düşünürmüş. .. 

Derken birkaç köylü belir. 
m.İ!i!; sormuşlar: 

- Hoca ne düşününııüın. Ba 
mezar kimin mezan? 

Hoca boş bulunmuş: 
- Bura.da yatan bir ~ 

dir, denüş. .. Mübarek bir1Dllı. 
lftktu. 

Köylüler merak aanmglMı: 
- Adı neydi bu dedenin-'! 
Hoca, sözünden geri döNlne 

miş; uydurduğu yalana bir .._ 
ha ili.ve ederek: 

- Bu benekli boncuk bende 
çok büyük bir tesir ya.ptı. Ka • 
fam ')"Uinruklanmış gibi oldu- A.. 
deta sersemledim· Halckıy:ı sor
mak istedim.soramadım, susmak 
:istt."<lim, olrnadr. İçimi bir kurt 
kemirmi} ' başlamıstı. Nihayet 
dayanamadnn. Uzandım, beneu. 
ğu aldım. Bu, oydu... Annemizin 
b~·ük annesinden kalan benek. 
Ii 'boncuk .. Bunda şüphem yok. 
tu. Ortasında.ki ateş rengi ikır 
mrzı benek, yanar, tutuşur gibi 
duran kırmızı noktadan onu ta. 
mmaımak imk3.nsu:dı .. Çalışmak. 
ta olan Hakkı benim bu "8-Yfe. 
tim karşısında sözde mera;lmnı 
~ürecek jzaıhatI vıerdi. 

• • •• •• ı. "' a ,1'4' .ı , • . ·" ... 

!şte kızım, : ·ı~nn bu malU.. 
mat oldukça kuvvetliydi. F" !:at 
ben lbwm da ı.: .-örmedim .. 
Hakkıyı bu adama getiren arka. 
dasını .. .>rdur.. 'q~rıa S.,msunda 
c:alrfitı~ını ~övledi.. 

- Uzunkulak Dede; eeftl>r 
nı vermiş! 
Bunwı üzerine köylüJer; bir 

''Ermiş" in mezan başında bu
lundukları zehabına kapıla.ra.k 
hocaya yiyecek getirmişler, pa. 
::-a vGI"mişler; hadise kul.aldan 
kulağa yayılmış; !bazı ldmBeler 
adaklar yapmıya. başlam11lar· 
nihayet "Uzun:kulak" m 1epeei 
ne bir türbe kurulmuş. Hoca 
türbedarı olmuş. 

Seniha. babasının ilizlerine a· 
tılarak gözlarinin içine baktı.. 
Bu ba..1uşt.a yalvaran. ağiıyan, 
JStıraptan krvranan ma.nala.r sak 
lıydı .. 

- Söyle baba! .. Çabuk söyle·. 
Ne dedi. bu benekli boncuk nere. 
den eline geçmiş ... 

Sustu.. Ötesini söyliyemedi.· 
Hafif yaşlar yanaklarından yu. 
varla.nmıya başlamıştı .. Başı ağ
rıyor. dönüyor, gözleri karan. 
yor. kafa tası uğulduyordu. 

Mahmut be}', kızının üz.erinde 
olan bu değişikliği fa.rkedemer
di. Anlattı: 

- Hem boya fırçalarını temiz
liyor, uclannı tutkallıyordu. hem 
de boncuktan- ıbabsediyordu: 

"Şu ufak ve manasız f;İ'bi du. 
ran benekli boncuğun kıymeti 
h!!nce mflyoın!arda.n ~ fazladır. 
Çünkü: çocU!kluk bavatımın en 
w•k~ hat.ıraiaırı bu ~ 

YAZAN: 1.EMAHAHIS"A1 

Ü2ıerinde toplanır .. " 
Bu kadarcı.!' izahatı Wi göre. 

mezdinı. Bir.az daha kurcalamak 
kedim V'C soı-.Jwm: 

-:- Bu bon~uğun en ca.nJı ve 
bariz hatırası nedir, yavrum? .. 

Hfiltkı duz?ı, boyalarım. fıı
çalannı topıatiıL-;tı .. nerledi ve 
boncuğu elimaen alarak uzun u. 
zun baktıktan sonra: 

- ''O. bana anamın öldüıiil. 
~ faciayı anlatır .. Ben de bu 
acmın intfüa.ııu için yaşama~ 
kuvvetini lb&kırum.. Mücadele 
ruhumu taşırım." 

DOOi.. lŞ:e Seniha yavrucu.. 
ğum, tesadü.f l'zi (;.'Ok korkunç 
bir uçurumun 1tenarma getirmiş 
oluyordu. 

Seniruının reruri eapsarı oldu .. 
Gözleri iri!*. Çeneleri birihiri. 
ne çarpmıya ~J.adı. Bin türlü 
ihtimaller arasmda. en !berbadrnı, 
en fenasını Be9iyorou .. Kekeledi. 
konuşamadı .. !Manasızlaşan göz 
~rini bebasının gözlerine 
dikti .. S.bit 1Dakışlı lbir mecaıp 
gM»i kımıldamadan duruyordu .. 

Mahmut lbey bu yükün altında. 
çökmüşfü.. BU hakikati kızma 
anla.tmanın :ı.stıra.bı, birdenbire 
bttru.rj(!n yüzünd~. biraz daha 
aklaşan saclarmdan ve perrbeli. 
iiPi lnıfoı: iifıllilnm dudaklarının 

= 

b!r çocuk hüzn.i.ıyle kıvrılışın· 
dan belli oluyordu. 

Titrek bir sc~ıe devam etti: 
- Bunun ÜZ"rinc kızım, faz. 

la bek!cınedim, 1zmire. Hakkının 
babasına koştum .. Onu buldum .. 
Ve sordum: 

- Hakkı hakkında na biliyor. 
san söyle .. O senin öz oğlun mu. 
dur? .. 

Hakkının babası sorgumun 
lcanJısında şaşaladr.. Ne demek 
i~1:ediğimi anL.:rna.dı. Tekrarla. 
dnn: 

-- Hakkı öz oğlun mudur? .• 
Babası cevap verdi: 
-Hayır! .. 
İşte o zaman mesele büsblitün 

ciddileflti. frmitforim, benekli 
boncuJfun bir tesadüf eseri Hak· 
kmın cline gCÇ€bilmesi ümitle 
rim bo$a. cıktı. Tafsilat ıstedim. 
Hakkının babalığı da fa?.la bir 

şey bilmivo~.· 
- "Hakkıyı kasabadan çok 

sevdiği bir arkadaşı beraberinde 
getirmiş .. Kasa.'baya olan cete 
baskınında anası öldürCTrrıüş .. 
Çocuk ortalılı.tı yalnız kalınca a. 
cmı; · .. Bu adam 1..-.ekar olduğu 
için coc~a bakamıvacağım ve 
~hn da oo:r ,.-;il bir aileden 
olduğunu söyliyere ı zaman 
evli lbulunan -:..a:'Jalığma vermiş.. 

I::a.lktnn Samslına gittim .. Ve. 
rilen adreste aradım .. Bir b~uk 
sene önce Ankara.ya gittiğini 
söylediler .. 

Seniha gittikçe fenalaşmakta 
idi.- Ba.~mın döooiiğüna, gözleri· 
nin biraz daha karardığını hiaee.. 
diyordu .. Hareketsiz sadcc:! din. 
liyordu. 

Mahmut bey deva.m etti: 
- Ankaraya va.r<lığnn.ın erte. 

si günü o adamı aradım. Bana, 
bütün ümitlerimi kökünden ibal. 
talıv ıcak cevabı volumu ke
sen, 'beni durduran sözü söyle. 
diler: 

"- İld buc;uk ay evvel öldü." 
SE>nihada gene hareket yoktu .• 
Mahmut bey son ilmidinin 

böylece kapanmasından bi.la 
müteessirdi: 

- Yapacak bir şey yoktu ar. 
tık .. Hakkı: 

- ''Bu boncuk bana anamın 
öldürüldüğü faciayı anlatır.'' de. 
mişti .. Babalığı da: 

- ''Kasabayı çeteciler basın. 
ca anasını öldürmüşler.· Kimse
sizdi" .. 

Dedi.. Ailenin mirası c!an kır. 
mızı benekli mavi boncuk ise 
Hakkının elinde idi ve ona bağ. 
bydı. Bunların hepsi bir tesadU. 
f ün faciasını doğuncyordu. Sen 
kardeşin1<' evlenmiş oluyordun. 
Seniha kızım.. (Devamı var J 

Aradan seneler geçtikten son. 
ra, bu hoca, bir gün şeyhi ile 
buluşur. Şeyhin de bir türi>e 
beklediğini söylemiştik ya ... 

Şeyhi sorar: 
- Ayol neredesin! Ben serı 

.öldll annettim. Bu kadar yıl 
yüzünü gören olmadı· 

Hoca, çekinerek va.kayı -.. 
latmrş: 

<Lütfen 88hlfeyl çevlrlnls) 
HiKMET JltJNIR 

Yirmı yıl evvelki Vakı~ 

"'l'tıaw
Grev 

Haber aldığmııza göre memup .ı. 
duldan ıırıretıerden fimdlye Jrlldar 
bazı mütalebatta bulunan Blelı:lla. 
Tllnel, Tramvay ameleal talepleri • 
bir zanuı.ıı zarfında is'at ectn1Mdltl 
takdirde sureti katıyyede grw aıı. 
na karar vermi§lerdir. 



Batay zalerl 
Bütün Hatayda coşkun 

tezahüratla kutlandı 

jJaponya har
ı be giriyor 

( B<U$ tarafı 1 incide) 
ş!ngtonun hattı harekcU hakkında da 
hiç bir malQmat yoktıır. Ultimatomun 
müddeti bugün munkazl olmaktıı.dır. 

Antaktı;a, !3 ( A..A.) - Hata.. marşiyle ve uan!ı bayrağımızın Vtı.:ımgton, 23 (A.A.) - Röytcr: 
ym kurtuluş bayramı bugün bO. şeref direğine ~lmesiyle baş. Öğrenildiğine g6ro Japon h1l.kftmetl 
tün Hat.ayda en coşkun tezahü- lanmış ve bunu valimizin bugü.. Hindlçinlnln tamamlyle Japonya ta. 
ratla kutlanmaktadır. B- müna. nü can~" ndıra ·çok heyecanlı bir rafmdan askerl ışgaı altına almma
sebetle Antakyada şehir baştan nutku ıle Hatay mebusu Cevd~ smı talep eden 24 saat n::.Oddetıı bir 
başa mili renklcrimiile süslen- tin bir hitabesi takip eylemiştir. uıumatomu dUn Hlndlçinl hUl.dlmeti. 
miş, Ebedi ve MilU Şeflerin Kahraman or.:.mıuzla mektepli. ne vermiştir. 
büstlerine yüzlerce çelenk kon- ler. gençlik teşkL.8.t. ve esnaf H..'.lnoı 2s (A.A..) - R6yter: 
muş ve güzel lbir geçit resmi ya. birJ:!tlerinin ~işleri bu. mera. Rcsme'n teyid edildiğine nazaran 
pılmıştır. Merasimde başta vali.. simde hazrr bı:lunan on ~inlerce Ja.ponyanm Vişl bUyUk elçisi cenup 
miz Sökmensuer olmak üzere Ha~ylmm en ıcten sevgı teza- 1 Hindlçlnlslnde bazı kolaylıklar talep ı 
Tuğbay Şükrü Kanatlı, Hatay hüril ile karşılannuş_tıı:. etmiştir. Bu hususta hc.nUz tafsilll.t 
mebusları. Adana ve Maraş h~ Bundan so~ v~,. H~~ mevcut değilı:lir. 
yetleriyle on binlerce halk ha.zır ym meçhul şehitler ~ıdesının \'aljlngton, 23 (A.A.) - Bahriye 
bulunm~. Törene Istiklfil açılış törenini yapmıştır. ıı.azın Albay Knox, bugUn gazeteciler 
~-~.-=.~-~~----~-....;...~~~~~~--~~~- toplantısmdadcm~Ur kı: 

Ticaret Vekaleti mahsulün p~~z:=~=ı~~=:fl:~: 
aUnyanm o kısmrnda yeni aıdterl ha.. 

mübayaasma başladı ~E;::~~~=:.; 
vuku bulacaktır. 

AaUn, U (VAKiT) - Ticaret 
VekA!etl Çukurova., Orta Anadolu " 
TftkJ'ada bu aeneki mahsulUn müba. 
:rauma devam etınekt:edlr. Bir taraf. 
taa 1ıu mmtakalardaki mlibayaa ekip.. 
ı.t tak'li)"e edllml>kt.., diğer tarat. 
taa diiw bazı mmtablarda ycl a. 
jaJar ihdu olun.maktadır. Bu 8W'9t... 
ı. mQıst.ahail ne doğrudan dotruYa 
f'9U1&8 edilmekte 'Ye orada mUtevaaat 
ıııoU1d ~an klmselerln mUsta.bst. 
:nn eırtmdan geçinmesine mani ol~ 
makta.dır. Ticaret VeWeU bu aeııek1 
mah.!ulll tarlada Jkon değil, harman 
yapılıp ambara r;eldikterı llOnr& mll
bayaa etmektedir. Bir çok yerlerde 
buat zamanı henüz l:ııa.§lamI§ oldu. 

Eski bir siyasi 

Amerikanın harba 
girmesini istiyor 
SNCJN\Ş:aWov 2S (A.A.) - Ge

çen harpte Blrle§ik .A.tnerlkam:ı 
harbe girmesine muhalefet ~ 
olan iş;:i lideıi lıluney fimd.i .Ame
rikaıı.m harbe mUdahalesi lehiDde 
oıduğunu bildirmektedir. 

Muney eliyor ki: 
"Geçen harpte muhaliftim :ıdra 

o ha.ı'P tamamen ticari bir harpti, 
bugün .ise Blrleşlk .Amerikaıı.m ve 
dllıcyanııı diğer kısmıla.nnm Hi.t -
Jer tarafından bir dünya temerküz 
kampma muadil olacak bir nazi 
ekooomial hadi&de eea.ret alt.ma 
almma.sma. muhalefet ediyorum. 
Eaaa hürrl:yet.ıcrlmW muhafaza 
için dövUşmckliğimiz !Aznruhr. Ha 
tıria.rdadrr ki l4uneyin geçen harp 
teki mıdıakcmMS Birleşik Amerika 
nm en heyecanlı bir muhakemesi 
ohlmf "t'C keı:ıdiıti ı 916 da. Sanfran
eielmrla dinamitli bir su!.kastın :mil 
!'efübi olmak suçundan müebbet 
ba.pıe ma.hküm edllmioU. lluncy 
ha.piste i1d sene kald.Ektan sonra 
affedilerek 1919 da aeri>est brra.. 
'lqlpn lfft.ır.. 

İngiltere 
Finlandiya ile diplo -

matik münasebetlerini 
keamiyecek 

.._.., llS (AA) -Lord SDelln 
dDn yaptığı beyanata göre İDgillz 

bllldmıeti, uaın tetkik& !.tan llODJ"& 

J'bıll.nd1ya ne dlplomatlk mUnaaebet. 
leriD.t idame •tın.eğe karar ~. fa
kat aynı zamanda bu kararın bAd1.9e. 
1-1:D gidl§irıe nazaran heran defl§U. 
rileceğlnl de Fin hllkilmetlne blldlr • 
miflir. Diğer taraftan Flılllndiy•ya 

gid@CSk vapurlara bundan böyle •Y• 
rlaefur nılısaUycsı -.erUmiyeeek ve 
lırolay'Jk gl'ıetarUmlyec6ktir. 

Afyon Valiliği 
Ankara, !3 (Vakıt•) - Dahi

Ii"e müşt*" muavini Şefik Bi 
cioğlu'mın Af :yQn valiliğine ta. 
yini yüksek tasdike iktiran et
miştir. 

ğW:ı.daD geniş mikyasta mUba.yaata 
bwıd&D on beş yirmi glln eonra ba§
l&mı§ olacaktır. 

Diğer tarafttan .A.tnerikadan celbe
dlle:ı ziraat makineleri blıh1J..$sa. Orta 

ADAdoluda köylUnlln zlyadcslle i§lne 
ya.raınakto.dır. Geçen senelerde üç ay. 
da yapılan bUyUk masraf ve zahmet
ler mucl,p olan hasat faaliyeti bu de
fa bir kaç g11D 1çiıı.de aona ermekte.. 
dlr. Bu makinelerin mevcudlyctin1 
nuan itibara alan mllst.alıal.l. geçen 
9e11eye na.ıara.ıı daha çok ekmiş bu. 
ıunmakta.dır. Bu bakımdan hUl:Qme
Un bu ene btedlfl kadar köylUdcn 
mUbayaatta bulunacağı tahmin ollın. 

maktadır. 

Sovyet tebliği 
(Baa tarah I incide) 

şartlan nazan itibare alarak 
düşman zayiatının~ yüksek 
olduğunu kabul etmek yminde 
olur. Di.ifı:nan , bombalarının 
çoiumı Moekova. civannda.ki vr
manlara ve tarlJ.lara atmıştır. 
Hiç bir askeri hedef ve endüstri 
hedefi hasara uğramanu§tır. 

Münferit düşman tayyareleri 
tarafından atılan yan..,am bomba. 
la.rmm çıkardığı yangmJarın sü
ratle söndürülmesini temin eden 
itfaiyenin milis teşkiUltmm ve 
Moskova halkının gösterdiği 
tam feragatli hareketi zikretmek 
Iazmıdu. 

Moakl>oo., 23 ( A.A.) - Bu sa. 
bahki Sovyet askeri tebliği: 

Dün gece Sovyet )atalan Pet. 
roza:vodsk. Porhov, Smolensk 
ve Jitomir istikametlerinde mu
annidane dövüşmiyc devam et. 
mişlerdir. 

Cephenin diğer kısımlarında 
hiç bir mühim hadise olmamış. 
tır. 

Sovyet hava kuvvetleri düş
zırhlı cüzütamlarma ve tayyare 
meydanlarına karşı yapılan h:ı. 
rekata devam etmişlerdir. 

Dün gilndüz ve. gece Sovye~ 
tayyareleri hava muharebelen 
esnasında 39 Alman tayyaresi 
düşürmüş ve yerde bulunan bazı 
tayyareleri de ateşe vermişler. 
dir. Tahrip edilmi3 olan tayyare
lerin miktarı tesbit edilmekte. 
dir. ı 7 Sovyet tayyaresi zayi oL 
muştur. 

STALtNlN Gtil'U.UK EMRl 
lHO!tkoYa, ıs (A.A.) - Stalln, dUn 

müdafaa komlserl sıfatile Koskovada 
bir gQnlQk emir JM!Şl"flderek, taruırut 
aemslcrfnln gece avcılarmm, datl 
bataryalarını kuılanan topçul&rm ve 
projektör servl.slerlnln tayak'kuzu sa
yesinde :Moekovaya kar§ı yapllan a • 
kmda Alman tayyarelerlnln dağıtıldı.. 
ğmı allylemlo ve ltfayle teşkllA.tma 

da aynca teşekkür etırJ~. Bu teş. 
kllA.Uar tarafından lttlhAZ edilen ted 
birler sayesinde dllşman tayyare te,ek 
külleri ptıskllrtWmllş ve yalDIZ mUn
fertt tayyareler Moekova mmtakası
na kadar ..nlltuz etmeğe muvaffak oı. 

1 
GONDEN GONE 

1 
- Bizim eşek ölmuştU, de

miş. Bir toprak kazarak içerL 
sine gömdüm; başında düşü. 
rt.irken köylüler geldi; sordu. 
.. Uzunkulak Dede" ~n vefatı. 
na ağladığımı söyledim. Ona 
bir "Yatır" gibi muamele etti· 
ler. Ve §imdi, sayesinde geçinip 
gidiyorum. Fakat kendimden 
de utanı:>orum b&·-

Şeyh bunwı üzerine gül ümsi· 

yerek: 
- Utanma evliıdmı. demiş. .• 

Benim türbede yatan da., senin. 
kinin amcazadesiair. 

. ' . . -
Acaba Sürpagon mezarlığın.. 

da bulunan hayvan kafası da, 
bu neviden bir Yatir'm bal i. 
~i olmasın .. Maliım ya.. Pa.. 
pas!a.r cia az değildi hani. 

HIKNET :.:ON!n 

Bu hareketin hangi istikamette o. 
la.cağı mcseleslnl mtınaka§adan ımu
na eden Albay Knox, bunun §imale 
mı, yoksa cenuba mı tevcih ed ceğlni 
hiç Idmsenln söyllyeınlyeceğlnl beyan 
etml.§Ur. 

Diğer bir suale eev~p veren Albay 
Knox, şöylo demı.,tır: 

"Paai!lkteki Amerika. donanması, 
Amerikanın Uzo.k Şark sı;yasetinl ta.t... 
blk etmek için lca.p edecek her ı;eyt 
yapacak vaziyettedir. 

EDEN l'lı"Jil DlYOR t 
Londra, 23 (A.A,) - Bugtln Avam 

Kamarasında hari.::lye na.zırından ce. 
nubl Pasifik vaziyeti hakkında beya
natta bulunması tstcnllml§tır. Eda 

ou cevabı Termlştir: 
••lnglliz hQkQmetl Japonyanm ce-

nup Hlııdiç!lıt.Bl.Dde d~ ve hava Us. 
lerl elde etmek lçin blr harekete te. 
vesslU niyetinde oııtup bakkmda :t$

rarla gelen h&berlcre vakıf bulun. 
maktadır. Bu haberler Japon maı.m
atmm lllndl~ ve Siyam meselesi 
baklanda bUyUk Brltanyaya. kal"ll 
başladığı neşriyatla ıı.ynı zamana te.. 
sn.dllf etUğl için bilhassa manidar bu,. 
ıunm!lktadir. Buna binaen bu vesile
den i3tlfade ederek BüyUk Brltanya.
nm bu memlelrete k&rJI bazı niyet., 
lcrl mevcut olduğu hakkındaki ha
berlerin tama.men asılmı Olduğunu 

bildirmekle bahtiyarım. 
H!ndlçinl ile olan münasebetlerimiz 

çok ma.hdut olmuş ve Fransa.nm ç6k
mes,ndenberl mahdut bir ticaret mO. 
badelesl devam eylemlşUr. 

Siyama gelince, aiyaııetlmlz bu 

memleketle mevcut ademi tecavilz 
muahedesinde dayanmaktadır. Bu mu 
ahede b!r tanı.flı avantajlar !atnuıall 
için yapı~ olmadığı gibi bu mtı. 
kcmmel komşuluk mllnaaebetlerlne 
zarar vermeğe tevessfil etmediği tak
dirde her hangi UçUncll blr devlet a.. 
leyhlne de mUtevecclb değildir. 

AMEldKA VAZll.'ETt NASIL 
GÖBÜYOBT 

Vqlngton, ~s (A.A.) - Mebullan 
Mocll.s1 harbiye encümeni Reisi l\!a.y, 
encUmenin bQtun yapbğt toplantıdan 
sonra beyanatta bulunarak dem~ 
Ur ki: 

"Enterııaayanol vaziyet, halkın u.
mumlyetle zannetmekte olduğundan 

daha ciddidir ve ııtlr&Ue vabimleş. 

mektedir.,, 
Vaıılngron, 23 (A.A.) - Hariciye 

mUsteoan Velıı, bu akoam •at 20 de 
Japon bUyUk elçial Amiral Nomurayı 
kabul etmi3Ur. 

Nomura, hariciye nezaretinde sık 
sık g6r1lle"l blr sat deı!fidlr, ve har!. 
ay. nezareUne davet edllı:\lği ha.berl 
tam Amerikanın Japonyaya yeni bir 
ihtarda bulwımap h&Zirlandığmı g6s 
teren alAmcUerln çoğaldığı blr zama
na tes!l.dUf etmektedir. 

AmerDta bllkCmetı. J>Mlfltl tehdit 
eden aaker1 harekat rııUnaaebeWe ba. 
rada aulhun muba!azasUe Amerikanm 
alAkadar olduğunu Japonyııya ihtar 
edecektir. 

TEBLtKE Btn"UK 
Va,tng1oo, 2S (A.A.) - RuzvelUn 

askerlik hlzmet1n1n uzatııması ha.le. 
Jondskl talebine mllzaherette bulwı.
mak için dQu eenaton,1n aakerl ko.. 
miayonu önUnde beyanat.ta bulunan 
General Palmer şöyle demiştir: 

"ll'lkrlmce, bizi tehdit eden tehlike 
biltUn tarlhimlzde marus kaldığuluz 

tehl.lkelerin en bQyUğtldUr. Nazlmci.n 
bUtUn kuvvetleri bize kaqı çevrilmif. 
tlr. Hltıerln, maJrıuutma erebilmek L 
çln, Blrl~ Amerikayı zabf. Tef' 
hut da muhaaara etme8i 18.zı:mdır. 

General Palmer, eek1 genel kurmay 
ba§kam Pershlng'ln muavini idi. 

RUSYAYA GÖRE HOOUM 

Şanglıny, 23 (A. \,) - Rl5yter: 

Tas Ajansına.göre: 

28 Fransız 
kurşur a 

dizildi 
Mos'kova, 23 (A.A.) - Tas: 
C,'?renildiğine göre, .Fransada

ki i~al makanı! a. ı Alman garaj, 
antrepo ve kışlnlarında çıkan 
sayısız yangınlardan ve Alman 
subay ve erlerine lmraşr yapılan 
sila.hlı tanm.ızln.rdnn dolayı en. 
difj_eye düşmüşlerdir· lı:-gal al. 
tındal,i Fransnnm bfitün şehirle
rinde Alman n;keri ve gizli polisi 
geceleri halk tarafındım gizlen. 
miş olan silfilılnrr aramaktadır. 
Beauvaia'de bir gece zarfında 
28 Franstz tevkif edilerek' lnırşu. 
na dizilmiştir. Bunlnrm evlerin. 
de kücük <"apta rovelver ve tüfek 
bulunmın;tur. 

inhisarlar Vekili 
Ardahan da 

Ardahan, 2S (A.A..) - Güm. 
rük ve in:hisı:ı.rl.ar vekili Raif Ka
radeniz yanında muhafaza ko. 
mutam ı,; e Kars valisi olduğu hal
de bugün buraya rrelmi"i ve bura.. 
da bir müddet kaldıktan sinra 
Artvin'e gitmiştir. 

Ahnan tebliği 
(Ba3 tarafı 1 ıncideJ 

bombalar .hedeflere jsa.bErt; ettiril -
mfştir. Çok bliyilk tıı.hrilJat olmuş
tur. Ç.Ok miktarda yangın bomba
ları da ahlnu1'tır. 

BundJ.n evvelki gece çıkarılan 
yangın>nn elin söndüriılmeın.iş 

olduğu görülmü.,tür. 
İngiliz sahJlleri a.çr!darmda Al

man sava.<ı tayyareleri beş bin ten 
luk :bir tfearet gemisini batırmış -
lardir. 

Dün gece Humbcrd ki Um.an te-
eisat!nn, lng.Uterenh doğu ccnu -
bunda buln.:ııın muhtelü tayyare 
meyda.ıılarma taa.rrui1a.r ynpılınıe
t.rr. 

Avu~ln.nmız ve ha.va. da.f1 top -
laruru:z Mall3 s:ılıili ilzerine 1 ı ı~ 
giliz tyyaresi ve donıın.nu:ı. topçu -
muz da 4 İngiliz tayy:ırosl düşür
müşlerdir. 

İngiliz sa.vaş tayyareleri dün 
gece lbatI-cenup Almanyrumıda 
muhtelif yerlere küçük miktarda 
infilAk ve yangın bomb:Uan at.ml§
lardır. 

Berlln, 23 <A.A.) - Smolensk 
civarında. ihıı.ta. edilen Sovyet or -
dusuna mensup teşekküllc'riıı, Al
man krtalıırm"ll kıslı:.acmdan kur -
tutmak için yaptıkları ümitsiz ga.y 
retler, Sovyctıer icin kanlı zayiat
la devı:ı.m etmektedir. 

20 t.emm.uzda bir Sovyet tank 
teşekkülü. ihata. edilmiş olan Sov
yet lkrtalarmdnn bir kısmım kur. 
tamıağa teşebbfuı etmi tir. Bu tc
eekkfil evvelce dağıtılan Sovyet 
tanklarmıdan mfitcşckkildi ve bun
larm t r ktsmı hasara uğramış. bh· 
k!smr da şöyle böyle tamir edil -
nı4ıtl. Ta:ırt"U!'3 eden bn nevi 150 
Sovyct tankmdn.n 7 O i muharebe 
meydanında ka.lmı:ştır. 

Blr frrka imha edildi 
Berlin, 23 (A.A.) - Smolensk 

.m.m.taka:smda 20 temmuzda cere
yan eden şiddetli muharCbelerde 
bir Sovyet fil"kasmm tamamı iluı. 
ta edilmişti. 
Bolşeviklerin ümitsizce yapbk -

lan çık~ b!U'('ketleri şiddetli mu -
ha.rcbelerden ıronra Alman plyade
leri ve ta.nklan tarafmd.:ın tarde
d.ilnC tir. 

Sikı saflar ~e taarruz eden 
Sovyetlt>r daha Alma.n hatlanna 
varm~dan mitralyöz atc"'iyfe yere 
serilmMerdir. İki gün süren mu.
harebelerden sonra. Sovyet fırkur 
nm tıunamr hruıa edilmiştir. 

Odesaya hilewn 
Bel'lln, 23 (A.A.) - D.N.B. bll 

diriyor: 
22 temmuzda Alman harp tay

yareleri Odesa limanına bUeum et. 
mlşlerdir. Büyük yangınlar çıka • 
nlnm ve şehrin ga'rbmdaki ıuskerl 
hedeflerde infilfı.klar vukubulm111 -
tın. Petrol limannıda petrol de -
polarma da isabetler vaki olmuo· 
tur. Limanın bu ktammda arka -
ıınıdan 'bfiyilk yangınlar çıkan bir 
c;ok fnf11War ~ede edilmiş • 
tir. 

İyl h3.ber -alan Sovyet mahfilleri 
yakında Japonyanm Slbcryaya kup 
muhtemel bir teoebbUste bulunac:ığ". 
nı zannetmektedirler. Bu ma.hflUerde 
Hindiç!nlde bir hMlsc çıkarsa bunun 
Mançurl !ıudud11nda.ki .!aallyeU giz.. 
leme~c yaraync:ılt bir d !!'nan l'"::"d"'Jl 
mi'!!- ka-ft·~ ~!lr edtlmektewr. 

Lozan • 
ıç;,n 

(BM tarafı 1 incide) 
zafer günümüzdür.Her yıl bugünü, 
on yüksek ilim müessesesi olan ü· 
niversitcde ve yurdun her yanm -
da kutluyoruz. 

Size, Lo1.an sulh günümüzdür 
dedim. Çünkü: 

1914 ltkinciteşrlnln 29 unda gir 
diğimz harpten 18 yıl evvel 24 
temmuz gllnfi, Lozan üniversitesi
nin salonunda imza edilen sulh mu 
ahedcslle çıktık. Bu muahede )fil
li Şet 1.smet 1nönünfin ateşin ka
loniyle imzalandı. Bu kalem ünl
versitemizhı en kıymetli eşyalan 
arasındadır. 

İsmet !nönil, Lozan barışını lın
za.ladıkta.n SODl"a, ilnive.rsi teyi zi
yaret ettiğı zaman gençliğe mu::.
lıede hu.kkında iznhat vererek bu 
nltın kalemi hediye etti. 

İsmet İnönü, üniversitede din -
leyen netiil. onu iStilıliı.f edecek o
lan nesil; &ltm kalemle yaztla.cak 
muahedelere hazırlanması için da· 
ha bir çok bu yük&ek kültur mü
esseseir.de alılAk, fazilet. ve kud -
reUc yetişecektir. Size Lozan için 
sulh günümüzdür demiştim. Sulh, 
dünyanın en güzel en. aziz şeyidir. 
Ya~ııınarun da norm.al halidir. Her 
millet bilir ki, huzflr içinde çalış
manın, huzur içinde ilerlemenin 
en birinci §artı sulhtur. TUrk mil
leti her milletten fazla sulhu se
ver. 

Loza.n mua.hedeei niyetlerile. za· 
brtlanyle, tatblklerile İsmet !nönU 
için Avnıpanm göbeğinde dikilmiş, 
eebdi bir geref Abidesidir.,, 

Hukuk fakilltesi doçentlerinden 
Bay Yavuz Abadan da: I..ı0zan ba.
rt§Y hakkındaki düşüncelerini §ÖY
ie izah ediyor: 

Yan1z Abadaa .. fiklrltti 

' '- 24 temmuz 923 de lınzalaı
no.n Lozan muahedesi milli misa.kt 
gerçekleştirmiştir. Lozanda. bUtüu 
dünya yeni bir hayata kavuşan ye
ni Türkiyenin hayat ve i'atik:lilinl 
tanmuştır. Amasya ve Lozan uç
lan arasında geçen dört yıl, Türk
!ük :ç.in en çetin bir imtihan ve 
mücadele devresi olmuştur. BUtnn 
mllletçe somuz ~e aayıeız fedallAr 
lıklan icap ettiren bu devre, ha.. 
kikatte Türk tarihinin en şaha -
metli bir ıta.ftıBl!Id.tr. 

Loza.n sulhu bugün 18 yaşını dol 
durdu. 

Buna rağmen Lozan yalnız can· 
lı .bir hitıra krymetini değil, aynı 
zamanda gUnUn lhldiselerfne hls 
bir vaka. hayatiyet.ini ta§tyor. Gel"
çt size bunu söylerken, milli ha.ya
tunız bakımından başarılar yilksel-

Moskovaya 
ikinci defa hücum eden 

150 Alman 
tayyaresi 

Yangınlar çıkardı, bir 
çok ölü ve yaralı var 
Mos1XJVll, !3 ( A.A.) - Oıfi: 
Bu sabah nc-..,-redilen bir resmi 

tebliğe göre, 22 • 23 Temm~ 
gecesi Alman hava kuvvetlerı 
Moskovaya. yeni:len bUyU'k .. ~~k
yasta hücum etmek tc:§ebbüsun.. 
de bulunmuşlardır. 150 tay--a. 
renin i§tirak ettiği bu teşebbUs, 
birincisi gibi akim kalmıştır. 
Sovy-0t tayyareleri ve hava da.fi 
topları düşman bomba~an 
tayyarelerinin Sovyet merkezıne 
kadar gelmelerini men'e muvaf
fak olmuşlardır· Ancak birka 
münferit tayvare vehre kadar 
~c1ebllmiştir. 

Bazı evlerde çrkan yangınlar 
sUratle söndürülmüştür. Bom. 
bardımandan bilhasııa iki hasta
hıtne zıı?"ar ~rm~ÜT. Birc:ck ö
Hl ve yaralı vardır. Hit: bir aıı. 
kert hedere isabet vaki olmamış. 
tır. 

Henüz tamamlanmam~ buhr 
nan rakamlara. göre, Sovyet av. 
cılan ve hava dafi toolan 1~ 
düşman tayyaresi dü&ilrmilF 
lerdir. 

Alman va 
lzmir Fuarına iıtirak 

ediyor 
lzmJr, !S (A.A.) - Almanya. 

hfikfuncti lzmir ento.rna.syonal fu
nrma resmen iştirak edeceğini bil 
dirzn:ietir. Bu maksatla Berllııden 
gelen müteh.aaısm bir heyet sergi 
sa.rayında kendilerine ayrılan hu
ırulll pavyonda tetkıJiı r ~·::.11trk•ft., 
Eoıu·a Berfine gitmi3Jerclir. 

tici inkıl8.plar~ ~..f'Mf 
yılın umumt ~ 
de yarattığı de~ 
ve enginliğini d 
zaman hfı.disclcritı 
ve yeni yeni hak ye 
lilerinin ) ekdiğcrlni (1 

18 yıl da.h Y~~-
dayan:ı.cak olan _ ~ ı : 
eass cevher ve .kJYll""'
çıknr. 

Milli varlığını en 
kıymet telakki cd~ ti' 
refini her şeyden iiS 
bu itibarla di~er ıni ~ 
cudiyct ve oerefirıe 
riayetkar olan Türk 
kendi b:ıklarmm 

her zaman gösterditi 
bundan Stınra da eıı 
cesiyle izhardan geri 
tır. Bütün fertlerin~ 
si bir şuurla yekdi~ 
~ olan Türltlü~..,
taki.blnde asla ~eJ 
hukuki §UW"U övtinJJl 
en uygun bir hak çeJ°Ç 
Lozanı yarattı ve t 

Lozan bnk ve a~le 
yanan bİr dünya sulb 
meltaşı olmuştur. 

ve şerefe riayettdl 
lerarnsı müşterek 
çığm Loza.n!ia açı 

Her sene bugün 
sanlığın haklarını ko 
daki. iman ve kar~ 
Bu ıman, yatağı. . "'4 
ölçU~tinU gen.islikteı .. 
fazilet.kar ha. ve in 
su, desteğı ise Türk 
iradesidir. 

Tarihi bilen, hl'lk)I 
kes bu tclJk irade-deıd 
rete güvenir . ., 

1':hrcm Tar'u ı ib 
Beyoğlu ba.lkevi 

Tur'un ta.hassllslcri: 
"Lozan Türk nıiU 

' aleminde kayıtsız, 
hatlerile hayat ve 
~ağlam bir zihnlyetlE' 
tarihin en büyuk 
biridir. ~ 

l..ozan Türk millet 
da, v cd~nmda ,.e id l'A 
dan maya ile l o~nılJO 
rfyet ve istiklil mtf?ı~ır 
siyetini bir nefes oları"'" 
ifadelendiren yıkılma' 
drr. 

Lozan, dünyaya. Y~ 
istikamet veren Ata 
nnı ve onu en derin ."~ 
le işliycn İsmet lnöfl,.,, 
beşeriyet tarihine gu 
har veren bir mlsallc!lt· 

f apong 
ıran ve lr 
petrol veri 

Londra 2S (A.A.) -

tep.n m i a t e t "' 
avam kamara.smda sorU 

Berlin, 23 (A. A.) / 
ajansmm öğrcndiği~9~ 
lenak'in §imali ~rkJ8P""""~ 
dilen ve mlltea.ddit Jıtl 
büslerinden sonra taırt 
edilen bir Sovyet al• 
Urte ikisinin kızıl r. ' • 
tebakisinhı de Mket 
giydin1miş kadmla'J"(lst' 
Jril olduğu ~rnımu~til~ 
dosyalardan ve ~..I 
de çıkan hüviyet dl 
anlqrldığrna göre 1 '3 r' 
bu alayı fJ11 l{vf; i ., 
b!r kadın taburu z;örıd6 



Valdebağında 
......,.-S:~~~====::~:==~lt~~~~~ Arkadaşla r:nı ya:-~ ! ".-s yanlar yakalandı 

4 Z L I K Pawrtosi gecrsi, ÜskUdarda 
Valdcba~dald prcvanloryom ci· 7.ss nanr ork trası 

19.SO Ajamı 

19.-lli Dün~a 
~rı,ıısrı 

20.15 Radyo 
pı.etesı 

'-t · var.nda Tayyar oğlu Fikri admda-
'-ratı dunkü ki arkadaşlarmr döverek ve bıçak-
~ S ı;ayııuızda - sesini ayarlamak ü:r.cre ellerini ağr. lıyarak yaralayan vı' üzerindeki 60 

progmnı 

7.4;> Ajans 
8,00 Hnrıt 

~--- apancalr hayrl,·e n d ilt> ölü dil ki k · 1 · ' .. uuldu. lialb " a obru g r • enardırn, golün ı !ırayı alarak kaçan demlryollıırı n· 
ı denizde ukJ hiç bir şe. Ariflye sırtlarına tırmandığı yerden, mele.-;inden Ruşenle Safer diln sa- program 

' ltt lllUnıaı Yo~~c reisten ayır. çalılar ve fundalar arasından bir ııi- hah ?.abıta tarafmdan yakaJanmı~· H.SO fü,in 1>DUti 
a &ı:n lletu Ta · Baltkçılardan 1Ah patladı; bir bir daha! Tayfa: Jardır. J2.B3 l•'uMI h••.rotı 20.43 Snlo 

Cll,rordu~tıU :;:ancıl d nlzJ ki'- - Reis, Reis: .. diye bir iki defa Suçlulıır vakayı müteakip Üskü-
12

·
45 ı\j:ıııs arkrlıır 

~Guı Uık .}lccll, birisi S - seslendi; fakat reis gözcU direğinde dara kaçarak Osmau ndmda.k· bir 18
•60 Fasıl h<'3eti ıı.oo 7.lrtıot 

"leaı Uzer! d k ' • 1 
13.15 J\ıırısık Tak~1nıl 

il ı 11 n en ıı.. ve ayakta durdu~ yerde bir, tkl sal. ahbaplarının evine saklanmrşlardır 
r ı... ~e ettı Al Rel · • ııro.,.nım 'l Hl Solo • ~ "'lılttan · landı; sonra bUyilk blr tuş parçası 1 Ke:rfiyet z.abrta ta.rafından haber " • · • 

1 tr llt111zc lr daha lyl yüzer! suya dllşer gibi oldu. Bir iki saz kı- ıılmmış. ve tam ev ~nlacağı za- ıı1.o3 'J'un~o "'9 rkılıır 
lllt td ın~ g dıvse hiç blr dal· rıldı; sandal bir lkl defa hafit oyna.. man da. mıçlular kacmağa teşc>bbüs orkMtrn ... -. 

21
•25 "-· 

11
' ıtk r-

~lar z. d • •. 1 .• 
1 

•-=· lerd" 18.S:l i\fomlrk.•t lnrımı7 
teıı~ 8Ustu· ı. :sonra .. cıtrar go lln yaz gUnlerLne euıu.Cj ır. 
~ "'<il, &aba.tı~ ve yardımcı Mus. mahsus btlyük .sUkflneti ... Tayfa: Nihayet yanın saat kad:ır süren postu..ı.ı konu~ıı~ or 

'*Ckilaıı- ıı akşnma kadar, - .Ah, dedi·, Relst vurdular! bir kom.lama.en.dan sonra Ru<=en '-"C' 18.40 tne'Ctinz .!1.40 ~rnfontk 
I• "i bir •nnA.-ı ~ • ., t 
' sarı da 

1
;--"'"'1 yan zım.. herde ceketsiz biri tund:ılar ara. Safer yakaJannm•trr. I''ikriden çal· heye 1 miizlk 

~\'.... av§ancıl iskele.. smd tl d h t bo dıklan 60 liradan '>9 lirasını '-'e 119.00 llerdle~ıne 22.80 A;ıın,. 
ldJ 

1 
""e oturdu an a n ı; ve n yunu geçer _ .J • 

il ; t.avla oynadı geçmez koştu: bağ yoluna ~lrdi. mlş olduklarından geriye kulan 31 !Wltl '!2.45 nanıı 
~<:n Reise iş bulacak adam: - Yardım. lira iizerlerlnde bulunmuştur. Hl.1~ Tnrıgo ınlidğl 

Bir _ ~ bırdenblrc de- "'I t.o.f d ·'l t h k ti!' Ruşen Vfl Safer ııııc:larını itiraf ---------------ne b et •• us a; eu ; u ; a ... 
~-~e l'av alığa çıkmadı. Büyük bir manda 1ıürllsU. bir gece etmişlerdir. 
.""'1111'- §ııncıı dentzlerl keruı -----~--.. bir • gibl, göle ve sazıığa tlo~rtt yıkanınnk -
. ~\'ııaıa iskemlede kadını lizere geliyordu. 65 numaralı vapur bir 
lıarap 1 r ttlrnlrhaocde rlltu- K~:'\A ~ u n.C!'\t motöre çarptı 

lıa"ıo du; kabursntarı midye ıı lldı· bo Dün öğleden sonra Bcşikla<.? 
otıı ' Yaınzıık ve ba. • I ~anarı b!UrdL lkincl yıla vapur ıske e~ine ~elen Şirketi 

'ıtı1t ne luu:ıcalar, ne 00 at- S p Q R Hayriyenin Hayri kaptanın ida. 
lı\ı bayrr kalmamıştı. • resindeki 65 numaralı vapuru, 

~~ .. atra.ıal'da, Ali Reis: _ - -- -- i~keleye yana5ırlren odun iskele. 
ı.~ buıacag-ım 1 dly kendi inde bağlı bulunan Mahmut l 
-~il1Yort1u, Yüzme şampiyo- kaptanın "Feyzi Bahri" motörii. I 

; y-h·t:ıt Betkı I> ğirmendercye ne çarpmıstır. Müsademe olduk. 
~ı d!! ı..._ 'laruncır. açıklarında.. r.a ~irldctli olmu"', ~otör ile . 'iı- , 

~ıı nası seçme keti. Ha)Tİye VClllUrunun kaptan 
Ctitdeıarının d dlgi gibi Sa- köı:ıkü hasara uğramıştır·. 

'-ı:ııı •·• HAitı auı rla boğuş. 

1 
· 

a .. =dıyordu, Dalgalar l'8.rır. mu··sabaka aı~ı V.ıpnrda ha-lk hayli şiddetlı 
~ .. itıh bir hcvcan gcçirmis-;e <le insan. n...... aren ulltl.ın vUcudü. •· ..... 

0 
ca herhan~i bir kaza vnku bul. 

"· ~· tnuzı:ırımı kadıır onu ı ... tanbul .,tı "' i•1>ı·lı\rt ııjıı n lıV;ııı · 
l' sıra a k llk" dıın : mamıştır. 
llbııt ya ·ıan göz "'" Liman idarP.si ve zabıta vaka 

tlbjı •utar saıdndl QöJ·•n oı 1 - Bölgem;rjn yü1.me "ampi-Vu · "" - " hakkmd3 tahkikata ba5lamı!;!· 
Ya.-. .. ~UdU Yine kuvvetliydi: \'on!uk seçme müsabakaları 26-27 

l -·liı.ı ... k !ardı r· hır lll u özkrinln aıtmda temmuz cumaı .. --si ve pnznr glinle· 
~Yva kadar diri duru. ri Moda vüzme hnvuzunda yapıln-

~ ~rtnı1 cak trr. 
·;~ be.tı1te Tav ancı a. inmek tçln 2 - MUsahakalnra cumcıı tesı 
-.ı. he.k::ılal'da.n b rt. gün.il 15 de pazar günü l4 de bnş· 

! · d~dl, Reis bu ı; e de l:ınac:ı.ktır. 
ı 3 - Seçme rnüsnbakalnrınn iş-. 

lıır.ıc tinık edip finale knlamavnn hiçbir 
llıı.,ta~lıüıaı.kınn, dedi; yar- sporcu şampiyonluklara giremez. 

~tllcı atını hokknbazlığı bıı 4 - Müsa.bakalo.ra klilpler na
~11lt a~nı Sapanca sazlı. ınına 4;tirak edecek sporculann 
Qo~ ıorınnş. lisansi.ye olması arttır. 
l0ı. llş ıuu? 5 - Talebe sporcular mlisaba -
<la.: ~ttnı .. ~se oynadığı °" J<alara mekt~plcrl namına işt tra.l< 

!, ~ı ırıı .• Halbuki dlSrt sene c>debilir. b: U~li>Jl&h git! korkuyordu 6 - Hakemler: Ba ıs.kem Rıza 
.. ~ttu.._ k bUtü.ıı balık ağla.nnı Rueri hakeırı Sıtkı Eryar , Bek ir 

"ııt "'gl Iteısını Mn.cur, Behzal Baydar, Ali Rıza 
>'lctYo durdu;·· Sözeralp, Nuri Bosut, Metin Baran. 

~ ~~~~I; biliyor musun; Reis Kemal Özbek, Fahri Ayad, Sua:. 
'""1.lp gidiyor ha!.. Eğer Erlor, Faruk Birgen. 

llııyaca,ğmı an la.sa. yll.§a- -
~ keı<-- Tenis Teşvik 
t'aııı .... '<llleYi yanşça söylem~ müsabakaları 
'. ·~ dıyordu İst9Dbol t;enls ajanlığından : 
~Q ? ~ için n<' düııUnUyor- Oç gündenberi devam etmekte 
ıı., olan tenis t...cvik ma.çlnrmn Tak-
~~ simdeki te~ kortlarında devam } 
·~ bııtııu l't!Q; hat boyu btı.§t.tuı ba- edilmektedir. Şimdiye kadar dömı 
:aı: G'61 hCı.ItL bUvUl< e('sstzllğl finale kalan Muhittinden hfl~kıı 

. ~~a.tartt~- yarın yapılacak mlisa ba.kalar neli· 
~ '"""biri vurmu§ olacak: ceslnde Suat Subay, Hasan Akev, 

· bozuktu nma Reise bağ. Melih Kutay ve Vedat Abut dömı 
~>taıa finale en ya.kın namzetler arnsm• 
l'tt11 l'dan blrlt Kim? dadır. 
~~ "-~ Lluslafa tabii ... Rc!ııle Te.k bayanlar arasındaki mlisa -
ı.._t)! a ~eıı do 0 şimdi! bnkahrda urun sencleri11 şa.mpiyo 
~ ~t ~ dalyaııdaıtl gözcü dire- nu Bayan Muallflyn rakip olarak 

:t'dJ. l"dııncı ııwıı.aeıı nıUa:ıade Bayan Behıır göriilmektedir. 
ltıh 11~ls açlıktan ö?cblllrdi. Perşembe ve cuma günleri ya· 

~,lıı'hau lınaı Yardımcı Mustafa pılacak dömi final m.ıı\'lo.rmı mtite
' "'il lyı 11 direğe çıkarıyor. Onun.. a.kip O)"llanacak final oyunlarının 

ba.1,,,.~lay etmek ıçin... ÇUnktl proğra.mı ~ağıda gösterilmiştir. 

VAKiT' A 
ABONE 

OLUNUZ 
- - ------------

BORSA 
- lstanbu. 23-7-941 

ÇEKLER 
a 8~rll.ıa 

100 Dolu 
100 l"rc. 
100 Liret 
100 lavttıı'e ırra. 

t 00 fl'torlJı 

100 tselC9 
ıot Orahml 

ıoo Leva 
100 Ra}1şmaF1r 

100 Qell KroD• 
100 peıçeı. 

IOCI .tıoU 
100 Peaıo 
100 Le7 
100 Ulnar 
100 YeD 

100 lsv~ KJ'Onn 

ı C!!,_ Kuble 
_A_l_t_ın_:_ 

5.24 
182.%0 

30.0S 

ıı.9375 

lU . 1876 
8 1,003 

25.21'i 
-~~-----------~ ESHAM VE T AHVlLAT 

1kra mlyt-JI % 6 938 

liı.rıunl~'t'Ii % l\ Erı:ıınl 
rvM - Er:zıınım 3; 

Anadolu S 

o .. marılı &nkıı'lı 

\'~dil.ulP iplik fabrika~• 

19.60 
~o.ıo 

20.ııı 

46.75 
48.S,; 

24.25 
02.ao 

ı.. •"'1 di Cumartesi finallerin programı: 
~ <>ıı. reğindc balık aramı. 
i Yabuutrı.rayor; kadını! Ağların Saat H,30 tek erkek, sant 16,15 - . - ------------

ğ tek kadın, saat 17 çüt erkek, saat 
dtıı.1tatıa a lann k:ıpısınd:\.. Ne 18,45 muhtelit. İstanbul 4 lincti Jcra meımırlu. 

- Perşembe 

24 Tem. 
Cuma 

25 Tem. 

<.'ı•m.tihır 2!1, Oem.lihır 30 
Hrnr: 80 Hııır: ili 

"lllOUt!I " w.a tJ t..7.ıuu \ 11.&H' 
Uun~ıı 

6.49 9.15 5.ôO 0.16 

Ol!le IS.20 4.lG il! 20 r..11 

ll<lnıti 17.1; 8.H ıi.17 S.44 

12.00 l!0.82 12.00 
22.28 ı.58 !2.f; 1.58 

imsak :~. 1 1 7.0i :u:ı 1.16 

Belediyeden rica 
ediyoruz 

Yem postahane ka~rsında Er -
zurum hamndıı oturuyoruz. Bu 
han beş* katlıdır. Gfıya asnmıörü 
de vardır. Fnkat bu nsansör haf -
tanın beş gününde bozuktur diye 
hjlemez. Hnn ile alfı.kad-ır yüzler
ce iş sahipleri haftanın be~ gtinU 
merdivenleri tırmanmak mecburi
yetinde kalıyorlar. Han sahiblırn 
vaki müracaat maalesef is'nf edil
miyor. Asansör a.ccıni ellere 'bıra
kılıyor. Biruıenaleyh bu hale bir 
nihayet verilmesini belediye.den 
rica ediyoruz. 

Erzurum hanında otnranla.r 

Verem Mücadele Cemi
yetinin teşekkürü 

İstanbul ' cr<'m mtir.adele oeınl· 
~ctfm1en : 

Cemi' etimizin yeniden küşat et 
tiği Beykozdaki Subaşı verem dis
panseri fakir hastalarından behe
rinin ayda onbeşer lira vermek 
taa.hhüdiyle gıdalannı temin et
mek lütfunda bulunan Tan sine -
ması Mbibi Bay İsmail Sckb:ın, O· 
pera sineması sahibi Bay Kadri 
Cemal, eczayı tıbbiye deposu sa -
hibi Bay Agop llılikallyan ve csha
bı emlfı.ktan Bayan Feride Kozik 
oğluna cemiyetimiz namına teŞek
kUrü bir borç biliıi.7.. 

~RADY0-

120 Lira dan 100 Liraya 
kadar 

ltadyc mnklne ve parçaları aJıyo. 
nıı Bozuk, hurda. veyabut postn
hnoeco mUbUrlll. torba içinde dahi 
olsa. Açık ııdr~ ve tafslltlUı meli 1 

tupın gazetemizde Sezıır 
remzine yazınız. 

~~ llltıııun? denize \nktığmı gör. Duhuliye serlı~sttir. ğundan : 1 
lltliıtı :aa.aa kalırsa.... ~ • 9 41 /3171 ------------
gıı1ll:n oın~a vurmuş iki Zonguldakta yap. ılacak Fr.tlhtc Hoca Üveys mahallesin-

• ~~d 18kcleainc dogTU yUrll- k de Hıt:kaişerif caddesi SUrw i eml· 
t&ı en k ı mu·· sabakalara gırece bo a an leke, ynvaş yn. ni sokak 15/1 No. lt ııpartımanın 
'ıtri ~e uzaktllflyordu . .İlk atletler zemin katında rnukjm iken halen 

~~lııı d\ıyulnıak üzereydi. Blrtsı: t .. tanbu l a tle t l7..m ajanlığından : jkametgiLhı meçhul jandarma yüz· 
... ""lltııa 1~ &elllcndi: Ali Reis' ~ş:ı~ıda isimleri yazılı atletler başrsr k bdülhamit Ogerere: 
'~ı d~diyor-..ız. İstersen götll- 27-7-941 tarihinde 7,onguldak ı~tanbul i.cra dairesi mesul mu· 
~ l'enıııe bölgesile yapılacak atletizm mü- hnsibi lsınet tarafrndn.n daireı:plzin 

t:lı-; tal{ n sazlığın kennnnda ı;,,..bakalarma iştirak edeceklerin - 941/3171 No. lu dosvnsmda no
lı-ısı ~r t~t bu sefer oltalannı tA- den 24. 7. 94 l pc~e.ınbe günU sa· terden tasdikli 13. 6: 941 tariluı 

"' Uküyordu. Iltt§ını kal- at 17 de hareket edecek olan Ka- ve 2610 No. ıu ikirn mukıı..v~lena-
·~11ı.'a1t, de<1ı· rodeniz vapuruna yetiı;melc Uzere mes.i.ne JnÜStPniden 55 lira işle -
ı ...:._ '4nı • Yardımcı .Mustafa soz saat 15 de 1ı:afile :tıaş'knnı bul~n ıniş ~ bedelinin rnaamruıarlf 
t'l'!ırttıu .. Yeyt burada görmllş. B<'. doktor Nurettin Savcıya Galata tahsf'ii için haciz yoluylo. bakkıruz· 
"'~~i.i 111~ Reise söyle, demi§: be- rıhtımında mUrncıuıtlan lUıı:umu da yapmış olduğu takip üzerine 
~ t~ltra,. 1rncıe beklesin! tebliğ olunur. nanırmza tanzim kılman ödcıno cm 
""- ,'tta:-ın erı <k.ığnı kulak kabar. Mel'i.h Şamh, HUseyın Kiiçuk A: rl ikametgll.hmızm meçhul bulun-
i.~~ıatı '· kııocayıı. sandalın ka. tıl, Alaeddiıı. , GiyM Akkan, Kutbl masr d<>layısile tebliğ edilememiş 
·~ •l'rıııı • Akkan, Necdet ErgUl, Selim Ya- ve icra hakimliğince ödeme emri-
~ na biıikın~ suıara ım, Halil Altındağ, KAznn St'eSİZ, n.in 20 gün müddetle iUmen teb· 

ıı~~lla: Uatu Sa Nedim EtUz, Adnan, Ferit Bükül- liğine k al'ar verilmiştir. llfuı tarl-
"'l' ı._ h.. _ Pancaya inen tay- M~'" ı.:>'llc ~ka blrt, crtcal günll için mezbaş, Cevdet Zevyer , =ıme: hinden itibaren 20 gün iç.inde bor-
tıı._: 1§ buıdY&'1nr tazeıem,.k üzere Berkok, Cevat Tugay, KAmıran cun ödenme~i boTCUJl ıtamamına ve· 
,_-·ıııı it utı,ı Tekil, Remzj Akkor, Samim Ser- ya bir Jusmma bir itiraz varsa bu 
t.... ı:tır 1 onu nu &öyl mcğe geıı. dnroğlu. A. Anjus, Rail Develloğ- müddet içinde bildinnenlz ve bu 
... 'llı;1j dli a tekrar ııazlann arasın. ıu, N ecdet, Dündar Tunç, H nlit müd~ı.-W.de 7f lineü madde mu-

'ıtıaı atıdal(I ve ayaktaydı. ~'S"-'· 
~ '::t_1.ı. Sa ~ttıgı bir gözcll direğine Arsever, cibincc mal lbeya.nmda bulunma • 
l)~~lt, ~llıda büyUk ve panamB ruz ve buhınmadığml% takd'rrde ha.-

'11ı. ~ tdı Sulara dikka Ue ba. VA KIT pjele tazyik olunacağmız ve haki -
.._ ~ ~il 

8 
kate muhalif beyanda bulunulursa 

ıtrı 'tı1tıa ~lık, glinUn nihayete hapisle eezala.ndırdaıcağmız veya 
'-~ t~1:n11 eınrneğc çıılı§tyor ve Sizin acu:eteniulir. Her bo~ l>denmez veya. itiraz olunma:.ı: 
'!'.. "''111."·or .... rı az &Onrn knrarmaya ~ ·~ . ., ..... • sa cebri Seraya devam ediloceği 

ı.ı. arzunuzu vazını.z, sıze "llltı:Ytı d maUmı olmak iizerc !keyf'ıyct ilU.-
oğru yürUdU; vo Cet)CJP derecelıfİT nen telJlit olonur. (36650) 

Saraçhane Başında 
PARK StNEMASI 

BlJtlNCI FlLM 

Allahın Cenneti 
fRtNC~ FIIM 

IL(aragöz ( Kış Gecesi) 

Usak ıncılar klübiındcn : 
U~ak avcılar klUbU nizamname· 

si mucibince a.~ğıda tcsbit edill'n 
l"W'.narneyl müzakere etmek Uzcre 
yıllık umumi içtimaı 2-8-041 
cıımartcsi günU saat 21 de yapı
lacağından k1Up mensuplarının o 
glln ve saatte klürı binasında llll· 
21r bulunmı.ları Uil.n olunur. 

Ruzname: 
l - Nlzaınnnmenın 18 incı maJ 

deslnd :vazıh meseleler: 
2 - Riyaset divanı seçimi. 
3 - Aidatın tahsili cihf'tinln 

hallı ve klilp faa.liyetin'n te bilı. 
4 - KlübUn dahili disiplini lı

zerin<ie alfıkalı bir nizamname tan 
zimi. 

5 - Klüple alaka.sız amnın t.as· 
fiyesl meselesi. 

6 - Cemlvet kanununun sala -
h iyeti dnhiliı~de yapılacak teklif -
lPrin mlimkercs.i. 

6 - VAKiT 24 mıorez 1941 

.Bu Buretle r.aranızı en emin hl" !O('k~de ıırttrrmı,. olacakımıı&. 

ı - Paı·amz •Y bir L.4 1~ r{ "''<"Cc ... tir. 
2 Siz tasa rru fa alışacaksınız. 
3 - Milli Müdafaaya hizmet edeceksiniz. 
4 - Paranız J;?ene para kalacaktır. 

:-> zamrın ısıcııx-nlz, tıaşını.l t:•kılırım dara gellrsı.>niz bir ıa.,,arnıt bo.. 

oosunu dcrha' ı•:ıraJ-ll knlbctmenız kahildlr. Bunun için bir bankaya mtıra. 
cant ederek bono faızlnden yUzı.ı" yarun ıctltiklırlık yapacaksınız ve bonoyu 
ıskontc ettireceks!nlz. 

Kuvvetli bir Maliye de yurdu korur. 
Milli Müda1aa bü çesı de asker gibi 

hu dudu bekler. 
Ucrhal bır bono a.Mak pa~~m •ı hem kendi tehtnizde, nem cae \·atu 

enırtnde scf"ı·ber ediniz. .. 
3 ay vadeli bir tasarruf bonosu bir yılda % 4 
6 tt H " " ,, " ,. <;'o 5 

12 " " " " " " " % 6 
peşlt, Caiz scUrlr 

'ı:..nı ıor liran\' :ı1r bono iç!., IH lira verec .. k vl! bunn mukabil bir ~' 
onra JliO lira KlacnhFınız. 

Bonoıar başkasını devretnı~lt \eyn vadesinde bunu berb"-ngı t>ir oon. 
ı.adıUJ bank.. oırnıyau y<'rkrde .Malı;andıklarındao tahsil etml'k kabildir. 
Uu:ıun ıçı.ı ıılı M: mu unele "e nıera.ıılm yoktur. Vadesinde paranızı ger. 

al ınn K :.ııtenıczı;cnlz vıı 't si g-ele:ı bc.noyu derhal bir başka bono Ue değl§U
rcullır ve erAc.a'kı fıı. 1 7.• bir dc!a <!nhe peşin lnblıtrslnlz 

m mH " · Bİi: HANKAl'.A MlJUA<lAA~ t<;DEltEK tnK 
r AS.\ l mU'ao' UONOı:::P Al,Jı\I/. 

Mıth P.yango ı~aıuıuıın n:..;,ıAı aauş g~eıcrtncıe <le Lıı arrut bonolan 
•mrınıu aınadertir b >r,olıırı ha'\kr. olmayan ycrlrrde Mıılsanuıklanod& da 
tıu•atıı.ı.ınn::ı: 

·Devlet Demiryollan ve Limanlar1 
işletme Umum idaresi ilanlan 
A n~ı<lıı m•hdıı ı ... ı.nammcn CA"aeı, teminat mlkd rı lle istihsal mahalli 

~uııtnıınıı elan l 'c ,ı .. :ı balaBt kaı-elı zarf u.ııuıne satın almacaktlr. Mtına

Ka il • Ağ'USlo.• 941 c !IZtırtesi gUnlJ saat 11 de Sirkecide 9. ı letmP. binasında 
AF::. koın!syun· tara!.n<.ıın yap•tl\caktlr. 

lıııcklfürır· temıııııt ,.e kanJll, ve.slkalarını ihtiva edecek ı.apalı zarfla.. 
nnı aynı glll" -ıa~ JO t\ Kadar ı<o•r.uıyonn vermeleri lfı.zmıdır. 

f' ... tıınmel<'r pıırnsı"?. olarak kornısyondıuı verilmektedir. '~ O) 

- ı•: K m.al Mil • rı 

16 -- 180 7M>O MS 

Aluham mcn bedel 

20625 Lira 

llrmina t 

1M6.88 L. 

in h isarlar umum 
müdürlüQünden: ı .... '"' -... - .....,,,, ... _ 

ı - Mevcut numune ve §8.rtııa.me.aı muclblnee (10.000) adet bira k..
açık ekllfltme ile eatm aımncak:ır. 

2 - Mllhammen b(;deli (9.603.00} llra olup muvakkat ·teminatı (712.50) 

liradn 
8 - Eksilt.me 1.8.941 günü ıı11 l 9.30 da Kabataşta Le\•amn Ş1lbemin. 

deki Alım kom!Byoounda yapılac&kt.ır. 
Talipler yt'zde 7,~ güveı.me paraslle bırllkt mezkur ~ 

tnüracıuıtlan. 

~ - NUmUO-' C.Oı geçen DtJt>ede görülebilir, 10068) 

Topkapı M altepesindeki Satın Alma Komis
yonundan: 

l - 17 7.lıtl tle p.•2.c.rlığa çıKtırılarult fiyatı yUkm-k görüldüğilnden iha
le 1 ynpılamıy:ır, 60C trı::. l:unı !)t bı!Jyalı veya teli ciheti aeketf)ec- veril.. 
mok ilzcre balyalı vey<ın11t dökllm ballnde teslim edilmek şarWf' pazarlıkla 
tekrar 5atın n:mııeaktır. 

2 - 'l'nlımln eciUen bedeli '>al~ aıı lçiiı 36 bin lira, teıı cilıetı askeriyeden 
verileceğine t!ÖIC bn1y:ıJ1 80 bin ııra döküm hallnde olduğUna göre H bilı 

liradır. Toptar olduğu gibı parç.ı ıınrça d3 ihale edilebilir. 
~ - lhnlesı 29.vın Salı günfı aat 15 dedir 
ı Şartnam Vt tıot"USI cv.ıı\f her gUn komisyonda görillebillr. 
5 - tsteklllcr!n mezkür gün ,.e saatte kıı.tı tominatıartle blrlikt. Top 

kapı _ MaJtepeslndeki askerl satın almn.komısyonunn mUracantlan. (6090) 

, l•tanbu. ı Beted ly,e 
ı ı an ı 

Beyoğı,ı sr: hast&lıkıar mUcar.ıe!e merkezi blnamnm ta.miri a~k elralt .. 
ueycı konulmuştur Kt;şit bedeli 013 Ura l 5 kunış ve tık terolnat. 68 Ura ~ 
n.ıruştur. Keş\f ve rnr•nıı.me zab.t 'l'e muıımclAt mlldürlUğü kaıemiDde gö. 
nllebillr . İhal: S.7.9•' Puma gUoı\ snat H de Daimi Encümende yapılacak 
tır. Tnltplcrır IHt l< mloat makb•ız veyn mektuplan, ihale tarihinden aeJd% 
glln cv,·e' Belcdıye ı· n ışlerl mııdl 1lllğUnc ınUrııcanua alacakları fenni~
ıtye• \'e 041 yılır.Jt oıt 'l'ıcnret f) hı .. ı v<'ınkalarile lbale günü san• 14 de Dal 
mt Encüll16df' bulunu a!nrı Uizu?ıdıt. {ô189) 

Toprak mahsulleri Ofisinden : 
Ofisimiz hesabına lŞlcUtmektc bulunıın muhtelit mınta:kAlarcıaki cıeğiz. 

mcnh:n.t" ıst!.hsal r: .ııuu; un, m.ıuıc~ ve kaba kcpekıerl koymak tızere her 
de'tlrmene uyaca1' eı:ı.ı~ ve eşl<A..•Je ve bu işe elverı~ıı 200 - 300 bin bo;J çu. 
vH ı ruzarl•I• ~uretlle r.:ırıacak ve.\':\ yaptınlacaktır. Pazarlık 25 Temmuz C u. 

mn gLinU snct ırı de umum müdilrltik ve l.slanhul §Ubcicrimizde birden aynı 
nman l<ı yııpııııcnktır. 'lalıpıcri:ı mezkQr sUnde Ankarııda um~ müdürlOk 
veya lstanbulc!a ~ubt tl:ıiıısında aı•ıu komtsyonlann.a mU.-acaaUarı lAzundır 
Alllkadarl~ nUmuncler.nı clahB ·vvcı ibraz ederek tecrübelerini yaptırmallo 
dırlsr. E'\'Saf ve .şerait: nıuvafııt ~ort\:dUğU takdirde da.ha küçük p&rtllenk 

de nlınnblllr Dahi' zlyadt' mnJQnın: almak lsUyenlcr Ankara.da umıım mü. 
dllrllllt satış mUd!.rJUğUl"<' lstd.ul'uldz şube mUdtlrlUğllne mll?acaat etme . 
l~rl ıuzunm film o~unur (6Ci51) 

lstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden: 

Gümrüklerin ihtiyacı için muhammen bedeli 4 liradan 50 adet asilli, riO 
aı!c• 1-öpU~U yangın yn~acı eezıı.ııı 28,7.941 Paznrtem gtlnll saat onda pazar. 
ltk Ue S'.ıtın allrıac11ktır 

lsteklllcrln aynı gUn ve .ııaa.ae vtızdo 7,5 pey ııkçeıerinl yatırmıo oıara~ 
BaşınllaUrllık ımtınalma komisyonuna mtirncnntıan. (0666) 
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--~ilRllll...al!l!m----·---~ 
"Vakıt,~ Kitabevinin yeni 
neşriyatından bazıları 

Flyntı 

HorkP- keneli tıaptını yap!' - Hiklı.yeler - BEKİll 
Sl'fKJ KUN1 M 

s.-111 Scvi~·orum - Roman - 8URHA.S BURÇAK 50 
20 Dt•r-;t.f. Gozetel'lı lk - S~'BIL ALTUG 2~ 

\ r.teC'lll"ı ~leb'ıı!illıt lt-77 • 1.!l.l.i - HAKKJ TARIK US 300 
U~üncli ı::uıtan 1\lt>hmf'dln ı-,rını:ıet DUjtUnU - HU .. Mt URA:'lı 30 
Kendi kendim• ltıO<ı kelime !le i;.l'retlci - FransJzca kltab• 2~0 

Kf'odl lu·r.ıJJnı 1000 kelime ile !ll;retlcl - Alrnan<"8 kltab• 250 
Kendi kcnıJlnc JOOO kelime ile oğrctlcl - lnglll7.Cc kltab• 250 
.\ske.ri Kamu - ~ALAIL\'ı 'lt:S KİP 2:50 
Ha:ra1 ını bu - Re.men - R\SAN RASUI U 50 

Bakırköy Mal Müdürlüğünden: 
Topçu atış ckulu s:ıh:ısı dahiım:!e bulunan Metres ve Kadlynkuplu çi!t

llkleıi arazlsln!n l.~ 911 tarihl:ı:i.u Mart 942 nihayetine !<adar olan oUakl. 
v~ı müzayedeye çlkaulmıştlr. Ta.1ip olanların 31.7.941 Perşembe günü saat 
14 oo llal,ırkoy MalmUdür!UğUne mtlracaatları ll tı.n olunur. (6153) 

Gelibolu Belediyesin den: 
'Jelibolu belcdlycslnoo kasab:ı.nm bir hali hazır harltıun yapılacaktır. 
Muhammen kı!n:cti ''4::100'' Ura olup 1(}-7-941 tarihinden itibaren 

ytrınl g1ln müddetle açık eksiltme} e konmuştur. Talipler yUzde 7.15 temi.na· 
tı muvakkatclcrne Gcl!bo\u be:'!t'iyc encümenine müracaattan lhakı gUnU 
30-'!-P41 çarşamba <mat 15 de old;.ığu ilAn olunur. '5812) 

4.ıJ. + 
Gelibolu beledlyes!üm clcktrU. santrali için !Uzumu ot.ruı (216) ton 

kırlpi.e maden kömUrll atın a.ıuıa-:e.ktır. Bedeli muhammen! (3672) llra olup 
JO temmuz 941 tarlhlnritn ltl!:ıare:ı yirmi g1ln ınUdrictıc açık eksiltmeye 
konmuştur. Yüzde 7,'5 teminatı muvakkate t276) liradır. İhale tarihi 30/ 
Temmuz/941 çarşamba ~nU saa~ ıı; tedir. Taliplerin muayyen günde Gell· 
bolu belediy~ f.n("Umenlnc mUra.::.ı:ı.tıan ilb olunur. (5811) 

1 
ıstanbut Levazım 

ıarıcı asker• -
amır . iğinden ~eril;;--) 
kıtaatı ılan ıar _I 

Beher kilosuna talımın edlle."l tlyatı 350 kuruş olan 6 ton vskete kapat. 
zarfla eksiltmeye ltcıırnu§tur. llınleat 4.8.941 Pazartesi günU saat 11 de An. 

karada M M v. Snlm alma komLqyonunda yı..pılacaktır İlk teminatı 1575 
liradır. Taliplerin k~nunt veslkalartle teklll mektuplarını l.lınle !laatinden bir 

saat evvel komisyona vermeleri. (875 - 594') 

• * * 
A§ağ!da yez.lı mcv:ıclm kapalı :zartlr. ckslltmcleri hlzalannd.:. yazılı gUn, 

saat ve mahallerdeki askeri ss.tı:ı aıma komlcyonlarmda ynpııacaktır. Talip
lerin k:ı.r.unt veııliuıiarUe teklif mekmplarmı ihale saatlerinden bir saat ev. 
vel komisyonr vermeleri. Evset ve §&I'tname!erl komlsyonların:ıa görUlUr. 
Ot:ıist Mlktan Tutan Teminatı thnle gün snnt ve mahalli. 

Koyun eti 
Saman. 
Tahmil. Tahliye, 

mto 
50,000 

100,000 

ve .Nakliyat. 15,00!>,000 
Odun. 1,200,000 

Lira 

27.500 
3,000 

30,000 
24,000 

~·· 

l.lra Kr. 
2062 50 30/ 7/941 16 Eskişehir 

225 30 .. ., ll,3(l Eskt§ehlr 

2250 7/8/ 941 17 Ezine 
1800 26 .. .. 11 Trabzon. 

(303 - 6623) 

Aşağıda yaz.ılı sel:zcler pazar::kla satm alınacaktır. Her kalemi ayn 
ayrı tallp!r.re de llınle edilebilir. !tıa:esi 31.7.941 Perşembe gUnU saat 16 da 
Çorluda askeı1 s:ıtın alma komisyonunda yapılacaktır, Taliplerin belli va.. 
kitte komisyona ı;e;meıcrl. 

Ol-:ıJii\1 

PaUıcan 

Domates 
BUber 
Bamya 
Ayşekadın !runılye 

Miktarı 

Kilo 
22,000 
14,000 

4.,000 
4,000 

24,000 . .. . 

Tutan 
Lira 
5i20 
2240 
640 

1240 
3600 

Teminat, 
JAra 
858 
336 

96 
166 
510 

(719 - 6170) 

66,t>nO k:lo ekmel< ı.!macaktır. Kapalı zarfia eksiltmesi 7.8.911 Perşem 
be günU saat 16 da Antalyada Or:ııar. koruma kıt'ası ııatm alma komlsyo. 
nundr yapılacaktır. Tahmin bedea P704 lira 80 kuru§, ilk temlr.ntı 652 lira 
S6 ku~tur. Taliplerin kanuni vcm1'.alarile tekli! mcktuplan'lı ihale s:ıatiD 
den bir saat evvel komnıyona vcrmeieri. (713 - 6164) 

•• ;y; • 
5000 adet hava ıe."lg! arka çantası alınacaktır. Ta.hmlu bedeli 35,000 lira 

kaU teminatı 5250 lirıı.c.ır. Paza:lık.n eksiJtınesi 9.8.941 Cumartesi gUnU sa.. 
a:; 11 de Ankarnc!a M. M. V. Ha.va satın aımn komlııvonunda yapılacaktır · 

Şartnamesi 175 kuru~a komlsyt1ı:l'.au alınır. Taliplerin belli vakitte komiB 
yona. ~lmeleri. (717 - 6168) 

.y. • • 

Beheriııe tahmin rc!ılen tlyıı·ı 145 kuruş olan 300,000 adet yün kuşak 
pazıı.r~ıkla sahn ııltnactıktır. 50,;)10 adetten aşağı. olmamak ı.lzerf' ayrı ayrı 

teldlfler de kabul edll!r. İhalesi 2!::.7.941 Pazartcsı günü saat 14 de Ankara. 
da M M V. ı:ıatın :ılma komleyonunda yapılacaklır. Şartnoır.eııı 2175 ku.. 
ruşa kom:..syondan a'ıc.7. Talipl •:-:n teklll edecekleri miktar llzerfnden k~ 
nunl tem!natiıı.rilt' oeııl vakitte komisyona gelmeleri (715 - 6166) 

*** üç clna t"ka paza. nkla sa~uı aıınacaktır. Yarım yuvarı:ııı btiyUğtlnlliı 
muhammen bedeli 2 ;:un.§ 85 sa:ıt\m miktarı 40.000 adeL i"arı.m yuvarlak 
kllçiik lkl kuruş 55 :-anUm. Mi<tt.an 29C,OOO adet. Dllstz bir buçuk santimlik 
tokanın bedel! bir kuruş 75 santim, miktarı 5300 adet. Pazarlıkla cks!ltme. 
lcrl 2e.':.94l Pnz:ırtcsı gvnU saat l~ dt• Ankarada M. M . V. Sııtm nımıı k<>
mlsyonunda yapıla~.aJıtır. Tall?Jlc-1'1 tekil! edecekleri miktar ızrrindcn ka. 
nuru katı temlnatlarlle belli vakitte komisyona g elmeleri. (723 - 6174J 

• " * 
A§fttJd mlktarJıı.r• yaıo.:1lı ve r,bsterilecek yerlere ccnıan 17.73C ton muh. 

teli! nakli) at yapımlacaktır. K·.ı.p-.1• zarf ile eksiltmesi 5.8.94: Cuma gUnU 
saat 18 da Boıaylrdc askeı1 satın a~ma komısyonunda ayrı ayrı yapılacak

tır. Tal'plcı ka.rnr.! veslkalarue teklif meku.ıpıarmı ihale ıSaalinden bir 
saat evvel komisyona vermeleri. 

Miktan 
Ton 
2000 
800-0 
2500 
2000 
1090 

640 
10-00 

500 

Tutan 
Lira 

12,000 
4.0,000 
25,000 
15,000 
3,lqt) 
5,440 
9,000 
2,500 

Teminatı 

Lira 
900 

3000 
1875 
112!" 
238,60 
40S 
~75 

187,50 
'(725 - 6176) 

. 
1' eni ."V eşriyat : 

Yeni Adam 
Yeni Adam gazetesinin 343 ün. 

1 

eli sayısı çıktı. Bu sayıda 1. H. Bal 
tacıoğlunun bir hikaye adlı başma
kalesi, Vedat Nedim Tör, Suphi 

1 Nuri İleri ve S. B. Gökkayanrn e-

l 
debiya.t anketine cevapları. Sadi 
Baytının Fl1i.stlnde iskan adlı ya
zısının son kısmı, Resai Erlş'in 
Münekkit adlı yazısı, Suphi Taş-
han ve İffet Evinin iki orijinal 
nesri. Hoılis Özgünün tahlili ruhi. 
yat ve öğretmen adh bir tetkik ya 
zısı, İdeal ihtiyacı, Yunus Kazım 
Könfoin Kopuk adlı hikayesi, Ha
yaLm tefrikası, iç sosvcte, kliltür. 
resimler ve karikatürler. 

Rasit Rıza Tivatrosu 
24. 7. 941 perııembe Bostancıda 

(Bobstil) komedi 3 perde •. 25.7.41 
cuma Şenyolda (Velinin çocuğu) 

komedi 3 perde. Halide Pişkin 
temsillere i~tirak edecektir. 

----0-

Bevoilu Halk Sineması 
Bugün 11 de akşam 8,30 da 1 -

Tarzan yamyamlar arasında, 25 
kıs~ birden. 2 - Kara kedi, 3 -
Komedi 

Askerlik 118.nı 
Eminönü a~kerllk ~ube.,inden: 
940/941 ders devre.cılndc Tıbbi

ye okulu, Veteriner okulu ve Fen 
fakültesila ecza.er ve diş tabibi o
kullarından mezun olanlar veya 
evvelce bu okullardan mezun olup 
herhangi bir sebeple sevkedilmc
miş olanlar sevkedileceklerclir. 

Bunlardan yoklamaya gelmiyea 
Jer hemen mezun olduklaMrmı gös 
terir vcs;kıı.Iarile şubeye gelerek 
yoklamalarnı yaptırmaları ve sevk 
için 28 temmuz 941 pazartesi gü
nü saat 9 da şubede bulunmaları. 

Bu ilan davetiye yerine geçece
ğinden bu tarihle gclmiyenle'r hak 
krnda kanuni muamele yapılacağı 
ilan olunur. 

( KAYIPLAR 
--r--------) 

Beyoğlu askerlik şubesinden al
dığım askerlik mporwnu za.yl et
tim. Yenisini alacağımdan eskisi
nin hükmU yoktur. 

Tophane: 'BoğaZkeaen 'Sosl.nniçl 
Hekinı çıkmaz sokak 14 numara 
da Nasri Özer. 

* * * 
Tıp fakültesinden aldığnn hUvi-

yet varakasını kaybettim. Yen isini 
alacağımdan eskisinin hükmü yok
tur. 1053 No. Necati Özler. 

(36653) 

*** 
Kuleli Askeri lisesinden 936 yr. 

lında aldığını mezuniyet şahadct
namemi zayi ettim. Y cnisini ala
cağımdan eskisinin hükmü yoktu. 
Ayaspaşa: Karakurt sokak Bur

sa apartrman numara 2 Feyyaz 
Karan. (36649) 

GÖZ HEKiMi 
Dr. Murat R. Aydın 
Beyoğlu P:ırmııkl<apı tmam cıokak 
No. 2, Tel: 41M3 

ı-Deniz Levazım satın alma 
L komisyona llAaları 

, 

1 - Tahmııı eailen bedeli t>2 ;on Ura olan 100 ton saounun 30 Temmuz 
941 Çarşamba gi>ni' saat 15 te k·ıt-r-:ı zarfl:ı eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - tık tt>mmatı !:&8::.i Ura olup şartnamesi her gün 26f kuruo muıt. 
bilindi! komJsycında.n 9ltı.ablllr. 

a - tsteklllerin 2490 sayttı k:ı.nunda yr.ztlı vesikalan mulıtevl tanzim 
edecekleri kapalı teklif mektupla ını belli gün ve saatten bir saat evveline 
ka.dar Ka.sımpaşada bulunan k!)ln!f.ıyon ba§kanlığma makbuz mukabilinde 
vermeleri. (5656) 

"' .. 
80 metre bakrr boru 150 m/m iç kutur 52 m/m dı§ kutur 

6 Metre mlktı.bı ıhlamur hatıl 30n-.oo X 30-40Xl0-14 
3 çuval çimento 
ı tahnn Rozbit 
2 adet gürgen dolap 
8 .. 

10 .. 
3 .. 
2 .. 
3 .. 

95 
65 .. 

2 .. 

çıralı fabrika 
Fabrika tahtası 

Çıralı hatıl 

Yarma gürgen 
KontrapilAk 
Çıralı hatıl 

Çıralı hatıl 

Çıran çam kUttik 
25 .. Çıralı kadron 

1 .. Çıralı çam kUtUk 
l .. Karaağaç 

1 .. Duble cam 
l .. Karaağaç hatıl 

3Cı ,, Köknar kiltük 
4 ., köknar cam kUtuk 
2 ., ,. cam kütük 
2 .. Çıralı fabrika 
3 .. Çıralı fabrika 
2 .. Karaağaç hatıl 

2 .. Çıralı hatıl 

1 Gürgen dolap 
2 •• !ı.Ie§C yollama. 
1 .. Karaağaç 

3 .. Çıran hatıl 

1 .. Gürgen dolap 
270 .. Tahta 

8 .. Tahta 
6 .. Köknar çam klltUk 

15 .. Köknar lrnlas 
50 ., Meşe kUtUk 

600xl7Xl6 
400x28x3 
400x25x2,5 
400x28x8 
500ıı:15xl5 

200ıı:l..20x0,5 

600x15x4 
400x25x5 
700x32x32 
400x10x10 
800x28x28 
400x45x12 
35x35 

350x40x12 
700x35x35 
10 M.x35x35 
10M.x25x25 
400x28x3 
400x28x3 
400x45x14 
f00X28x8 
6-~0X16x17 

500x18x5 
350x35x10 
400X28x8 
600X17x16 
400x25xl,5 
400x25x2,5 
10 M.x35x35 
40:>x30x8 
500x35x35 

12 kalem muhtelif cins ve eb'atta kereste 

Yukarda yazılı 36 1'.alem m.ı~•tt!ıı cins ve eb'attaki kereste!Prl.n 25.7.941 
Cuma gUniı Eaat 14 de Kasımpaşad.ı bulunan Deniz Levazım Sıı.tın alma ko. 
misyonund<ı. pazarlığı ~·apılaca.ktır teteklllerin bell! gün ve saatte mezk~r 
komL!yona :nUraeaatıar. llAn olunı.;r. (6148) 

·lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 
Pl0/2240 
BorÇlu Ba;yu: )erı fp flA.n yoll~· ı"' tebliğ: 

Gösterilen ikıuı.et.glı.b: Boğıı~'d Çengelköy Havuzb~ı No. ı Mimar Ba. 
ha Kemı\I Bey vusıtal!iyJe Bayan f;eref. 613/15860 hesap numarasile Boğaz. 
!Ç! Çer.gclkliy :nahul11-"l Pa7.ark lYt~ı sokak, eski: 11, yeni: 13 No.ıı bir dllk
k!Uıın tamamın: b:rinci c.ıırccPde 1pcıtek göstererek 14.3.938 tarihinde Sandı. 
ğmıızdaL aldığınrz 200 lıra borcrı 4 10.19-10 tarihine kad:ır ödemt;.dlğinlzden 
faiz, l:omlsyon ve ·11.lıoı.rifilc biınl:ıer borcunuz 102 Ura 42 kUrll§& varmış. 
tır. Bu sebeple (3202) No.Jı kanun rr.uc!bince hakkınızda Sandıkça icra la

klblne başlanarak yukaı da yazılı ll:umetglı.hınıza ihbarname gönderilmiş ise 
da lkametg!hınıv terl:etmenlz ve ı:erede olduğunuz dil öğrenilmemesi hase.. 
bllll ihbarnaruc tebliğ ed!lmedlğ'lrc!fn kanun hUkmUne tevfikan llAn yol!yle 
tebliğat icra icabetmlı;Ur. 1ııbu \l{Lr. tarihinden itibaren bir buçuk ay içinde 
Sandığa borcunuzu IX'emcnlz ve kanunen kabule şayan bir ltirazımz varııa 
bildlrmen!.z Jflıı:ımdı:-, HekkmızJ<ı.kl t1.1klbl usul dalre~lnde durdunnadığınız 

takdirde ipotekli gayr! menkul ı:u·z!cflr kanune ~öre Sandıkça satılacaktır. 

Bu cihetler bor1:lu Buyu:ı Şcrerr:.- 1;;;1ınmek ve ihoarname tebliğ! makamma 
kaim olmak üzere lllın olunur. ce138) 

Ankara Jandarma Satın Alma 
nu11'1an: 

Komisyo. 

Bir metresine ;;•lrm•eek!z ım~u,, !ıyat tahmin edilen ikiyUz ytrmlaltı bin 
!Ckız y1lz mPtre çama,ır.ık bez ; '.~-11 Perşembe günU saat 15 te Ankarada 
K<>m1syonumuzun bulun.!uğu mah» ldı: kapalı zarı eksiltmesiyle alınacaktır 
M11vakkat temınntı (442~1 lira . :.!lıl kuruştur Şartname Ankarada komi~ 
t'Onumuzdnn ve tstanb•JJC!a Janıiıırmt· Dik!mevl ile J . .Sa Al Komisyonun. 
:lan C3J~) kurJş bE:d~ Kı..rşılığmı!1 ıı ' ınır. NUmune komıs:;ronu1J1uzda ber gün 
{örU.ICr. Kl\11UD ~ıırtla ;r. ı haiz ısu•k liJerin vıızılı ~aa eten bir "8.R.t evvelinf 
<adar k&pal· zar; teklıI mektü,>l:-rır.ı komisy•mumııza verrneıen 

(5892) (43::16) 

SANi 
DIŞMAClJ 

Dişlere hayat ~ 
• ANCAK~ ........ 

,'-/er sabah, öğl~1 
lkşam, her yeme" 
;onra mutlaka f ı8t ~ 'amak şarttır. 

;ulü §Cl§madan, 'jı 
·azam bir meto f. 
\akıp edenlerin Ji 
·i mikroplardan, ol 
':ılıklardan muh 

-:a edilmiş olıır • .. 
'anmaktan ve Ç ~ 
nekten kurlular· I 

• ar :aman temız, p JI 
·e eüzel olarak k 

Acele satılık ft.tt'. 
Kutaı Maltepesinde. ~ıı 1 

Mevklinde Bağdat caddesıııdeııL"'. 
ka mP..tafede 5« metre aıurll 
sa acele olarak satılıktır. ~ 
Vakıt gazete.ölnde Adnar 
mUrac.ıatıerl 

Di~ Tabibi 

Nuri Aysan 
Bıoyo~lu AğadUDJ h.arfl" 
8UT88 Sokal• Ba! f\İO· I 

Sa!ıibi. ASIM usf~ 
Bıı~ıldı~ı yer. V AKIT J!~e 

Umu"' .,,.c:ıri vı:ı ı ı idare il 
0 Pfik Ah mPI ~P'lıP11f11 

Türkiye Cumhurıyef ~ "1erkeı ·Bankası 19 ' 7 I 1941 
AK Tl F 

Kaaa: 
A.ltn. . ::;an Kilogram 
Banknot 

72.60•,619 

Ufak.Jık 

OahJldekJ Muhabirler ı 
Nlrk Ltruı 

Har1çtekJ tıııhablrler ı 

• • 

'-.!tın 8a.t1 Kilogram 12.000,96tı 

Altına td.b•W '<&bil 1erbe11r dö

Y1.z.Jer 
Diğer dövizler n bOrçlu Klirlng 
oaklyelerl 

ft&zine fabvlllen : 
Derutıt• .dılen anak nakdiye 
k.ar~Uıfı 

Kanu.au.a e 
lr.&D H&Jıınt 

tedlyat 

1 maddelerın• tevfl· 
taratmd&D •A.kı 

• • 
.. •edat CO.zd&ru ı • l i ' 

rtcarl Senedat 

!:abam ve tahvilat C07.d&nJ ı 

l)erubte edllen eYr&lu oaır.dl· 

venin ıtaroıtıgı eııham •• 
tah•ill\t ttıbar1 kıymeU• 

Sert>e.t Eabam \'e Tahvtllt ı 

o\ltm •e dövt:z llurl.ne &Ya.na 

rabvtıAt Uur'.ne avan.a 
• 
• 

Ha.ztneye kısa vad &Yam 
Hazlneyt Sl:"'O No. kanuna &'Öf9 

açılan aıtııı karşılıklJ an.na 

Hissedarlar 
Mubtellt • • • • 

• 
• 

102 124 204,75 
2:S.899.019,-

578,176,19 

)(10 733.83 

ıo.:s:so.:n 7 ,31 

44.711 426,46 

158.748.563.-

21 683,011,-

264.628 562.39 

4!1489 ~1,93 
8.310.245,19 

4.96S.64 
lS.208.436,53 

16i 684.926.75 

Yekfuı 

Lıra 

126 Afil .399,94 

M0.733,83 

61.591.743,77 

1:17 M!'i 552,-

26t.U28.562,39 

53.799.807,12 

172.898 331,92 

4..500.000,-
7.573.968,25 

829.160.099,22 

ı remmu.z ıw taruıınaeıı ıtıovea. 

PAS ı F 
SPnnsve 
lbtlyut akeeaf ı 

,..dl "' fevkaıAae • 
Huausı 

• • • • 
• • • • 

l'devtlldf'kJ Banknottar ı 
>eruhı.e edueo eTT&ltl oakdiye 

t<.anunUD fi • " ınci maddelertn. 
:e't"fikarı Hazlııe t&r&tmd&11 vakJ 
·ed!yat 
Oeru b te ed.l.I eıı e'f'T'&ID aakdSye 
'laklyeS1 
Karşllığı ta.m&m~ aıtm oıaraır 

ıavetec tedavü!• .ruedileıı 

--teeskont mukabili llt.Yeterı teda. 
~azea.. 

-iıı:ztneye vap • ., aı•... ka~rlrklJ 

uans mukabili ~902 No.ıı kanun 
mucibine. UA•eteıı ted&'f111• .,. • 
ıedllen 

!KEVOUA'I a 
rı• • .. Llnııal : 

Altın: san KilOi'l'a-m 

• • • • 

877,150 

s~ No.. ltanwıa (On Haıınty• 

açıla.o an.na mu.ltabW M•dJ olu· 
nan altınlar: 
SA.ti KJl<>cram 35.541,930 

7.822 019.lfı 
6.000.000,-

158.748.563. 

21.683.011. 

137.065.552 

17 000,000 

:Z5u.ooo.ooo, 

113.000.000,-

fü'i.461.128,24 
1.233.782,03 

78.124.167,90 
Oivts TaaJı.lılW•tJ: -------

A.ltma taJn1li ltabU dövizleı - .-
Diğer dö'f'izler Ye alaca.ltb IQi. 
ıillf: bakJyelert • 29.337.008,-
atu.btel.U. • • • • • 

Yekdn 

!ııkonto haddi ~ ı ~ a.rtm &ftnl ,r, ı 


