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zaferi için 
Dün üniversitede parlak 

bir töreiı yapıldı 

Diitı Üniversitede tJ a TJ ı l a ' ' merasimde hazır lmlımanlar ve ünivcr.<;ite rekrorii Lo::<ın hak· 
kında konferans verirketı _Yazısı 2 ci sahifemizde -

Almanyanın bir tekzibi Parti Baskam Resad Mimaroglunun konfe~n~ 

Tü~~~YE- Loian.: Türklük -için--bir Zaför 
Asker geçir
mek tekhfi 
yapılmadı 

---0-

İngiltere 
Balon uçuruyor 
Bir Londra haberine 

göre Almanya Türki
yeyi harbe sokmak 

istiyor 
Berlin, 2t (A.A.) - Yarı res

mi bir menbadan bildiriliyor: 
Alman elçilerinden Cladius'un 

halen Ankarada bulunduğu hak -
kında bayancı memleketlerde do· 
inşan şa~ialar hiliı.fma olarak mu
maileyhin tUrk devlet merkezinde 
bultınrnadığy ve çoktanberi Anka -
raya gitmemiş olduğu hamiy e ne
zareti mahfillerind e bildirilmekte
dir. 

(Devamı Sa • .l sü. 6 da) 

iranda 
Alman teknisyen

leri çoğahyor 

İngiltere 
Iranın dikka-
tini çekiyor 

LQfld ra, 2 1 ( A.A.} - Brltanya ma. 
kamları, ırandaki Alman t eknisyeni 
adedinin gittikçe arttığttı.ı bildiren 
raporıarı nazarı iUbar e aler ak bunun 
memleket emniyeti için arzetUğl teh. 
ilkeye İran hUkUınetinin dikkatini 
çekmişlerdir. 1rıık zorluklarının mem 
nunlyeU mucip bir şek!lde halll Suri
ye muharebeainln nihayet bulmaııı 
İran hUkt'ı:neUne önUmUzdeki mcse. 
leler! blr kaç ay evvelkinden çok da. 
ha mllsalt ~artlar altında kal"§ılamak 
imka.nınt vermektedir. 

Japonyada 
seferberlik 

--0--

Çin harbinden sonra 
terhis olunanlar da 

Silah altına 
ahndı 

('Xaası .6 iilloidsl 

dünya için bir örnektir 
lnönü harb gibi sulhun 

da kahramanıdır 

Alman askerleri bir 

Alman 
tebliği 

-<>-

f 

(Yazısı 2 11cidc) 

Sovvet 
tebliCii --

138 Sovget Besarabga 
tankı cephesinde 

Tahrip edildi Bir Alman 
Moskova motörlü alayı 
Tekrar bombardı- MağlUp edildi 

man edildi (Yazısı ~ ıinciUc ) 
Berlin, 24 ( Radyo> - Alman 

başkumandanlığmın tebliği: 
Alman krtalan Kiyef civarın. 

da vukubulan bir muharebede 
92, Srnoklensk civarında da 44 
tank tahrip etmişlerdir. 

Ayrıca, bir zırhlı topçu fırka· 
sı tamamivle imha edilmiştir

Berlln, 2-l (A.A.) - Resmi teb
liğ: 

Bütün şark cephesinde Alman 
ve müttefik kuvvetlcrlnin hare -
katı, mühlmdir mevzii mukave -
mete ve yolların fena olmasına 
rağmP.11, m otörlü bir şekilde de -
, ·am etmektedir. 

(Devamı Sa. 4 sü. 3 de 

Forma romanımız 
Kupon mukabilinde 'ermekt~ 

olduğumuz Aşk Uğrunda roınam 

yarmdan itibaren V AKIT kitap 
ıubeslnde tevzi edilecektir. 

Okuyucularmımn formalaruu 
alm .. emı rica e4erlz. 

]aponganın 
BU.ün Hindiçiniyi 
istemesi üzerine 

Amerika 
iktisadi zecri 
tedbir alacak 

Vels' ın 
beyanatı 
Vaşington, 24 ( A.A .) - J apon. 

yanın Hindiçinide Kamran körfezi 
hakkındaki talebine bazı müşebit. 
lcr esasen int izar etmekte idiler. 

(Devamı Sa. 4 sü. 4 <k) 

( 
5 Ha:zlrandıuı itibaren toplanacaıı ku. ~ 

ponıa:aı tıer 25 adedıne mukabi Q 
••VAIU'J OKUYUCULAIU KUTUI• 5 
RANESI., serlslnden A~H UGRUNDA 

Roma.r.mm 3 bUyUk forması bedlye edilecektir _J 

Hal'iciııcvckili Şül:rüSaraçofilıı Maarif vc1\ili Hasan Ali Yfü:el 

Maarif ve Hariciye Vekillerimizin 

Lozaa bakkıada 
lbt sas arı 

Bir muharrirımiz, dün §ehrimizde bulunan Maarif 
ve H a r iciye Vekillerimizi ziyaret ederek "Lozau,, hak. 
... lnda ihtisaslarmr sormuş tur. Maarif Vekilimiz Hasan 
Ali Yücel, şunları söylemiştir: 

Şükrü Saraçoğlunun Hasan Ali Yücelin 
ihtisasları ihtisasları 

Hariciye Vekilimiz ŞUkrU Sara!!
oğlu Lo:zıuı za!erı hakkında ihtisas
larını rica eden muharrir'.mize şun. 
ları söylemiştir: 

- Lo1.an muahed i nrtıl< bir 
) milnt.ehıı \'C bir ı;ayo değildir. 

ı 
Lozan mu ubL'(lCSI bir ha lnngıı:~ 

bir temel \ 'e bir mP 'aledlr, O, bir 
başlangıçtır, ı;:ünkU ancak o gtin. 

denberi bogUn turada hatl(llerin 
17.uh Pttlklı>rl esaret zlnclrlcrlnl kı-

l 
rnrak kendlm!z.c ve benliğimize tam 
mlhınsl.)IL' Nahl(l buluım.)or \ 'C mil. 
letlnıizin biıtiııı kablll.) C'tlerlnl inki
şaf et:t1rmck tnıkanınn mullk bulu· 
RU.)OnıUz. O, bir kmf'Jdlr, ı;:UnkU lıı. 
tikballn ıı ırlnn lçln k'(ırınal{ 

Ancal millı ııavmıların ıoonunda 

\'ardır bir banş \·esikJı ı olarak w. 
rihimlze ve tıırlbe şerefle geçen Lo. 
uın • ncllaşma ı, hrr anılı5ında oııu 

yapana ve hıız.ırlaynnlıırn gönüller
de minnet ,.e !)llkrnn duygulan 
uyandırabilir. 

l\lcdeıılyet fill.'Jlll :içinde Türklere 
\'e bugünkü Türk Cumhurl:\ etine 
di~eıı bliylik sulh vıızl.resı Lo7.an 
undlıısmaııımıı nctığı imkAnlardan 
doğuyor. Bunun içinde l..ouın nndla!J 
mıuıı Ttlrklcrln gozllndc olduğu ka
tlar bizden başka millf'tlerln de na
zarlannda husu."l bir önem taşıma. 
lıdır. Buglın 1 t:ınbul Cnh <'rsit~l
nlıı salonunda l n lı ve go.rıç hepi
mize bal 'H' hntt.A lstn;;bal ola.n la.. 

azmlndr bulundıığumur. kudretli 
'l'iırk {ibld terini ~f:la.m ve bl!l ül, 
Tilrk \'llrlığınr ancak böylo bir te. km blr nıaz.l.)e lle\gl ile \C alAka ile 
m nle dayanarak kurabillrl7. tekrar hnktırdığı için doğnı \C gU. 

o, bir meş'aledir. ÇılnkU ilmi, - zt-1 koııusnn ıırkadaşlarmın pel• mli
keı1, Nl.)aııi, içtimai, llmsadi hare. tesPkklrlm. 

ketlerlmlzl milo;bet yolda vo dalma Hntırlanıııl{, tı::ı.hrl.ıııınanın ilk 1 
ııcrl lstlkıunı•tte nesilleri w.nvlr ooe. artıdır. Hilha l gençlerlml:zln bu 
<".ektir. Eminim ki Ttirk nl'S!llerl bu Jıaklknti heyccanlrı duyma, olma. 
mcş'aleyl eldrn ele <'bcdilcte gö- lıırmı gom1ek hugUn w ynnn için 
tiirP<'<'kll'rdlr.. bliyUI< hlr rmni~·t·t menbaı oluyor. 

~~>••••v•.,....••••••••••••••••••••••••••••••• 

Tek çift taksi usulü kaldmldı 
taksiler bugünden Bütün 

ztibaren 
Benzin aıfıyatmın tahdidine 

dair kararnamede tadilat yapıl· 
ması ve taksilerin tek. çift usu 
!ünün kaldınlmnc:ı hakkında 
koordinasyon karan Vekiller 
Heyetinin tasvibine ar1.edilmiş
ti. 

işligecek 
Vekiller Heyeti, koordinasyon 

heyetinin kararını tasdik etmiş· 
tir. Taksilerden bugünden itiba· 
ren tek çift u ulü kaldınlacak 
ve bütün taksiler serbest ola· 
ı ak i§lemiyc başhyacaktır • 

Reisül Hattatin Kamil 
Akdik'i kaybettik 

Tezyini hat sanat inin en son 
üstadlarmdan Reisiil Hattatin 
Ahmet Kamil J\kdik, dün 79 ya 
şmda olduğu halde vefat et· 
miştir. 

Güzel Sanatlar Akademisi 
Şark tezyini sanatları profesör
lüğünü yapmakta olan milli 
sanatinıizin bu eşsiz üstadı bu· 
gün Gelenbevi orta okulunun 
karşısındaki 6 numaralı evinden 
kaldırılarak mcrac:imlc defnedi· 
lccektir. 

Yarım asırdır Türk sanatine 
eşsiz eserler ibda eden merhum, 
bıraktığı eserlerle sanat tarihin 
de ebediyen yaşıyacaktır . .., öhre 
ti milletler arasında yayılmış 
olan Kamil Akdike yapılacak 
tören, belediyece hazırlanmakta 
dır· 

Vakit, merhumun ailesine, 
dostlarına v~ onun sanat arka· 
daşlarma derin taziyetlerini bil
dirir. 

KAMİL AK.DİKİN HAL 
TERCUMESl 

Ahmet Kamil Akdik, 1862 
çle İstanbulda Fı!1dıkbda Güzel 
Sanatlar Akademtsinin karşısın· 
daki küçük b!r evde doğmu§lur. 

Kamil Akdik, bir kaç sen~ 

Kamil A1alik'itı sanatkar bfelek 
Cclô.l tarafından uapılan bir 

portresi 

sonra Fatihe taşmmrş, Uk ta1lsi 
linf Zeyrekte Saliha Sultan 
Sibyan mektebinde yapmış. mck 

(Devamı Sa. 4 sü. 6 do> 



a.aı~·:N 

~~-l~OPBDISI 

L'areli 
Ş.ıw <ıl Buz 1;.rnhi.n.den Karadetıi'le 

Itad~r- uzanan Soı..-yel Rusya -
Alm::m lıarp cephesinin Fin -
Sovyet hududunu teşkil eden Ka-

•li nımtak.:uımda da şiddetli ça'l"
J L1lJlalar oldıığunu her iki tarafın 
resmi tcbli~!.;"'l yazı.yor, 

C'otrafya b.ıkrmrndan Kareli La
dog..L göl He simal denizini biri
biri:n lJirle tiren sahadır. Kareli 
aynr zama."ldu birleşik Sovyet cum 
hu.riyc"erlııJen bi'l" ta.nesinin is -
ıni'dir. Kareli cumhuriyeti 146 bin 
kilometre ruumbbaı genishğinde 
245 bin nüfuslu bir r pmleekt.tiı-. 
'1erk.ezi Petr<navw ... k şehridir. 

Bu eumhıuiyctin şarkı Finlandiya 
hunudunu tel}kU e:dı:r. Cenup lıu
uUd" L do~a ve Omega gOHerin
de"l. eeçer. 

Ka1 linin sima1 buz deniziJtdcki 
sahilleri krşm uonmadrğı jçın Sov
yet Ru.cıya.ıım senenin dört mevsi
minde S(;Ik k:ı.l&ı 1.iLJanlan bura
d...ı.ılır. Burada ya ... rTı'ı iı:ı n':ır Fin 
ırkına mf'Zbllll Kareller, Vespler, 
Laponlıı.rla Rusb!"dir. Kareller bu 
't<>prakfa'rm en Pski ahalisidir. 

Kareli :mıanlıktrr. Çam, r.ııeşe, 
w kaynı ağar.len bu salıayr ba..,tan 
lr:m k;ıplar. Bol sulu ırmakları 
sa.ycsin<le kerestecilik çok ileriye ı 
gi.tmi Şhl". 

{&r kara ve dcni:r. ııvlarınm 
en bol yeıidir. Sin<:aplaı·, ayılal' 
tooaklanır, ve kürklerj, Avrupa.ya 
g•ndorilir. Côllerinde i.ıol bahk 
vardrr. 

rı"' 'lklarr?'d'> hatta göllerinin 
dı"binrte demır madenleri bulunur 
JfareJi göllerin in 60 milyon tond~ 
fazla demir ~kla<lığı ta.hm.in edil 
mo..tedir. Kareli dokuzuncu asra 
doğıu Novgoı'Od be)-1"' ınin idaresi 
aH:ın " i<li. Sonra lsvcçe geçti. Da
ha sonra Mo"kova. beylerine tabi 
oldu. ır.17 <le tr-krar İsveçlile'l'in 
eliıı:c g~ti. BıiyUk Petro bu top
:rnıd:ı-ı tekrar Rusya.ya ga.ğll!ih. 

Rus ihUlalinden sonra Kareli 
nrı ~-' milstakil y~~tlı ve sonra 
So>"vet l:riru;:.;ne gmtL 

Ru.,Iar 19' • :ıı:ı.rbinden sonra 
Karf'linln mi.ıhim. bir krr;m:ıru Fin
lcre hırr kmrslardı. Son Rus - Fiu 
ltarbindnn sonrn bu parcalar tek
:mr Ru • a.y ı geçmiş!i.r. 

'* ıJuhııı ipleı· imparator Vitelli
yus Pibi dfü;:man IU.41eleriniı:ı. i); 
kokmakta. bulunduğuna. mı kani
dirler? Ba.rr~ma ? .. amanı daha gel
:meui nı.i? 

M~arıpler, tayya.rclorile Se-
n.ya merdiven kurtnlll}lar am1.1. 

bu mc>ıı.:livcn cenneto götürmüyor; 
St"bc·ıJ.,iz dö\i.İ'i\Cnler ne bu dünya· 
dn, ne öı ekinde mesut olmuyor. 

"' Mürru kimdir ? Koıtışu..."llllun 
veya az cok dostunun felaketini 
mc>mnıınıyetle hissettiği vaziyetin
d~1ı anlıı::;ılıp dururken 'ona da, 
bana d:ı. İ\ ilik ver yarabbi) diye 
cclıron temennide bulunarak Alla-
111 da. halkı da aldatnıağa çalışan 
kimse! 

Tefrika nunıitl"nsı; 22 

Par i Başkanının konf erans(i· Akdenit' 11 

_Parti P.:~ş":""_'• -~1 ~~oğlı.., l:a~nelmi_lel hayat.La. en me!!Ul bir dönıinıiind~ de bütün 'l'ürkl!ik, 11. ta. rUs ettiği kudret ve enerji k&yna.ğfle de kan,., ~oı 
diiıı g~ Emmonu ~lnll.PV ı~ıuıfNanıoı t.e~llı _teşki~ eden Pli m•:rnı.zıı.m eseıe ~i\rktin eseri olan Cunıhurlyete, ln- bUyllk illkUye bağlılıktan aldığı ye. arr 
salonunda "f-07.:ınnı ma!ıi_vı-l , .. dı mılletı;e baghlığutuzın şıfdet ,.e scla- önünün Lozanla temin ettiği istiklale nil:ı:nez irade ve tükenmez ru.ll k:uv.. • 

r1,, adlı biı- ı.onteı··ıı" vı·rmiştir. Bu l:ıet.ı, a.vnı 2.anıanda eserin btiyilk 88. r.andan baıtlılığını kkrıı.rlıyor. tce.p \·etiyle k nnr ve cıı.ru bahasına koru.. b 1 r .. 
!;Ok mtlhim lrnııtl"ro.mmı mühtm ka- hib'"t" 1no".nü ve ı..o~an kahramanma • ı;, ..... - ' ede!::;e Türk iatildül ve Cumhuriyeti- maya andiçiyor. BUyült AtatUrk ru- 'llaı 
111oııl:ırırıı a.~ ııı•n oe~rı·diyonı7_ H:ltip, n;t,ıctimızın fedakilr hadimi ve 'l'tirk hiıı_ ni Lo:r~'inda ,sf'mbolleşen milli haklar hun şad olsmı. Alnı gibi bahtı da. açık D • R f}A "'lf 
6Ö:tÜllC ~·ı~ iL• başlaınıştır: J'l\Ukadı.teratmm uyanık bckÇiSiDC kar- a fi ~ .... stattı ve kadrosunu. tarjhinden teva. oıa.n mmettmiz ve aziz ~i ~a'" oısun. en lZ - .... 'ol! 

Lozon yenı Türkiyenin devletim· 1ı duydugumuz ÖlçUı;tiı1 sevg:ımıı beF· ı ··~e 

camia.ı<ınA. rlogu~unu ifade eden müs,. ledlğ'imiz tiikenme7. ıtımadm en canlı Lozaa zalerl muharebesı ·tl~~i 
tesna kıymett nail". heynelmııeılbir ifııdesictir. 
vesikııdır. Yepyeni esıuıl<:1rıı dayanan Arkadaşlar, ı 
inkılııpt'.ı Tlirkıye Cunrnunvetı f!iyn- lnönünün baıp gfüi aulbiln de k8h. Jd 
sel ve d'ploımı."Jıslııın ilk muıw.?.atn zıı- ra.ıuanı oluşu. Atatt.ır~•ı!1 millelımiz Dün Lozan bansımn imzalan· ner gelmi~ ve (Adli bakımdan O U 
feı· abidesidir. için mahzı nimeL olan intıb11.p ve tak- dığı günün 18 ınci '}rıldönümi~i . Loz.an) m tahl;ıini yapmıştır. füıma, :H- (ı\..A.) _ lı.aJya.tı 

Yurddaşlaı-un , <llrindel<i yükRk isabeti btitün dU.n- Bu müna~mbetle vurdun her Bundun ~onra Mekki Hikmet ıarı umumi karA.rg!l.hmm 31' 11 

Lozan. tabırın lıer ıl\i mf.ına.<+ile nıtı. ya.ya kabul ettiı-miştir'. Maddi ve ma. yanında Loza.n zaferi büyük Gelenek tAvukat göziyle Lo· =-alı tebliği: 'Ol ~'il t( 

na.sile de bır sıslemdir. Yeni bır hu- nev'i imka.o-'<ızhklar lçinde bir ordu törenle kutlannı.ıştu·. zan), Ordu mebusu Ahmet ili- Diln merkezi Akdeniz. rııürct1' ~ ~ 
kuk telakkisL ve anlıı]malar ıııııtem~.. yarntarak au~manı peıi~ıın eden ünltl Şehrimizde i.ıniversıte ve halk .;an Tokg'öz (Ga7.eteeı göziyle rnızm muzafferiyetıen ue ~1 1ht~ 
Lozan. keneli soyundan oıan eşııiZ bir lcahraman, Lozıu·d..ı. zeki\ \•e irall~si- evlerinde tören '"3.J>Ilmış, mesut Loza.n) mevzuu etrafında birer eren kanlı bir deniz _ havıı oı:ıJI' ~. 

· uelıanm ışıklandırdıgı yoıdan yOrUye- le, bilgi ve muhakemesiıe kıı.1 blerı ve barı~ın hatırası anılmıştır. söylev vermişlerdir. besine sahne olmuştur. llıt I~ 
rek bütlin madeniyetıert! kaynaklık kafaları teshir c:.cten bir sulh talihi 0 1

- Üniversitede yapılan merası· En son olarak Hula k f'akül· Fecirden itibaren btı.tUn ı,eşi! t.'$ • tl'.ı, 
eden oz ve ası hüviyetine tekrar ka.. J;ı Lozırndakı rnü~ı•<lcle. •ı<tfül.AI mu. me şehrimizde 'bulunan Harici- tesinden Sa;bH·~ Ateş ve Muzaf releri. harp gemilerinin krı.ıvtıZ aı.,'l· 
v~an Türk mll\. tinın. ımııınlık haya- harebesındcn Jaıfa ıız t;etlrı ve yorucu ye Vekili Şükrü Sarac;oğlu, Maa fer Erer (Gençlik göz.iyle Lo- rin, torpidoların ve tay:,oarı> gef!I' h:,1151 
tına a~tığr yeni bir devri gö.:ıterir. Bu deitildi. lııönU kahramanı, Lozımllan rif Ve!dlı Hasan Ali Yücel, zan) mevzuu etrafında birer uP· ~qlt ,. nin ı·cfaımt etmekte olduğ'v ııı r tı 
dönüm noktasile birliltte sınrrıarımı:z tepelerıne erken kar d\i~n yüksek müstakil grıup reisi Ali Rana söylev vermişlerdir. bir kafilenin harekA~mı görııııı~ıe n.l':ı~ 
1çerl.ııinde "Yeni bir hayın ve tefek.. şat.ilialar glbi, beyııv. eaı;;Ja rla döncıu. Tarhan, örfi idare komutanı, Be1:rı.qf1, Jıafkev.ind.(' bu kafileyi takibe b~larnı,.ııtrd'rl' ıit~ 
kür cli.;ipıinine,, d:tyllnan yenı bir d~ Nn ön sip.:rlerd~ harekatı takip eden vali. şehrimizde 1bulunan saylav Beyoe-lu halk.evi de Lozan 00.· file. garbi Akdeni~e şarka 6 ~ıh~ 
şünce ve idnre sistemi yerl~iş, bey_ ener)l"k gö&-Nesi üzerinde InönünUn lar ve profesörler ha7..ır bulun· rısım kutlamak ihıcre <reni .. bir 1,'111 n~ ... 'f sefer etmekteydi. "it. 
nelmilet nıiına'>ebetıer bakımından ör. kırlaşmış ~ı. ona gençlik ıl,iin fera.... muştur. pr()Q;ram. hazrrlamrştı. il' l~ ' 
nek bir hukuk ve n!.zall' t~savvunı gııt ve gayret tim.!laii otan bir olgun. Törene saat 17 de şehir ban· Bu programa P'c:·•>, evvela e.· Oiişmanu:ı deniz kuvvetıerınt ~ l 
yarat1tmL' otuyor. Hnrp sonu mu 11 e. luk abidesi ihtişamını verlyoruu ve dosunun f'.aldığı istiklfil marşiy ~ vin reisi Ekrem Tur, bugünün kuvvetlerimiz tar.&fmı!~., uılitt• tl( 
delerinden ni<: bıri ne şekil. ne ıntıh- veriyoı-. Birbirine z.ıd gorunen hnrp le baş!anmış ve dilia sonra ü· ehemmiyetini anlatan ibir söv· hücumlar yapılmılJ e ku'1vettetl1 t lııı 
teva, ne de rulı itil>Arile Lo?..aııa ben- ve .sulh lı:antamantığını bu katlar kuv,. uiversite rektörü kürsiye gele· lev vermiş, bilahıra temsil krıf u düşmB.nm tayyare dafii topıaflll ,1 ~~ 
zeme-ı ve yaklaşmaz. Bu sebepledir, vetle teli! i<;in muna.kkak lnönü ve k:i.: ilk a.(JIŞ söylevini verm.iştir. tarafmdan bir piye; <>ynanmm. avcı tayyaıclerln• ını>y1an ok~ ~U _tı 
kı Lou..andan gayrı hepRinin ömril kı.. Lozan .ırahramıuu oln:ıak, onan emsal- CEMlL BMELİN SÖYLEV 1 tır. · onu büyük z.&ylata uğrRtmf5W:• aı~ 
sa oklu. Haloukı Lozan on sekız yll- si.Z haslet ve meziyetıel'i.ne, derin bıJ. Cemil Bilse!. söyl0 v ine şöyle Em.inönü halket>inde bin to?Uuk bir vepur ıle ınııtıi.\ 4-.l 
ciir, her gUn kı~rmetı ılalla çok ~rtA- g:sine, isabetli görüşilne sahip bnlıın.. başlamıştır: Törene sa.at. '.'H ,30 da istiklal maddeler ytıltltl on bin tonhı:k bl ~ 
ra.k d:.mdik ayakta duruyor. Bu mUd. ıııak Ul.zmıdır. :su ma.zha.ıiyo:ıt, tarilı... Bugün Lo.zan J,;i.inÜ· Loza.n ma~yle ba~lanmrş ve bil~hı.ia pur batmıştır. 
det zat'f!nda umumi krymeller ~le- t.e ilk defa Milli Şefe ınUye&!ler oim\U/• a n l a s m .a. s l on sekiz vıl P~rti Vilayet İdare Heyeti rei· Bir harp ı.;eMlq! ne. hlr !•1'11 

min<leki deg'ticılkliklerin engın· llk ve tur kanaa"'-"eyı·m. Çtinl\ti o, ınllllarc-. evvel Lnzan üniversitesinin si "D~at Mimaro~lu toı)lantn.'J ,, ııec· " wuu ... ~ ,. bir lqrpıdo muhribi.. 1:ıüvtı... ~ 
ça..t>u.ldugu. cihanı sarsan hncfüıclerln beyi ancak tderıl uğrıında yapıldJgı, merasim salonunda bugün im· a.çmış ve Lozanm mahiyet ve bir ge-ııu. hfü•iyetı mı>ttım oımıY ~ 
baş döndlirücU 8<lyt'i, yeni yeni hak ınillf\tinin maküs talihini yenme mev- zalaııdJ. Tür.kiye l:ıariciye vekili dP,ğeri hakkrnda Yavu;z; iÜm.dan 1 ğer bir cllzütam da ı:ıoroıw.ıarı•fl1 
ve a.dalet teUt.kkUerinin revaç buluşu zuu babsolduğu 1.a.ma.n mukaddes sa- ve ba.~ura:hhas sıfatile Milli · bir söylev ve orkestra bir kon- bıınlara isabetler vaki oımuştı.ır· 
düşünillürse Lozanoı yaru.ttığı ~tilı- yar. Tereddilt.,iız maddi, roA.ııev1 bU. .şef İnönü yurdum~ dönüşte ı:;er vermist!r. Bunu milteakip Hava muharebeleri esnıı.sı11d.ı ,ır. 
ror ve ni.uunm metanet ve dt>ğeri tiln Aliıva.ffakiyet çarelerini hazırlar en evvel bunu ilim müessesemiz tem~il kolu da Ateş piyesini rnan.ın yedı tayyaresi dUşürüııııl;tıl' 
tamamen u.ydmlanmrş oiw·. ve muhakkak zafere ulaşır. HayaU,,. de izah etti. Ve bunların öne-· temsil etmiştir. üç ttalyan tayyRreııi nsıerıne 

Hatip Loza.n anla.şmaıunm bazı e., mukaddes milli hak ve menfaatıer1 mini ve manasmr duryuracak o- Sarı.yer halke'V'itıde 
~a.ıılarmdan bah....ettikten aonra afizle- mevzuu bahsolmadığı zaman bu bil- lan bu müesseseye imza ettikle· Sarryer balkevinde dün ak· m~~:;:~~ tayyarelerin.in rrıurettf~ 
rine §lSyle devam etmiştir: yftk medeniyet iı-'ıkı. barış \"e emni- ri kalemi de teslim etti. İşte bu şam bir toplantr ya~tlmrştır. arasında yaralrJaT da vardır. 

- L<1Lam e§Biz ve mükemmel bir yetin en kudretı.1 koruyucusudur. münasclletle üniversite her yıl Bu toplantıya !bütün kaza hal· 
""..ser lıall.nde temııyü.;& ettil"f!D. bclh Dünyanın en buhranlı bir devrinde !bugünü kutlar. kmm ekseriyeti iı;:tirak etmiş· s ~,- -,o 
ba§lr sebep, bUnyesinde h<•r lıa:ugl ide. yurdumuzun, bölgemi:r.in emniyet ve Lozan gününü niçin kutl uyu· tir. ovııet er 
al bir anlaşmanm haiz olması icap barışını kim~ ve neye bor.çlu olduğu. ruz?. Toplantıyı evin reisi Musli· 7 J 
eden bütliu vaMf'.ları eksikmz taşıma_ muzu her Türk bıllr. Bunu yaballıCllar \Jniversite devletler hukuku hittin Okbay açmış Vf' SÖZÜ • b t r ı 
$1 

.. - . Lo"""" mu-'-edAai, ,· ~~a.n.uk VA profesörii sı:fatile bu suale ee· muıharrir arkad"'"'Im.IZ Hasan gem l a l 
"'"' ...... d.Ll ~a .... ~ da biliyor ve takdir ediyor. son 'I'lil'k- ...... 

fikir hayatında ezeli ve ebe<U ktynıet Alınan antaşınusı ın~tiyle meli• vap verey.inı: l..ı07An memlekete Bedrettin Olgent- btrakmJştır. 
ta.s 

" b·' uHL• h •-·'.. •be .. _,,_ ~•';.l.,._., Ve şerefli bir barış ge· _ıyao. uÇ n_,....;: u.......... prensı bur D. A. z . ''.wıüuU,, ye tahsis eUiği OQf;UllU.I. H ....... ~ Bedrettı"n Ül«en Lo 
tmni.~ir. Bu itibarla Lozan <l"ii """'1.l• "" • -

dayanır. M.tiSavat, adalet, emniyet bir makalede aynen şWllarc y~r. ,..,~ ""n ID'""hed s· · h · t• · nü, bar.ıış günüdür. Lozan mem· 4Q, ua e.ımn e emmıye ını 
esaslan Looa.nda tın yllk.sel< ta.hak- du: "Reel esıuolara da.yan.an .bir istik- lt!!rete istik.lal ve ihakimiyet g-e· izah .ede:-ı enteresun bir söylev 
kuk lmkt.ıuna kavuşmuştur. lii.l politika0ı, bugünkli Ttirkiye Cum- t;......;_,.,.+ ir. Bu iti'ba.rla Lou.an ia- . vermiş ve bitaıhıra temsil lı;olu 

ılfoıokova, 24 (A.A.) - 'l'a.I! "i 
sının bildirdiğin~ So ti 
bombardıman tayyareleri ve 

Latan, büyUk harpten 90nra ııhliıld. hurreiBilıin, ·rUrkl~~•n aiva.sl lıeıya. ....~.. tarafından da SL•ba"~ p•ıvesı· · "- ..., tiklal ve hakimiyet ...ı;nüdür. · · ·~· .,, oy· 
n bukuld esaslara. ria.yetle ve mU.. ıındaki tesir ve nüiuz.unu or.sterefı en ı>... nan ... ustır Bu ka.file Baltıl;; denizf.ndl~ 

.,- Ttirk 'Loi.an g.iinii, a.yru zamanda za· ...... Di. ·g.;or :, ,.,lk-·lerı:~- coğru giderlte!'l ya.ka1a.nmıştrr ıt 
qavi taraflar a.rasm.da anlaşma sure. mükflmmel bir vasfı !ankt:Ir. ''fer eiinilmlü.7.dür· ,.,.. "u ,_.,, 

tile vUcudıı getirilen ilk muahede Ol- vatanı, Lozan konferı:ı..'\Silldalti nıu- " 
mak Ş<"refini ta.şıyor. Bunun içindir vaitaklyeti, daha o :ııama.n a.ym u.. Lozan barış gündür demiş-
ki, harp wnu teşebbllillerinden yalnız manda yUksek bir diplom.ıı.t olduğunu t~l, Bütün d~anın hemen ~ki 
Lozıuım t<>.oıis etliği ni.7..am. ııulhUn, sU. isbat. eden bu şanlı kumtındana bor~. [.,!.~ .... ;har:p ateşiyle kavruldugu 
k!.ıntln, ıııkişaf ve terakkinin temlna. ludur. Kurulmasına yardım ettiği -ve t 1""""~.u.erde bunu daha iyi tak, 
tma. maliktir. Türk iradesinin mUda. bugün ba.§ınd& bulunduğu devlet. bir dirR~~~!:ii' Bilsel 1914 de 
balesi.yle ·be.vnelmilel mtmasebatm ilk çok bak.Unlardan onun aktivilrt: p.bst.. 
makul ve hukuki çerçevesini çiznıiı;ı 

bulunan ı..ozan: bu va.sfile ebedidir 
yetinin damgıumu taşır . ., 

Sevgili yu~anm. 

b~layan umumt harbin felaket 
Jerini ve ya.prlan muahedeleri , 
anlattı. Bilfilın-a. kurtuluş tmva· 

Üsküdar Şişli. Fatih, Şehre· 
mini. halkevlerinde de törenler 
yaptlarak bu mesut gün hara
retle anılmlf;ltır . 

Bovyet av tııyyareıen d~ı>18 n f 
mı.erini görüp haber vem:ıi§ıcr 11~ 
nun i.12'Aıı1M Sovyet bonH:ıs tJl.Y ~ r 
lerl bunlara mui trrer ta.a.rrUZltıJ' tıl,r 
lunmuşla.roır: Deııtroyerle1 de 
ruza iştirak etmişlerdir. • <' 

Dll§"me.n gemllerl ınftlıtk eLıtl1 'l 
oa.tmı~tır. Bu o:ı gemiden beşll\1 

troyıerler batırmıştıl'. 

Loza,n, yalmZ yurdumuzun istiklll- şma geçti ve Ata.türkün kuman 
nin Montröde de görill<itiğU Uzere va. !ini, milletimizin hakk1 bayat ve in. da mda rn:· k · ıı t' · k s ..ı.·ıır mı e ın·n ıyam 1 ztyet ve şartların icap ettirdiği ye1J kişafmı temin etmekle kalmıuııış; ederek ıkendile.rinin ;·azmUj oldtı ı 
tedbir ve kıı.rarları almasına yen: an- hak ve adalet esasınR. dayanan bir ğu ı::erefli tari!hi nasıl başardık· 
!aşmalar yapamama mani teşltll et- dUnya sulhünüıı ilk temel taşı olıtltL.'\.. l:aıım izah etti. Ve sözlerini 

de ... Ancak bu vasıf. Tilrl< htikfımeU.. 

mez. Lozan, millE'!timiZln dış münaSP. tur. Karştlıklı hak ve şerefe riayetten şöyle tamamladı: 

·Panamadan 
geçirilmeyen 
S atli bomba 

bulundu 

Dobrucadtt ~ 
paraşütçüıef ~ 
Sof~a. 24 (.\,A.) - · ve!1'Pi .~ ~~ 

cada bir çok paraşütçü tevıti! 'İ' ~ 
mişt.ir. Bunların hep.si P..om~rı'e~ f~t 
nuşmaktııdırlar. Hep3inın Uıi ~ llıllı 
T .. ey bulunmuştur. Bunlar çernll wi 1 
civnrmda, Twıa U:ı:erindekl baıı { ,; l~' 

bellerinin en son ve kati kadrmm sa- dogan milletler arfiln müşterek emni. " _ Lozanda imza e<lilen 18 
yılamaz. Yi.lrttyen ve ilerliy<ın hayat- yete ilk <:lJ!;rr Loza.nda ıı~rldı. Rn bıı. sik:· :anın 18 · · ıd ·· ·· .. ve mcı yı onumun- \'a;ington, 2 t <A.A..) _ Herald Trı·-
ıa birlikte dı~ münasebeıtıcrimiz de kmıda.ı:ı Lo:r.an Tü.rklilk içlıı bir zafer, de, 18 milyon Türkün :minn et 
değişeeek. ve genişliyP~ı>ktir. Fakat dünya için bir ömektlT. Blz, Lozıınm ve şükran duygularım lıiı,e bu· bunün hilkt"nnet mahatillnden va.ki 
hakka ve medeniyete hizmet bakı. temın ettiği bu barış ni:r.amınm w,ııt nu temin eden milli şefe ar?,e i!ltihbaratına göı"' Panama ım.naıru 
mmda.n Lozanm ruhunu, esas pren- ve hMJ.miyiz. Onu korumakla hakkı- derim.,, J.a.n geçmesi.ne m.Wıaiat edilıni.ş olun 
!'lplertne sadakatimiz ebedi kalacak mızı ve mukadderatunızt koruyoruz. Rektör Cemil Bilselden son· bir Japon vapurunda saatti bomba 
ve günden güne c;oğıı.laC'.aktır. Her .sene olduğu ,gibi bn mutlu yıJ. ra kürsüye µrofei:>Ör Tahir Ta· bulunmuştur. 

ri.ıleri al14ak vazlfesile muıtell" 101. 
lunuyorlarJJ. ;ı ~ı 

~I~ 
, ________________________ , ________________ ___ 

ır.ı..alının kavun karpuz ihtiyacını Tek
çı.ıar lx stan1an temin ediyor. Mevsim m ev
vası mahkumlara bol bol yediriliyor ; şimdi· 
I.! .:!a d "N\ g0nderilip satışa çıkarılacak 
kudar mahsul yok; fok.at gelecek sene için 

1 
R~d~g~ ö M R A n ~ REFI~:,:~M. E;I b SEVENGil __________________ 1131 _______________________________________ .,... ___ , 

lerınde manevra kabiliyeti az büyük bir mu 
barebe tankının haşmet ve azametini hatır· 
latan bir eda var. Elini beline götürdüğü za · 
mao, hayatından ve etrafından emin olabil· 
mek i.in silühlığmı yoklamak lüzumunu his
settiği 7.annedilebilir. Ec-ki bir alışkanhğrn 
tesiri ..... l;:;ıc~k. bu hareketi sık sık yapar. 

Dönüşte kadmm hastalanıp ölmüş olduğu
nu, oğlunun şiş karmlı, 81tmalı, sarı ve pis 
renkli b!r sefalet manzarası halinde büyüdü
ğünü ve 7eno'inlerin davarlannı siiri.lp karnı· 
m doyurarak ve şurada burada yRtto kalka
rak süründüğünü öğrendi. Ya tarlalar. ya 
bağ bahce, ya cift çubuk? 

yana.~m<Jık eden şiş karınlı, haetalıklı, sarf 
ve pıs .renkli cılız oğ1 ıı da boğa'Z tokluğu~ 
bu havvanlrovy otaltrp dolaştırıyor. 
.. . sr- 1 =ı... ,.::ıvuş yanr1madığma, kendi arfl· 

~·~ırun bu yeni ç:iftliğin yerinde olduğutı9 
ıyıce k;;ı.n::.1at getirdikten sonra: 

-. Acaba ben askere gittikten soıırıı 
rah~etlı kıın-rnı buraları başkalarına mı sat' 
tı? Hana hat:ıer vermeden böyle bir şey yaf'' 
ma :h ama. kim bilir, insan hali ... 
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I~ ·Salih Çavuş kuvvetle ümit ediyor ki İmralı

nm Mudanya ve İstanbul piyasalarına çıkar
dığı mallar arasında hem de böyle en ıyı 
cinsten kavun karpuz da bulunacak. 

Her sabah kolbaşıların veya muavinle
rinin işe dağılmadan önce gelip hekimi gör· 
meleri ve idarelerindeki arkadaşlarının sıhhi 
vaziyetlt ri hakkında malumat vermeleri u -
ul konulmustu. Sıra. ile hekimin odasına gi· 

r.erler: "t t n ız "oktur, lmstamJZ yoktur, 
hastamız yo1<tur!" şeklinde a~kerce tam ha
berini verip crkarlardr; yahut da mahkum
larda!! hastalanan veya herhangi bir sebep· 
le hekimi görmek isteyen olursa kolbaşı ve
ya m!lavini ile birlikte hekime çrkar, derdini 
wyler, muayene olur, ayaktan tedavi gr (e
cekse ilacını alıp gider, icap ediyorsa revire 
}'<.otmlırdı. Ba her sabahki temas yüzünden 
Ahmet Dtin~ar b~••;i..,_ kolbaşılarla ahbap ol
mu~tu. T dcı:mar bostanları kolbaşı:ın Salih 
Çavuş d<4 !runlflrd"'ndır. 

!c .A ... rıdolu yaylalarınm sereserpe ye· 
~"""1irdi~ri canı yarması gibi bir cüsse. Gözle
ıini yarıdan tazla nrten kalın ka§lar ve ağzı
mn üstünde ikide birde elinin tersile silip 
ol~.ı:ı.dı~r burma bıyıklar yüziindeki heybetli 
ına~y, ar.tı:ı.rıyol'. :'V'licudunun ağır hareket· 

Yemende askerlik etmiş. Bu o demek-
ı tir ki eski Osmanlı İmparatorluğunun geni~ 
hudutlao içinde bir baştan bir başa hadsiz 
hesapsız bir cömertlikle akıttlrp serpilen 
Anadolu köylüsünün kanı, biraz da Salih 
Çavuşun da.marlarrnc.:~ ,1 alcnmrstrr. Osman· 
lı imparatorluğunun çöküntü 5e;,,elerinde yeı: 
hancı unsuriann isyanları, ihtilaller, harp a 
teşleri daima bu günahsız kanla söndürül
müştür; Salih Çavuş da iç Anadolu yayla
sından ahnıp Yemen cöllerine kadar gönde
rilen ve iklim şartları. tabiat güçlükleri ve 
maL·eme yokluğu gibi şeyler hatıra gelme· 
den imparatorluk Türkiyesinin dört buca
ğında ateş hattına sürülmiiş olan insanlar
dandır. 

Belki de bir mucize sayılması la:um: 
Ölmeden köyüne dönmüş. 

Kövi:Ttden ayn u!ken çift çubuk, bağ 
bah1·e, tarla, arazi bmıkm~tı. Bir de bxa· 
ğmda kü~iik ~.lallClikla genç L;r kadm.-

- Sahipsiz kalan yerler bakımsızlıktan 
ot bürümüş, ta~hk hale gelmiş olmab ... Ye · 
rimi yurdumu yeni ~·tan düzeltirim ı.:alı . · 
rtm. tarlalarımı senlendiririm, para k~za~ı· 
rım, belki tekrar evlenirim, oğlanı da uşak
lrktan 1 .. "rır, iş güç sahibi ederim!.. 

Diye c.lü.sündü ; bağını bahçesini, tarla
larmı, arazisini ~örmek üzere aramağa ko
yuldu~ ı zaman saRalayrp ka1dr: Bunların 
hiç birr verin<"le yoktu. 

- Toprak CC1lmır mı ulan I Orduda 
cavuşhı!fa kadar d~ cıkmıssm, sersem hedf !. . 
Topr<\k yok olur mu~ .. 

Diye kendi ker.disine söylendi; fakat 
ha kikat ~u ~i Salih Cavuşun askere gider
kPn bıraktığı bağ-ı bahçesi. tarlaları, arazisi 
meydanda voktu: kendi arazisi zannettioi 
yerlerde h .... wta:rı boya citfli:k binaları ~ıra· 
lanmıstJ; b;'lkımlı topraklar giivem renkli 
mahsul vermi~: ahn·lardan besili havvanlar 
~~~SaW.~nşimdi siirlkülük', ... 

Diye mmldanarak doğru muhtara g-it' 
ti. köyün ;ı..~·~-"-1'!trnı buldu, h"'psini bir yerf 
toplayıp f~Tıkikata ~irişti. Eskilerden pe~ 
çok ki,,.. .... hlmamı.ştı ama ~ağ olanlar bÖ~· 
le bir satısı J.,:ı.tırlamıyorlardı. Bununla be'' 
raber Salih Cavuşa fazla izahat vermedilet• 
hv .• ta irJ.-.,;nden birisi: 

- Y - t.u, bu çiftliğin sahihi gayet hrı' 
tırh adamdır; bizim 1--aştm•zı belaya mJ so· 
kac::ı1 ... .,. havdi .• ;t işine! 

Oive..-(·1- onu azarladı. Salih Çavuş 3S' 

kerlikte gözü açtlmıs. usul erkan öğrenrrıi!• 
devlet ;,.l ..... :r;,., ııFı~d dönrli.lğünü bilen bıf 
adamdı; dişinden tımağmdan arttırıp kertıe" 
rine bastığı paradan masraf ederek ters yrı· 
züne köyden çrktı; kasabaya treldi. doğrı-1 
tapu dairesini boyladı ve kütüklere baktır8' 
rak ara;:ısinin başkasına sahlrp satılmadr~fl'r 
öğrenmek istedi. Deftpı·lc>rdP bövle bir oı\1~ 
amele görülmüyordu. Şu halele? 

!5u halde bu çiftliğin yeri Salih ç.a~· 
şundu! . 

(Devamt var)' 
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Permanat makinesi kullana
cak berberler imtiha~ edi!:yor 
Berber~rh1 permanat makineleri 

kullanabilmeleri için bir imtihan 
geçirmeleri alii.kadarlar tarafın

dan uygun görülmilştU. lmtlhanlar 
on beı, gündenbeti devam etmek
tedir. Bir ağustosta ııona erecek-

tir. ~imdi.; u .ka-1~. imtihana 50 
k!§i gir.mi~, 20 si mu'Vn.ffak olnma-
ml§t.ır. Bunlar ikinci bir jmtihan
ua. da muvaffak olamndıkyan talr
dh-de işten menedılcceklC'rdir. 

Katil kopuk Mehme~ı Fiyat murakabe 
de göre komisyonu 

Çoban Saban eceliyle 
ölmüs? 

Bir müddet evvcı; Kadıköyünde 
gazhane yolunda Şaban adıııdn bir 
çoba.nm sUıiisü. k::!r§ı istikamet -
ten gelen çoban Kopuk l\1C>hmedin 
eUril~'ii ile karışm•s, bu yilzden çı
kan kavga ı;onunda Kopuk Meh
met. Şabanın basmııı knlın bir sopa 
ile vurarak kendisini öldürmlistü. 

Kopuk Mehmt>rlin muhakemesi
ne dün ikinci ağır cezanın i~lerlre 
bnknn birinci ağır ceza rnnhkcml"
sinde b0~lnnmış, ı:ıuçlu Ş.ıhının e
celi mcvudile öldüğünü icl :fia rl· 
miştir. 

Muhakeme ı;alıitlerın c-elbi için 
b~kn bir güne bırakılmı:şUr. 

Surpagoptaki define 
masal oldu 

Sürpngoptaki defw, ::.rnmn hi
kayesi artık masal olılu. nus mü
tehassısların göst,.rdikleri yerde 
yapılan arama SOl'unc'n .11 bir şey 
çıkmamış, nihayet dün ak~~ üze
ri kazılan cukuı laı· knpnnm· ;r. 

Limanlar umum müdür
lüğünde toplantı 

Dün, limanlar umum müdürlU
ğünde bi'r toplantı ::;apılm•ştır. B!.ı 
toplantıda limanlar memur ve 
müstahdc.minindcn beden terbiye
si mükelleflerin1 ıı vaziyetleri gö
rüşülmUı;tlir . .Mükelleflerin Saray. 
burnu civarındaki boş arsada id
man yapmaları düşünillmektcdir. 

Arının soktuğu 
kadın öldü 
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B u n u ben b a b n n 
yapm1ştım .. iki k:ırdeşi evlendir. 
miştim.. Ne aptnl adam nıı~un· 
Ne sersem. ı.e bunak mH;rm .. 

Piyat murakabe komisyonu, 
dlin, vırlı muavini Ahmet .Kımkrn 
reisliği nltmdn mutnt toplantıla -
rındıın birini d::!ha ynpmı. tır. 

Bu toplantıda komisyon. ı u:ı:na -
me.sindelti mulıt('Jif iıılcr u" r nde 
göıfü•mlL'ı bu anıda çuval mes<'l<'
sini lınlletm" ,tfr. 

Tamamilo yerli Adnııa lıezleriıı
den nypılacak olan bu cuvnllnruı 
beheri Jı;:ln komjs. on, mnliFt fi -
yauna ilaveten yüzde 5 kır hndcil 
\ ermil'1tir. Çuvnllann t 0 kribcn 

1 100 kunıc:n mal olacağı söylenmek 

1 

tcdir. Hlr mliteahh:t bu <'inslcn 
100 bin ndC't çuval toı;rnk m ıh"ul
lcri o.fi~i emrine hazr:lı) ncaguu 
hlldim11ştir. llu çu,·ıı llar kepek a-
lım sııtım·ncln kuil:ınılacaltLır. 

İnci gazinosunda iki 
kadın döğüştü 

Tak!'imde Valideçacµncsiııde 45 
ımmara<la oturan lzmirli gar
son Azmi, dostu Ü;;.küdarda 
Şcyhcami caddesinde Küçükyo
kuş sokağında 11 numarada o· 
turan Hatice Ateş ile evvelki 
gece bulusmuş, 'beraberce Kadı· 
köyünae İnci gazino::..ulıa gitmiş
lerdir. 

Burada iki sevdazede adama· 
kıllı kafayı çekmişler ve eğlcn
me~e başlamışlardır. Fakat Az· 
minin nikfı.hlı kansı Miıc~erref. 
bir müddettenberi şüphelendit~i 
kocasının yerini na31lsa kcşf et
miş ve birden.bire gazinoya pre 
rek üzcrlcrine atılmıştır. 
Müşerref Ye Hatiee birbirleri 

ne girmişler ve sa~larıru. başla 
rını yolmağa ve tabakları, bar
dakları biııbirlerinin suratına 
fırlatmağa ba.5!;-.rn,şlardır. 

Azmi ve etraftakiler miida
hale E'dinceyc kc.dar iki kadın 
muhtelif yerlerinden ynralan· 
mışlnr ve Yaka ~ erine g"lcn 
memurlar tarafından a~ rılm'ş· 
lar<lır. 

Vatand:ı!'IJllr nıasınd:ı bir tnsarnrl'. 
l nrışıdır bnşlıı.dı. He:·kr hlç o'.maz.sa 
5 liralık lılr tas:ı.rruf bonosu alıyor. 

Ulus:>~ F:l<nııomi 

\f" 

Arttırııııı l~urumu 

~Girip dllflndlkçe: 
1 

Birvangın 
Eyüpteki cinayet daha 

~(ıyıda köşede. tam ba'Mı; ha-
Kız yüzünd~n mi 1 erleri yayılmn3-a ba.slıırken, U-

işlend.i? z 11' Şarkta ansızın slnhler, en 
ı Geçenlerde, Eyüptc, bir tavuk 

1 
•' !..:.sek perdeye gerildi. 

• meselesi yüzünden komşusu Kut-
1 

.' .. janslnr. tehlikeli hab<'rler ~·a-
:ıiyi öldür~ Velinin muhakemesi- 1 :. or. Ağızlnrdıı ugursu.z sözl01 
ııe dün ac aE,;'lr cezndn devam 0 • ı '>laşıyor. 'Rih ·ıı. ''OStl rıfa oturan. 
!unmuş mlidnfna ijahitleri dinle- , ya.si mürşitler·., . nutuk' mııda dn. 
ı.Hmiştir. Bunlar hadiseyi görme- ine lbu karanlık ha\•a \ar. 
dıklerini. işittiklerini. valnız Veli Dört yıldnnb,. .. I ÇindP ~n ntıeı 
nm Kutsinin yolunu bekledi:';ine bır boğusma i' • kN' ddken, c n 
dair mnlümntlan olmadığını söy- \C mal harcayan Japonya, ~eni 
lemi lcrdi-r . ·nrbe ı,ırnıc>gc hazırlanıyor. 

Bundan sonra .;ine mlidııfaa 
§a.hidi olarak dinlenilen knWin 
kız kardPş.i ~aziyc de şuıılan söy
Iemistir: 
"- Afnbeyımlc Kutsi PE'rilınn 

ı ında bir krz \ üzUndcn kavız.ılı 
idiler. Kızı her ikisi de !'cvivo~u 

Yaka nk amı nı,;obeyim • değiı: 
Kutsi onun yolunu beklemi'?tir . ., 

'eticedP muhakeme cJi'°'e::- bi.· 
ı;ıahıd n crlbi için b~ im bir gün 
bırnkılmı5tır. 

Rif2t Yenal vazifesi 
başına döndü 

Belediye reis muavini Rifat 
Yenal mezuniyetini ikmal etmiş 
vazıfcdnc dönmüştür. 

Bugünden itibaren işe başlı· 
y:.ıcaktır. 

Uçsuz bu·nksız "Çiıı "", başlı ba
şına bti) iik bir "nilc iken, bu ye
ni macera, nnsıl bir sona ni§anh
dır? Tabii bunu siındiden kestir
mek mümkun olam::ıı-. Fakat, ııkıl 
için yol bin de ols.-ı en kısası yine 
birdir ve bu en k sn vol. herkPs'O! 
ibti~ at t:.'mredPr. 
Jnponyanın 1885 denbt•ri takip 

cttit,'i siyasi. iktısadi 'oiln.rla ta
rihi dııvnlar, gizli dc~iİdiı. Ru~ -
Jı.pon hnrb1nden sonra ise, "Saha
lın" ve "Ko·-n,, ya <'l atınca. emel
lerinin hududu lılrdc>nl-ıire alnbildi
ğine genişl<>ıti. 

Po-rt Aı tur. Co ima zaff>rleri, 
onun bu c.mellerini beslemL5tl. 

Jıtpon d€'n"?J. Türk "Mannara" 
sı kada.ı· '>:mndur. Okyanuslarda 

- \
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Japon menfaatini, lin safa ~ıkarn.n 
donanmasınuı, her glı.n biraz <hh 
lruvvcUenişi, Uzıık Şarkta, Jn.pon. 
yayı, muhteşem bir devlet halin 
koydu. Bin nikfı.hlı Çin lJmanları 
ı:ıüfuz mxntakıı.lnrı, O.) nlırken, .'' 1-

ponyıınm fikri alırunad.an, na.bz 
)oklanmadan adını atılamryordu. 

Amerikanın, den z kuvvetlerin 
verdiği ehemmiyeti, yalnız bir nt
ln.ntık nıeselcsi gibi dli.cıUnmek ço
cukluk olur. Ameriknyı. dev prog 
ramh bir donnnma peşinde k()'.}tu
ran. bu uğurda korkunç l ekunla .. 
harcatan asıl sebep, Jaııonyadır. 

Ruzveltin vata.ndaslan. kendı 
re.kiplerini lı rkesten i:ı.i takdJ 
ediyo-rlar. Bilr~orlar, ki Amerikan 
toprnklnrmın gc~liği, zenginliği. 
fon hazineleri varsa, To.ponyan•n 
da eşsiz derecede fedakar bir hal 
kı, uyanık, R2'imkilr bir hükumeti 
ve hiç !bir eng('l karşısında bczmi
yen. taka.ttcn dJ.smeyen, nltm bir 
milli ımnnı var. 

Bugün, işte bütlin bu kuvvetle
rin hepsi birden bayrak a.ltma ça
ğınlmış bulunuyor. Fransız Hindi
cinisi ile "Sibir.}·n" iki ayn hedef
tir. Uusyn, garpta bü.>iik bir bo
ğailaşma içinde fi.ten, "Vişi", ta
katsitliğin derin ıztırapla.rıru çe· 
kerken, fırsat, en olgun kıvamına 
gelmiştir. Bu finm ka.çırılnca6'1 
beklenemez. Her ş~y sunu göste
riyor, ki dünyada bil" yangİn daha 
parlamak üzeredir. Ha.Ili sulh söz· 
leri He biz nvunaduralmı. 

"lakh"'I SUha Gezgin 

r~emurların talebe ola· 
mıyacağı hakkındaki 

kanun I 
ı_G_o_N_D_E_N_G_o_· _N_E_ı 

Talebelerin memur olmama· 
ları lıakkında cıkan kamın, dün 
belediyeye tebliğ edilmiştir. 

B,>!c-diycde çalışan memurlara 
ya memuriyeti veyahut da tale
beliği tercih etmeleri bildirile
cektir. . 
Maarif Müdürü mezun 

Marif müdürü Tevfik Kut, 
bir ay mezuniyet almıştır. 
Mezunıyetine dünden itibaren 

'başlamıstır. Yerine muavin 
Faik vekalet ederektir. 

Mavna inşaatı 
hızlandırılacak 

Miinakalô.t Vekfıleti. mavuna 
im;aatına hız verilmesini emret
miştir. 

Bu cihetle Limanlar Umum 
Müdürlüğü !zmirdeki tesisatta 
mavı.m<! inşaatının lüzumlu mik 
tarlarda arttırılmaı::ı icin tedbir 
ler almıştır. -

Bir amele arkadaşını 
yaraladı 

Beşiktaşta tütün iskelesinde 
amelelik yapan Milinin ile aynı 
yerde çalı~an .A;nmet bir mesele 
den kavgaya tutuşmuşlardır. 

Miimin bıcakla A'hmedin sol 
bacağım yaralamış, yaralı Bey· 
oğlu har;tanesine kaldırılarak, 
suçlu yakahnmıştır. 

Yenı eskıciı r 
G ~E'n Büyük Harpten son

radır, samrrm. Memleke
timizde ırkdnşlar, o zamana. ka
dar kendilerine yabancı olan bir 
çok işlere sokuldular. Türk ~ 
förler, makinistler peyda oldu. 
Sayısı gıttikçe arttı. Derken di
ğer sahalara nüfuz ettiler; küçük 
sanatların hemen he~e girdi
ler ve muvaffak oldular. Şimdi 
denebilir ki, Türkiyedc, Türk 
unsurun becennediği bir iş yok
tur. Hatta daha miltevazılarma 
el attılar. 

Türk cskicllerc bile tesadüf ~
diyoruz. Mahalle nralarmda bu
güne kada.r Musevi vatanda@larm 
gezdirmekte olduğu torbalarla 
bir ~ok Ahmet, Mehmetlerin do
laştığını görmekteyiz. 

Bu bittabi, ibazı i~leri, iba.şkala
nnın elinden almnk demek de
ğildir. Bütün vatandaşlar arasın
da müsavatlı bi-r iş ülesmesi ol
cıu. Bazı hizmetlerin, yalnız mu
ayyen bir zümre tarafından ba
şarılabileceği zihniyeti orta.dan 
kalktı ki, buna sevirunek Iazmı
dır. Me ela garsonluğu, Rum da 
yapar; Tilrk de yapabllirmis. 
Kem eskicilik!.. Musevi '\atan-
daşlnrm ih tiEasma gi rmış lbir :i. 
gibi göıiinUrken, diğerleri de, 
torbayı omuzlarma aldılar mı, 

kat görmemişti. 
- Git baba .. Git de istirahat 

et. Ben.im de dinlenmeğe, yalnız 
kalmağa ihtiyacım var.. Hem 
de yol yorgunusun .. 

Mahmut Bey )Orgunluğunu 
dil~nemiyordu. Kızının ihtariy 
le kendini yokladı: 

Tanrının günü, mahalle mabııllc 
dolaşa.rak, pekali. bir geçim te
min edebiliyorlar. 

Ynlruz şu "E.'<kıcilik" bal.sinde 
bir şey dikkatim! cclbediyor. Bi
zimkiler, bıı marücti şcJ.len pek 
CıUl. becerdikleri halde, lisi'men 
de, niçin mesleltdnşlarma uyma!< 
zaruretini duyuyorlar bilmiyo
nım!? 

Mesela mahallemizden sık 

srk g~en bir müslümruı 
Türk eskici vaniır ki, bağrr
dığı zaman kendislııi Mu
sevi sanıyorum. O sanatın, Muse
vilerden kalma şivesiyle bir "es
kiler :ılnaayım,, deyi5i var; in
sanı tereddüde dil.'}lirUyor .•. Ba
zı garsonlarmızm da arada bir 
rumca konusmak k:llfetini ihti
yar ettiklerine nı.stlnrmı... Hal
buki, aldığmuz i13lc'Te kendi şah 
siyetimizi sindirmek ve öylece 
tekemmül ettirmek lazım dc>
ğil mi? .. Yeni bir i§e hulul eder
ken, ona tüı'kc;o bir eda verm<'k 
iş görenin lehinedir de ... Bu tarz
da hareket etmek biri.birimizi 
tanmıağa yardrn C'deceği ~öi, 
başkalarırun gercektcn bozuk 
şiveleliı:ıi --daha bozuk olan ba
zı itiyatlnrlle birlikte-- düzelt
meğe yol açı>r. 

HUC!\ll<::T MtlNtR 

Şirketi Hayiryenin 
bir motörü battı 

Kaptan Mehmet Sakarın ida· 
resindeki 2 tonluk Şirketi Hay 
riyeye ait motör IDıninönünden 
kalkarak Halice gırmck üzere 
koprü gözünden geçerken sulara 
kapılmış ve duba demirlerine 
çarparak tel.nesı delinmiştir. 

Motör biraz sonra batmış, 

~eniha. hala harck,..tsiz duru· 
yor ve gö7.lerini kırpmadan bir 
noktaya dalmış bakıyordu. Ba. 
ba mı dinlemiyordu artık .. O ya. 
va.s yava.5 mırıldandı: 

- Oyle demek? .. Bu ne acı bir 
hakikat Allnlıım .. 

VAZAH ! a. f MAru AH f SKA1 

- Biraz U7.anavnn vavrucu
ğum. Bütün sinirİerim ~ayakta ... 
Haydi sen de rahatına bak .. 
Hasta olacaksın. kaptan Melunet ile çarkçı Pa!'fo 

Ahmet ve Hüseyin kurtarılmış 
tzr. 

Biraz durdu .. Mahmut bay de 
durmus kızını din1iyordu. SenL 
hn teker teker söyledi: 

- Ya doğacak çocuğum .. Ya 
çocuğum ne olncak şimdi.. 

Bu birkaç kelime Malunut be. 
yin bcynınde balyöz ~bi indi, 
kalktı: 

- Hangi çocuk Saniha?·. 
Seniha buhranlar içinde konu· 

şuyordu. O artık kendine malik 
değildi. Kafası bir şeyler kuru. 
yor. dili ağzının icindc döniiyor 
ve laltırdılar dişleri, dudakları 
arar.ından kendi kendine a1nycr
du: 

SADRI ERTE.\1 - Doğucak çocuğum '>aba!·. 
-....._;;:::::::::::::=======!Dürt ay sonra hayata gözlerini 

VIUMI l';'konoml 

"" Artt1Tma Kurumu 

acacak ~-· Artık ba:~a ! 
diyecek kisesi bulunmıyacak o. 
nun .. O soysuz olacak ... 

Senihanm gözleri hala ~ahit 
ve rersiz ibakıyorlardı. Manmut 
bey de Seniha kadar şaşımı?Ftı .. 
Ne yapacağım bilemiyordu. 

- Bunu bekliyordun da. do
ğacak yavrudan beni neden da· 
ha önce haberdar etmedin Seni 
ha ... Neden !bana söylemedin? 

Seniha duymuyordu bile bun· 
lan.. O kendi kendine konuş
ma c;ında devam ediyor ve bir 
medyum gibi konuşuyordu : 

- Demek artık benim kocam 
yok.. Çocuğumun babası :yok ... 

I ler ikimiz d~ ho.yalta !:imse· 
siz. yapayalnız ve hamisiz kP
lacağız .. 

Mahmut Beyin ic:i icıne sığ· 
mıyordu. lşlcdiği hatayı nasıl 
tamir edebileceğini düşünüyor
du .. Fakat bir türlü de karar 
ve.remi yordu. 

- Seniha neler söyliiyor· 
sun ? •. Benden sakladığm bu u
lak sırrm dol;'Urduğu felaketi 
görüyor musun? Ifom de bütün 
bunlara ben sebep oluvorum. 
Söyl~ Allah a5kına söyle .. Şnş· 
kınlıgından neler söylediğinin 
f~rkında olmadığını söyle.. Be· 
nı cehennem azabından, kızımın 
felaketine sebep olmaktnn kur 
tar .. Yalvarırım sana Seniha .. · 
Yavrum. 

Mahmut Beyin sesi gittikçe 
yavaşladı. Sanki ağlıyordu. Se
nih:ı da hıçkınnağa başlamıştı: 

- Neler söylediğimi bil.miyo 
rum baba.. Babasız ve soysuz 
doğacak ~ocuğumun zavallılığı· 
na ağlıyorum. Bu felaketi sen 
değil, talih ve tesadüfler hazır 
ladı .. 

Mahmut Bey daha buhranlı 
idi: 

- Fakat ben sebep oldum 
Seniha .. Elimde olmadan bütün 
varlığımı yıktım. Bu çok acı .. 

Ben bunu nasıl d;ıvanacağım ... 
... •asıl karşı duraca.ğ'ım bilmem. 

Dizlerine \'Urdu. Ellerinin a· 
yalur.n! davayarak ayağa kalk· 
tı. Bclı birdcnbir" ıztıraptan 
oi.iküverruiş, kıvrılmış gibi iki 
kattı. 

Seniha d:ıha halsizdi. Onun 
ayağa kalk.,cnk kudreti yok gi· 
biydi: 

- Deme!< 'boyle ha!. Fakat 
na ıl olur?. Hnya.tta txk ender 
rastlanacak bir felaket bu yuva 
yı n~reden se~ti. Çattı Allahrm. 
Felek ne zalim şeymiş sırasın· 
da .. 

SE>niha sustu. Babası Mahmut 
Beyın kapıya doğru yürüyüşü 
iı:inc bir korku verdi. Yalnız 
kalmak, diı.şüncmıemck, deli ol -
mak, ~ıldırmak korkusu .. Teha
lükle sordu: 

- Ne o baba?. Gidiyor mu
sun?. 

Mahmut Bev böyle bir Eıey 
düşunmemiı:;ti. Gitmeğe ele ni) e 
ti yotctu. Kumun bu suali kar
şısında ~a.~ır<l ı: 

- Yok yavrucuğum ..• e ya
pacat;'lmı bilıned"n sersem gibi 
sn.dece dola.5ıyonım .. 

Seniha babasmm bitkin hali· 
ne baktı , aeıdı. Onu hiç bir 
zaman bu derece mecalsiz ve iki 

Mahmut Bey kapıya doğru 
yürüyordu: 

- Bir saat so:ıra yine geli
rim .. Bu işi adamakıllı sükiı· 
netle konu~malıyız.. Şimdi iki· 
miz de bil· huhran geciriyoruz .. 
Her felaket böyledir. tık cluvul 
duğu zaman insanı sarsar. ;,o
rar, harab eder, bitirir. Fakat 
zaman bu felakete insanı hazır 
lar, flin.irlerini yatıştırır ve ma
kul düşünıne~e sevkeder .. Biraz 
~onra konusunız. 

Seniha kendini toplamağa ça
lıştı. Güçlükle ayağa kall:tı ... 
Babasının yanma kadar sokul 
du. E!lerini avucu içine alarak 
öpmeğe başladı. Ağlıyordu .. 
1\lahmut Bev ellerinin üstüne 
damlayan lav damlası gibi göz 
yaşlarım farketti: 

- Ne o Seniha, ağlıyorsun? 
Seniha kendini tutmak isti-

yor. tutamıyordu: 

Bursalı bir tayfanın 
cesedi bulundu 

Diln s:ıbah Küçükpazarda st"b· 
re halinin önünde 35 yaşında 
bir erkek ecsedi bulunmuştur. 

Cesedin fı?.erinde hüviyeti tes 
bite yıı.rayacak evrak zuhur et
memışsc de yapılan tahkikat 
sonunda bunun tayfalık yapan 
Bursalı Zeki adında birisine ait 
olduğu anlaşılmıştır. 

Zeldnin denize kazara dü..c:ıe 
rek boğulduğu tesbit edilmiştir. 

IYirmı yı, evvelkı Vakııl 
25 Temmuz 1921 

Kastamonuda 
- Sinirden baba.. Şimdi ge. kebapçıların grevi 

~~ :ı~di sen rahatına bak, Kastamonl\da Açıksöz gazetesinin 
yazdığına göre belcdlycnın narlo nu-. 

- Mahmut Bey yavaş yavaş rtnc bUtUn kebapçılar bfCV n.an et.. 
yürUdü. Odadan ı::ıktı. Seniha m!.şlerdlr. Belediye döner kebaba ıoo 
kapıdan uzanarak babasının u-
zaklaşmasım seyretti. Ayak se- kuruş nıı.rk koymuştur. Kebapçılar bu 
· · di ted• ''alım t Be uzak narkı ltabul edly-0r. Fakat eileıindc 

sını n ı. ~ı. u y • l ışt Se ih . a- dü \ bulun:m malları ellerinden ~ıkıırmalıı-
aşm ı. n a g-en on ·· n için nnrkm bir mUddet tehirini m.. 

• (De-vam1 var) tiyorlar. 
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Amerika 
Avrupaya asker 
göndermeğe 
hazırlanıyor 

VOJlngton, :U (A..A.) - ~ye

ted Pressin öğrendiğine göre Amerika 
htlkilmeU Amerlka.n kıt.alarmın garp 
yarını küresi dqpna gönderilmesi için 
p&rla.nıetıtodan bu gün mtısaade l.lti 
yecektir. 

Alman Baş
kumandanı 

istifa mı eltı? 
Londra, ı.ı (A..A.) - Moako va rad 

yosu. Nevyorktan aldığı haberleri 
zikrederek, Alman kuvveUert bqku. 
mandam, Mareşal BrauchUtach Ue 
genel kurmay ba§kanı :Mareşal KeL 
tel'in Alman kuvveUerl.nln Uerleyl§l, 
memnuniyet veriei olmadığından do. 
layı p.rk oephesl harckAtJ ıefllği va
zfteıertnden attedlldiklertnl bildirmek,. 
tedir. 

lıloııkova l'&dyoııu. bir A vnıpa h0. 
kQmet merkezindeki bitaraf diploma
tik maıımıertn verdikler\ bil' baber
den babaediyordu, Bu babere naza. 
ran Afrlkadakt Alman kıtalan komu. 
tam General Rommd, Sovyet cephe.. 
adndekl Marepl Llst Ue beraber Bov. 
yet ~pheainde harekAtı idare etmek 
tızere Libyadan ger! çağmlnuşt.ır. 

Vilki ''Harbe 
gireriz,, dedi 

Lo9 Angellcs, 24 (A.A.) -~ 
:ır birlik için akdedilen muazzam 
b!r :mitingte ~alan Vendell Vilki 
esctlmle demiştir ki: 

.. Birleşik Amerikanın beyne! • 
milel işlerin 1n1dşa.fmda nasıl blr 
hatt1 hareket ittihaz edene etstn 
harbe girmesi ihtimali vardır. 

Alman korsan 
• • gem ısı 

bombalandı 
Londra, 24 (A.A.) - Röyter 

bildiriyor: 
Alınan korsan gemisi Şanhors • 

tun, Bresti terkettikten sonra kom 
111 bir limana ilticaya. teşebbüs et
tiği sırada bombardnnan edildiği 
sannedilmektedir. 

Brestten La Pallice'e giden 
Şanhorst zırhlısı 23 temmuzda İn
giliz tayyareleri tara.fmdan bom
balanmıştır, Atılan bombalar ge· 
minin zniımı dcl.ocek kuvvette 
fdi. Bir bom.banm tam isabetle dliş 
tuğü görillmü.etür. 

Breette bulunan Gnaysnav ile 
ı. Pallice'de bulunan Şanhorst'a 
dün akşam ve bu sabah yen!<icn 
!Jiddetle hücum edilmjştir. Şer
burg Hma.nı da şiddetle bombardı
man edilmiştir. Zırhlılara bir çok 
tam iısa.betler kaydedildiği gibi 
her üç liman da ciddi hasara uğra
Jlll§br. 

Peru -Akuvatör 
harbi tekrar 

başladı 
Uma, M (A.A.) - Peru hariclye 

nezareU tarafından bugQ.n UC§redllen 
bir tebliğde ezcUmle göyle denllmek. 
tedir: 

Dün sa.bab Arguaa. Verdea, Pacllos 
ve lılatakpalo ve Peru hudut karakoL 
lan önUnde ba§Uyan muharebeler bU
tQn gün devam etml§tir. ÇarptŞM!'llar 
bilhassa Arguas. Verdea mmtakaslle 
Lu Palmaa bmgesinde şlddeW oL 

~. 
Akuvat& kıtalan tardedllml§ ve 

bunların top mevzileri Peru krtalan 
taratmdan tahrlp edllm!§Ur. 

Raşid Geylani 
Türk Topraklannda 
l:rz1lrum, !4 (A.A.) - Sabık 1rak 

ı.,veklli R&§ld Ali GeylADl. j kişiden 

mtlrekkep maıyeWe dll.n alqam saat 
11 da lrandan otomobillerle tehrim!. 
• gelml§lerdlr. 

DQn g9Ce71 burada geçiren mlaattr. 
Jer, bu akşamki trenle Ankaraya ba
ııeket edeceklerdir, 

intikam 
Tayyareleri 

ingiltereye geliyor 
Los, Angeles, 24 (A.A.) - Bil

yük Brita.nyaya gönderilecek olan 
yeni pike bombardıman tayyare -
sine isim veren Lord Halifa.ks, de 
T '1tJr ki: 

"Sana intikam (Vengeance)., Is 
mini veriyorum. Bu suretle Bıi -
tanyanm zafer (VDdory) harbine 
yeni bir ''V'' girecektir. 

Bilylik elçi bunda nsonra mera
sim jçin toplanan beş bin işçinin 
önUnde ktsa bir hitabede bulun ve 
onlara şu teminatı vermiştir: 

"İngiltere, başladığı işi bitire • 
cektir . ., 

isDanva 
Hakkında Edenin 

bayanatı 
Londra, U (A.A.) - General Fran 

ko tarafından 80J1 günlerde söyıenen 
nutuk hakkında beyanatta bulunup 
bulunmıyacağı sorulması Uzerlne 
Milter Eden demiştir ki: 

- lapanyol dahill harbi bitUğindcn 
beri. İngiliz hllkftmetı. İspanyanın 

iktıııacıt kalkmmasııu kolaylaşbrmak 

ve İspanyol milleUne, imar hamlesı.n. 
d1' yardım etmek tçl.n elinden gelen 
!Mır ,.y1 y&pmlf ve bu maksadı en Jyl 

temin edecek çarenin İspanyol • ln.. 
gUl.z ti.caret mUnaaebeUerlnln tekrar 
b&§lanmaamı tqvlk olduğuna kanaat 
geUrmı,tir. 

Halbuki General Fra.nkonuıı nutku 
böyle bir hllsnQniyete ha)11 uzaktır. 

Bu beyanata bakılırsa Frankonun 
memleketi için yeni bir 1ktısadt yar. 
dıma ihtiyacı yoktur. Eğer \Ju haki. 
kat :lae, İngiliz hUkftmetf yarchm plA.n 
larma devam edemiyecek ve aiyas1 
durumunu da İspanyol hllkQmettnin 
moatakbel hareketlerine uyduracaktır 

General 
Vavel 

Moskovaya 
gidecak 

Şangb&y, 24 (A.A.) - D.N.B. 
nin muhabiri yazıyor: 

Sinvam Pao gazesinin verd"ği 
malümata göre general Vavel. pek 
yakında Moskovaya gidecektir. 

General Vavcı. Almanların Sov
yet Rusya.da ilerlemesi dolııyısile 
mUştcrek bir müdafaa cephesi te
sis etmek için Sovyetler Bi'rliği ile 
Hindistan e.raırnda askeri hh- iş
birliği temini maksadile Sovyct 
askeri şefler.ile g~rlişrneler yapa -
caktll", I 

Japonyada 
seferberlik 

Şanghay, 24 (A.A·) - Reuter 
bildiriyor: 
Şanghaya gelen malQmata gö_ 

re Japonlar emsali görülmedik 
bir seferberlik yapıyorlar. Ev • 
velce faal hizmete ehliretsiz gö. 
rülen kur'a efradı şimdi silah al
tına çağırılmaktadır. Keza, Çin.. 
de askerlik edip de sonradan 
terhis edilenler de toplanmak • 
tadır. Şanghaydaki Japon teba . 
ası da askerliğe davet olunmuş.. 
tur. Bunlar Japonyaya hareket 
etmişlerdir. 

Çunkin,..,oe gelen haberlere na_ 
zaran üç sınıf ihtiyat silah al • 
tına alınmış ve otomobiller mu -
sadere edilmiştir· 

izmirde 
Uzüm, incir ve tütün 

rekoltesi 
hmtr, 24 (A.A,) - A!Akadarlarm 

1941 lzmir miit&Jaw mahsul rekolte.. 
sl hakkında verdikleri tahmlııl rakam 
tara gtire t1züm 45/tlO '>in, ıncir 40 bin, 
zeyUnyagt 85 bin ve tüttln de 22 bin 
tondur. Yapılan bu ilk tııhminlere na.. 
zaran Uznm nonnaı senelere nbıbeten 
az olmakla beraber geçen aenekl re.. 
kolteden on beş ylnni bin ton fazıa_ 
dır. Kalite ltlbarly'le çok ylllaıek ve 
iri taneli olduğundan bu yıl çok netıs 
mahsul elde edilecektir. Zeyttnvs~ 

rekoltesi do on btn tonlu'< lıir fazlalık 
göstermek~ ise dı> tUt'ln 1 ı b.n ton 
noksıı.n•lır. Bu-:.r. m ti .~lııl ır!llısul hıı.
taııksız \ c nc!i2.ir. 

Alman 
işgal 

askerleri 
Şark 

cephesini 
takviye için 

Geri 
alındı 

Londra, 21 (A.A.) - Röytcr Ajan. 
smın Avnıpada bir yerde bUlwıruı 
huswı1 muhablnne göre, Roma.nyada 
ve Bul,garlstand3. bulunan Alman ı;ı.. 

gal kıtalan, eskl tevellliUWer de da.. 
hll olmak üzere, §ark cephesini tak. 
viye lçln geri almmışlardrr. .......... 

Sırp 
komitecileri 
Müslümanlara 

işkence mı ediyor? 
Zağreb, %1 (A.A.) - D.N.B. bildi. 

rlyor: 
SallLlılyettar bir menbad:ın b!ldlril. 

dlğlne göre Snp çetocllerl 110n gQnler. 
de .MUslUmanlara ve HırvaUara karaı 
bir çok tcdhl§ harckeUerindo bulur:. 
muşlardır. H(fVatJstan, Kamdağ ve 
eSld Sırbistan arasmda bulunan Ye. 
nipazar sancağında bazı Mlisıllman. 

lar pek vahşiyane bir surette öldllrlll 
mtıştür. Berat kasa.basında b!r Müı. 
lUman tam 28 yerinden bxçakla vurul 
mak BUl'etue katıedllml§Ur. Rojçe'de 
bir çok Mllslllmanlarm t.ınıakları fi'• 
kWmtış ve Klandlça'da 6 MllslUman 
muhtelit ocklllerde öldUrUlm~tllr. 
Zağrebde bu hMJscler bu memle.. 

kette mnaaU glSrWmemlf va.lışeUer 

diye tavsif edllmelctcaır. Mezıror vah,. 
şlyııno hıırekeUer bUtün Hırvatfstan
da derin bir nefret doğurmuştur. 

Yenipazar sancağındaki Hırvatlar 
asker! kuvvet gönderilmesini lsteml,tı
ler ve bu talepleri kabUl cdllml§tlr. 

SalA.hlyetıl mahfillere göre Hır."'8.. 

t!standa tam blr sUk<Uı vardır, 

Gazete Sayfaları 
l{t\ğıt buhranı yUzUnden bUyUk 

eb'atta çıkan gazctc.ıerin 4, daha kl'
çllk eb'atta çıkan gazetelerin de 6 
sayfa olarak intl.!illr etmesi hakkm.. 
daki kararnaım! buglln neşredilmiş 
olacaktır. 

Alman tebliği 
f Ba:J tarafı 1 incide) 

Savaş tayyarelerinden milrek -
kep mühim teŞekkUUer, dün ge
ce de Moskovada mUhlm askeri 
ve iktısadi tesisata her çapta bom 
ba atmışlardır. 

lng:liz hava kuvvetleri, dün 
Manş sahillerini üzerine yaptıkla
rı tnıırruz teşebbilslcrlnde en ağır 
mağlubiyetlerinden birine uğra -
mrşbr. Avcılar 46 kara.kol gemi
lerinin bava da.fi batarya.lan 3 ve 
bahriyeye menAup bataryalar da 
2 İngiliz tayyaresi dUşUrınllşler -
dir. Bu suretle dü.~an. blr kaç s:ı
at zarfında 54 tayyare kaybetmiş 
tir. Bu hava muharC''bclehinde 3 
Alman tayyaresi dilşmüştür. 

Londra, 1l4 ( A.A.J - Sovyet 
kıtaatı Moskovaya ula3Inak isti· 
yen Almanlara muannidane mtt. 
kavernete devam etmektedirler. 
Smoklensk şehrinin hlla Sovyet· 
lerin elinde olduğu anlaşılmak_ 
tadır. 

Son Rus tebliği bu mmtakada 
şiddetli muharebeler vukubuldu· 
ğunu haber vermektedir. 
Diğer taraftan tebliğ, Ukran· 

yada Kiyef mmtakasında Sov· 
yet krtalannm tehlikeli bir vazi. 
yette olduğunu bildirmektedir. 

Fakat Alman.Iann burada faz· 
la ileri gitmeğe muvaffak olama. 
dıklan anlaşılıyor. 

Şiddetli muharebelerin vuku· 
bulmakta olduğu Besa.rabya 
mıntakasmda yeni bir taamn 
hareketi inkişaf etmektedir. Bu 
mmtakada Sovyetler bir motörlü 
Alman alayını imha etmişler. 
400 otomobil, 300 bisiklet, 55 
top almışlardır. Sovyet tayyare. 
leri tayyare meydanlarında bu· 
lunan Alınan tayyarelerinin talı. 
ribine devam etmişlerdir. Baltık 
denizinde Rus destroyerleri 10 
Alm'ln nak!b;c ~cmisini Patınnış 
lardır. 

Halkevinde motörcü
lük kursu açıldı 

Zelzeleden hasara uğrıyan köprü
lerin tamirine başlanıyor 

Sıvas, (Husu.si) - Şehrimiz 
halkevindc bir motörcülük kur· 
su açılmıştır. Bu kurs muhitte 
derin bir alaka ile karşılanmış
tır. 

Su Şehri at yarışları: 
Su 12ehri kazasında 21 eylül· 

de halk okuma odası adına bir 
at yarışı tertip t>dilmi~ olduğun 
dan şimdiden hazırlıklara. baş
lanmıştır. 
l(ızıla11 Cemiyetinin 1ıar.tımları 

Kızılay C<miyeti, kimsesiz ve 
yoksul ailelere yardımda bulun 
mak üzere faaliyete gecrniştir. 

Hataya giden yü:: "if!i ler 
Hatayda yapılacak olnn bü· 

yük yüzme mU.qabakal:ınna iş· 
lirak etmek Uzere şehrimiz yü. 
zUcülerin-den 6 gene; beden ter
biyesi öğretmenlerind~n M•ızaf 
fer Ate:::}in idaresi altında Hata· 
ya gitmi~1erdir. 

Tayyare Cemiyeti balo.su 
Selırimiz Türk Hava Kurumu 

menfaatine tertip edilen balo. 
cumart~i ~ecesi askeri mahfel· 
de ibüyük bir topluluk önünde 
samimi, neşeli bir hava içersin-

Japonya - Hindiçini 
( Ba8 tarafı l ıncide> 

ı.~nlcnl bütün Hind.içininin işgaü 
talebi, beklenmeclik birşey olmuş. 
tur. Ja.ponyarun muhtemel talep_ 
lcri ve hareketi hakkında yüksek 
memurlarla tcf)rii kuvvet liderleri 
arasında daha evvel bfr mUzakere 
cereyan etmişti. 

Teeyyüt C'tmeyen b:ı.zt hn.h<'ı-le. 
re göre J-ı.ponyanın her tUrlU a. 
-ırruz hareketine mil!iterck iktlsa 
di .. dbirler dP.tı>l<> ed'lmektcdir. 
Yn.~n~n, 24 (A.A.) - Hari

ciye mü.steşa.rı mister Sumner 
Vcls birleşik Amerika devletleri
nin, J'a.ponynnın Hindiçinidck.i ha
reketi ka.rşISind.:ı. alacağı vaziyet 
hakkında bu.,"'Ün bir beyanat neş
ret~tir. Bu beyana.tın ~aslı bir 

de geç vaUe kadar devam et· 
miştir. 

K01JUlhisarda k&prı'l in~aatı 
Büyük zelzelede hasara uğ · 

rayan Koyulhisar - Reşadiye ve 
Koyulhisar • Sn1ns yolları üze 

' rindcki köprülerin yeniden mun 
tazam bir ~kilde yapılmaları 
için Nafia Vekruetinden verilen 
tahsisatla bu köprülerin İIUiaa· 
tına hemen başlanacaktır. 
Yardımcı hcnışirr kursu sona 

erdi 
Şehrimizde açılan ikinci devre 

yardımcı hemşire kursu da sona 
ermiş ve bu kurstan 17 ibayin 
diploma almıştır. 

Kursun devamı müddetince 
vilayet seferberlik memuru Sa· 
lih BntürönlU ;.,uyük lbir gayret 
göstermiştir. 

Sıvasta Y erlimallar pazarı 
açılacak 

Şehrimizde Sümer Bank U· 
mum Müdürlüğli tarafından bir 
yerlimnllar pazan açılacaktır. 

Bu husu"ta icap eden çalış
malara başlarunL5tır. 

Sovyet tebliği 
Mosko\-a, 24 (A.A.) - Bu sabah 

ııcşredilcn Sovyet tebliği: 
23 temmuz gUnU Poltotsk, Nevel, 

Smolensk v~ Zltomlr !.sUkametıerlle 
Besarabya mmtakasında dilşmnnıara 
ka~ çok şiddetli muharebeler verll 
miştlr. 

.Bcsarabya cephCfrinln bJr noktasın.. 
da kuvvotıerlmiz düşmanın bir mo • 
t~rıu aJaymı mağtnp .. tınlşler, 400 

otomobil, 300 motcsiklet, 32 ~rhlı o. 
tomobil, 25 top, 8 torpil makinesi ve 
diğer sUA.hla.r iğtinam olunmuştur. 

23 temmuz gllnO Sovyet hava kuv. 
vetleri dllşmanm zırhlı birliklerine 
ve tayyare meydanlanndakl tayyare.. 
lerlne mlltemerktz darbeler lndirtnış. 
Ur. 

hulfü:ı:ısı, dün akşam Japon bliyük ı~ondrn.., 24 (A.A.) - Reuter 
eMsile yap'lan yarmı saatlik bir ajl\nsının hususi muhabiri bildiri 
görlişmcde elçiye tevdi edilmiştir. 
Mezkur deklii.rnsyonda Japonyanrn 
hareketi her ff!:'yden evvel mlica -
vil' mmta:kala.rda diğer fütuhat ha
rektlcrinc bir hnzırlık olarak tav
sif edilmektedir. 

Beynna.tta Fransız Hlndiçlni3i -
nin i~all ve yahut Hindlçlnide 
ycnl Japon üslerinin t('S Si kl'yfi. 
Yetinin, diğer milletlerin pasifik 
okyıuıusundan istifade etmelerini 
tehlikeye koya.cağı tebarliz etti -
ıilmekteclir. 
:Mi!;teı- Vels, aJponynnm aldığı ted 
birlerin Amerikanın mfidafaası i
çin h:ıyatt bir ehemmiyeti olan 
knuçuk ve kalay gibi bazı madde
lerin tedarikini de tehlikeye ma • 
ruz hıtnka.cnğmı söylemiştir. 

Mister V els beyanatında şöyle 
demektedir: 

yor: 
lyi bir kaynaktan öğrenildiğine 

göre Alman propa.gnndası tarafın. 
dan neşredilen ve daha sonra Al. 
ma.n başkumandanlığı tata.fmdan 
tcyid edilen haberlerin hilMma o_ 
larak Smolensk, hala Rusların e -
lind<'dir. 

Alman ileri .kıtalarmın birkaç 
glin c.-vvel Smolenek banliyölerine 
vardıkları <loğnıdur. Fakat bu kıta 
Iıır, pü.skUrtülmiiştUr. ı 

ingilterede 
Fevkalade salahiyetler 
kanunu bir sene daha 

u:z;atıl ac;,k 
Japon hUltömetlnln ittihaz etUği Londra, !4 ( A.A.) - Dahiliye 

tedbirler, Filıpln adaları da dahil o!- müsteşarı Pateak, müdafaa ka. 
duğu halde Pasifikteki diğer bazı mm nununun derpiş ettiği fevkalade 
takaların emniyetinl de tehdit ebnek.. salfı.hiyetlerin bir sene için uza.. 
tedlr. Amerika hll~meU ve Amerl. tılması hakkındaki layihayı a
kan mınctt bu gibi inld§ldların mllll vamkamarasma tevdi etmi.cı ve 
emniyetimiz bakrmmdan hayaU bir bu münasebetle demiştir ki: 
mesele teşkil ettiğini ve bunun bizi 18 sayılı nizamnamey tevfL 
doğrudan doğruya aıA.kad:ır eylediği. kan ceman 1779 kişi tevkif edil· 
nt tamamlyle mlldrlk bulunuyorlar. miırtir. Bunların sayısı 762 ye 
Hlnd.IÇint etrafındaki bu iııki§aflar indirilmiştir. 292 si ecnebi nlifuz 
balen cebir altında ya.ptmlan diğer veya kontrolüne tabi teşkilat 
bir takım dcğlşlkliklerin bariz bir a- mensupları olarak tevkif edil. 
lAmetıdlr, Vl§i ve Bindlçtnt Fran.mı miştir. Birk~ı doğam tesadQ· 
h~meUeriDin içinde bulunduktan fiyle İngiliz tabiiyetinde olanı. 
§&yanı teesstır vaziyet herkeaı;e ma. dır. Diğerleri de beynelmilel 
ltlındur. Bu hllkfımetıerln, kendilerine şüpheli muhitlere mensup kim
yapılan tazyika mukavemet edemlye. selerdir. Bunlar, milli bir dürüst. 
cck bir vaziyette bulunduktan aşL lüğe sahip olmryan ve bir mer
l~r bir hakikatUr. kezden diğer merkem giden şa. 

Amerika, lnglltere ve Hollanda hll. hıslardır. 
JtQmeUerlnln Hlndlçlnlde ber hangi 1 ----o----
bir arazi lhUraaı bealediklertne IDa.. 
nacak bir klmae, en safdil olanlar a
rasında bile bulunmaz. Bu, böyle ol. 
olduğu gib1 bu hUkilmeUerln Japonya 
için bir tehdit tellkld edilebilecek her 
hangi bir tedbir derpiş eWklerlne f. 
nanacak adam da yoktlll'. 

Bu itibarla Amerika hWctUnetı. .Ja. 

ponyanm müstakbel !iltuhat için bu 
mmtakada tlsler tes!s etmek hususu,. 
na bQyük bir kıymet vermekte oldu
ğunu m~ahede etme": mc::trJrtycUn
c.lc a.ır. 

inhisarlar Vekı1i 
Artvin de 

Artvin, 24 (AA.) - DUn bUl'aya 
gelmff olan gUmr1lk ve 1nhlaarlar ve
kili Raif Karadeniz ve refakatindeki 
sevat geceyi burada geçlrml§ler ve 
ba sabah Hopaya gitml§lerdlr,; 

İııhlsarlar vekD1 buradaki l.katnet.. 
ıerl eanamnda totiln e1dcl1Mle temas-
ti\ lıulunmt:~ V" onların dnek ve l.h.. 
.tiyaçları ile alA.kadar olmuştur. 

Kan~il Ak 
kaybell* 
(BM tara~ 

tebi 1873 de biti~;, 
nümuneler yarat~ 
nesih yazı dersleı-.,.. 
mektebinde SüleyınaJI 
almıştır. 

Kamil Akdik, b1l ~ 
şonra. Fatih rüşdiY . 
ederek burayı lbi · ... 

1 
sırasiyle Dahiliye J'" 

hasebe kalemi bulef 
himme kalemine, J1 
ve nişaru hümayun 
meyYizliğinc tayin_.,. 

Üstadın yazı sjj.IP'"
duyduc'Tu mukaddes ıı 11 
gün g~tikçe artıyor 
madiycn eser üzerinde 
du. 

1884 yılında bat 
bütün inceliklerini 1'• 
harikulMe nümunelef 
lbaşlamıştı. Bu sen~. · 
belerin devam ctti~i.J!.I 
yoruz. I~tc bu tedri5 

son nefesine kadar 1 ESERL:Eft 
"Reisül Hattatin ~ 

dik,, adlı bir tetkik ~ 
den Melek Celii.l üst~ 
eserleri arasında 4~..ıiJ' 
mini tesbit etmekteu 

Bunlar arasında r<'
Mihrn.bı Nebi, :MıS!..ıı 
Mehmet Ali Pacıa C<tJ't.P, 
bfsinde 90 metre uı 
Fetıh. gene Mısırda 
mail !\hanın ailesine 
vapıla.n h"ş türbellill 
)..tısırdn Mahmut !\1tıb 
nm tiirbesi, TopknPI s 
kütüphanenin kitabe~ 
c;ini dairt'.'~inde kit:t ~ 
türbesindeki Abtlil"!ıf 
tarafından söylene~ 
yaret,, manzumec:;in1_!1 1-" 
Konya müzesinde. ~" 
evi şark salonunda. 
kütünhanesinin ırıu 
daha bir c:ok kıy.nıetli 

Almanlar TO 
den asker 

geçirmek iste 
(Bas tarfl~ 1,, 

Bundan başka ;.ı.ııı 
mııhfıUerinde bu mtına= ~ 
pllan bazı telmilılerln 
dikkati celbedecek ın~ 
duğu beyan edilmekte<U.,ı\.· 
!ara göre M. Clodi us. 
mevhum iluı.meli esnas!ll 
kıtalarınm Türkiycden 
temin etmek maksadile 
müza.kacler girişmiştlt~ 
mUznkel'elcr cereyan etli, 
olan iddialar burada tPjııe 
mektedlr. Bertin maııl 
re bu haberi uyduranııır 
maruf bir şahsiyet olı11 ~ 
tifadc ederek mezkfıt eJ 
bir hakikat kokusu vef,ıı 
ntişlerdlr. Tamamile "I' it 
anlaşılan bu haberin bıse 
balonu olduğuna şilP 1 
Londra, bu gibi habertct .
la kendi bazı siyasi ıns ~ 
bir zemin hazırlamak ~ 
Bu suretle İngilizler, 
lerlni du.ı'ıa tabii göste 
zannetmişlerdir. f. 

Londra, 24 (A.A.) ./ 
da dola.şan şayilara göre 
harp dışında kalan ycg{lD:., 
lekeli de, yani Türkiye eJ 
yayı da harbe sürUktelll 
dir. Yakında buntards.Jl 
veya her ikisine blı:cı~. e 
decektir. Bunun srukı JS ~-IA 
se fevkalade illma.ttll' tJf· 
ümit.sizce bir hareket ~ 
bu gihi teşe-bbüslerde ye";,I 
lar kullanmağa haztrıs.ıı>' .ıel 
mektir. Halbuki kiyaset~~ 
için belki de biltiln f~ ~ 
Janmak mecburiyetlfld6 

Rus harbinin neticesfni 
sini icap ettirir. ·~"' 

Şimdi Japonya Hindır...oı 
ultim.atom vermiştir. 
hu memleketi işgal etıJl~ 
leri anlaşılıyor. Bu tak~ 
bir ihtimale karşı h
lunan büvUk Britanya iJB 
ka Japonyaya iınnr haı1' 
lerdir. Rusların hattı 
çok mlihbndir, Rusyazıı:t1 
da.ki deniz, kn.ra. ve hB~ 
Jeri ayn bir teşkiJAt.a ~ 
ayrı il81erf ve fabrik"~ 
Da.ha bundan bir ~ -;,ı11 
Ruslar Japonları fev~...1' 
bir mağlubiyete uğra.~ il'I 

Sovyet ha.va kuvvetl "° 
voetoktadır. Burasr T~ 
]ayca bombaniımn '\ (' 

n.......n ,_, ' • c J6 
muur"'" .. un ~~ J.C ... ~.: U""• ~ 
bir ycrd·r. 
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memuru VMrf' Müftüzade ile Fc. 
rihan Beğh. Oski.idar Gülf Pmha -
tun SQ, No. 13 de ôf!ret"1en TalA.t 
Göksel ile Nüzhet Tak. Beşiktaş 
tnunvay cad. memur Goor.g Sti. 
nitz ile Hamine Ançev, BeşiktM 
Bt-şyrldrrmı ead. No. 33 de subay 
A. Cevat GUlteldn ile R~ye 
Çok.ser.en. Abdurrahman F~ ile 
HaticP Tutat. Beşikla.13 Muradiy~ 
Kal~ı 80. No. 12 de sıvacı Sadi 
Kolu bilkiilmez ile SChcr Ilel'i Ali 
Vardar ile Ümmiye Vardar. 

tavsjyede bulunuyor. 

~14'?inizdeki p~ranın. Ame· 
il( ~ıl~onerin oğluna verdıği 

>.anıı ay~cn daha az olduğ-u. 
dı ıı' etrnıyorum .. dedı. Haydi 
~,~z de caddeye ınin, etrafı. 

ıı \·e ~en eşyE.yı ~1 'lce tetkik 
d ~ ~narın ı-.-ır,. si \'asıta· 

t eq1~ "'ın olabileceğinizi tak. 
~ ·.Sonra gelip tekrar bı>_ 

llj ·er c~Ursünüz 
l'i'I Sen Silven. Judi Olperın 

~ ~ fazld ı:-h0rnmivet ver • 
~! lQ. sene müddetle Teodor 

· ıı b \'anında \ aşan11co oldu· 
~'t!J. t h ~ kadınrn a efendi ivle 

~ nıyette 0ldulhınn görun. 
~ etlere du,, ~emh~ti. 
~~~:ı nutuk Teodora bede. 
i'ıııı f• .an bu '.ndının da üc:ta. 
'~ . )trınrle bir mahluk oldu· 
~ ~ nn .-.c::nc kafi j!elmiı:ıti. 

bir şey göremiyprdu. Bir spor 
kulübünün ikinci katında bir kn· 
dm yarı ~ı.plak vaziyette Piye.. 
rin ismini !bilmediği bir zayıflat. 
ma makinesinin üzerine çıkını., 
elleriyle, 'kol'ariyle hareketler 
•apıyor \ e yolcuların nazarlarını 

hem ma'kine ve hem de l:rplak 
Yücudu Ü?.erin'3e topluyorou. Ni. 
haret cadded ki diğer mağaza. 
!ardan lbir çiçekçi dükkan, vitri. 
nine grafikler koyan ve nihavct, 
gunün birinde hepimiun hu dün. 
·adan yolı-u olacnğımızı ihtar 

eden bir sigorta şiı-keti na1.:.r.rı 
dikkatini celbetti. 

Piyer Sen Sih-en <'vvcla mu. 
kavemet edemediP,'i bir cnzibcnin 
tesiri altında çıu1alt J::dmı f'a'·. 
retti. sonra çiçeklere \'<" .gı a ~·k
lere baktı. 

( /)e1ırımı t'(JT) 

Maı;ka 'faşl:k Nuribey a.partuna 
nı No. 21 de kapm Mustafa lmaın 
oğlu ile J<'atma Ze-hra. 
BP)ktaş .Alfunsağa Veli ef. so. 

No, H usıa Halı! Topçu ile Fatma 
Güzelto11ya. Ortaköy Yeni malı. 
Gümru so. No. 4"6 da mnkinıst lb· 
rnhim GeHr ile Sab ha Suyaba.tuge. 
Ortııkö •df' Kııttap Bekir ı.:;uU!'ltfin 
ıle Me~"'ıa Veli.. Tütiln amelesi ls
nı il 'l tlncın ile tütlin amelesi F'ah
ri) e ~nl.ı.r. Beşiktaş Abbasağa K.ı. 
s::ıp so. No. 30 da berber Saüihnt
tin Prırlak iJo Ve.sJJe Boz:ınt. B:· 
fikt.aıı I\öyirinde memul' Huseyın 
Ti" \•Gk Şenol le Ha tice Sağnk. 

~; t:en Sılven (;lotenburg 
~ ı• li11r> r1kt~. dolac:mıvn bnş. 
~ eı uz h .. ll'·ırn kış ak am. 

{' birivcli. 'ı ;bırhı bir in· Mü1js)en L.'1.SZlo Zsnmoolti ile 
~ f ır trıemleoketı. bir ""'hl ı FA"A:ıır Fidan.kök. Ee. ıkttı.'i Alura -
~ llJ O ara c zivııt"t cttı•ı z. 25 1 1041 <! ~e Altın so. No. 1 de kasap Mu.s 

tiıır 0 '·i"ll;n kıı:: olnıa~ı daha • · OJ tn.fo Benıet ile Zelih:ı Ö<:al. Beşık-
a .. ~inkti bu fi<.' ı' le ılk d _ ;.s..ı J!arlf ııı.oo fkt1~ııt to. KôY:..('i Kovacı Ifarabet Bozac•-

u en '1-ı ' l r l '" ı cv·i· P''"<:·••ar ~ııtl yn.n ilc
0

!!.r~>nn B n ıy.ı.n, Bl'şi taş 
1 \ hrle 1:, n a..rı her •.~s i.j.ım ı:ı ı.; .•11111~ T .. rvii. )C nar·r so. ?:o. 41 de mo.· 

b,, rıı1 n \ her •aattcn crıh:ı .00 lfaflf • ll'U""Iİ kir'~t Cemil 1' t !i ik Cemile Kut-
~td rll'r. ıı:ın;::ıl r ıo t• \l•n-. ı lu, Bt><µlt n1ı Ihlamur 'u hçıvan ~\li 

bcı~ ı'c verl• ~rıı"I en ca. ı:ı no r \in o; ıııtı 19 ı; ıtnrrı J' nı ıle I<'ntmn DUr.. Beşikl.a..'i Yr. 
~ ıanı.,ndrr. C'ı ~1'1i l') ı saat ı" .. • •1117ıJ,. """ t'ri · ı. rrlı Ho<:ta.n so. No. 31 dl' ·""i 
~ ın 01•\uoma "at . , ' ~"'lll" ı2 Ji , jan" .rn l 'i 1;., 1 0 .Adıl K<ı\" ile Cııhidc Buzlu en. Be· 

~ ~~~ 1<< "' ri'le C'r' ,..., 7' "nt 13 11 ,ı ı: ırı .... 11, 1•1 ,.1r.,i ı:1 ktf<; Ci• !l.l'"'lÖma mııh. Atlı P.o. 
•1 lfpı ri"I ten'' la '111\tl b"'"· .ırJ,ıl r :zo.~; ~ •-. • ·o. 25 de tın alı .n Sava ıle Bchi)"' 

"a"n-:ınd•t. ııı.ı·, horı~ıı. ,,nı.ıf.ıı· Örslli. 
• '\i\.,ı r r ?:t""' rrl:ı ı:::ı ııroı;m.rıı ~ 1 'l" ....... , B" ıkla.'! t.rıuPvny cnd. No, J34 

, 
0 ~nu "'<'l "~t e ~i ı 'h"ir. 18 o:ı J"n 1 <'',ti J'nk' 1,.1i d • m mur f'ih'lt Kökyalı ile I<"atma 
tın ıc:ımt ı "1i ıs.sr :\1 •111 t<ct ., 1 , 0 1 .. ,.. il ' '"'•İi. Be.cı'kta • İmaıın.de ao. No. 

~ ~ ı hnt"" 0ı,,,, \.ı,.,,. Ci9 da tar;r AH l'~lmns ile Slihe,ıa .. ~a 1 •· " l"'•t ısı 2 :.ıı:ı ... •I ·ıı 
tı ıl( h;ı""Y'ı'vn b ı. '""""' Alt ar. Beşik tacı A bbasağa Se1iıml le ı il! ıo "'in-.: • rı ... -•nı~r 

a .e ktrikllr h t f bir !'l
0

S ta. ımıırtl'tl .l~ 30 \jan" o. Xo, 19 da ımbay Rcmr. Gö1t0ı:;-
\J" kanhnır \E' o ırnm:ın lu ıle Sü\•l'vdo GökçP. &.şıkta§ 

itrirler fla' '!{i in :ını ı--ı. ı \"i. e7.nde ııpor cad. No. 135 de o-
taıı rJ:sint> l'Circr. 

1

--------------., dac.ı Nur·~ ı5utluha ile Zikri) e T!· 
ı a ı ıkh ~or ·m caLi'l~c~·11e ııı;;: Cuma '1Cum9rte ınur. Ort.ııkoy Portakal yokuşu N. 

?>.._' l:- ı ~r.dd~l< re dalanlar 2 T · ı 27 de tlU.'ir Ali 1.ilin<'et füşh il('> Nc-
~~ı arnı ada etrafında döner, > 5 em. 26 f e'l1. 1 cıbc f"ovhı. Beşiktag ı-por cadd i 
'"' r ı- l No. 3 de talebe Zeki Krı lı ile Ni. ~: ~ aynı yerden birknc; de. <l'. E 
~ .... -:-ter, bun•·'l lizc"rine ba.ş. l'Nn.{ıhır so :"ı•cb: 1 m t ,rer. 
lltı~,~,- e · ....._ r Hıur: ~ı Hızır. 82 Bı- ikt~ Rpor caddesi No. 10 da 
il..~ rı gormt-k 1 \esiyle yan l'l .... •r .Alı t gtıın llC" Betül Boy-
~ ~ saparlarsa da gene dola. 

hah 'Yere,.,. b' 'arını linin. \akılm• \ia,.:ıtı ıı.unı ,,. .. .,, !:!.'~" _8_:ı_1·------------
~ td et ederler. tııım·~ıı 
'lıanenbirp insanın burm.ın1 
l':a it ke"'<in bir koku bir e . I 

?lı-usu vey;,ıh t bır rad' o· 
~~liiltulü sesı. ınc:nna licÜn.1 sa olarak aym ıtrıvat ma. 
i(!, Veye;}, ıt ayn. ı ..tdV(l(". < • 

~~ ~ ge ... t· ğı•ıi h~mıatır İl'. 
!.atı:~ d, \•\la~!'} t'O kendıc;ı· 
~ lQılt bır abidcn!ı. öniin~e 
au· 
~u abıde muhakkak şehrin en 
~: bkeb çirkin abide idir. Çün
~lllıt U abideyi ('Ok eskiden 
.:'tlı-a Ma. mecmualarda, hatta 
~~ll Ci ın dive bastırılmı kart 
~l ar da ~öımfu uzdur. Bu 

~dıer SOzde o $clırin h ısusi. 
ichı'_r. ~ clıır bu 0

lbidc ıle hatır. 
,.·'Qe a'kat muhakkak ki bu gibi 
tltİ!\ ~rle hatıralanan şehrin en 
~~~ leridir. 

Q lıtıa. 9"-hı i ''Eyfel kulesi., ile 
ttı~nır, Nis şehri nlıtımı, 

't-\'lık 1 d küçük işinı yapan 
C10tehe~ keliyle hatırlanır. 
~ nburt?:'un belli başlı cad· 
~:llr \880 uslubu sarayıarla do. 
:~i~ nsan eğlenmek ve malze. 

İb\ı Ço\ ucuz zamanında inşa 
~''1 <>lan bu sarayları yapan 
Uıı tıı. ar da sanatın, ri. müm 
l'~lte'bc ağn ve cok işleme. 
I' ~i akta olduğuna inanmr. 
~ biİ Sa.rayların her biri asır!,· 
. ~r bi e Yıprandıramıyacağı bi. 
tıı tıı.na olarak inşa edilmiş. 
~ l(:tiltCSeksine gelince, doğrusu 
k f .bakımından takma bı. 
~ ~'?ı rnunta1.am olduklarını 

1) ~ıl' 1ın etmek lazım· 
~r ~ Silven aı tık ,luclı 

~\.! rı Söuerini pek dfüılinmü. 
~k F'akat her §eyden istifade 
~l!!d.i~aı ~ k~anı::1a.~ ~~nkkmda 
1 .. :~ ~a Sözlerı ~unuyor. ya. 
'"I !!d.yaş benimsivO'l', kendine 
~lh 'Y?rdu. · 
~ ltı akıka b.u dü<;iinuşler h" • 
ı l'l~~Yyen şekilleriyle aklına 
~ 1~0rdu ama, bu şekli bu. 
~~kadar esas itibarivle te. 

!tın . PGk sempatik. ~k akla 
~~et ~oruy0r ve her • "yden bir 
~_çıkarmak arzusunu tam 
~~~\'le ic·indc duyuvordu· 

'11 ze t ~eden istifade edet.-ek. 
~tr ngın o1acaktı? .. 

~ r· afındaki eşyavı ~özden illi bap~u ! l<adınlarm etekle. 
le ~ arına geçirecek bir süı'. 
"ı-ı..ı~n mdc.n otomobillerden. 

ar us.kestane satan bir iki 
tıcıdan başka etrafında 

() ... 
ıı.ıııdı 

ı.~nı 
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G.:.O 

ııı.20 

lf.n 
ı;;o.s:.: 

21.:;; 
lt4~ 

9.18 

4.18 
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Acele satılık Arsa 
K'l rtaJ M.ııllcpcıw1de Kuru<;eşme 

Mevkılnr:e Bn~dat crıddrslnde 2 de.it!. 
ka tıı .. ~afed" 544 metre murabbaı or· 
a. ac..ıe olanı\'; satılrktır Tallpler-.n 

Vakrt ı;azett>aınd Adnar e:vcimlğe 

mUracııııtlerL 

Ali! snnlann en giJzcliydin. San\a. ka
MPktubunu aldım. (Gel, diyol'- çan cluru bir beyazlığın vardı, Bır 

ı::un, en seri maıta ile gel. Senden erkeğ'n bu ko.dar beynz ola.cağ nı 
ayrı olmak hayatımı durduracak o zamana kadar düşUnmcmiştim 
kadar ağrr gel'yor bana). Bu mu- bile. Biraz zayrf ve biraz uzun yU· 
hnkknk böyledir Ali. çünkü brn . ıün, çıkık elmacık kemlklerın ve 
d" senden uzakta iken e~ruıuz blr ıcerıyc doğru ba.ttk iri y~il s-Ciz
acı içinde kaldığımı, hcrgeyl kay- leriıılP ilk bakl;'}ta ıbclki güzel de· 
bettiğimi sanryorum, Fnkat. bii· ğildin. Fakrıt o kadar fevkalade 
tün bunlara rnğmcn gelmiycce- bir duruşun vardı lti, unki düı::,•n
ğim, biliyorum iti mektubumu de- ya seni sevmek için yaratılm151m 
ğil beni be>kliyol"sun, knpının ar- g~bi geldi ıbana. O dakikada seni 
kn~:nn iki çİ'lii gibi çakıln''!'i "~ıl sevdim, seviyordum, se\•ecegim. 
gözlerini göılivor gihıyim, a.na Kafnm dur'llla yüret:'im susan.o. ka· 
bu çok se\•diğim gö1.!er beyhude dar bu his lböyle dolu d 1.:rgin akıp 
yoruluyor. Getmlyeeeğim Ali, ha· gidecek. 
yır gelr!m iyeceğirn. Evli idin; karın, çocuklıırm son-

gabn.htanberi kafo.m. zavallı yU- rn da nlln hayıı.tınt küı;Uk bir ka
reğimi nldatmnkla mes~l. h .. fam riın irın feda cdemiyecek kadar 
fena bir esirci gibi k:ılbimP. dur-· mühim içtimai m.evkiln vardı. 
madan kamçrsını indiriyor: Gitmi. Evveli çok rztıra.p çektim. Se
yC<'eks'n. gitml:,:eceksin. gitmiye· nln için her deliliği yaprnağo hn· 
ceksln. zırdun. lyi bir dosttWl, kimses'7. 
Hayır gLtmiyeceğim. gelemiye- baannı göğsune da.yayabilirdlm. 

~l'jfm Ali. Bu bal sana çok ağır Himayeci, dost, sevgili bakışlann 
gelecek. Benden, delişmen hoppa vardı. Yuvamttı ayda kunnustun. 
daha doğrugu biraz çılgın küciik Yer yüzünün dedikodulıırı bu nu
kadmdan bu kadar ciddi bu kadar rani ışık mınt.nk sme. yetiıj0ıni:yor· 
bilkülmez bir mektup Rf'.ni şaşırt.il- du. Sen 00.Şka bir evin erkeği idin. 
eak. Dın. nhlıik, kanun, her §ey seni o 

Darılma bana Ali, her şeye ta· evdeki 'kadm2. bağlıyordu. lçtim:ıi 
ho.mmül ederim. fakat bana. kı· mü~yyideler mevcudiyetimize ve 
nlmann n~hl... • onun yarattığı havaya müesrurdlr. 

lık tanL~lığmuz günü diL;ün: Vn ;..."'blemiz ... 
Ben kimsesiz, biro.z zavallı biraz Kalbin benimdi ve ben bu ka
hırçm küçük bir iruwıdilll. Sen dar iyi bir adamm kalbinin sahlbi 
me;}hur. güzel, kocaman bir adam· olduğum için eonsuz lbir gunır du· 
dm. Enli fakat hafif OOkük omuz· )'Uyordum. 
lnrm uzun iboyuna. başka bir Jıey- Mesuttuk. ynlnız ıkaldığmıız ge-
bet başka bir g{lıellik veriyordu. ccler. sen yorulan başım dizime 

Bir gün iheyecsnlı ibir spor maçı koyardm ve ben bu altın demet 
seyrederken aerıi lbana takdim et· içinde her f."'Ün biraz daha çoğa
mişlerdi. Bir yabancı ile laru§mak lan aklan ,gillerelt sa.yaro m. Ba
~in %~vkli bir oyunu brrakm:ık 1.an ben ağrıyan kafamı göğsüne 
beni kızdırmış, bu mün sd>etmili- dayardım seıı usun parmaklı iri 
ği yapan arkada~ı 8.7.arlamalc için eDerinle saçmu cqardm, O zaman 
dönünce; senin gözlerinle karşı. ben .gijuerimi kapa.rdmı, konuşur
l~tnn. O gU.nii, ııeni ve benim dun! Kalın haklın sesin '.kulağmıa 
hislerhnl tahlil edemem. Yalnız · isftiltnemiv ibir mu.aiki tesiri ya· 
sen o zruna.na kadar gö~ in- perdı,. kendimi dtn adsmlumm 

yarı ....... rı 
Bu haftaki koşularda da sürpriz beklenebilir 

Üçlü bahiste yapılan tadilat atların görülerek 
nanmasını temin edecek tir 

At yarı~larının iiçüncü luıfta 
koç.ulan önumlizdeki pa r Velie
fendi koou m halllııdc ~ apı .<ıcak· 
tır. Bu hafta o.lt.ı ya ş oldubu 

1 iç.in k~ular 15.30 da. başlıyacak
t..r. Geçen hafta ~üyük sürpıizlcr
le nPticenen yar113lann meraklılar 
lu:crindcki bmıktığı hcyecnn ma 
lumdur. Bu pa1.nr dn bilhassa 4, 5 
ve fi ('I ko;ıularm sü91,~izle ıretice 
lcpmesi muhtemeldir .. 
Diğer Ulraftan alakadarlar tn· 

r afmdan Uçlli bahiste atların gô
I .ılerek oyrıuıması ıçin J eni bır 
şekil iıhtln.-; edilmiştir. Oyun eklı 
şudur: 

Y ııı ~ apıl n üchi bahis gıı:;e
h rındc iıçlli bahsin illr yanı:;ı bnş
l::ı.mnzdan evvel ) l.nu.ca tıu ynrı
(ja gh'en atlar ı bileUcri alelade 
mtişturek b!ihiste oldul:'ll gibi sa· 
ulııcnktır. Fara.zn bıı yıırıştn 3 ve 
6 numaralı o.Unr Uzerine ovnadı
nız ve 5 numnı ah nl da blrin<~i ol
du. Beş numaı a için aldığınız bıle
ti üdıi bahsin ikinci koşusu ba.5ln
mazdan evvel bu koşunun fn\crlsi 
olarak t.nsarln.dığnuz 3 numarnlı 
atın bıleti ile yine iiclU :bahis gi· 
9cslnden tebdıl edccekslr.lı. lklneı 
yarışta da 3 nwno.ra kazandı. 

Bu üç ııumamlr bileti ve) a bl
letieı ı t..kro.r üçltı bah~ gıı.; ~ ·ı· 

den son yon. ta üçlü balısın fa
vori.si ohrak seçtiği!liz atın bil ti 
il" tebdil edeceksiniz. Bu at fara
za üçliiı• ·., son ko usunun 4 numa· 
rnh atıdır ve bu at da lliriııc•lığı 
kazannııştlr. Bu ekildc siz de üç. 
lü bahsi bulınue olursunuz. Bu tje
kıldc oyna.nan üçlü bahisto e.küri 
var<l·r. 

Bu hafta il<: ikili, ikı çifte, biı 
de üçlii bahis vardır. 

1kıli ha.hisler: 2-4-6 mcı ko
flulnr lizcrindedir. 

Çift,, bahis: 2--3, 4--5 ıncı ko
şulıu arasındadır. 

Üçlü bahı.s: 4-5-6 net kO§U· 
1 r lızcrindedir. 
Koşulann pmgı am ve tahminle-

rini a§agıda bulacaluımız: 
J\iıinei lrnşıı : (('ı()nk bayırı ko· 
~U~U) 
Uç ve da.ha yukarı yaştaki yQrlı 

yo.rım kan lngiliz at ve kınraklnnı 
mahsus. Mcsatesi :1600 snetrc, ik
ramiyesi 620 lira. 

1 - Poyrnz ı P. Hulim) sıklet 
62, r.okey Davut. 

2 - Heves c S. Karaosman) sık 

Jet 5;), cokey Mustafa. 
::: - F.lhan (P. Halim) sık'ct 

51,fi cokey Horvart. 
Oç yarım kanın glrcliğı bu koşu

da favori prens Halimin Poyra· 
zıdır. 
• ikiııd J,o u: (Satı~ 1.0}U'>U) 

Üç Ya.§mdaki saf an Arap er· 
Kek ve di İ tarlara mcıhSUS. fkrıı
miy 190 liJ'a, mesafesi 1400 
m"tre. 

1 - Süleyk (Sedat Börtecan) 
sıklet 60, col:ey Mahmut. 

2 - Kuruş (S. Karaosman) stk
lot 60. cokey Mecit. 

3 - GUlg~ (Fahri Atlı) sıklet 
j~.5. cokcv Abdullah. 

Bu ko:mnıın fnvorhii SUieyktir. 
rıdlncii ko ıı: < Cr.ntllıııen iiosıı. 
... u). 

Üç ve dnhn yukarı yuşta 1ngi • 
111. nt ve kısraklara mahsus, me
safesi 2000 m"h'e, ikramiyesi 310 
lira. 

J - Mis (F. Atlı) Btklet 70,5. 
biniei Salt Akson. 

2 - Ruva (S. Ka.roo6l?lan) sık
let 6!1, b1ııic.i Dr. Se.ferof. 

3 - Mimoza (H. Eray) siklet 
ll3.5 binici A. Atçı. 

Yine 3 atm iştirak ettiği bu 
kosııdo f'n mUhim rol biırlcidedir. 
Bu yarışın normal enrtlar altında 
Abdurrnhman Atçının bindiği Mi
mOZA tıırnfındruı kazanılması muh
t<'m l 'ir. 

Döı düncü kcısu: (Handikap) 
Döı ı \.'C daha yuknn ya§tnlci ha· 

!ıs kan Arnp ol ve kısraklara malı. 
sustur. lknımlvesl 300 Ura, mc-, . 
&a.fesı 1800 metre. 

1 - Mlhriilcan (Sait Akson) 
sıklet 59, cokey Do.vut. 

2 - Simri ( A. KüçU'k) sıklnt 
5G cokey Ahmet. 

3 - Sevim vııı (M. Turgut) 
sıklet 54, cokey Abdullah, 

4 - Işık (N. Temizer) sıklet 
53. cokey K. Abdullah, 

5 - Budak (A. Erturha.n) sık
let 51, cokey Mecil. 

6 - Karakuş (H • .Mutlu) sıklet 
50, ookey Yakup, 

7 - Kısmet (Muzaffer sıklet 
48, cokey F.ilips. 

GOnün en mühim sürprizli koşu
larından biri olması muhtemel o· 
lan yedi saf kan Arap atının i;;ti
rak ettiği bu handik0 !' ço'lt heye
canlı olncnkbr. Norm.n.l Mmal'lmda 
olnn bir Mil.rüka.n ml1"tesnn di\rer 

atlnr aşağı yukan Pynı kuv\'ette
d rler. Hiç şüpheyok ki DavuT 
ıdihı ülcanla bu yarıı ı vurmağ:ı 
çalışncaktıı. fı'nvori Mihrillca.ndır. 
l<'akat diğer avnı kuvvet ntllU"de.n 
blrinin bir sürpriz yapması da her 
an bel:lencbıllr. 

ile nci lm,,-u : 
Üç \'e daha yukarı yaşta saf kan 

İngiliz o.t ve .kısraklara mahsus. 
lkrvmyesl 390 lira. mesa.fcsi: 
1800 metre, 

l - Karanfil lA. Atman) srk
lct 6 , cokey Fillps. 

2 - Da.ndl (H. Alak\16) sıklet 
63 cokey Bayrnm. 

3 - Konili;arj (Dr. Seferof) 
sıklet 62, cok<'y Yula. 

4 - Gonca (A. Atman) sıklet 
59,5 cokey Şandol" . 

5 - Yntnğnn (S. Kıu-a0&nan) 
sıklet 54, okey .Mustafa. 

6 - A. P ... ro (P. Halim) sık· 

Jet 52, <..'Okey Horvant. 
Hiç şüphe yo;k kl c.n heyecanlı 

yarır;lardnn biri.si de bu altı saf 
kan ve blrlblrine müsavi kuvvette 
lngiliz atları arasında geçecektir. 
Burada en büyük çekişme Ka.ran
fll ve Dandi a:rtlSID.da olacaktır. 
l<'avoriler Dandi ve Karanfildir. 

Altıncı ko,u: 
tkı ynşındn.kl yerli saf kan İn· 

giliz erKck ve dişi taylara ma.lı
sus, mesafesi 1000 metre, Jkrarni
yesi 500 lirn. 

l - Karabiber (A. Atman) sık 
Jet 57, cokev Filips. 

2 - Deınot (F. ~rmsaroğlu) 
rırklet 53,5 c.Ok.ey Bayram. 

3 - Gongadin (F. Atlı) sıklet. 
53,5 Ahmet, 

4 - Buket (F. Slınearoğlu) ark 
let 51,5 ookey Horvart. 

Bu dört tayı da ild haftadn- gör
dük. içlerinde en göz alan ta.ylal 
Karabiber ve Gon~dir. Favo
ri de bunlardır. Fnkat bu Hd ta
yuı çekişmesinden istifade ederek 
Buket aradan fırlarsa belki bir 
sUrpriz yapa;bılir. 

Mük J lefler bisiklet 
müsabakası saa t i değişti 

J tanbul bölge81 bi lklet. ajanlı· 
~.,ndan : 

27. 7. 94.l pazar günü sabahı 
milkelleflere mahsus olmak üzere 
9,30 d3. yapıla.cağJ evvelce ilin o
lııruı.n vn.rnışa görmen lüzum ~e
rine ağleden sonra saat 15,30 da 

Aşktan daha kuvvetli '""'"".ocağ>teb!lğo!unUT. 
-RADV0-Yazan: FERiDE 

tarif ett ği cennette zannederdim. 
Mcsuttuk, fakat blr gün hükumet 
seni mühim bir i için uza.klara 
:,;olla.dı, 6 ay kadar orada kaln.cnk
hn, ~Jcnirn de seninle gelmeme im· . 
kan yoıttu. Kar ve kı vardı. Ta
kip edeceğin j.c;ler karışıktı. Yalnız 
gittin. Ama'trenin giderken saklı· 
~ .mndığm yaşlar teessüriinün u • 
fak olmadığını anln.tryordu. 

Gittin ... Bir an kendimi sonsuz 
bir boı luk i<:inde buldum, Blr şey 
göremiyordum. bir sey duya.mı. 

yordum. lnsann C§ olan büllin his
lerimi götürmü ·tün. Bu hal ilk 
mektubunu nlruuı ko.dar devrun el
tı, sonra a.hşun . Çok sık yazıyor
dun, her gece telefonla konuşu
yorduk. Kilonıekclcr ardından gı>. 
lwı kısık ses :bana., dUnyaum en 
l>ilyük saadetini temin ediyordu. 

Arlık gelecektin. Ancak bir ay
lık iş.in kalm..~'l;tı :ki eon meltlubunu 
aldım. Ru mektup kan~rk ve is)aıı 
kfır lbir üade ile ynzılmıŞJ: (Da
yanamıyorıun, diyordun maddi, 
manevi ihiç bir a.lfı:kıı.m oimıynn bır 
kadınla aynı dam altrrui:- yaşama· 
yn. mecbur edilmek, bütün varhf'ı. 
mın güneşi olan senden ayn ol
mak beni bitiri~or. Saadetimizi 
ukala vf'J.ZU kanunların, aptal ah
lAkçılarm şatnfatlı cümlelerine fö· 
da edemem. Avukn.tmuı lazım ge
len to.llmntı verdim. Karımdan ay
nhyorunı. Hemen gel). 

Mektubun eıvveia beni sevindir. 
di. O kadar sevindim ki deli ol· 
"'!1nlctan korktum. Hemen eşyamı 
hazırladım, tık oost.a ile gel;:CL k
tim. Fnkat ... 

Şe>föriı istasyona yollanrnıtm1. 

Şapkamı giydim, çant.alnrmıı ÇO· 

cuklar , l'ab:ı.ya. taşnnışlardı. Me· 
auttum. Hepeile vedalaştmı, Gaz 
basbm, sana geliyon:lum. 

Bll":ız sonra garda idim. Şofôr 
itila ortalarda yoktu. Otomol ilı 
dvdut.tum, lbekliyoroum. Bird n 

OZPAY 
kana.penin üatilnde sarı, eski w~ 
yırtık bir gazete gözüme ili§U. 
Her !halde bir paket kağıdı ola· 
cn.ktı. Can :;tkmtrsı ile, elime al
ma.dan şöyle bir bakayım dedim. 
Yazılan bile pek iyi seçilmiyorou. 
Fa.kat birden ibir resim gozumc 
ilişti. Bu sendin, hasır bir iskem
lcdo oturuyordun. Otünde :keten 
bir etlt..sc vnrd.I. 13-14 yaaında 
kUçük bir l:tt kucağınn. otunnuş 
ve başmı senin omuzua ynslamı:ş
tı, gillüyordu. Rnhat, mesut fU· 
tursuz bir gillfiştil bu. 

Sen dı> gülüyordun. Başbnşa ver 
misliniz. Kızın ne kadar çok sa.na 
benziyOl' Ali. 

1 
Birden dlif?ün<lüm, bC'n bu çocu

ğun ve anne~inin yerini gaspctmc
ğe geliyordum. 

'Kızın lıer hnlde 6İındi büyiı.mü!] 
olncnkt·r. Genç kızlar çok hassas 
olurlar. Seni k:ıybedi.<;i, gözleri sa
nn. çok benze\•cn bu genç krzı deh· 
~Ptli sarsacaktı. 

Bc.ı babamı pek ll7 hatırlarım. 
Bır g\111 siyah knlfıak ve palto gıy 
mf.ş olarak odrıma gelmlşti. Beni 
oyum mdan kaldırarak aynaya gö
tiirmiJl'tU. Ben, tıpkı Eenin kır.m 

gibi lY.ı..-;ımı bnbamm omuzwıa da
yamı." ve ona nynndan gUlmü:ştüm. 
Birden baham a\•run·a nrka.c:t'11 dön 
milş ve kuvvetıİ koİlıırilo beni göğ 
silndo o kadar hızh sıknm;tı ki, ne
fcsinı duruu zannetmiştim. Ba • 
tw.m beni dsdunm kollarına hıra • 
lurken hil.lil tınutamndı'rım gaMp, 
kırık titrek b!r sesle: - Ona iyi 
hak dndı, deml<:!J. 

B•r dah:ı. babamı hiç görmedim. 
Babamı çok n:ı: tanıdığım halde, 

bn:basızlıi;m ur.ısım iyi bilirim. O 
kadar ıztJrnp verir rCi hel' ıns:uı, 
hele senin çocuğun yru:;takıler bu
na tahammül C1dcmczuer. 

Di.lşündüm Ali! 
~·mdİ\•p kadar !ılı' acı g()rmeyeıı 

bır küçük kw incitm ğe haklmn 

120 Liradan l 00 Liraya 
kadar 

N.ndyo mıü..-!.ııo ve parçalan a1J;7o
nız.. Bozuk, hurda, veyahut pmq.. 
tıaııece mllhürlU, torba içinde dahi 
olsa. Açık adru ve tafBU.t.Uı melı.. I 

tupııı gazetemizde Sear 
reınzioo ya.muz. 

Yeııl Öğrctmenlerimlmen 

OKOl"E KÖPRCLtt 

ile teğmenlerlml7.den 
~'INAMF.T'Tt, ERO'l..GE N 

n~nclıl&r. 

y<!ni nişanlılan ve ailelerini 
tebrik ederiz . 

yok. Biliyorum (Ya b"ni) diye . 
ceksin. Biz Ali. kızma ıtia'bctle a. 
tallı bir çok tecrilbeler gcçirmi 
izdlr. Bu kilçilğe nisbetle yaşlı. 

)',ı:, acı çekmcs.ni biliriz. 

Halbuki o çocuktur. Ne ecnb 
hissiyatnı, ne lx"ırum lıayatnn ne 
de ikim.izin ha.rikulfuie gilzel ~lı: 
küçilğiln öm:rünü karartmamalı 
Sen onun küçük dUnyasmm mum 
1>un. Bu mumu ü'flcmeğe çoeıığı. 
knra.nbkta bırnkme.ğa hakkımrz 
yok, 

* * * 
Şoförü beklemeden gt-ri dön-

düm. Odnmdayrm. Dışarıda soğu'k 
camlıı.rda buğu vaı. Yruuın ba.şnn 
erin old•ığunu tahmin ettiğim ca

ma dayamak istiyorum. 
Bilivorum ki ibu mektup sana 

epey ıztırap verecek, yalv&nmn 
Mna beni n.ffet Ali. V~ eğer acın 
seni rahatsız edecek Jmdar ~o· 
!ursa kızrnı dizine .oturt, g&deriııc 
bak. Onun t~17! ve balıtlVM' g&. 
l r· bE'ni unutt.uraı.:.ak kadar gü· 
zeldir. 



'. :U1' 25 TEMMUZ 19U 

Y en i ve Cazip 

BiR PUDRA 
Ell:o;AL lZ GÜZELLlKTE 
BİR TES TE:\tlS EDER 

Bu pudra yeni "Havaıandırma .. 
usulU sayesinde on defa daha ince ve 
ı;ayrt mer'i olduğundan cllt için ga
yet pratiktir. Ve cildin -makyajlı de. 
gil- tabll manzarasını temin eder, 
yağmurlu, rüzgı\rlı havalard;ı bile btl
tUn gün sabit kalır. 

En sıcak d~ salonJnrmda bile ar. 
tık parlak blr buruna tesadUt edil. 
mez.. ÇUnkU terkibinde husus! bir 
uaul dairesinde kanştırıımış ••Krema 
K8pllg11,, vardır. Bu pudranın blr 
Fransız güzellik mUtehasmsı tarafın
dan icat edllen ve Parlste pek ziyade 
rağbet bulan on muhtelif rengi var. 
dır. En iyi cins olan TOKALON pud.. 
rumı tecrübe edlnlz ve yüzllnUzUn 
nuıı aehhar ve ca.zip bir manzara 
ke3bett.lğinl görünıtınll.z. 

KAYIPLAR \ __________ / 
Em!DönU yabancı askerlik §Ubcsin. 

den aldığmı askerlik tezkeremi zayi 
eWm. Ye.nl8inl aııı.cağnndan eskLsinln 
hUkmU yoktur. 

UleU Ordu caddesi 2110 numaralı 
kahvenin üzerindeki odada 329 
dotumJu l lA§lm oğlu MU!tafa 
Ozaoy. (~O) 

*** 
16.7.941 tarihinde K. 2. Al. 65. TB. 

2, BL. 1 den aldtğnn terh.f.<ı tezkerem.. 
le nutusum za.yl oldu. Ycnlsinl alaca. 
ğnndan esklalnln bükümleri yoktur. 

Amn oğlu V4Jcih Karçel SlS IU. 
(36662) 

Beelkta§ Sulh lcra Memurluğundan: 
9U/1501 
Bir alacağın temin isWası lı;ln tallı. 

tı hacze almıp paraya çevrflm~l.ne 

karar verilen Demir boru, çelik çu. 
buk, büyük mengene tagıUıı \"e eski 
kanape ve sandık !Cinde demirci alttı 
ve edevatı ve sair c,,yanm 6.8.941 ta
lihine müsadif Çarp.mba gUnU saat 
9 dan saat 11 e kadar Bc§lktn.§ta Or. 
ta bahçe caddesi Şair Leyla. ııokak 37 
No.Iı dUkkAn önünde rratııacaktır. 

Muhammen kıymotlnln yUzde 75 ini 
bulmadığı takdlrdo ikinci arttırması 
H.8.941 tarlhJne mUsadlf Perşembe 
gUnU aynı yer ve aynı saatte en çok 
arttırana ihalesi icra edllecektlr. Ta. 
Uplerin ycvmü mezkQr ve saatte ma
hallinde hazır bulundurulacak me. 
muruna müracaat eyh!mcleri ıııı.n 

olunur. (36661) 

Birinci sınıl 
mütehassıs doktor 

NURt BELLER 
sn.'tR ve RUH HASTALIKl.ARI 

Ankara Oııddetıl No. '7l 
Muayene ıınntıerl: ili tf'1l itibaren 

Sahibi: ASIM US 
BasTldrğı ver: V AKIT Mat1;nn . .,. 
Urourrı .,Mrlvat ı idare eden: 

'?,.Pfi'k A hmP1 ~P'l'""""'1 

as 

Saraçhane B~ında 
PARK StNEMASI 

BlltlJl<ot l~İLl\I 

Allahın Cenneti 
tKlNC't HDJ 

.'-aragöz ( Kış Gecesi) 

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

Tnrz:ın yamyamlar arasında, 2.5 
kıs m birden. 2 - Kara kedi, 3 -
Komedi. 
~ 

R asit Rıza T iyatrosu 
Bu Akı:ıım Şenyolda: 

- \ "elinin Çocuğu - Komedi ıs Perde 
l'llrın akşam Altmtepede: 

- Bobstil - Komedi (S) Pcrdl! 
HALlDE P l ::>KIN birlikte. 

----<>-
Kıı ımp:ı.ş.. Kı lık . izin ~inemad3 

bu uk~ıL"Ul itibaren .ki büyük nım: 

1 - Vl'dad. Yunık E!>lre. t lmmU
glU!lün. "lirkç-0 wzlü, Arab<-.a 
ı;arkılı. 

2 - Deklenilmlyen hücum. 
Ytn:hk Babç')(l • de 'l'ürkçe söl.IU 
llURMAL AR ALTINDA Oemlle. 

(31661) 

Şubeye Da vet 
Fatih A!!kcrllk Şubesinden : 
Tıp ve Veteriner fakUltelerlnden 

mezun okurların 1 Ağustos 941 günü 
Ankarada tatbikat mektebinde hazır 
bulunmaları icap etmekte olduğun.. 
dan şubemize mensup mezunların 

sevk muameleleri yapılmak Uzere 
§imdiden §Ubcyo mUracaaUan lULn 
olunur. 

Kamyonet satılıyor 
BEYOCLU llALKE\.1~DEN : 
(Na§) marka m~tamel kamyono

tlm1z pazarlıkla satılacaktır. Talip o. 
lanlarm 28.7.941 Pazartesi gUnU saat 
17 do Halkevirnlzde bulunmalarını rl. 
<:a ederiz. 

Kamyonet her gün Halkevine mtl
racaat edilerek görütebiltr. 

Zabıt katibi alınacak 
l tanbul C. Mtlddelwnuınlllğlnden: 
Aı:tk bulunan 1000 kurt.1§ asli ma

aşlı mahkeme zabıt kft.Upllklcrlne m<'• 
murln kanununun 4 ncü maddesinde 
yazılı §arUarı halz ve daktilo lle aerı 
yazar orta okul ve ilse mezunları 

arasmda yeni barem kanununun 17 
ncl maddCBl mucibince müsabaka ile 
mUnaslplerl alınacağmdan ve mtımı. 
baka lmUharu da 29 Temmuz 941 Salı 
gUnU saat on buçukta postahane bl
nasmm üst katındaki adliye kUUlp. 
bnneslnde icra. ktlmacağnıdan ve ım. 
tlhan gUnU arzuhal kabul edllmlyccc
ğlnden taliplerin imtihandan bir gün 
evveline kadar memuriyet talebine nlt 
dilekçelerine lllşUrecckleri mektep 
~ahadetnıunesl a.elt. ıs ya§lnı bitirmek 
şartlle soy adou muhtevi nUfus hüvı. 
yet cüzdanı ve son yoklama yapıldı. 
ğı meşrubatını havi askerlik terhJs 
veya tecll tezkeresi ve sair evrakı 

müsbltelerlyle encümen rel:ıllğlne mtl
racaaUan. 

t tanbııl 4 r.U 1cra Mcmurlu~'lından: 

910/ 5007 

940/ 5007 No.ıı dosyad;?. borçtan de. 
layı mahcuz ol-:ıp satılmasına karar 
verilen 100 lira. kıymetinde ayaklı 

Slngıır markalı terzi dl~ makinesi 
30.7.041 Çarşamba gUnU eaat 11 ıııı. 13 
arasmd:ı Beyoğlunda lstiklAI Cadde .. 
l!!:lnde Tünel clvanndn 55:5/ 33 No.lı 

dUkkAnda sa~ çıkanıncağı, teklif 
olunan bedel muhammen kıymetinln 

yüzde 75 ini buımnzsa o günkü satış 
geri bırakılarak 1. .941 Cuma !;"UnU 
aynı saat ve yerde iklncl artırma su.. 
reUle satılacağı ll!n olunur. (366:56) 

Topkapı Maltepesin d eki Satın Alm a kom is· 
yonundan: 

Topknpı Maltcpeslnneki ask rl satın alma komisyonu tnraf:nrian kapalı 

zarfla satın alınacağı :.3.7 941 t..arüt!ncie illin edilen 1000 ton kuru fasulyenin 
"!atın alınmasındaı:ı carfmazar ed1'<..:ğt llln olunur. ı 6102) 

Ç anakkale Deniz.Komutanlığı Satıno.lma Ko· 
-nisyonund an : 

2'i Temıouz 941 °aznrte.sı ~.lnl! sı.at 15 de kapalı zarfla eksiltmes! ye. 
pılacağı lll\n olunan lb ton s ğ-r, 1? ton koyun ve {l ton kuzu etinin görülen 
lQzums. binaen ekslltmefinde11 ':flrtırnznr olunmuştur . !61911 

lstanbu l 
1 1 

Be l e d ı v 
n ı a r ı 

s ı 

Nışanta,md::ı kO.irı Vali ko:n.ğırun tlımlrl açık ekııiltnıeye konulmuştur 

K~: b«>del 2~2r lira "9 kuruş \ ı llk teminatı ı 9 lira 67 kur.ıştur KcşH 
ve ıartname zabıt ve muameıa::. mUdUrlUğU kalcmln:ıc gl:irl!lcb!llr İhale 
1!.I\ 9'1 PaZ3rtcs gtlnO sııet 14 ı.Jc Daimi Encümende yapılacaktır. Tallple
r lft ilk teminat malc':ruz veya mı:ı<~up'an, ihale tarihinden S gtln evvel bele. 
diye fen lıterl mUclUrı:>ğUnc mUr:ıc1atıa ala caklar• fenni ehliyet ve 941 yılı. 

na ait TJcaret Odası \U:!kalarılw ıtıı.lc günü muayyc:ı saatte Daimi En<:ll-
mende bulunma.arı. '(6230) 

1 
'stanou Lt3vazım tımır ıg ınden ~eruerı 

ıı arı c . dSker Kıtaatı lan ar. -
tkııcı kllcısu 13 r 1•1 u~t&D • O, )Q ı kilo patates 5.8.9H Salı günıı saat 11,30 

Ja Çanakkıılede Mst. t4v. Satın al.ıı& komisyonunda pazarlıkla satın alma. 
.:akt:r. Kat• teminatı 7 ... 0 liradır. E.v&af ve şartnameal komisyonda görülür. 
rallplerlr> bcllı vakitte komlayo.ı'l g<:lmelerl. (395 - 6039> . . ... 

35(1 to:ı. kuru ot ıııınacaktır. Kapalı zarl.a ekail~eyo ıtonnıuştur. Uıa. 
lesı 2.E:.94; Cumartesi gunU saat & t.s Zarııtla askeri satın alma komlsyo. 
nW\·ia yapılacaktır. f&r.min tutım ı~ 750 lira ilk tem!Datı 1890 liradır. Ev. 
saf v• ııarınameai Ankara Lıtaı.ı· ul Lv. Amirl!klerl ve Sıvas as~crı satın a L 
rna komlsyonJannd.\ ~ .. görülür. ft.:lplerın kanuni veslkaıarile teklif mc~ 
tupıanrıı lhale saatı• <ien bir saıı.t cvveı komlByona vermeleri. (317-:5685) .. .. . 

A§af,Ida yı.zıı. ııcvndın ck.ultmr•erı tıizaları&da yazılı gün saat ve şe. 

klllerde Çorumda asken satın 11.L.ı.ıl komisyonunda yapılacaktıı Taliplerin 
kapıım zar!ıar içir lhal11 s:ıaUerlnJ_.n blr saat evveı kanuni veslhalarllc tek. 
lif mektupların. komJL)Ona verruc.•ı ! . Açık ekei!tme için belll vakitte ko. 
mlr.yc-n 4 geımeıerl. E.vsal ve şartr.au:.cıerı kom~syonda görUlUr. 
CtSSl l'tlktan Tutan Temlna.tı lhale gün '33• ve ,rkU 

Kilo Lira Lira 
Bulı;ur. 100,000 15,000 1125 4/ 8/ 941 10 Kapalı zart 
Kuru fasulye. 80 000 13,600 1020 .. .. .. 11 
Yarma. 70,000 8,400 630 .. .. .. 12 
Pir!n.f. 80,000 12,900 965 ,. ., ,. H 
Kuru ıınğan. 
Sama..'1. 

20 000 1,000 75 ,. " ,. 15 Açık eksiltme. 
850 000 7,000 :525 ,, ,, " 16 Kapalı zarf. 

Kuru ot. 
Odun. 
Patates. 

q5o,ooo 21,000 151~ .. .. ,, 11 
1,500,000 22,500 165S :5 ,, " 10 

rıo.ooo ıs.ooo s1ıs .. " .. 11 

.. .. .. .. 
(319 - 5657) 

• .. * 
Tavla, gara~ ve bel~ blnala;oı ~&ptırılaeaktır Kapalı zarfla ekslltmele 

rt 1-8-9f~ cuma gtı.rıtı saat 11 :tıo Konyada asken 88.tm alına komlsyo 
aunda yapııacaktır rallıntn bedcı.i 26.020 Ura 4 kuruş ilk teminatı 19~2 11· 
ra 80 kuru§lur. Keşıt ve şartnar~~ı.i Lıt. Lv. Amirliği satın alma komisyo
nunda da görUJUı. rallplcrin tta.ıı\il.I~ veSlkalarile teklif mektuplarını ihaie 
saatinden bir 881\t ev\•cl komıgyo::ıa vermeleri. (339- :S832) 

• •• 
AfRğıda miktarları )'az.ılı ?J.•.n..a: kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

lhalesl h!zalarında yazılı gUn ve asutlerdc İııkenderunda askerl satın alma 
komisyonunda yapıla.::aı-tır. Talipı0rin kanu.rıl vesikalarlle tekJU mcktuP
ıarmı lh:ıle maUnden bir ıaat 2vve: komlayona vermeleri. 

Mlktan Tutarı Teminatı lbaJe gün ve aa.atL 
Kilo 

8,585,000 
1,826,000 

465,000 
440,000 

1,1513,000 

Lira 
71,700 
26,520 

9,300 
8.800 

30,260 

Lira 
l5378 
1989 
69S 
660 

2270 

10 
ll5 

5 .. .. 10 
5 .. .. 15 

5 " • 17 
• .,. • (3~ - 6574) 

Aşağıda yazılı mcvadm açık ~kslltmelcri Ça.ngmda askeri satın alma 
komisyonunda blznlarmda yazılı gUn, saatte yapılacaktır. Tallplcrln bclll va. 
k\tte koırusyona gclmelm. Evsaf ve şartnamesi komisyonda görUIUr. 
ClNSl Miktarı Tutan Teminatı. İhale gün ·rn mı.ati 

Süt. 
YogurL 
Yumurta. Adet 
Limon. Adet 
Kuru soğan. 
.Nohud. 
Y. merclmek. 
K. 'Merclmelt. 
Kesme makama. 
Çubuk makama. 
Kaşar peynir. 
Zeytin yağ. 
Çay. 
Kuru UzUm. 
Kuru kayaı. 
Şehriye. 

İrmik. 
Pirinç unu. 
Meşe kömürü. 

Kilo Lira Lira Kr. 
26,000 3900 585 

4000 800 120 
200,000 8000 550 

6000 600 90 
40,000 
~G,000 

10,000 
10,0ÖO 

9000 
9000 
ıooo 

2000 
150 

6000 
3000 

401'" 

500 
000 

35,000 

fOOO 
8750 
2000 
2SOO 
3600 

3600 
•soo 
1600 
1050 
2400 
2400 
1600 
17fı 

320 
17fı0 

600 
562 fiO 
SQO 
375 
1>40 
540 
720 
240 
11>7 50 
360 
360 
240 

26 25 
48 

262 50 

7/81941 10 

• 

" 
.. 

8/8/ 941 1~ 

• •• .. .. .. 
11/8/ 941 " 

•• .. .. 
" .. .. .. .. .. 

* * «· .899 tN3) 
Muhtelif nakliyat }aptmlaca~tır. Pazarlıltta eksiltmesi 5.~ 941 $alı gU.. 

nll saat 11 de Çanakkalede Mst. Mv. Satm alma komisyonunda yapılacaktır. 
rahmin bedeli 6fi6C lira llk temllır.u fıOO liradır. Taliplerin belli vakitte ko. 
ml.syonıı gelmeleri. (393 - 6037) 

~ .. 
A§aCJda yazı;ı mevadm kapau zarfla ekslltmelerl hizalarında yazılı gün 

saat ve ruaballerdPkı askeri satt:ı alma komlsyonlannda yapılacaktır T&
U;:ılerin kanun! Yeelkıı.larile teıdif mektuplarını ihale saatlerinden bir saat 
evveı komisyona vermeleri. Eva."U ve şartnameleri ait olduğu koml8yonıar. 
da görUIUr. 
ct~ı;;ı flktan Tutan Temlnatı 

KUo Lira Lira 
Sığır eti. 322,000 128.SOO 9660 
Koyun eli. 19,600 11,76() 822 
Kuru ol 2,858,500 142,925 !l396 
Saman. 1,944,000 48,6C( 3:510 
Çam odunu 965,000 28,95C 2172 
Meşe odunu 2.os::.,000 70,75-4 4788 
Koyun etl. 80,000 56,000 t200) 
Sığır eU. 100,000 4:S ,Cı00 337fı) 

• " * 

thalc Günu saat ve mahallL 

6/ 8/ 9f1 16 
8 .. .. 16 

101 

Çorlu. 
Çanakkale Mst. Mv. 

6 .. " 
6 .... 16) tsken1eruo 

8 .. " 
8 " fJ 

16,3:> Erzurunı. 

16 Erzurum. 
6/ 8/ 941 16 

" .... 11 Bursa. 
(401 f;0t5) 

Seherine tahmlr: f'Clleo Ciy.t•ı !t5 kuruş Olar: 8CıC.000 8dı>t vUn kUfllk 
pazn.r:ık:a satın alınacı.ktır. 50,J% adetten aşağ• >trnamak U.zen ayrı ayrı 

tc~lltlcr de kabul eclil'r. ihalesi ~~ ::-.941 Pazartesı gUııü saat ıı ıJe Ankara. 
da M M V Satın alı{\a komisyonunda yapılacaktır Şartnaır.f'ıı 2 1 7~ ku. 
rtı§a kom:syondar. a•ıc.r Tal!pl .:ır:. tckllf edecekleri miktar 117.Rrlnrleo 1<~ 

nunl tem!natlarllı oeııl vakitte kom•eyona gelmeleri (715 111661 ..... 
üç cınıo t ... ka ;ıaza . • ıkla ili l!l aıınacakur Yarım yuvnrlaK o>UyUjtllnUn 

mul\ammcr. bedelı 2 ;curı.ı; q5 ~cl::ıtıın mıktan 40,000 adet . iar.m yuvarlak 
kiJ<:l•k lkı kuruş ~5 raııtlm, Mı-i\Ar: 29C,OOO adet. Dllııız bır buçuk santimlik 
tokanıı bedel' bır kuruş 75 sa1ıtlm, mlktan l5300 adet. Pauı.rlık•s eks!ltme. 
ıerl 2f. :".D41 Pazartcs• ı;l•&O saat l .. dt• Ankarada M M. v. Satw atma ko. 
mlsvonunr'a yapı!n·.<ıııtır raıl..,!o'"l"l tekllt edecekleri miktar •ıu·rlnden ka. 
nunl kaU tcmlnaUarile bclll vakitte komisyona gelmeleri. <723 - 6174) 

"' ..,. ~ 
100 : 120 ton sun'\ vazelln o:ttın alınacakUr Beher kllosunR 11>0 kuruş 

fiya • t r.hmln fdllmış olııp teminc.\ı 16,750 tlradır. Şartnamesi 9 llraya ko. 
m!syon ::lnn aıırur 1bnlc.\I 6.8.9U Çarşamba gtl.nU saat 15 de Ankarnda M. 
M. V Satm alma komısyonunda oVtıpılacaktır. Tallp:'!rln belli vakitte k0-
mlvvunu gelmt1N. (721 - 61721 

~ .. 
2SOC ton ot ıı ırııı.cıı:ltır Pa;arlıl'ln eksiltmesi 14.'" .941 gUnUne kadar ça. 

nakknıec!c askeri -;:ıtın alma komisyonunda yapılncnktrr. Tel cfheU askerı.. 
yeden verildiği takd'ı e tahmin llf•Celı 168,000 Ura lllt teminatı 9650 liradır. 
'1\ıl ll'ilteahhlt tarl\fınC:an verfül.~ı takdirde tahmin bedeli 192.000 Ura, ilk 
temlnntı 10.351' liradır Evsaf ve şartnemesl Ankara, 1stanbul Lv. Am!rlık
lerl ımtın alm: komlııyı nıarında da görülür. TallplerL.-ı belli vakitte komla. 
yona g"lmclcrl. (709 - 6113) 

••• 
1200 ton kuru ot &.lmacaktu. Faza.rtıkla eluılltmcal 29.7.9U Salı g{lııü 

eniz Levazım ıatm aıma 
komisyona llbları 

1 - ranmın t.di.en bedeli 180001 Ura olan l2000> metre bur~ 
o.ln, 2F 'femmuz 941 F&.zartesl r.u.au saat 1:5 de pazarl•kla eıuıll 
lulacaktır . 

2 - İlk temir.atı 1600) lira c1uıı şartnamesi 

alınabilir . 
., - lsteklllerin l>CW gün 

nazır bulunmaları. 

5000 adet c.;ulmr bakır tabak 
50Ch... adet dtı.z bakır tabı:.lı 

501)0 adet bakır su lu;pa'ı 

125 
114 

l52 

1 - Yuk.:ırdıo cin&. miktar vr Uıhmln bedellt>ri 
lı abın 2~ Temnıuz 941 Pazartesi gOnü saat 15 de 
s ııpılacaktır. 

2 - İli' Lı>ınınatı 1091 Ura :ıı~ kuruş oıup şartnamesi her gi1ıı 
!'Ondan parasız olarak &lınabUi!'. 

3 lstekillerın tıflli gUn vıı 81!atte Kasımpaşada 
ıı:ızır bt.ıunmalıırı 

Devlet Demiryoltan ve Limanlaf1 
işletme Unıum idaresi ilanları 
Alı..'lammen t>e<.'cll , 9700) .ın e>lan muhtel11 eb"atta 10000 ııJ1° 

ballnde ç~lll< Elektrod {11.8.194! ı Puzartest gUnU saat (11>) OD tıeft' 
c:brpaşuııa Gar hınam 01.nlllndel.tl lcomı.syon tarafından kapalı zıı.rl 
sa.tın aıınacaktrr. 

nu ltıe ı:Irmek ~tlyt-nlerln \ 727) lira (:'i'.>) ku!"U§luk muvakkat tı 
kar.unun tayiI' ettiği 'e•ikalarla tt.k.'flerlnl muhtevi zarflarını ayni gtıı' 
ı 14) t)U ac-rdf' ka<lar -con::l.syon • ~·•Jıı!'ınt> v-ermelerl IAzımdır. 11" 

Bu işe ait şartnnml'ler komıay<JndaD parasız olarak dağı~;) 

istanbul Deniz Komutanhğından 
Demz ı ı sesı ve Gedıklı erbaş mekteı>ıne talebe auna 

Aşag'ldhk ~ruar: natz olanlar deniz ..ıw.ı ue Ged.ıkli erb&f aıelı 
ı.alcb.a olarak alınacakln. 

Denl7. U~lline glrec Pk taıebeıt>rin: 

ı - Yaeıarı h!rin<'l !Dllf .Ç\J l:,.U. 
2 - Ya~an lklncl sınıf lçin 1V..19 oıacaktrr. 
g - B•ı yaşlardan r.ıtı ay b•lyUk veya kü<;ük olanlar da kabtJl edllet' 
4 - Ll5'1 blrlnct &-...,ıfa orta.mekter mczunlan aımacağı glbl l~ 

el sınıfmda ikmale ketroış oıanıa~ dB aıınacnktır 
Deni! ~l'dfüli ('_rl\a' tıa zırlam-t okulwıa ıtlrnK•te tallplertn : 
ı - Yaşları 11 , 17 c!acaktır. 
'f - Bu nıt'ktebe l1lımekte'1 L'le?.unu .lll"ıllcağı glbl orta okulurı dl 

ııı sınıflarında ikmala :ıaımış ol'ln•ttr cıa aımacaktır 
3 - Tahsilini yr.lnız bir sene zayetmlo olanlar da &lıtı• 

Bu şartlar. balı oıup •e::ı.z ilsem .le deniz gt'a!.kll erbıLf bazırlıımli 01' 
gtrm•k ıstıyerı tı.llplerin 16 ağ'.1Stv., 941 tar.hine kadar lstanbU!da tJIJ 
lllnn Kasımuaıa.da denı1 kom:.ı Ali.lığına urtc:te bulunanlaruı d• Ol 
uık!:rllk fUbelerlne n:Oracaatıan. lt'i081 

T opkapı M altepesindeki Satın Alma Ko 
yonundan: 

ı - 51} b:n lıralık odun p.aurhkla ihale yapılacaktır. ~ııır 

2 - Bu odunlar .n .. çc veya gll rı;en veyahut her ikisi klrıJık ole.ı>"' 
3 - Şartname ve ev58f her sun komisyonda görUleblllr. 
• - lımıesl ıı i .941 Pcr§Ct:ıl;e günü saAt 11 de yapılacaktır. ~ 
5 - tsteklılcrın ıııt zkür güo ve saatte yll.zdc on beş kati temınııt 

l!omlsyonumuza mllrac . .ıı.tları. (61~ 

• r '° 
saat 10.3P ela Trabzondı. askeri e ... tın alma komlsyon:mda yapuacaktl • -
tckill,,ı-in bcll \'Bklttc komlsyo!\11. gelmeleri. Tahmin bedel! 90,000 ıır--
temlnatı 6':60 1.rı.u· r. (729 - 6211) . ... . ~ 

Aşnğııla ,yazıl, n1t•vadın pat.n!'i ıkla ekslltmelerl '.!ll.7.941 ::)alı gtııı:O,, 
zalıırır.da yazılı snatlt-ı.!e Hadınıkb;de Uşnktabye askeri sauıı alın& " 
yonunda y:ıprıacaktır. 'ıaliplerlo lellı vakitte komısy..ına gelme,ert. 

Ctl'"st l\liktnrı lhalıt 

HamurkAr ooşlığı. 

Hamurlr.Ar önlUğti. 

Pasa bezi. 
Oturak terazi :5. Kg 

Gemle! fene:-1 

Kırmız: domatcıı. 

Adet 
.. 

tartar .. 

Kllo 

60 
60 

160 
8 

_.ti 

115 16 

-~----~~-~ 
1000 15 

'(731 - 6213) 
,,. .. . ; 

ıı;.cıktş('hird~ vago:t !çinde t3lltm şartlle 500 ton kuru ot satın alın',,; 
trr. Bulye lçlr. muktezi :el bilA tx-'1cl müteahhide verilecektir. ~her 1<il C' 
nun l.l'.hmln bcdelı :'I l:uru.:;, kaU tcmJIJ8tı ~Hl>O liradır. Pazarlığı ~6.7.fl41ııt'ıt' 
martesl ~Unf' ııant ll' da Anka.·acta Lv. Aınlrl!ğl aatm alına komJsyoıı ,.1 
yspı taca'ktır 'Tui ıpıerin telli val:!tt-a komlayona gelmfl!ıerı '1'3f. - 6Zl' 

* ıı: * .,..,,. 
A:ağıda ynzııı mcvaam kan..ı:ı zarfla ek8lltmeleri n!zaıarrnda • ıııl 

gan. saP.t \"<! mnhsl:erClr i-:t askeri .saun alma komlayc.nların•111 yopııac$ ,,-ı 
1'ıtl!plerin kanun ve~lka.arHc eı<lı• mektuplarını ihale saalle rlııl'.!en oır _.,'J

cvvel ait olduğu komisyona vermeleri. Evsaf vn şartnameler. koııılll~ 
rında •örUlUr. .~.-

<'l.S ı::- t Mlktan l'utan Teminatı lhai" gün. saat ve _,.-
Kilo U ra Lira ' 

Odun. 2,SM.000 57,120 424EI 1.2/ • 9ıt 11 ÇorJU. 
Sığır etı . 

f-:ade yağı. 

Sade yağı. 

60,000 1462.50 '!5 . .. 16 S:Skl~ııı· 
ao.ooo ıs,ooo 360n 11 .. ,. ıı Tratızoıı:.d' 
25.00(l 29H 12 " ,. 11 DtyarbSY 

Kun.ı soğan 

Patates. 
162.000 J4!511 tt .. ,, 16 Kanı 
228,000 1710 ıı ., ,. ıı Kars. 

47RJ 11 ., ., 16 Eek~Jılf Borular binası. 

(727 - 62011) ... ~ 

Aşağtdıı yazılı S('c.:reler kaP:•ı • zarfla eksiltmeye konmuıtur. p,-1 4' 
1:;.s PH Çarşam'c..ı ı;•lnO saat 16 da Kars aeker1 satm alma kouıl.lfOll";.to 
yapılacakt:r 'I uptar> veya ayrı il.} ., taliplere de !hale edlleblllr. nııP1 )°" 
konun! vt>s!lcnlarlle •elf.lf mek•up ıırını ihale saatindl!ll bir saat e.,..& 
misyon vcrmelerı. 

l"tN'8t 

Taze fuuıye 

Domates 
Taze kabak. 
Yetil bUbcr. 

İnyıı 
Hıı.ru 

M lk tan 
Kilo 

H.300 
44,800 
10,800 
14,200 
4'.800 

, ,000 

Fiyatı 

Kuruı 

15 
15 
20 
20 
12 
20 

hmlnatı 

Lira Kr. 
49~ 38 
498 as 
162 
819 
89 70 
60 

( 733 - al&); 


