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ASKER AiLELERiNE YARDIM 
Dahiliye Vekili dün Mecliste bu 

hususta izahat verdi 
Gıda madde.lerl 

ziraatini 
lıttbsaı ıabasında 
Dk pliaa almak 

ıazımdır 

Yazan: ASIM US 
8a ı;enc ekmek m~lcslnin 

~ ekettc aldıj;'l ehemmi~·etc güre 
0ııUmiizdekl istihsal mc,~iml için 
~ maddeler z.iraatlni birinci 
Pliııa almak umumi bir \azife ma
hlyetınJ alıyor. Türkiye muhariı> 
rnenııcketler arasında bitaraf ka-
1&bllınek neUccsl bir dünya l'cnr ;:
ti \·azıyetindc bulondu''ll i!ı:İtl baş. 
ka )erlerde görülen zn.ruri lııl.\ a-vfo 
ta.hdidatma nisbetlo biıde e·k
llıc."k işi milyonda bir derece.sinde 
hl, Dıahnuııiyet bile sayılamaz. 
kununıa beraber gerek sıhhi zaru· 
!'et, gerek JtJyat, dolayı .. Ue l)i cins 
ekmeğe muhtaç olıı.nlarm bundan 
lllahrunı kaJmalan haı-p l!;lnde bu. 
~~ milletlerin i!ı:Orl! inde ı;aba· 
~ııaoıklan zorluklarm ne olabllecc. 
ğfnJ herkese açık göstermiştir. 
Sonra Auupa harbi devam ettibi 
f:a.kdJrde g"lecck sene nasıl \·aı:i· 
YetJerle karşıla.~ağm11zı ~lmfü
~en kesUremeylz. \'c her ihtimale 
d af'§ı hazır bulunmak. bu itibarla 

a gıda maddeleri zJraatin! birin
ci dertt,c bir memleket me ele i 

d
haJlnde ele almak mecburiyetin· 
e~iz. 

Hükumet bu sene ~eni hasadın 
'rkası abnmca)a kadar nıc,·cut 
b~ğday stokunun umumi ihtiyaca 
kifl gel mi) eccğint gorünce ekme
~~ )jzde )innl ça\darla yüzde o· 
- ILl'pa kanPlnnak bmnnı ~er
di. ani buğday mevcudunda gö-
r~ım noksan ça\ dar 'e arı,a ile tıe
liff edildi. Bu muvaffa'kıyet t-0p • 
rakJannuzm turlü ziraato müsait 
0 lntasmdan müte\•elllt gii;;el bir 
QCtfoedlr. 

Maalesef itiraf etmcltyiz ki biz· 
lcr toprakl~nmnın türlu nıahıo."UI 
)Ctiştlrmek hususundaki tabii is
tidadından kiti derecede istifad~ 
:f.tniyonız. Mesela bir çok yerler-

e mentace t.ohumundan buğday 
lbahsqJü alındıktan sonra aynı 
toprağa mı!lır ekmek yeti~tlrmek " . ' C' me,·sim içinde bu suretle 

mahsul almak nıUm'kün 

usulü tatbik etınlyoruz. 
:ı.raftan Adapv..an gibi ba
r mfüııt.e&-na olmak Uzerc 

memleketlerinde blrlnei 
le gıda ınahsuld olan pata· 

raatine ehemmiyet '\·cnniyo
lı;, hatti. bo mahsulü yet~tir. 
ek D!lultinün bilmiyoruz. 
llatırımrzda kaldığına göre ım

~z, on sene e\\ t'! Ziraat \'ekalc--
Patates ziraat-ini memlekette 

~mirin muhtelif \iliyetlere to
~~rnlok göndermlıttt. Bn m~ı,satla 
.,.,zı edilen patateslerin pek çok 
>·~rlerdc ekilmlyerek )enllıliği gö. 
tlilınu tür. Bu tecrülıe şwıu gös. 

(Devamı Sa. 4 sil. B de) 

Dahiliye \!ekili 

Ankara. 2 (A.A.) - Büyük Mil 
let .M--clisinin bugünkü toplantı -
sında Dahiliye Vekili Faik Öztrak 
asker ailelerino yardım hakkında 
Refik İnce (Manisa) tarafından 
verilmiş olan sual tak"ririne cevap 
vermiştir. 

Refik lııce bu ııual takririnde 
İstnnbul belediyesinin asker aile
lerine yardım için nakil vasıtala· 
rile sinema ve tı~·atro ücretlerine 
yapmak istediği -zrunmın mahiye
ti i libnrile teşkilatı esasiye kanu
nu ile 1111 numaralı kanuna mu -
gayir olduğunu işaret eylemekte 
ve Dahiliye VekfıJcUnin bu hare· 
keti nasıl telakki eylediğini sor . 
makta idi. 

(Devamı Sa. 4 sii. ·İ de) 

Bir Alman 
gazetesinin 
-rorkive 
hakkında 

Çok takdirkar 
makalesi 

Berlln, 2 (A.A.) - Alman ma.tbu.. 
atı, rurk • Alman muahedesinin taa. 
diki mUnaaebeUle tııus, Cumhuriyet 
ve İkdam gczetelcrlnln ba§ınaka1ele
rini Ikttbas etmektedir. 

"Frankfurtcr Çaytung.. Ankara 
muhab1rlol.D "Altı ok,, başlığı ile yaz., 
dığt bir makalesini ne§redlyor. Bu 
makale ııu bakımdan alakadardır ki, 
Türkiyeyi siyası ananeleri olnuyan, 
münhasıran zirai ve otoriter bir mem. 
1eket olarak tanıyan Alman cilt~ 

(Devamı Sa. 4 sü. ~ de) 

··-···· ............ --------·· 
VAKIT'IN 

ansiklopedisi 
·Bugünden itibaren 2 ncl aay!a. ! 

mızda resmi tebliğlerde ve aj&Dala. 
rın diğer habcrlerindo raaUıyacağı. 
mz yerlerin çok etraflı tafaUA.tmı 
vereceğiz. 

\"akıt Aruılklopedlılinln ne derece 
faydalı olduğunu, bugün okuyacağı_ 

i nız fıkl'a ile anlam{§ olacaka:ınız. ·--····--· ...... -
Harp sirkinde: 

Bu karlkattlr barı• haberlermlıa bir çocuk mubayytleeincle buak:t.ıfı luU
baclı.a bir ensıantaoedlr. Biç bir 'elkln eeerl olmıyan bir mOphecle -.e 111111-

lıakaae eaerı. •• Büyük mub&ntr ~ lr~riD yarına bnütıtı bmMıa 
lforU, le dUşiinUı;ı mahsıdlerl ara"ınor. bununla. lırtlkbale bir de bir orta okul 
'trenır:1.ııı1n naaıl gi.•rli.P naaıl d~ihıctill'üDll enleteQk bir ftlllla Mili* • 
~ olayo.u.. 

TONYA : .,-4-- • .. ,~ ' 
Q' • 

IR;icunili;;;;j 
' zun teşekkürleri 1 

Ankara, 2 (A.A.) - Riyaseticum-: 

ı. .. --
Sovyet tebliği 

ıaııar Lemberg'i 
tallUre ettiklerim 

bildirdiler 
bur Umumt KAtlpUğindcn: -o--

Kabotaj hakkmm Türk bayrağm& j Al 1 geçtiği gUnUn l& mcı yıldönUmü mll,, m an ar 
l 

ll&lebeijyle yurdun her tarafmdan 

.Sdtklan tebrikJerden mütehiasla o. B • d 6 lan Reisicumhur lııtllll Şe!tmlz b. ır gün e 5 
ın.et İnönü te,ekkürlerlyle k&r§ıbk 

: tebriklerinin ibıAtma Anadolu A.ı tayya1.-e 
: janıım: tavııit buyurmu§l&rdır. ı ,1 

=-·-·-.. ·---····--·· .. ·- kaybettiler 
Macar kıtaları -<>-

Ki YEF Rusların mukaveme· 
tini kırarak 

Almanlarla irtibatı 
tesis etti 

Bizzat Timoçenko 
tarafından müdafaa 

edilecek 

Fakat vaziyet nazik 
Moskova ı (A.A.) - Dünkü Sovyet 

tebliği: 

Kuvvetlerimiz .Murmauk, Ko:Uıobn, 

BerHn, ı (A.A.) - Macar kıtalan 
ı Temmuzda Sovyet hatıarma k&r§ı 

muvaf!altiyetli blr taarruzla ilerlemi§ 
ler Sovyet mukavemetini kırarak ve 

k t k 1 
;..ı_, tahri d Minsk ve Luck da muannldane muba 

mu aveme ıuer ez en.... p e e.. . . 
rek Alman kıtal&rile irtibatı yda rebelere devam etmişler-dır • .Aynı ısti 

1 
i 

1 
rdl pe kame~te ve cephelerde kıtalamnız dev 

ey em § e r. ı let budutıa.nnı muhafaza ederek içeri. 
Budaıqte, z (A.A.) - lııtacariııta. ye girm~e çalıpn d~mana k&r§l 

nm prk mmtakaaında da bU 8&balı , ınukavemeUerini devam etUrmi§ler. 
harekU bll.§laı.nıtır. llıla.car huduilu.n. , dir • 
d& Sovyet kıtaıan kalmamt§tıT. Hava 1 Murmanak latikametinde adetçe fa. 
kuvveUerimız ordunun hareketlerine ik d~an kuvveUeıine ka!"§ı kıtaıarı. 
tealrll mUzaberette bulunmuşlardır. (Devam& Sa.-~ sü • .J. <Le) 

~'Aşk Uğrunda,, romanının forma

Kupon 111ukabllJncle ııecn,e edeCei1mlz 
''Atk Ufnmda,. Romallllllll bp&tı 

larını veriyoruz 
Afi[ lıGUJlfDA R-Om•nımı. 

zm tık Qo tonnumı 2S kupon 
mllkabllbldo vermeti ilAn etml§. 
ken, ba.Zı okuyuculanmızın mu. 
racaaUeri.Di na.zarı dikkate al~ 
rak altı formayı 50 kupon mu,, 
kabilinde ~yi muvafık buL 

lllllfblk. Soll ,ek1J llln ettikten 
aonra. gördOk, Jd okuyucul&nnıı. 
mı ekaerlyett, 26 kupon mukabl. 
llnde 3 forma alma~ tercih et. 
mektadlrler. :e. arzuda bulunan 
okuyuculanmız ekseriyeti tqkil 
ettltlnden. önibnilzdeki Salı gu. 
ntlnden itibaren romanımızın ilk 
Uç formumm tevzllne bqlana,. 
caktır. 

V AIUTm dainlt okuyucularına 
ayrıca vermeyi vaadett1ğtml..z pa_ 
rıum: abone ve kitap hediyeleri 
baklanda bazı okuyucularmııs 

malQmat Ietemektedlri~r. Y&rm, 
bıı hwnısta çok etratıı tafeDAt 
verece#lz. 

( 
5 Hazirandan itibaren toplonacatt ku. 

ponıa:m J:ıer 25 adedine mukabi 

"VAKiT OKUYUCULARI üUTUJ• 

RANESt., serisinden AŞK UGRU?\'DA 

Romanmm 3 büyült forması hcdlve edilecekUt 

--~~~~~~~~~~-·~ 

Alman fevkalade 
tebliği 

• 
160 bin esir 

alındı 
---0----

Diğ r sovget 
zayiatı 

577 4 tank, 2330 
top, 5724 tayyare 

4 zırhh tren 
Berlin, 2 ( A.A..) - Alman or

duları başkumandanlxğr bu ak. 
şam aşağıdaki fevkalade tebliği 
neşretmiştir: 

Biali.stok'un şarkında cereyan 
etmekte olan imha harbinin ta
rihi ehemmiyeti haiz kat'i bir 
netioe verdiği gitgide daha ziya. 
de anlaşılmaktadır. Almanyayı 
arkadan vurmak ve Avrupaya 
bolşeviklik afetini götürmclc ü
z.ere hazırlanan Sovyet orduları 
tarif edilmez bir hercilrnerce uğ. 
ram ıştır. 

Şarka doğru hızla ilerlemekte 
olan kıtalarinU7.ın gerisir1dP. ka
lan azim miktarda harp ma17.e.. 
mesinin, diğer gana.im ve esir
lerin top!anabilmesi ve sayılma. 
sı için belki haftalar geçecektir. 
Burada cereyan eden m uhaı ebe
J_erirı ~emmiyeti hakkında aşa. 
gıdakı rakamların mütaleasiyle 
bir fikir edinmek mümkündür: 

(Devamı Sa. 4 sü. 3 de 

lngiliz-Rus 
iş birliği 
ilerliyor 

İngiliz sefirinin verdiği 
ziyafette 

Türk sefiri de 
bulundu 

Moskova, % (A.A.} - Dün, lı:ıgfllz 

heyeti azaları.re Sovyet mllmesaf11eri 
arasında pratik mahiyette i§lcr görül. 
müft.Ur lıı!Uza.kereıerlıi ilerlemekte ol 
duğu öftenllmlotir. Heyet llıloskovaya 
geldllia~ beri ıllk de.fa olarak ln. 
gillz büyük eıçlsl sır Krlps taratın. 
dan verilen Ziyafete f§tirak etmiş ve 
bu mUnasebeUe umumi bir tbplantı 

yapıımı11tır. Hariciye komlaer muavt. 
ni Vıpıski .hariciye komlserlJğt umu
mi kltibi Solotef, Uca.ret koınlserll. 

ğindea bir mUınessU. geooraı Golikof, 
general Savlnof, Sovyct hava kuvvet.. 
leri kumandanlarından general Pet.. 
rot, Deniz irtibat subayı yUzbe.§1 Zat
eef ff aa.ir irtibat subayları toplantı.. 
ya i§tlrak etml§1erdir. 

Amerika, Türkiye, İran, Çin bUylik 
elçilerlle İsveç elçisi de daveUiler ara. 
smda bulunmakta idiler. 

llılilll mtida!aa, be§lcr . komitesınin 

tam zamanmd& teşkil edildiği kanaati 
vardır. ... ..._.. • ., 

D. N. B. bildiriyor: 

Türk Refah 
vapurunun 
kayıbında 

Alman ve İtalyan 
filosunun 

alakası yoktur 
Bcrlln, 2 (A.A.) - D. J(, B. W. 

diriyor: 
Türk "Refah,. vapurunun şarki Ak. 

denizde batmış olduğu blldlrilml§tlr. 
Bu haberin neşrinden biraz sonra, in. 
gılizler, hl.ç bir İngiliz denl.zalt.ıımım 

bu torpilleme ile a1Akadar bulunmac1ı. 
ğmı beyan etmi§lcrdir. Almım aaked 
makamları şu cihet U7X!rine nazarı 

dikkati celbetmektcdirlc.- ki, dentaı. 
tı ha.reMtmm tanzimini bilen herkel 
için, bu derece kısa bir zamanda ba_ 
rekAtta bulunan ~.oizaltılardan haber 
almanm imkdnsız olduğu malQmdur. 
İngilizlerin bu garip ve fovkalAde ..,. 
rl beyanab, keodllcrlnln vicdan rahat. 
lllZlıklarmı isbat etmektedir. 

Alman ve İtalyan makamlarmm in. 
cedcn inceye yaptıkları bir tetkikten 
.sonra, Alman ve İtalyan harp fil08UDıt 
dan b!o: cilzUtamm Türk Refah vapu.. 
runu:ı knyıbı ile her hangi blr allı.kan 
olabUm~inin fmkAnsız bulunduğu be. 
yan olunur. 

Gr. Vaveı 
Hindistan orduları 
baş kumandanl~ğına 

· tayin edildi 
o 

Neşredilen bir tebliğe · 
nazar:an bu tayin 
harple alakadar 

görülmektedir 
(Yazısı is ibıcülle) 

Günlerin peşinden: 

Akıl v Aşk 
Necip Fazıl Kısa.kürek H.aiber'de akıl ile aşkı bir çerçeft içe

risine almış. Gerek çerçeve ve gerek muht.cvası gözlere ve gön11l. 
lcre tatlı bir zevk veriyor. İnsan burada.ki parça parça tahlılleri 
görünce tıpkı manevi bir kaleidoskop seyreder gi:bi oluyor. • 

Fakat bu tahliller yapılırken akıl ile aşk biriıbirinden tama.
men ayrılmıştır. Dostum diyor ki: 

"Südre . tül _ mi.inteha" ya kadar dayanıp da oradan ileriye 
geçemiyen. g~erse kanatlarınııı yanacağmı söyliyen Cebrail, akim 
mümessili... Buradan ileriye nasıl geçilir. sualine Cebrail §U ceva
bı verdi: Buradan ileriye akılla geçilmez, aşk ile geçilir." 

Ben şahsan Cebrailden mülhem olduğumu iddia edecek deği
lim. Galiba Cebrailin verdiği oevap §U tarzda ohıa gerek: .. Bura.. 
dan iieriye akıl yalnız başına geçemez, ancak qk ile birlikte ge- 1 
c ebilir." 1 

Evet, tohumu toprakta. çatlatan, ampulü nur ile dolduran 
aşktır, fakat tohumu toprağa atan ve ampulü yapan da akrldır; 
akı' olmasa insandaki "ol!" hamlesinin biricik sım olan aşk kö. 
türüm, hareketsiz kalırdı. Hayatta gördüğiunüz her feyiz aaaI ile 
aşknt i2ıdivacmdan husule gelir. 

Zannediyorum ki dostımı\Dl fıkrasında. dediği gibi. aklı llir 
kere maskara eden ve artık bütün tedbirlere rağmen kurtarmm. 
yan ibir tel~'kki ve bir diyar yıkılır da hen akrl ve hem ~ :lra!t'.ı. 
lursa bu, hakikaten fiilen sabit dacak. 

11 ASAN KU'JIÇAYI 



URLARI ARASIN- Japon 
Başvekilinin 

, •• al(~) J~ !~~!L~AJI Raa J !a!a~l~ma . 
•• a bam ıerıuer ~-j ArdabeD Numl ao. Jrırbi•ç HulQıi , muhım hır hıtabesı 

eden ma!mlk!lll'1erblln lldmlM'Jnl '°· .A.YWf İrfan aıs, Tıırıtdeıı Mu.saf. 
o il2:. fer 3G. Supıhrt Rma 30, Dnu Sal&.. ----0--

hmet <~rme> u. Mehmet <DS. hattın 85, Alaşehlı' RiJttO 4o. Malka. Japonlar 
) O, 1ıımet <aalya) 80, SIW '(Ks-1 ıa Bllmi 30, Adapu&r Vahdi 4-0, Rı.. b LJ harpte 
) O, H ym (Baskil) 80 A.bmet lla (ŞU§ebri) 80, SalA.battiıı (Dena§) 

ak m Pa§9.) 80, Sau.t (Kırk 15, Rilfttl (Alacafeh1r) 40 lira allü. tGmaenin yoluna 
) ao, Zl.Ya (Nlztp) ao, Baeıdl maqa tedl. etınit'•dlr. • k • • 
) 4:(,l, Şevket (Kalecik) 30, Jıl&d ı.tanlııalda bulunan JılaU;re :mem-. gınne sızın 

l91ı1:dcallle.ll\~) ao. 8allbaddlll (Dev. Jaı! IU'&ltnda t.a edelalerilı isimleri: Kendı· 
40 Mwrtafa '(Çumra) 30, AıI Kırtaalye defm9 ~ ,eti Kas... 

> 30, Numl (ArdalıaD) ao. har 170 liraya, ~deposu mu. b•ıd•kı • 
~} '°· lrtaa (AftllClf) amele kA.tibi Ferit 85 llrıVa. KlrtuL 1 1 erı 

ıı:ım.tter {TurguUu) 30. :re ftllltemedl ı.m.u 100 Jlfa7llt ı..tıu.. 
mil •UL&f& terfi etmlıfleniir. bal ftrtdat kontrol memunı 80 Hl'a:J&, gı•bı• hareket 

~EDtıaik Ş&vket 30, Kı:a\caha,,,... l'anık 30 liı'a;ya. 

... Devrek Sabab&Wn .,. KwL edecekler 
Hatay zürraı hakkındaki laldra., 2 (A.A.) - Alman• 8cNıt 

yet harbi k8.İ'fl8Uld& .Japanyaıım Y&ll(,. 

yeti hakknlda. bugtın Tokyoda ı.....a 
tıir beJ&Dname De§l'edlleceıkUr. kanun layihası 

DOrı akpm radyoda beyanatta bu. 
smm ~ CWIUıı.tn,J9ıt Zkaat ıanan ba.fyekil pıwne Kan~ Japon ( V AKIT) - Ha.tQ Zi. 

---··· tpotıeldl w ...... I' • ..,,, zirai a1aealdanmD talaılt. 

dair u.n 11.Jlbaa 
......ı heyetine ~ 

s-ıırum- Hat.ayda şube 8CIP iMii. lllilletint diler ıntııetıertn 9ÖJled00e. 
.,. ...... a.llllllDMI ~ riDe ft yapt.dllanna bakmedan J81JOD
t.uaJ'em ~ '" H&t&y yanın Cbıditi Jddan yQrtbnefe duet 
qiftQI IÜ'lll borçİanma - faale u. etmı,ttr. 
aua bir ödeme mllddettne ball&DU'ak Prem K.oooye dem&ftır ki: 
ıuıaa.ttımea itlD Ziraat a..ıre •• ".Ja.pcmJ-a nwDialara ebem~ Y'6I" 

lllNI ~ tec:p ..... taMllJt L mecieıı kendi JOhmda ~ • .Japon 
._ unltmn ı. 1ılıaa alMülanna ınWeti billyorus ki umumi vulyet 

r:".1-------------ı * latlıOd ımrwııf* olacatı d8fQldll&. gilndea g11ııe daha aiyade kaM1J7oc. "* ı. Mııun pcojlel lıııuarJannufbr. lllllıetler birden bıre dDIUJOr veJa 
Pro,lllıılD eeumı 'nl:rkQe maat ytlbellJor. SS • .Tapon mitlettıd.n dtln_ 

........... ipotıekll Ye 181......a ~ ya ne kadar detfl1Ne det!fııdn )'olu.. 

•-- ---------•• taleta 111r111 ~ taaWendı. nuza deftm edeceğinizden eminim. ~ datır olu. 1'.ı.• taftb •• , Japonlarm barelrt.tma hiçbir zallla!ı. 

Murmansk 
,,, - tadlııılıi ac.:ret ... teL ....... ~ ........ .... 
---- Jılıumullc • -....... eem:ı 1 .... tSS ••lr. ·---- ....,. ....... . ....... 1IU ,.... ... 

·-· be4a'd* a1dlleııt 1 1 da ......... ım .. ,.,.. .... .................... 
.... MMlııa cb .,.. --
_., Çllakl •-n• -. ............... ~ .. 
• Baıak ...... ,..u:,se ..,,_ __ , °** A"lftl* .. ._... .............. , .... ," ........... 

-- .. ldaN ecle1rllls. 2IH ., .. , __ ...,. ....... --
? ····---·~ ··t11 ..... m.ım.a - .. --... 

w'F ·au. .................... 
111' 9ll&1et kllrm1ıllMdlr. lfGla 

.la,Jllarmda .. bu ~ 
...... R.-.r, ,..,..... •• 

Tll'tv, ~....-. 
tılıllr ....... ...... Bil ,._ ,.... .. .... 

•• aamaraıı kanun t.ılıkı.I etmebıe. 1 diğer milletJerln harekAtt rellberttk 
ar ... .-» ~ lltUr:laUerde 1 etmeaUftil'. Japonlar daima kendi 
mf ..._ ..,.._ tbtlft eden borçla. yotlarmı ta'dp edeoeılller, daima Yol. 
na -*l _.._.. ait 11u1anmu1 Jlue_ larmda teaadllf ettikleri güçltllderi 

llOe tabıııll bd8n .IOıTu t.a&Jik e~ yenecek)erdir. Japonlarm dalma kendi 
Y'l!Olk 'bir nlı.a ttte tutulnıut ft pçndf kanaatlerine göre htlldlm wncekle. 
,....... tıdldnde IDtlkt.eBep baklar na. rtnden eminim, GeçirdiflJnJz bugün.. 
•ıa aJJDU'ak 'bcılçbmun lehlnde hare.. lerde Japcıalar lıımdneıtndea, nvvet
llıet edl'l"nk _.... tadllAt yapdm11ıo lerfnderı ve kendi mDD membalarmdan 
br. 111111 -.m& 1ranmıu mucUJIDce batka hiçbir ,eye ~er. 
_..ır lliraat vekAlettnlll dolrU~ dtr. İtimada tA.yık 1-şka 'bl? feY ,.,ır • 
~~ti U'Ulde kıanamı. tur.,. 
~ ıııe ...-meakar lraDunun 42 nc1 Tc*yo, 1 (A.A.) - Remil bir ıetılJa 
1Ml"1 tk ~ yardlmlanla a.ta.. de. bilcilrildiğine gOre. bqgtm aktedt. 
..UW "* 9we mUbaJU. olanan zira_ lecek l>ir imparatorluk koDferamıı '* maJdne w .ı&tmıa lflettlmea lıO'n eanaamda bldiaelerbı oereyam ırar,._ 
8nat VefııaleU mirine eoeooo atraya ımıda millt aiyuetın eaaa hedefleri 
laıdar lılr mtttedaııü eermye ta.ı.ı. ~ b1r kaıv iWbas edlleoeldlr. 
liDe ~ ~ -*' Heyeti ... kat'aftir. -*l,.U llülanda Jıııİll1ıılr 
Yeldlece tatdk: 6'11-... •llledlk _,. bıllinmiweNedlaı Kuv Jıekkmdıt 
miftjr. tıahmlnkitde ......... _ llltllmadur. 

lktıaat V elcileti 
müfettİ41iği 

......_, ! (VA.KD') - İktJ.-t v-.. 
kMlll 1ııll'iDcıl 9llllf mtlfeW§ljttae ... 
let ,ar.. birtncl amıt muavJnlerindeD 
RJP.a G61ra &ayin edilmlftit'. 

İstanbul Seferberlik 
müdürü 

~ 1 (\' Allf.l') - QörtUen Jü., 
auiııl ..... 1-abul Seferbeltilt mü.. 
dtlrQ lllkrem Gonea velrAlet emrine 
abn~tı', .. 

ı....n, 2 (A.A.) - Bugtbl Tokyo. 
.. Alman .. a.. Jlarbl Mklrmd• be.. 
::ranatta buhmaa bar1C119 amrr Jıla.t. 
llUOka Japon,..am dllnJa waumt ftzi., 

:petlnin .,...... taldp ....... ~
miştir. 

Jılabuoka talan 1l&ft emaift.ir; 
''İ.Dtibum ..... 1d -~ ıbadıliu ö., 

aUnde .e ...,, ... bm.- Çllatıa 9 r .. 
ıunda cidden fnlıal&de b&dllleler oe
reya ıı etmektedir. Bu vasiyet bbı 

doğrullan ~ alt\ltadar etmekt..ı.. 
<fr ... 

Matıruoka Japon ın6lletiDe b~ e,. 
derek mmete Aldn ... mtlttebit kal. 
mamıı ta"ftllye etmfırtlr. 

Na&1r imparator~lı: 11.<>Dlennmm 
·mtie•klp .. lıeJwtta 1ıa1mm..-. 

TGQ9. 21 (AA.) - Alman. ltaı7• 
- So9Jet aellrleri buKtbl ııa.teuoa:pr 
ziyaret~. 

&ıarierill .Ja.poD bükfimetiniaı be,Ja. 

natı be" ... tenırir eclM 1 tıltedik. 

Hür Fran .. 
sızların 

Suriyeye 
vereceQi 
istiklAI 

-(}--

Suriye batvekeline 
&'ÖDderilen bir 

mektupla 

Bllllln şarHan 
ilan edildi 

Landra, 2 (A.A.) - Hür :B'ramm 
.lmYWıtieri Wllaml UrarPJımnı 8uri
Jl9de hylımp~ harp mubaOtriDin bildir. 
cDğlne gön Suriye htlkOmet:ı. general 

KatTounun Suriye bafvekillDe gönder. 
dlği mektubu ne§l'tltmi§tiİ'. Bu mek.. 
tupta 8\lriyenln istlklAline taallQk e
den meVJIUlaruı geçirdiği ır.uhtellt l!l6f 
badaıı elde fldilen neticeler bildirilmek 
adir. M.u.babire göre general K&tru 
mektubunda kaqılıklı 'f'e mU..Yi bak 
lara lıltfDat edıın bir muallede imza 
edlleoeflnl ve bu muabedede Fran.ew_ 
8uri,.e ifbıtrllllnln eaaa Ye ıartıan ta. 
7iıı edlleoetini belflUl etmiftir. Katru 
Buriyenln, kanunuesuiainı kendi ar. 
ZUllll& göte hazırlamak b~ 
ııerbNt blralulacağmı '? mun menfa. 
aUerini eı:ı iyi idare edecek k1maelert 
iş batma getirebilecelJn! vaadetmif • 
ttr. HUr ll'r1uısa, blltb SurlyoeniD mtlt 
tetik işga.1 kunetlert tarafmdaa maıı. 
da rejlminden tahU9 edilir edtlmez bu 
gaJ!eleri mtMıtacelen tahakkuk ettfr. 
mek amasuodadrr. General Katnı Su 
~eyi. ~ hll~ttnln 20 baziraD 
194 ı tarthindeki saWUJ9tlyle idare 
etmesine müaaade edllmealD1 istemek 

tedir. Katru bütün SUriye müttefik 
kunetlıeri tarataıdall lfPI edlllr edil. 
mm \'Ulfeainiıı nihayet bataceg·nu bil 
dlrmi§tir. 

Ruzvelt 
Y ann İngiliz milletine 
bir nutuk söyliyecek 

Lonclr&, Z (AA.) - Burada ötre • 
Dildl#ine ıtift Rusvelt -' Temmuzda 
İDgWJıı 11lflletlne ldtaben radyoda bir 

ıaınblk~ • 
Q 

Sovyet 
ve Fransız 

elçileri 
ayrıhyor 

Loaılra, 2 (AA.) - Haber alın.. 
dıgı.ıa göre Vlfideki Sovyet sefareti 
memurları allelerile birlikte Franmz • 
lapau:yoi lnıduduna gitmlflerdir. ıİ:oe
kovadakl Vjgi Jİefareti memurları Rus 
ya.d&n ayrrlmcaya kadar orada kala. 
caltlardır. 

VAKiT 
Türkiyenin en uki ve 

bagiiniin en acuz 
gazetesidir 

ı J ,s p·s - w:r ; · · ı e w: 'in 

Buyuk illet Meclisi toplantısı 
_......._ -

- 1-2 - - ._ 

Beled~l}eler bankası memur
larının tekaüt sandığı 
k anunu kabul edildi 

........ 1 (AA.) - B. il. KecUSl 
bugQD Doktor Jılazlmr Germenin ıi. 
:yaaet!ncle toııılammftD'. 

Ce1aen1D aÇ!bfml mUteald.p Refik 
ince (Kaııiaa) aaker aDelerlne JUo 
dml hakk!Jldakl au.a.ı taJa1ı1De Dahf.. 
111'9 Veklll oevap ~ n nmı•me.. 

,. pçDenık 'l'Urldyeııln Budapefte 

Panaymna lftirt.ld murafJarrm ıw.. 
plamak tısen lıl&cari8tana. g&ıılerlle. 
eeır ıa bin Uranm tarih 1111'881 baklea. 
ıneden Tllrlr. ııacar kUrtngindeô tav. 
liyeıd bakkmda Kacariatan hllkiUne... 
tlle yapılan caırpnanm tasdikine alt 
qnwa l&)'lhaamı ikinci milake,.ml 
yaparak kabul eyteml§tlr. 

M'.eclta Hallo vapuı·ları i§letme ıntıı. 
sarma alt kanun 1A.ylbaslli9 hariçten 
ıatm atınan buharlı ve motörlll ge
milerle memlekette yapılan mtlmasU.. 
leri !Çin getirilecek e~yanm gOmrtlk 

remntnden muafiyetine mütedair ka., 
nUD hlUdlmleıinin mef'i1"t mtlddetinbı 
temdldine ..... beledfyel•rl• lıulllara 

bal'b mUP.aescler ve belediyeler ban
kası memurla.n b!kaUt sandığı te§kı
Uııe alt kanun 1Aylhalarmı m98tacelı.. 
ret ka.raril._ mıı.;ere -ve kabul e~ 
mlşth'. 

BuJ1!nktl toplantıda B. K. Kecliai, 
Maliye Veklliııiıı talebi Uurine Uzun. 
lr.~prü • Svlleııgrad arumda Tnrk 
toprağı hnrlc.trıdeld demiryoJu kısan. 
larmm işletmesi hakkındaki kanun 
JAylhaıımm muhtelit bir encllmen ta.. 
ra!mdan tetkikini tasvip eylemi§ ve 
lklncl defa. reye konulan çttt.çi malla. 
rmın korunmaama dair kanunu da 
kabul eylemiştir. 

Jıleclls gelecek toplant.ııuu CWDll 
gUnU yapııcaktn'. 

Kaymakamların terfileri lüzumu 
Ankara, 2 (Va.kıt) - Devlet diT: 

memurlar!, aylıklarının tevhit ve Memleket idaresiııde büytık l'OI 
teadülü ha.kkmdaki 3656 sayılı ka- eahtbi bulunan ka.Ynıakamlarm 
uuna. ek kanunun ikinci maddesine kadro eksikliği yilzünden yıllarca 
bağlı cedvelilı detilftirilmesl hak- 1 bir derecede kalıp terfi edeme -
tındaki kanun lA.yihası a.18.kadar ı meleıi tecvize şayan görülemiye -
en.cümenlerden gec:erek değlştlrll- cek ahvalden olduğu gibi faal blT 
mesi ha.kkmdaki kanun llyihaSI a-

1 
hizmet ola.n ka.ymaka.mI*tan vali

lika.da.r eıı.c11menlerden geçerek Jlğe teriie yol açmakta, memle .. 
Meclis umum! heyetine aevkolun- ketin 'rükaek menfaatine uygma 
muştur. Dahiliye encümeni maz - bulunduğundan va.ki teklif aynen 
batasında eızctbnle şöyle demekte- kabul oltı.ıımuştur. 

Uzunköprü-Svilengraf hattı 
Am.ra, ı (Vekıt) - Uııuııköır 1 hasını hükumet mecll8e takdiır 

rtı - Vvileugrat Türk toprağı ha.- etmJştir. U.yiha tetkik edibne.k 
rJcindeki demiryolu kıaımlarınm üzere alikadar endlmenlere sev 
i§letllmeei hakkında kanun 1Ayi - kedllm.lştir. 

Beyrutta / Köstence 
Şehri.1 tahliyesini Yeniden 

ist!Jenier bombalandı 
kurşuna mzilili 
Şamda 70 
kişi öldü 

lUıdüa, :t (A.A.) - Vifi makamla. 
rınm Beyrutta bazı milbim p.hsiyet
leri tevkif ettildert öğren.llmigtir. Bu 
şahalyetler, 11011 nüm&ylfler esnasında 
Vl§i ıataıannm phirden çeknmestnl 
lıtıyenlerdtr. Ke...kuflar arasmda mU. 
him gazetelerin aablplerl. muharrirler 
avu~atlar ve eski Lübnan maarif na. 
zırı da bulunmaktadır. 

Bazı haberlere göre, Vi§i kuvvcUen 
Mercayunu tabliye etmed n -evvel 1.n
gWZlt!r bma.blna çabştıklarmI baha.. 
ne ederek birçok kimseler~ kurşuna 

dızm.ı,ıentir. Bunlar arasmda iki de 

kadm vardır 
Londra, 2 (A.A.) - Lorıdraya gene

ral Dö Golb umuml kara1'gllwıd&D 

lloııkova. % (AA.) - Sovyet. tay. 

yareterinbl bir Rumen limanı otan 

Köatencert yeniden bombardıman et. 

tikleri blldlrtımektedlr. Seçilen bedet. 

lere .atan bombalarm bu 1ıedefJeft 

üıabet etWderi görWm"ff6r 

bildirildiğine göre Şanım düpıan ta. 
rafından bombardımanı neliceai.Dde 70 
ldşl ölmilf 29 kifi yaralanmıştır. Bun
lardan bqka birçok hatif yaralı ds 

vardır. EmevJye camii ile S&Wladdioi 
Eyytlbinin tllrbeal civarma dilfen bom 
balardan l O ev yıkılm111 12 kifl ölmüt 

tl1r. Yeniden dllfman tara.tmdaıı bu. 
ralanıı bombardrmanma •bl:ı09 e. 
dllme:ii ialA.ııı l.lemtnde netre't uyan. 

dırml§tır. JıltUtefiklere karfl biseedi... 
len sempaU artmaktadır. Yapılan tet. 
kikat neticesinde atılan bomb&larm 
Alman mamulttmdan W4uta an18fll. 
mıştır. Bulunan b07Qk parçalar tunç. 
tan mamuldür. ll'raum bombalarmda 
tunç kuılaııilmamaktadtr. 

Hl: 1 

,-------------------~----------------, 
tdare memura - TombeW<, Detell, 1ıiı'M Ja· 

üball görtlnen blr ıadam - kemıida çdıma Jabu
crya yaklafıp kırlı yılhk ah..,..... gibi elhal •k
mak tizere ııqıuh. Edebi 

roman I M RALU 
Yazan: 

REFiK AHMET 
SEVENGIL 

na tıe\lirmek l tes"•e aenteı. ""' ?' n tııııım oı
lDIJA e p8a gıııeeı.a .... 7..,._ ••hb 
........... .. ... Hl1*lul =····· üç ta) fa ..... ,....,. Mı+ , ... 'ir ..... ı. 

AltlJM~ Da.dar km 1 iMi .......... M• 
yaht etmekte oı.. Mr ...._. glıl .....,. emre 
....... kehh'* '11.r •• .,..., ... 'I 1# 

Pıwler, _.._" -.... ım& nM.ıu1, ...................... ~ ...... .. 
.... ' r - gıldaın ...., .... .... _,,.,el' .., ........ .nr·•ı' q .... 

_. h' h1a .,. .. dere esbn. ı +· keMl-
lllnl1ea ..... tarlil • .,..! .. lmkiar ............ 
~ ........................ ...,..... ld ile 

~ Blllıılar, ne de ...... eQw.fmdııa oı..lar 
~ ................ - ...... deifldlf ' 

a._ ................ ~ ..... 
ı.aeı ts ....... v.~..-mhlllo• 
illlle ......... lleYeat olmll bemertlil ....... 
Wrdı .,.._....._ ...... t .. e• te ..... 
;....... ......_ ,..._ talısbhra mem.p ..... 
Mlllllrdl. 1-:e& ..._ ı ........ • de 'ıt• l 

•• ıdl ve lıiıMi ~rlf~ 111111f lılrlll 
8" , .. ....,..... ............ --

.... t11• 'lı Jıaoet n lıefnııl ..,, Pıra• ,... 

... ,.... , .... ~ -b - ... 
belt ............... •••I •eeMıiJeder, haCI .._ 
,. .................... ızt ................. 
................. VI \'llmı°'hır!" d:fy@ dlfllı• 
ıltt. • lllıe -ı Mlln :t' ak ba.'~it topNk, Je
•... 'il ., ~·tı ada,,. .. ,...,_ •""* ı c rı """914 dela~rtı, fMtf'ffh ~ 1Jue. 

ket ve bayat balhlde göriiadtiiö euw \'e heye
eu dolıl lıfr 7eNl Bir ....... ~de bir me· 
clenlyet ~un afllhp k~ük bir gemi ile 
..,y Jlljoua gilltenJiil yolda Uertiyerek meohaJe ııe
r_. eden.~ Dilldar, o..._...,.. &l'Mllla gt
..,_ .. ld m,.ı ve JD11lm+'sniaı kead.lleri içia 
h 1 1 i flaJedlıl ......... .,..JIP bitirmiş-
.... ıı:eMnrt .... .ete• •ı' r nlDe ..,.z1enn . 
il& tıı• Hrl .. . 

Adap ıere ,......_ doğra yanlılar; kop 
~ e.y ..... .,....... btraJanqlı&rdl. Kannhk 
ve _. topNık ;rimt.r, eldols J'eMe keedt 
hınlMll•e Mıl:J .. IMflıetll. bir teldi ala• esl.Uri 
1rı1r..-. .......... .......,...... 

1""9!J' ...... - ............... ..,. 
111J1e ..... Mı -~ ıeı ık ...... ,_. ..... .. ................. ,.,.. " ..... 9*• .• 
IJli' 111111 .......... Omd ..,.. ...... M .,.... 

'ôı'e* - 7 .._ he' ' llidblde etnda 

• 1 111 .......... - ,.,.. -·- bir ... ltzh ... iM; ..... Plea llJ pt- wNL 811 
...,. :r ı uWillla ..._ bir .. lllt&di: 

- .,.._bey~ mi, ........ ! 
"farlilllJd1aW1r ' ............... .,... 

..... "' ~tJe ~ ....... ....., .... 
Wielıl _,........... .... Alme& .,......,: 

- ldale ............ 8ı8l'QOI', ..,.... 
.,... ~e ~ .._ •••M• ..... .,. t*_ ,_.... .,.._ 

- Hot geldin, ~ dedi, mikllir beJ bi
raz keyfini ka(ı~, bu &qam erlumee 7atU, 1'il· 

trru ...,..damağa beni memur eUL.. Buyuru, I · 
:ti odanıza götureyim. •• 

Sonra ıtankl mevldhıiu ehemnıiyetbli yeni ge 
lon yabancıya anlatmak lstiyormuıt gibi bJr !i&Dİ
ye ondan avrılda, yükttek &esle sap sola baıı 
Amirler ,·erdı, ı.ö1lerini: 

- Haydi bakallDl,. t;-Oeuh'ar, siz ı iD.izi bilir
siniz. •• Tuğlalan Illin ekl!tisklc; çıka.mı, hepsini ye
ni !'Rlndurmanın al ma ta~rYm, muntazam ınra.la· 
J'DI ha ••• 

Di1e ~ı. Sonra gayet mühim bir iti mu. 
\'1lffüı)'etle blttrmJt bir adana ra.hatlrjb nı Jt&ru. 
nı içinde genç hekimin kola& girerek: 

- Ne )"apa.nnn, plU)Ull, dedi. •• Bunlarla ah· 
hap gedJJmeH, yedi k& Je mu1ıabfl topa to 
pa dört Judanna. v r adada! 

Ve önoo pek tuhaf bir fCY soyJeınil ~l ı.en 
dl keMfalne, ıııoara da. Yftll elen heklmla celtre 
flllllıte. ~ıdllitiati ısnnetUjl .... ...,_ ....... ı 
.. -- .... gilrtlUUI ............ &ibhi. 

AJuaet Dliadar hentlz bir "llof Wdutl,, c1u 
.... Wr feT ıNiYlememifd. İdare lllfllll1U'U, yn 
'- Ol'Uı•da durcla, mühim 1ılr kmıar lfJlemlıt ~ 
bl~: 

- Vay NlllM. •• Ke.diml talulnt ~tıaeıt u. 
natteıı sana ,...._ . 

Dedi ve '.Yine .,.... nal e lıeiade "89fwe eld· 
di W.. eda venncğe çahprak Uih·e etti: 

- Kelm8t Telda. tmrab ~ idare mr ....... 
ı\hmet Dbd&r, bl't...ald ................ ke-

................ lmttwt...,. ........ Gti-
ltim1'eyf'rek: ( DCftftlf \W) 



~ka: 
Boğazlar 
meselesi 

.\ lloğazıar, 18 jnei aısırda.nberi 
ın'l'Uııanm ycgô.ne meselesi ol
~St11.r. Boğazlar meselesinin bu 
.... ar mühim bir mahiwt arzet-... es· • 
da 1 o~un yalıuz coğrafi şart;Js;rm-

Yün - ipek mağazasmdan 
kumaş çalan kadmlar 

Ja rı değU, bc.Lk:i bu coğrafi ı,artlar
Si ~l'aber A vrupanm askl'ri, &lya- ı 
f~Cla t:tısıuli temayüllerinin ve lııki
ı,· tının biribirini tmnamıayıcı 
.,~ 5ekil<lo y:mya.ııa. gelm.i-, olma
de dandır. Boğazlar meselesi sa
de~..e sabit bir coğrafya meselesi 
btrğl~<llr. Bir siyaset, bir aSkerlik 
llı 1ktısat ve bir dünya ;örü~ü 

Dün tevkif edildiler 
Na.ime ve Halime admda iki kadm, menllı halinden şüphelenmiş ve arka

evvell<i gün "Yünipek,, mağaz.asma smdan koşu.nea Halime mantosu a '
tnüşteri sıfatiyıe gitmişler, fakat dL tmdakl ta.ftalan yere atarak k~mP. 
§Art çıkarken mantolarının altına b'- ğa başlamıştır. 

rer top tafta kumaş sıkıştırarak çaı. Takip sonunda yakalanan her iki 

~~Cs!dir. 
lnl§lard1r. kadın da dUn adliyeye teslim edilmiş_ 

Ancak Jki kadmm şüpheli bir suret_ lerdir. Ü~ti 8111lı ceza mahkemesır. 
to eokakta yürUdilklerini gören Kar- de sorguya çekilen kası.mıar derhal 
tan Suat Ejder adında l:>irisi Hali. 1 tevkif edilmişlerdir. 

.\a g:ı.zJ~r me:;elesi Çarlık füı..-.
ırı , ının ı:ımalden cenuba. doğru in
' "'1 r ':o garbi Avrupadakl Jt'rnnsa 
, 11 ngute.renin do şarka. doğru xa-
~ıi~~alarının, ortaşa. attıj:."l be~cl- B ,· r kat., 1 3 O 8 e n e ı{a;..ı! meselelerden biridir., B«>-
y"- r ıneseıesi ~·a.Jruz Ça.rhk Bas• 

~~~·=~~!~:~:~=~ hapse mahku"' m oldu lihı şatafatlı beynelmilel bir ta-
~ıı. ?lnıazdı. Boğazlar meselesini 
ki rbı A\·rupad.a büyük iktısadi ln· Cc~en ırene Kurban oayrammın i. 
"PaS:lann, büyük müstemleke \e kinci gUnU, ÜskUdarda bir gece yansı 
ısı• rlar arayan haleti ruhiyenin bakkal Kemalin dilkkA.nına girerek 
· ~ .. altında mütalea. etmelidir. çekneceden 6 lirasmr ~alan ve bak.. 
••ıınesa Sdanbe • i ld d \ 0 Jn . n n n şat e ~!1 kal Remal t-arkedlnce başına bir k '-

lUıı.. gütcrede Fransa.da. tek8.mu1 !oluk dirhemle vurarak öldüren İdri 
u dig'r A em1...ıı. t.l -

Mahkeme katilin suçunu "bir ka

bahati örtmek için adam öldürmek., 
mahiyetinde görerek kendisini idama 
mahki'ı.m etmiş, ancak paranın 6 lira 
gibi az bir miktarda olmasını tahfif 
sebebi addederek cezayı 30 sene hap. 
se tahvil etmiştir. ne il er nııpa m ~e eri· .!!in mahakemes!. dtln. birinci ağırcc. 

i~tıı aZa.ran <lDlıa evvel ikmal eden • r.a mı.hkemesince bitirtlrn.iştir · • • · 

Yı ll<!ı emeli lııgiltereyI. Fransa.- -----------·----------------
fra;aıını şarJd.an ba~lıyarak uzak 1 uı 

:··::.::=:~t:::~:: ıstanbulda uç tane akşam 
~~~ş::=r~;n ~1:.ıa~ ıı·caret okulu açılacak 
bn anuşt 1. Aynı zmmmda Osmanlı 
n Paratorluğuııun tabll bir dü.<mıa-
h~ı ıla 1~ !nci ~ ırdaııberi mkışaf . Maarif Vekaletini:ı muhtelif ı 
lciş:1de ıdi, 18 inci asırdanberi in- vılftyetlerde akşam tıca ret okul. 
•nut ~.den Çarlık Ruhyosı t.ek&· ı lan a.çmıya karar veOO.iğini yaz_ 
'orı u~u dııima Osmanlı İmpa:ra. mıştık 
ta Qgunun zs.yıftama.,.1 hes.a.b~ 
b, ına~hyor. Çarlık Rusyası eenu- Bu okulların talimatnamesi de 
d~, ~0~ıı indik~c yalnız Osmanlı talim terbiye heyeti tarafrnda.n 
tn·ct;'tıni değil, şarka. doğru giden hazırlanarak Vek8.lete verilmiş. 
!("' terenin ve Fru.nsa.nm <la ye. tir. 

ane rakibi halinde idi. 
,, Bu rakiıılerle (.1arlık Rusya. ara- ltk pl3.nda. şehrimizde iiç ta. 
;;.~ıla. irtibat. noktası ooğazlard.LBo ne akşam ticaret okulu tesir.ı OOi
P ıztar knııahldıj°;,'1 takdirde Çarlık lecektir. 
ş~u~Yası. ılık denizlere ~ılaı.mıy. · Mal<. , Bmılarda lb' . Be yl ~;;;, 
ha; "n gıden yollar Ye yol üstü sa- n' tsta..ıı...·•dn .1?.. .~~du, An~e-

ar nncak ı 'li F .. 111.1u.ı a, ucuncusu e a-
zuna 1 . ngı z. •ransrı nufu- dolu yakasında Ôla.caktrr 

t ,... abi olacaktı. · 
l 0 11tert• 'c Ii'rnn"a isfl bu yol- Okulların hazırlıklarına de • 
l~rı nııcak filolnrı ile muhafaza vam. edilmektedir. 1stanbuldaki 
·'"'<'rlcrd· ş · 
"ele..,i b.1• • u haldı• bog:ular me· yüksek iktısat ve ticaret okulun. 
nit ır ~·andan 1.a.marıın tek- da tesis edilecektir. Vekalet öğ_ 
ııı~ !)artfarnıa, bir yandan bu tü- retmen kadrolarını da bazrrla-
1'!> ŞartJarn, uy:ııı unsurun icapla-
" 'I! b ı mrştır. 

ilkokul binaları 
tamir edilecek 
Vilayet 20000 lira 

tahsisat verdi 
lstanbul vilayeti şehir dahilin

de tamire muhtaç olan ilk Qkul.. 
larm tatil münaselbıetiyle ta.mir. 
]erinin ikmal edilmıcsi için alaka
darlara tebligat yapnı.rştır. 

Tamir masarifi olarak 20 bin 
lira ta.hsisat ayrılmıştır. Bütün 
eksi.kler tatil devresinde tamam. 
la.naeaktir. 

Pennanat makinesi 
kullanan berberlerin 

imtihanı 

Tevfik Fikre
tin eşyaları 
Refikası tarafından 

inkılap müzesine verildi 
Tevfik Fikretin Rumelihisa . 

rmdaki $yanının bir müze ha
line ifrağ edileceğini yazmıştık. 
Aşiyanın bina vaziyetini tetkik 
etmek üzere giden heyet tetkik. 
lerini tamamlamıştır. Diğer ta. 
raftan Tevfik Fikretin refikası 
kendine ait birçok eşyayı bu
r<cya konmak üzere inkılap mü. 
resine teslim etmiştir. Bunların 
arasında Tevfik Fikretin kullan. 
dığı zati eşya bulunduğu gibi vü
cuda getirmiş olduğu tablolar da 
vardır. 

Milli sanayi 
1 • 

sergısı 
Galatasaray Lisesinde 

açılacak 
İstanbul milli sanayi sergısı 

hazırlıkları devam etmektedir. 
Sergfafo evvelce 25 temmuzda 

aıçıhp ıo a..,crustosta kapanmasına 
karar verilmişti. Bu hususta 
yüksek makamlardan henüz bir 
emir gelmemiştir. 

Bu hale nazaran serginin açı.. 
Jış tarihinin değişmesi imtihali 
vardır. 

Sergi. bu sene de Galatasaray 
lisesinde açılacaktır. 

Kaynanasını öldü
ren dokumacı 

9 sene 2 aya 
mahkUm oldu 

Bir müddet evvel Fatihte So. 
fular caddesinde karısı nadireyi 
akrabası Fahriden kıskanarak 
ya.ralıya.n ve lbu kavga sırasrnda 
kana.nası Asiyeyi öldüren ve Fah
riyi de ya.ralıyan dokumacı Meh. 
met Emir, dün ağ:ır cezada biti. 
rilen duruşması sonunda 22 sene 
müddetle hapse malıkfun ediL 
miştir. Ancak vaıkada MeJhmedin 
erkeklik gururunu haleldar ede. 
cek mahiyette tahrik görüldü
ğünden cezası 9 sene 2 aya in
dirilmiştir. 

~-~--<>--~~~ 

Üsküdarda umumi bir 
siper yapılıyor 

Üsküdar kazasında unnımi si. ı lipı 1!° arın muhası.;ala.~ı olnn ..::============== •iıı 0Innsıye göre türlü, türlü kom-
l~<>nlara yol nçmıstır. 

t ıiet ıc .?lma:t.sa ~üz elli s<'nedir ak· 
'aın dunya meselesi olmakta de
kl.'rıl Cıden boğazlar, kıtalar, yel
J.;t>ın:ı ''~ya but buharlı deniz üstü 
ta erı 'c bunların silahları, tm
lası~rd~Iarı 'c istihl•iınlan \ası
l;j.PI e _Rus~"a iic "arbi ıhrupa ro.
lan e.tt ara...,ıml.aki münasebetleri 

malzemesine gl'lince bu ancak A
merikadan Vladivost.ok yoluyla 
yapılabilir. 

Permanat makineleri Kullanan per srğmak inşasına başlanmış. 
ıbeı'berlerin imtiilıanlarma. onu.. tır. Bu işte mahkQmlar da. çalış
mü.?Jd.eki sah gününden itibaren tmlmaktadır. 
başlanacaktır. !mtiha.nda muvaf_ Diğer kazalarda faaliyete ge. 

ı:ırn _,.. 
1, '-"'''Yordu. 
•ıt ..... . 

ı . ._ •11Unase™'tlcr ele ekserjya, 
~rııa · . . ne Qluyordıı. Tilsit'de oldu-

' a . 1hı ~arp <le ' Jet teri Çarlık Rus-
ı O n .. ,_ 1 • itura•· ~ •• ıan ı dı•\ letı aleyhine 

tı 11 •1ar tlahi aJ..'i:et.seler nihayet 
erh aıııasmalar müca.dcJc ile &Ona 

"oı:ıhı l1 . 
ınuı~ hal Rusln. halınnmdan şöyle 
arı al\'a <'dih•bilf,di. Rusyanm 

I.' 1 ouıı;ı. o zurnan k<>ndbini t.ehdit 
cıı b' 

\lıı. Mıt ~~- kU\ ,·et nlC\'<'Ut değildi. 
" l ıl lıı,,'lne ıro.rka. doğru i.ııldşaf 
c· . ordu. Garpt& ise o zaman kü
\'rf;. Prusla hükfımf'ti Yardı. Za.
hb;tuıa1ct:a 'e ~ökınckte olan Hıı-

ı r~ıar i •- l - il d :::urb· mpara .... r ogu e e 
n 1 hudut münasebetleri ,·ardı. 

deııı~~~ anın en kun etil :rakipleri 
3 0111 ~~ ~ erlcr<le ıidiler. Onlann 

ııı,ı b J.~~lardan ı;~i)·ordu. Hal
t t-kııik 11Kun askerliği idare e<len 
ın<'\J .• ~rtlnrla birlikte düşmanm 
lııııc''ı de değis:nıiştir. İngiltere 
iıaı~~ Rus.)"dll.fIJ t abli milttefiki 

elllr. Fakat bnna mukabil 
o,ll't U ta,. 1 usyanm hem de,·let ola-

dü,.. ll'ın lıir ideoloji olarak büyük 
he ~nı 2400 kilometrelik bir cep
t~kiuzcrinde yanı ba.şmdadır. Ne
\'et il\ 22 hıızirand:ı ba§lıyruı Sov
Patıa:- Alman harbi de bu sahada 

!{ 'ernü.,...: .il _ ;;our, 

tirın~ga.zıar artık tarihi rolünü bl
cu.ın:: .. ':e. Ru.«yaya yapılacak hü
~ı'-~ ıçın bir 'asıta. olmaktan 
-unıstır 

Rugijnku 
~ltere §artlar içinde ise tn-
\aziy ti~usyanın tabii müttefiki 
Qnun ~ n<ledfr. F'a.kat bu vaziyet 
sa il eniz \asıtasııc Sovyet Rus
nıı, e irtibat tesis etmesine tek
ba1 Şartlar ,.e askeri mnıretler 

unırndan .,. .. _~ 
tUnkU .._.'"' değildir. 

klı,\·ctı tngtıfore Rusya.ya ru-ıkeri 

Bu sebeplerdendir ki, bu <lefa
ki muharebede boğazlar m~elesi 
mevcut değildir. 

SADRl ERTEM 
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Mahmut Bey kIZinın yuzune 
baktt .. daldı .. Bu iri ibeyazlı ma. 
vi gözlerin laciverde ~açan. lbe 
beklerinde 011 sekiz yıl ötesini 
gördü. Onların derinliklerinde 
'bir ananın hayalini buldu. Ken -
disine bakryor, yalvarır giJbi, ka. 
bul et, onu üzme der gibi lbala
yordu. İki damla yaş yanakların. 
dan süzüldü.. Ve titrek dudaklar 
la ka.bul etli: 

- Peki krzım .. Sen istedikten 
sonra. .. 1 

Seniha yava.5ça babasının ya. 
na.klarından, nemli ya.§ izlerin -
den öptü.. Kucağından indi ve 
anesinin boynuna sarılarak ağ . 
lamağa başİadı. Bu ağlayış da, 
babası Mahmut Beyin düşün -
düklerini sezmiş olmanın manası 
gizliydi. 

Annesi de Senihaya sarıiarak 
saçlarını okşadı. Onun da gözle_ 
ri kızarmrştr, nemlenmişti. Bu 
kıze.rışta Senihanm ırlrraplarrna 
uymuş olmanın vefakarlığı oku. 
nuyordu. 

Bir ara ana klz başlarmr kal
dırarak gözgöze geldiler. Bakış . 
tılar. Karşı karşıya duydukları
m anlatmışlardı. Babaları M ah
mut Beye döndüler. O da bu sev 
gi ve hürmet kül~ine dalıruş, 
gülmeğe çalışıyordu. Uç bakış 
ve üç düşü.nre birdenbire hare _ 
kete gelerek kahkahalar savur -
du. 
Şimdi manasız gibi duran ve 

fakat bir geçmişin hatırasına 
baığlı olan bir varlığın saadete 
kavuşmuş olmasının çılgın ne • 
şesile gülüyorlardı. Bu gülüş on
ların hakkıydı. 

* ı.:.(i (l 8 ~' kedemez. Donanma 
dığ, ~:;~~ne bı,ıgi.in imkBn olma- Seniha büyük ·bil- heyecan ve 

• 1 luzuın da yoktur. Hıırp sonsuz bir sevinç içinde akade -

fak olamıyan berberler permanat çilmek üzeredir. 
yapamıya.dklardrr. Bunln yetiş - Altın Fiyatı 
tirmek Umre ileride lbir kurs a - { Dün de bir altının fiya.tr 24: li. 
çtlaca.k.tır. ra 50 kuruştu. 

YAZAH ! 1fM.4H AHIS"Al 

m.iye hazırlanmıştı. O sa.balı ça.n 
tasını ha.zrradı. En iyi cİ!Il.Slerin
den ısmarladığı boya., fozen ve 
kartonları büyük itinalarla yer. 
leştird.i. E1biıselerinden en ~ -
sini, paıbuçlarmdan en güzelini 
giyidi. kuşandı ve günün alaca 
karanlrğında. sokağa fırladı. Bu 
kadar erken yola çıkacağını ta . 
sarladığı içindir ki, annesini ve 
babasını daha akşamdan öpmüş
tü. 

İstasyona geldiğinde daha tre. 
ne ü<; dakika va.ıxlr. Aman atla • 
hım bu üc dakikalık zz.man ne 
kadar da ~zunmuş. Ne saatin 
yelkuvanı ilerliyor, ne d~ güneş 
hamaratlık ederek bir parçacık 
daha olsun yükseli} ordu. Seniha .. 
nın heyeeanı dolu dragin, zama:ı 
rn gün ağır aksak gidiyorlardı. 

Tr.~·ı· le ~·~balım bu saati yer 
bulmak zor değildi. Tclt tük er
kenciler vardı. Fakat Senihanm 
titizliği karşısm.da ma.kiDıenin ka. 
zaru delik..aiş gibi hom.urduym·. 
gitmiyordu. 

Vapur t::·~ine yüriiycr. tram
vay aJutı i F.~ında <iL•ruyor, inıp 
binenler ~::ı~ ~.tıarm.ian bezmiş 
gi:bi, etsiz ve cansız hayaletler 
gibi, çok ağır hareket ediyorlar
dı. Bu kadar ka.ygusuz :ve ha.re -

ketsiz olan hayatın neresine gtb. 
ta. ettiğ!mizi, bunca macerayı, 
saadeti ve sefaleti bütün actla -
rile nasıl olup da yaşıya.bildiği . 
mizi düşünüyordu. Ufacxk bir 
sevinç Senihayı asabi yapmıştı. 
Sanki ilk defa bir mektep göre_ 
cekti, ilk olarak hoca. k~ma 
çıkacaktı. O kadar sinirli ve ace
leci idi. Nihayet tramvay dur _ 
du ve Seniha iki tarafında baş1 
sız, kolsuz heykeller bulunan bir 
kaprdan geçerek bahçeyi dolaş· 
tı ve mektebe girdi .. 

O gün öğleye kadar boş ve 
arkadaşların tanışmasile geçti.. 
Seniha bu hercümerç ve gürültü 
arasında kendine bir arkadaş 
seçememişti.. Uk görüşlere ka· 
ptlacak kadar tiz ca.Itlı ve may
mun iştahlı değildi... 

Yemekten sonraydı.. Bir g~ 
asi8tan, gençleri toplıyarak hey
keller salonuna götürdü. Ilk ça • 
Iışmalann buradan başlıya.cağı
m da.ha önce öğrenmişlerdi. Sa· 
lona giren bir köşe kapmağa, 
kartonunu, kalemini hazırlaya -
rak dilediği yerde, istediği mo
delin hatlarile meşgul olmağa 
başlıyordu. 

Seniha da bu kalaba.lığa uydu 
ve salonun arka köşesi.ne doğru 

_ S - VAIIT 

1 GOrlp d8'1ndlkçe: 

Sıcakta söylenişıer 
Temmuz, lstanbula bu senenin en sıcak gününü getirerek 

girdi, dalgasız, ça.Hı:anbsız, durgun havada. yalruz görünmez te. 
bahhurlarla ışrğm titrediği seziliyorou. Qğfo.ye doğra., t.oprağm 
bütün buğusunu emen hava, art1k güç}Ulde teneffils edile!biliyor
du. Bu Slkıntı cenderesi, gövdeleri SJktıkça.. ter !bo§amy.or. Alm.. 
larda tozlu, yapışkan bir ıslafklık 'b~ıyor. 

Kitap okuyordum. Biraz çetin bir sayfayı. ancak birkaç kere 
tekrarladıktan sonra sökebildiğimj görünce. v~eçtim. İlk defa 
kendi varlığımda, kendi ağırlığmu seziyorum. Bu, garip bir duy
gudur. İnsanı hassas teraziiere döndürüyor. Karşı saçaktaki kum
ruları:: güvercinler de gölgelere kaçışmışlar. Her taraf !bomboş. 

Bır çokları. yazı severler. Ben. onun başladığı '\'akit, bütün 
h~zuru.m.un kaçtığını duyarım. Yazın, yalnız taıbiat hamarattır. 
Çıçekleri boyar. Itrı keskinleştirir,. Başakları yaldrzlar. Ağaçları 
renk renk rneyvalar, meyvaları serin, lezzetli ve güzel bir tatta 
doldurur. 

Çalışkanlıkları dillere destan olan arılarla karıncalar ibile, arı · 
cak sabahın ilk ~aatlerinde görünürler. Sıca!k artınca. onlar da 
yuva;arma çekiliyorlar. 

Güneş, hararetinden, yıldan yıla, ne karyıbediyor, bilmem. 
Fak~t bu .kayıplar, eğer asırdan asra.. sezilemi~ek kadar küçük 
bir farkla geçiyorsa, lstanbulun kuruluş tarzını, mimarisini çe. 
kiştirmemek kabil değildir. 

Evlıerimiz, yaz kış iklim şartJarr değiştiıımiyen bir ülkede 
imı:;;iz gibi yapılmı~tır. Krşın ısınamayız, yazın iba.rm,amayız
Şamcia. Kahirede. Port.saitte tstatibuldan daha. rahat yaşanır~ 
Çünkü oralarda bina, iıklime göre yapılır. "Kaa,. lar, "Serda.p" !ar
da yaz, zevkle geçer. 

Mevlevi fiskiyelerin şa.kir şakır döküldüğü mermer oymalı 
hawzlar. buz kalıplaxiyle bir kat daha soğutulur. Gümüş fileler 
;çiııde renk renk meyvalar donar, şişeler buğulanır. ''Za:hle" ler 
ağdalanır. Bürürncekler havala.rur. altın ihtizazlı ziller şrktrda.r, 
hanhanlerle, bilezikler çalparalaşır. Uç kat yukarda. dam 1bir ce. 
hennem saç;:ıdır. 1.-'akat Kaa'da bir bahar serinliğini ve sinirlen 
zevk perdesine geren, canlı bir tazelik yaşar. Yazı ,böyle gecirenin. 
zevki kadar çalrşması da kuvvetli olur. 

Halbuki !stanbulda yaz, Umı adale iımıesidir. Çok kere 
dü~ünmiye bile takatimiz kalmaz. Yaratreı hamle ise, zaten akla 
biıe getirilecek şeylerden değildir. 

HAKKI 80HA GEZGiN 

1 GONOEN GONE 1 

TAKViM YAPRAKLARININ 
ARDINDAKi YAZILAR 

8 tzlM evde blr takvim vardır. 

Kim almış, nereden geltni§ 

bilmiyorum. Her g\in bir ya.prağmı 
kopaPtp arkasına ba.ktığı,ın zaman 
tUrıu . , nasızlı.k!ar, soğukluklar sı.. 

ntxr... Bugün art.ik dayanamaz oı. 
dum. Bir taneslnl neşredeceğim .. Ba,. 
km, Allah aşkına siz de hUk:mUnllzll 
'Verin• Bu herkesin blldiğl, soğuk 

neva §e;ylere sız olsamz tahammlll 
edebilir m1siniz? 

Bir takvim yaprağm.ın arkasını 

tamamen veriyorum: 
Yollan dağla.r olclo, 
D~lar ağla.r oldo, 
\'nrlmln gezdiği yer 

Bah~.eler bağlar oldu. 
77 - Aıılatma.k isteml5 .. 

Birinin l~I ,·arken başka birini 
gevezelUde- onu işinden alıkoyma&r. 
na tra, derler. Bunu bir ~~klan bil
mez. Osman bir gün çalışırken gc. 
vezenln biri geJlr wı traşs başlar. 

Osmruı cevap Wrmil erek elini yüziı.. 
ne sün·r. Herif gevezeliğine d6'-am 

yürümeğe başladı. Hem yürüyor, 
hem de kendine bir model arı 
yordu. Birdenbire yanından ilci 
kişi koşarak geçtiler.. Fakat 
Senihanm esasen dar olan yol
dan kaçmasına meydan kalma
dan ikinci tal®e Senihaya. çarp 
tı.. Seniha boş bulunduğundan 
yana doğru sendeledi w dü.51De
mek için tutunmak istedi. Elinin 
altına üstü beyaz bir çarşafla 
örtülü bir heYk.el rastlamıştı. 
Tuttu, fakat muvazenesini bula
madı. Boylu boyunca yere seril 
di. Yanma da heykel devrildi. 
Pa.rçalanmağı andırır bir ses 
duyuldu. Beyaz çarşafın aralıık. 
kalan yerlerinden Senihanm. 
etrafına beyaz alçı parçaları 
dağıldı. 

Bütün gözler bu tarafa çev
rHmişti. Evvela bir sükılnet or-
talığı büyüledi. arkasından da 
kahkaıhalar koca salonda birbir-
lerine çarparak k~uştular ve 
Seniharun hırstan ve maheUbi-
yetten kızannış yanaklarım to
katlıyarak geçtiler, yüzünü mo
rarttıla.r. 

Ne olduğunu, başına gelen 
kazayı daha. etraflıca düşünme
ğe va.kit bulamamıştı ki, baş 

ucunda duran beyaz önlüklü 
birisi gözüne ilişti. Yavaş ya -
vaş başını kaldudı. Bakışlarile 
yanındakini topuğundan gözleri
ne kadar sii.1Jdü. 

G&z gÖ7.e geldiler. Yirmi Uç. 
yirmi dört yaşlarında görünen 
bu gencin bir ufak başı. geniş 
om.uzları, uzunca boyu varoı .. 
Sivrice burnunun altındaki çu
kur çenesi hırstan titriyordu. 
Hele J:'ÖZ}eri •• ya. gözleri. 

(Devamı tXJT' J 

eder, Osman ylne elini )iizilJıe 8Üfflr. 
Heı1f yine gevezeliği bırakmaz. Os
man der ki: 

- Yahu ~ olduğumu görmii.. 
yor musun'! 

- E.. bana ne 1 
- Sen de traşa ba.~ladm da lUı.ıı-

mu olmadrtmı anlatmak i.'lfiyorum. 
Yeni pirlerin şiirleri, bu soğuk. 

luk k&r§tSmda haltelıniş ... O dereçc 
kötO. yavan. mtına.sebet.sı.z tekerle
ıneler- Halbuki senenin Uç yüz alt. 
mış beş gününde, bakmağa ıxıecbur 
olduğumuz bir nesneyi. umumun 
menfaati namma, bu dUşUklUğe mJ 
indirmelidir? 

Takvimkrin. ba§tan başa milli ve. 
clzelerlmi.zle doldurulma.smı tekllf 
edecek değilim. O sahada çıkarılan 
bir çok neşriyat vasıtaları, hatt.rı 

takvimler var. Fakat, hususi eller 
ve mUesseseler tarafından çıkarıl

makta olan takvimlerin, yaprakları 
udırıa, hiç olmazsa. hak.ika.ten boş 
fıkralar yazılsın. .• Yüksek bir hlBsl 
kıymeti, asaleti bulunan Lfilrlerl ba
sılsm ... Bu takvimlerin bozuk düzen 
"edebiyat,. mı hangi :aevk ve kiyn.. 
set erbabı idare ediyor acaba!? Hnl. 
k& bir şey öğretmi;ven. Ustelik. zc. 
k!mnı da tereddiye uğratacak bu 
mA.naınz neşiyata bi::- istllmmet 
vermek imkdm yok mudur? 

Bl'KMET MtlNJR 

Basın Birliği 
umumi kongresi 

Türk .Basın Birliği Merkez Heyeti 
.BelAliğlnden: 

BirllğUl umumi kongresi 18 temmuz 
1941 saat 11 de Ankarada birlik 
merkezlnde toplanacağından muhte • 
rem azalarının teşrifleri rica olunur. 

RtizNMIE: 
1 - Reislik divanı aeçlml 
2 - Merkez Heyeti raporlanllm o. 

kunması 

3 - Encümenler seçimı 
4 - Raporların mUzalmresi 
5 - Seçimler 

Valinin Tetkikleri 
Vali ve Belediye Reisi LOtfı 

Kırdar, dün tramvay ve elektrik 
idaresine giderek müessesenin 
çalışma dunmıu etrafında teL 
kiklerde bulunmuştur. 

~llEWELKIPı 
~V~HIT~ 

S Temmuz 1921 

Arnavutluk Tahb 
Romadan gelen telgraflara göre, 

Arnavutluk t&htma Sultan Abdfilha., 
mldln mahdumu Prens Burhanettin 
''Efendi Hazretleri,, iclAs cdllecekt r 



~~ 
'i~ 
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Denizciler ll•Jl'•mı mlnase'betlle 

e·s·cumhurumuz 
~1tlnakala Vekilin: n telgraflarına 

mukabele buyurdular 
ecliı Reisi, Başvekil ve Parti 

Cevdet Kerim arasında telgraflar 
Başkanı ile 
teati edildi 

JstrMbul 2 (A.A.) - Deni2ci. -----------

.!l" bayramının on altrncı yıldö. p d revskı· ıümü münasebetiyle müna.iralit a e 
vekili Oevdet Kerim lncedayı'nm 
Reisicumhur Milli Şef tsmat 1n. 
önüye, meclis reisine, başvekile 
ve 1)arli genel sekreterine çclcti.. 
ği tebrik ve tazim telgra.flariyle 
alman cevaplar aşağıdadır: 

lJrilli Şef oo Oumhurreisi 
ismet lnönü.'nün yüksek katına 

Garp cephesinde muzaffer or. 
iularmızla kurtardığınız, Lozan 
ulhu ile kurduğunuz yeni Tür. 

kiyede, tedbir. \ruvvet ve temki. 
nin ~· ...,.'ladet ve intibah 
içinde :lıiM.n rmd& kabotajı 
TUrk bayı ,a~ ... Türle ~
na hak olar.: ı:!ff'dığmız 
denizciler bayıam u ... on altıncı 
y;ıldönümünü tesit ettiğimiz §U 
anda münakalat vekaleti ail~i. 
nin ve Türk denizcileıinin son. 
suz tazim ve minnetlerinı ve sar 
sılmaz baj!iılıklarmı ar.retmekle 
nesudul"" 

makalat Vekıli 
Cooclet Kerim lncedaıyt 

B. M. MECLtsl RElsL~ 
ÇEK!L&"'l' TELGRAF 

Milll Şefimizin azim ve irade. 
inin ka.za:OOırdrğı :I...ıooan IJl~ 

hedesinin kabotaj ha.1clcınm Tüıit 
~ve Türk vatandaşına 
döndüğü günün on altıncı yTl· 
dönümünü yurdllll her sahilinde 
candan tezahürle tesl teden de. 
nfacilerin tazimlerini a:rzetm.ekle. 
bahtiyanm. 

BAŞVEKlLlMlZE 
ÇEKiLEN TELGRAFLAR 
Millt Şefin yüıksek azim ve ira
sinin mahsulü olan Loan suL 

unun Türk sularında kabotaj 
.aldmım Tütk sancağına ve 

rürk evladına bahşettiği günün 
n altlncı yrldönfunUnün tesidi 
~lesiyle ~akalit aUMinin. 

.,. e Tü~ denizcilerinin JJMıza.tf er 
e kudretli başvekillerine hür. 

metlerini anetmekle bahtiyarım. 
RE.1SlCU?-.1HURUMUZUN 

CEVAPLARI 
Den.izciler bayramı veaiıeeiyle. 

bildirdiğiniz asil duygulardan 
dolayı ve temsil ettiğiniz vekilet 
ailesiyle Türk deni?.cHerine te•kür w tebriklerimi sunarım. 

ismet lttörrü 
·L©CLİS RE!SThrtN 

CEVAPLARI 
Cabotaj ba.yrammn:ı. on altlllCI 

yıldönpmünün kutlanması mü. 
naaebetiyle i.Zhar btıyunılan hl& 
siyata ta:,ektkür eder, ssygılan
nu sunarım. 
BAŞVEKlIJ'MtzlN (EV ABI 
ln-'<Hl sulhunun kabotaj hak. 

kmı Türle sancağına. bahşettiği 
mesut glinün yıldönümü dl'.>layı. 
iy!e denir.cilerimizin hakkmıda
·i ~ duygula.nna te§ekkür 

eder, bu mutlu günü ben de kuL 
lularım. 
PAR.Tt GEt'JEL SEKRETERİ 
FlKRt TO'ZER.lN TELGRAF! 

Türk vatanının istihlas beratı 
lan Lor.an mu:ı.hedesin.i.ıı yurda. 

mua temin ettiği nimetlıeırdeD 
birisi olan ve Türk denizlerinde 
kabotaj hakkını Türle vatandaşı
na ve Türk bayrağına lrazarıdr.. 
ran mesut gUnıün senei- devriye. 
ini candan tezahürlerle kutlar

ken bizi bugünlere ulaştıran bL 
yü'lderlmizin önünde tazimle e. 
i(ilir ve yüksek şahsiıyetinime 
bUt1Uı deni7.ei yurttaşları temik 
"'der, tl!ıri saygılannu suna.rmı. 
CEVDET KER1M1N CEVABl 

Türk istiklfil ve istikbalinin te 
eU olan Loza.n muaıhedeeinin 

nHletim.iıır.e kazandırdJiı aylSIZ 
aadetler arasında Türk d.~ni.zci. 
ği ede tam bir isti1di.l ve inki-

?af rumet · ni veren kaibotaj dava. 
nm hal inin yıldönlimü müna· 

.:etJeti le denizileri.miz lu.klunda 
ztıar ~ saıraimi ve 
himayekir dllamzdan ç<K m6.. 
Leha!lıBıs oet tııtluıa _.._. ve 
bütün den~ bti1tlk puti
mizin muht:eııem g~ eekreterL 
ne sevgi._ -~13l'lml sar:anıa. 

O. K. l/<JL'EDAYI 

Harpten sonra Polon
yaya götürülmek üzere 
Amerikada gömülüyor 

Ncvyork, 2 (A.A.) - Paderevs 
kinin cesedi cuma gUnil Vaşing -
tondtıld Polonya bllyUk elçiliğinde 
halka teŞhi'r edilecek ve cumarte
si gilnii Arlingt.on mezarlığına gö
g1.ilecek ve harpten sonra Polon " 
yaya nakledllecektir. 

Münakalat Vekili 
bugün Trakyaya 

gidecek 
Şehrimime bulunan Münaka. 

l!:t Vekili Cevdet Kerim fnceda
yınm bugün Trakyaya gitmesi 
muhtemeldir. Vekil, Trakya.da 
demriyollan. hat ve istasyonlar 
etrafmda t.etkiklerde bulunduk.. 
tan sonra gelırimize dönecektir. . 
Bir Alman gaze
tesinin neşriyatr 

( Ba& tarafı 1 incide) 
umumlyeslne TUrkıyeyi lı8.k1k1 çeJıre-
l'lile bildirmektedir. 

Muharrir, cumhuriyet b&lk partisi. 
n!n vaıdles1Jıi ve Tnrk alyut hayatı.. 
nm seyri üzerindeki rolUnO anlayı§lı 

bir ta!T.da ifade etıneltte ft dahtıı 
ıdyut hamlenin ve cumhuriyet fikir. 
lerlııln bari& vasıflarım çlzerek millot 
ne parti arumdakl mUnaaebeUerl tet
kik eylemektedir. 

Makalenin lldnd kısmında Türk 
devletlnlıı lktısadl t.efebblls unaunı o. 
larak gördilğU 1f1 uzun uzadıya tıi.hlll 
edllmektedlr. Makalede denll!yor kt: 

Yeni TUrldye devleti, Tllrkiyeyi 1k. 
tlaadt bakmıdan fect bir vaziyette bW 
muotur. Ecnebt sermayeslDlıı tktisa
den yutmak gayrctlerlne karıı mUca. 
dele etmek mecburiyetinde kalDll§tır. 
Tllrk !ktıaadi meselesl ancak beş se. 
nelik plAnla h&lledltml§tır . .Bu plA.ıı 

Tllrkl~niıı s:uıay:lleştlrllmcslnl derpl§ 
ecHyordu. İşte bu suretıed\r ki devle. 
tin murakabesi altında §irkeUer kurul 
mU§tuı. Bu §irketler §'.mdl tam bir 
ver!mle çalı§m&kt.adır. 

"Altı ok., bugllnktl Ttirk re!a.hmm 
ea. temeli olmll§tur. 

Gıda maddeleri 
zıraatini 

istihsal sahumda 
ilk plana almak 

lazımdır 
(Ba:1 tarafı 1 incide) 

tenaJtdr ld halkı pat:atcs zlraatt
ae slı!tmnak ftln müracaat edi
len val ihtiyaca uygan deilldtr. 

nıatndzee tklhnt möıııııdt oklata 
halde pat&tes ye~ mm
tablarda bo mamulthı slnıatl Dlr 
1§ mtlkeDeftyfM hahe gedrihnek 
lllıllmdlr: Her köyltt balday, ar
pa, yaJaut diğer bir maliınll ye~ 
tlnnek IÇtn Indlandığı tartanm bir 
kÖf188111de meseli be~, on metre 
bl'ellk toprak &zerinde patateıl 
yettp:lrmcğc mecbur edlbnell Ye 
bu u uUin tatbikine üç sene de
?W ol• · ı.ı.,. Ba tanda 1* a
wl p••'- tıiraatiai maan• 
DUllt.akalarda umumi bir hareket 
...._ getirir. Bilcul~r bilmlym· 
lerc öğretir. Blr köylü ardı ardı
na maltclut miktarda topnk he
lfnde patates eğmete ...._ 1"1 
............. siraadlıl öğnmlr, 
llenı de faydMnn amcll Mrette 
anlum!f olur. Ondan BODl'a artık 
patates ıdraaU umami bir itiyat 
teJdbd alır. 

:iki bhı • metre nk•mda olsa 
Aftlahaa ,,aylitR gibi mmnlekett
mlda bazı ,-erlerl Yardir ki en gö
r.el ~ .,..... dnıatlne feY
kalWe ıntlnlt oMwla halele top. 

nim "'" Wııll ....-,et111t1e11 '9tl
We e ı~mlyor, Yallnz Ardahan-
...... ..., ... y~ 

BtR ISPANYOL ••te. lıiittm 'ftrld,.em. p1a ib-
K.IZILHAÇI f.Q" .... ı.-.. ........ Ve banda 

yetlftirllea ..m.liiD aaallJ'etJ 
Şark cephesine gidiyor a. ba§ıaa ell, altmlf ,.,.,.. ~ 
MJMlıtt 2 (AA.) - Bt1' İllPUJOI in. nü,etJ ic1m 11UU,. lmlıllllan k
~ ll't'uf f&rlr eephetrlnde Cl!l"C!,.an lundağu faUilde •dl*e& illa 
eden ınabard>elere gtmantı olarak 19- mltkemmel bir fttne ......... 
Uırak içla İspan}'Ol •amm• ,.. ......... = tiW We ... ..._ 
...-t ıtôwitfttT. .... 'lJS 

Sovıet tebliği 
(BM tarafı 1 incü!iJJ 

Atman tebliği ASKER AiLELERiNE YARDIM 
(~ tarafı l incide) ma: çetin surette mücadelelerine de. 

22 hazirandan 1 temmuza. Ka- vam etmlşlerdlr.Koxholm lstlkametin (BM tarafı 1 incide) 
da.r 5774 tank, 2330 top ve lia. de düşman bir çok noktalarda. taamı. Dahiliye Vekili Failt Öztrak 
va daf i topu. 4 zırhlı tren ve a- za kalkarak arazimiz dahiline girmE'. buna ka~ı verdiği cevapta vcka -
zim miktarda mitralyöz ve t'.L ğe t:ı.,cbbUs etmıııtır. Tarafımızdan lelin bu meselenin esası hakkında.· 
fek tahrip edilnıİ§ veya fütinam yapılan ıılddetll mukabil taamW&rla ki noktai nazaımm takrir sahibi • 
olunmuştur. dllşmıı.n bUyük zayiata uğratılarak nln noktai naz:ırma. tevafuk et-
Aynı müddet içinde Bcvyet tardedlliniştlr. medlğini ve teşklıa.tı esasiye ka.-

hava kuvvetieri 4725 tayyare Miruık istikametinde ku,-veUemmz nunu ile 1111 numaralı kanunla. 
kaybetmişlerdir. Bı.mla.-tlan 1392 dtl§man plyadesıııe ve-taııklanna. karfı tezat teşkil eylemediğlııi ka.y
si hava mu:hare'belerinde. 112 si çetin muharebeler vererek Alınan kı.. dererek demiştir ki : 
hava bataryaları ta.rafmdan ve taatmm garbi Vilna mmtakaırma gir. ''Teşkiliı.tı esasiye kanunumu -
3221 · d erd ... ~"--= ,..J zan 85 i.neı maddesinden •'vergı· -

ı e Y e w.ı.u..ı.p u.umnuş.. meslne mümanaat etmektedirler. 
tur. MJnsk ıatikametlnde dDpnanm mG- ler ~ bir kanunla tarh ve ci

Şimdiıye kadar t.esbit edilebL teharrlk kollarma k&rp •ftf deYam bayet oluna.bilir,, demektedir.,, 
len esirler miktan 160 mndftı etmektedir. KuvveUerlmis. genJt bir Arkadaşım b1uıa. ~inat ediyorlar. 
fazladır. Sovyet müdafaasının -•--ata baraj ateşine 19bnat ederek Askerlik mükellefiyeti kanunun· 
şiddetine ve çıenlberclen çııkmak :;_-;1 taarruzlar yapmakta ve dil§;. da da yardım sözü geçiyor, bir de 
için yaptığı çok şiddetli t~b- .......... ~..r- zayiat verdirmek ııureW. buna iıstlnaıt ediyorlar. M'tlsaade 
büslere binaen düşına.nın uğra. - ~ buyurursanız askerlik mükellefi -
d - kanl · t · ı · ileri barekAtmı diırdurmaktadıriar. yeti kanununun 71 incl maddesi 
ıgı ı z:ayıa; esırıenn sayı;- Lucit iStikametlnde, kuvveUerimiz, 

smdan da. çok f~-ı_ ... __ ni okuyaca.,Zmı: ''Hazar ve sefer-
. · · ~-. lruvvetll dn"""""" te§ekk1llleriniıı ta.ar. 

Bızım za.yıatmuzm. y~nu, durd-,, .. ,ard .. Bu cephede de 45 günden ziya.de müddetle 
k fildir pek amır ruzumı urm_. .... ' sak.erde bulımarılann yiyecek ve 

ÇOBer~n, 2 (A.A.) - Aıman ordulL 1 birkaç glln devam eden muha.rebe .._ sair ihtiyaçları ötedcnberi kendi • 
rı Ba,ıtumandazılıtmın tebliği: na.smda dUşm.an ııısanca ve harp leva- leri tarafından tedarik olwıaıı ve 

Şarkta Sovyet ordularına karfl :ı.mu tıuauııund& mUhim zayiata uğra. başka.c& muavenet edecek ldm8e • 
harekAta süratle devam olunmaktadır. llllfW'. lcrl ve rayiç malıalllye göre .idare 

Prinot b&taklıklannm oenubunda P1A.ıı da.lremiDde ve aldıkları emre it ve ihtiyaçlarmı temin edebilecek 
tanklar aııurmda bir meydan muhare. t1bıı. ederek geri çekilen kuvvetlerimiz servet ve gelirleri bulunmadığı 
besi olmU§tur. Bu meydaıı muharebe- Lembergl tıahllye ~tmlşlcrdlr. mukim bulundu.klan mah&lle ve 
sinde 100 Sovyet tankı tahrip edllmif- Mosk01)(J, ! ( A.A.) - Sovyet köy ihtiyar heyetler.ince tebey -
Ur. Dabno mmta.kaanıda dtl§maıı tank tebliğinin mabadi; yün edeıılerin hanelerindeki usul 
ıarı krtalarımızm arluumıdan ihtiyat Ha.va. k'1vvetlerimizin hare- ve füruğ v~ zevce ve erkek ve Cnı 
olarak Uerliyen tırkalarımm& çarpmış kitı hakkmda verilen sarih ma. kardeşlerine askere gittikleri 
ve iki g0n s11reıı bir muharebeden 80ne, lf.una.ta göre 30 haziranda 50 si günden terhisleri tarihine kadar 
ra tahrip edllmlft1r. 120 tank da itti- hava muhara:>~erinde olmak Ü· mahalle ve köylerdiIJde bulunup vo 
nam oıunmuttur. zere 56 Al~'l.!l tayyaresi dü§il. askcr.e alınmamış olanlar yardım 

Biali.stokun §&l'kmd& çenber 1çın. a_ rillmüştür. Bio.m kayıplanmız et.meğe mecburdurlar. Burada. yar 
1 ............ olan Bovyet ordularmm bU·_.,.., 17 tayyaredir. dmı tabirinin yan.m.da bir de ''mec 
;;;_mı katı olarak imha ecın;;;; Ka:hraman tank şoförlerim.is, burl,, kelimesi vardır ki bu yar. 
bulunmaktadır. Bundaıı bafka pek topçularnnız ve Sovyet piyadesi dımm mahiyetinin bir mükellefi -
çok miktarda eaır ve malzeme aı.uı. vatanmıızı:n alçak dü&ınanma yet olduğuna sarahaten ifade edi
mışt.ır. Şimdiye kadar yüz biD esir, karşı çarpışmalarda birC<ok Pn- yor. 
fOO tank ve 300 top aayılabllml§tır. gelJeri iktiham ederek, a!_lav~t~- Burada da bu 1f1 yapım bUıaat be-

FevimlMe bir tebliğde de blldlrll. nmıızm her karış topr11t;ı lÇtn lediyedir. Binaenaleyh belediye heyeti 
mi§ olduğu U?.ere Wga phr1 ellm.lzde. feragati nefsle mücadele eyle- buna salAhiyettardır. ADcak yapıJ.mıt 
dir. Vndau gehri de l§gal edilm!ft!r. mektedir. Adetçe faik düş.nan olaıı. .aırarm t.atbikatmda esam tama. 

.Finlandiya cllzUtamıan ve Alman kuvvetlerinin hücumuna uğra • DM!ll xan\i.nlara uygun olınakla bera.. 
onluau te§ekkUlleri dUn Flnlandlyaıım yan bir cilzlitam dlişmanm hü • bel' baa ınabzurlar oımuı 1htımaıbı1 
merkez ve §imal mmtakalannda aov. cumlarmı tam 'bir gmı tutmuş - g!SrdUk. Ve bunu bertaraf e~ 
~t hududundan ta.amma geçml§ler. tur. Faşistler, birçok defa hü - karan tatbik dhetine gitmedik. Bu-

cuır.a kallanış, fakat be! defa • nun muhabereslndeytz, tatbikattaki 
dir. 8lllda: ilk mevzilerine doğru tar- riıahzurl&rı bertaraf edecek yolu 

Alman hava kuYYeUerl dün de dUf- d .... uı-;..+ir. Bir tek m\nilaı Al • 
man kıtalan ıec-aterine zırhlı te.. Cllllnu.19.. &~..- bulduğumuz takdirde tatbik~ 
""'"'"üllertne ve + ..... ,.., ---nertııe ka.?lıo marilar 50 tank kaybetmişlerdir. ~ çok faydatıdır. Eller bu matı.. 
.. -AA ....y,.- ....,.,.DU p 1· a.de .. .n-.ntamınm aakerleri 6 
p mlltemadl taaıTWllarl8. ol'dunUll ha.. Y 1,;u;ou zurlaq bertaraf edecek yola b111am•z. 

düşman tankı ta.hri1) etmif[llerdir. sak tatblk et:ınemekte cıevaın edece-
r~tına mllzaheret .eylemi§tir. afi batary --ı bi 

Llnberg'm p.rkmd& KiDak clftrm. Bir tank d ı ası , "°ruz r fiz. ülter .neıenne yardmı keyfiyeti 
~ muharebede 8 dÜ§man ta1loo --·-da ,,_ - meııaııe ihtlvmı.• he. da ve Enonyaya doğr.a r.lcat halinde • b-~-......_ ..aı.ı.... ....,,., ~ ,,_ 
kını savaş ha.ricı ucı.ıum"l" ... • -uertne ve mahalle ihtiyar h9yetıe. 

bulunan düşman kıtalan bava taa.r. ı Kareli berZahı bölgelerinden .,-
ruzlarlyle ağ1r zayiata uğl'amIJlardır. birinde bir beyaz Fin taburu bu. rlnin Oguı tlJıer:lne bittabi buDlana 
DUpnanm gerfalnde mQnakalc yollan dudumuzu geçmiştir. Bir piyade J'8riDe kahil olan 'belediyeler bu yardı. 
ve bir zırhlı tren tahrip edilmlftir. :~ .... 1 uha ebe- mm ne m.ıreUe yapılacağmı takdir sL 

taburtmıuz d:.i91ilA&ua m r nıck lu.kkmı da ve~tir. 
Kez& mUhlm surette zayıf dll§mill ye tutuşmuş vedtişmanı ~ Qe. ut.-. 

olan Sovyet hav& kuvvetw:lnıe kal'fl kHmiye mecbur etmiştir. Düş- O fıkra da şudur: ~u yar-
sa.vatta d& yeni mUV91ffak!~ elde man i.ı.ç tank ka.ytbetmiş ve 100· dmım ne suretle yapılacağı. ma. 
cdilmlştır. kadar ölü ve yaralı vemıiftir. Bu halle ve köy ihtiyar meclis ve 

Macar Jcuvv.etıoriııe mensup tefek.. taburumuzun askerleri sar.hO§ heyetlerince teSbit ve oolar vası.. 
kWler plAn mucibince Karpe.t geçiUe,. bir vaziyette bulunan beş asker tasiyle ifa olunur." 
rindcn Ga.Uçyaya kadar llerllyerek Al. n.aır· ~ı .... -:ıanbr. Dahiliye Vekilinin beyana.tmı 
man taarruzuna iltıhak etml§lerdlr. ....., ~ karşI mücadelede müteakrp kilrsüye gelen takrir 

lnglltereye k~ mllcad.elede AL Sovyet pilotları milletimize has sahilbi Refik İnce, a.~er aileleri
ma.ıı denizaltıları a!mall AtıanUkt.e "· ceee.ret ve teşebbüs kabiliyeti. ne yardımın herkesin yaµnuya 
garbl Afrika açıktarmda 40 bin tanı_ ni jl;östermektedir mecbur olduğu bir borç olduğu. 
IAtoıuk Ucaret gemiBl be.t.ırm.l§lardır. Alman istihba~ bürosu. bir ım .söyledikten 801U'a ~~ e. 
Bir topçu dilell06Unda. da cltğer btr trene yaprlan mitralyöz hücumu ı safilye kanununun 84 uncu ~ 
vapur hasara uğratıım'fhr. ~kında. yalan haberler neşret- ı llll ~ kamın.un 72 ncı 

Alman savaş tayyareleri lag:ll • ' mektedir. Her halde bu tahrik mıaddel.erı _ve 1111 ~I .k.a~ 
tere sula.rmda ve atle.ıltlkte 11 haberinin hedefi Abn.anlarm biz. nuna aıt m:nımna.me hillcümlen 
bin 500 tonilAtolıHc 3 tiearet ge - zat kendi niyetlerini gizlemektir. üari..'lde bir defa daha ~wm~ 
misi batırınqla.r ve ~ bir bü - Alman isthiba.rat bül'081.l hna ve bunlara nazaran beledıyelenn 
yUk tiacret gemirıini ciddi luuıara nı~erisıde Savyet bom - nakil vaarta.la.rmıa., sİDPm3 ve ti. 
uğratmışlardtr. bardnnan ta.~erin.in Alman yatro biietlerine şu veya bu. 
Diğer sıwaıt ~areıed dıüıı pr.. ipretlerini taşıdığı hakkında bir ~ktar biT resim kaymrya. ~ 

ce tngiltereniıı ıar.k, cenll'bu pr - hemeyu haberi :neşetmektedir. h!yettar ~arın:a ve böyie 
ki ve cenuba gaıMııinde mC.teed - Ba.. Alınan ~ ba. bir ~ açıldığı ta.k~ ~ 
dit Umanlarr bonıbı.nJmımı ~ 1' ıH bil' yalanıdır. ha~k~ere ~l a.çı~mı ~ 
lerdir. Romen ve Alman kıtalarınm etmiftir. Ha.tip, Dahiliye V~h-

Şbııall Afrika öaüıı.de Almal1 'M iBetarabya ara.ziAine girmek için nin bo~ arasında ~ ka.. 
İtalyan. aa.vaş taşyare&eri 30 ha • ya'Ptıiı biltOn teşel:tilsler asker- rarlarm Y~ bulund~ ve 
ziranda iki tiıea.ret gemielni b& - Jerimimı şecaat ve kuvvet kar ancak ta.tmıkatmda. karşı.lanacalk 
Urmı§lar \ıe lbafif bir !nıgiJk kra- şumıda müt.emadf aırette kJni- malmırlar bertaraf edildiği tak. 
vazörtı ile ilci ddtroyere bomla- mIŞtır. Faşiatlerin tafralunlıt dirde tatmk edileceğine dair o
lar illa.bet ettfrlmltlerdir. ~asiyle sadıot oUm HiL lan söır.lerisle temas ederek bu 

Dün gtlndtiıdln aavaş ve pike tll;V lerin Romen uşakları, bir yrldt- ~ ~&. iştit'ak eylernedi-
yareleri To'brllk limanrıwia, i1r.1 ti- rwn darıbesi gibi Besarabyada Al. gµ:ıt. ~- •• 
ca.ret gemilini tahrip etm11lerdir. man kdalanm talöp eOeceıkleri- Tekrar soz alan Dahiliıye Ve. 
Keza depolu taıhrfp edilmiş '1111! hr ni ümit edi--.rlardl, fakat Romen kili .i'aik lliıt:rak demiştir ki= 

J ~ "2-.'<7WB ka• Da. va da.fi batarya.la.t'I saetuı alma§ - ~eri }Iitler tarafındaıı acı ....., ... 31" -arı a.rasoıı 
tur. eunt.te a.ld&tllmıvtır. Alman su;. hilire Veildletiai ni7.arna ve. .k:r 

ı temmnm geeeat oMMça &... - bwlan RmnerıJeri cebirle Ren- w riqetJiU olmalt sebebiyle 
vetIJ bir Alman aT8ıl tan-ete- di elılıiİıtamla.r Önünde m&. taltif~- &. defa • ka
şekkülü yeniden lskenderiye ~ ih:adtlaak bıtr öNme sil~ nundan ayrıldığımıza zahip olu. 
li:z deniz ÜMÜJl.ll bomt>a.rdımaa et- ler. FaşYltler, maneriya.tı krnL yoria.T: Keırıdilerinıe tanin edi)ıo. 
miolerdlr. Liman mm.tak 'm nll Romen Mkerieıinin mrtma rum. ki bu &e6eır' de kanıund&n ay
ve aakerl tesisatta~~ - çeniimif mit.ıUyöclerle 'bunlMI nlmadm KAımali ctikkat -..e iö
lar çıkanlmJtt,Ir. tehdit etsaaeldıedir. Taamızlarda. na ite bmua ümeriDdeyiz. Bi. 

Dl.ifpna.nm gflncDhr:lilı 1ıilllf :ı.. - ~ -*Wıy&ıllri Rcmen un- zilli gianımz. budMr, balJim ~ 
na.lmda 'işgal aıt.nma buılama ım. sm•• tı11tiıp er.ykaııSt.edir. yapn= aa iıı:ııkill ydr.Wr. BE 
takaya yaptığı taarruz t ı U6ıı- 5Abu& ıJtöyliileri. tarlalarda 1rMnM .._. 'setle im ilıilll em. 
lerile mlln.ferit uçan 1* -. ...... tam ör fsaga.ti netsle çall!llP sen ~ uaab* ~ ka
dar vaki bir alam ~ • 8jlr hwdl ~ surette yap • Dalll:izııdeyh. 
myiatla aldla bJIDJfbr. .,. • - JMlda ve &mele karıp taalıbttt- Treni~ bi_rinci ve ik!nei meıv 
yereı.rimis.,. ı..a d.rl b kısa- 1ıertni zammıındaıl enet ifa et. kime bi:aıer, .anaya. 2ider. Ba 
lan 5, ..... .,. tıı ı ı a • ı. ....,_ ...... faıP1t l!!llıirii1er:i etmek t- z+mm ~ ~ varda-. Bıır 
riye gemili de IJiw ,.._. ..,,_e tin KJmlorduya ya.rdmı ~ d.al Dbiiyetini aramııya JiBmJ. 
el ~leıodlr. mıı*teı.tir. Fabrika.la-da da vui-

Geceıe,.ta ...... r .. -)'8t: &!.)Wdlr. ::-==,at : .~ ::=t".'~:i 
•'MI •isi nlh. n1':1W ;: ı• w:ı. .... 
~gec:eM '9!JZ W •• "#•· ~ .... 

s:.aa"!raırcMt dd ;t • l1i. s 6 ... ~ .,.. ,....... 

yoktıur. Asker, vesika:mm göste;. 
diği vakit muaftır. Sonra ~ 
diye meclislerinin itirazları tetı
kik etmesi 13zmıdır, buyu:rdalaf• 
Bunu vermekle mükellef olall 
berlı.allgi bir 7.at itiruda buhf' 
nursa bu itirazı tetkik ~ 
oek değildir. Bunu belediye ee
cümenleri tetkik edecektir. ar 
zim endişemiz burada. ~ 
Biz sundan endioe ediyoruz: Si' 
zat trene biniyor, dersek ~ 
trenin parasını veririm amat ıl 
ker ailesine yamımı vermiyece• 
ğim, müeyyidemiz nedir? Bimııİ
yeceksin, demek mi? Hayır, ~ 
nu diyemeyiz, işte bu, kanuni 
ıw~a.yirdir. Ne yapalım? O I<r 
dar kalmmtık arasında bir ~j 
varakası mı yapalım 1 HerX8P 
f>u kadar iz'aç edemem. Böyl• 
bir vesika olmadan h8Df{i tetırJI 
mercine gidebilirim? 1-e aradlı 
ğmı nOktalardall biri budur. ])I. 
ğer bir nokta: Herlml bulun&W' 
ğu yerde yaıdJmla müblletdt4 
Herhangi !bir adam fiilen tthif' 
den. köyden k:.a.1bq ~mj .. 
veeaiti naldiyeye bindi diye aıa. 
cağız, bu suretle lbu zattan mO.. 
kerreren istemek hekBam Jıatıl 
değiliz; İşte kanuna mupytr br 
cruğum noktalardan biri de w~ 
d.ır. Bu şekilde teıferroata ait J>-. 
zr noktalar var. onlaruı halli ill 
uğraşıyoruz. y oli:sa esma kanii" 
na mugo.yeret ydctur.'" 

Bu izaha.ti m"iıtealrıp .... ,,. 
ye geçilmi.§tir. 

General Vavel 
IAndN., Z (AA.) - tngftls M 

vekil.et d&h'eel tratmdaıı cenedl 
Ve.velin HindltStan ordu.lan tJat ... • 
kumandanlığma ve general A.u .. 
clıinleck'in de onun yerfue ort9 
§ark kuvvetleri bqtumarnJanJ* 
na tayin edildiğini mMedaJr ola • 
rak neşredilen tebliğde ea:aul9 
§Öyle de:nlimelrted.r: 

''Kral, general mı- ~Jd 
Vavelin Hindistan ordulan tiıtf " 
lrumandanlığmda ve umumi valllS 
ıcra konseyi azalığmda genertJ 
Slr K1od E§inlek'l :iı9tilılAt etnı-' 
ve general Oşiıılek'in de on.un ye
rine orta p.rk hqlmmandanlriP" 
tayini turip etıııiı§tir. 

Bn tayinler ha:rple •l•kadw .,. 
ytnler olup asker! vaziyetin tıeıt" 
de göaterecefti llılı lpıla talııl ha • 
lmmıa.ktad.Ir. 

B. Littelton'ıın tayini de 1-1 • 
vekilet taratmdan ne§l'edtlen bit 
tebliğ ile şu tanda lblldir:lllneJme .. 
dlr: ' 

Kral, Oliver .LiStJa:tton'un ~ • 
ı.eıt ıuwrlığma tayinini tuvJp et • 
miştir. Llttelton. harp kabtnfllli .. 
zam olacalt ve bMp kabbıdinl OIW 
taşarkta ü.maıl edecektir. Llttel .. 
ton orta şarkta, aHerl ~ 
harl4; olmak ilmere h&rbin bu. ~ 
takada almmMmJ :icap ettirecei' 
biltiıln 'OOdbirieı:i harp ) ....... 
namms. ittlıaaı r'M ~ lııl .. 
lmım§lt.rr. 

Y11ti ku•Bdan kilıdir l 
Londra, % (AA.) -~ 

tııgn1z lruV"f'etleri bqlmmuıdanblma 
tayin edilen general Aucblııleek Ncır
veç muharebe.ındıe Narril'1 S&ptNln 
m1ltteflk kuvvetlerine )nım&ııda etmll 
Ur. Genel'aJ. bu haNlset ..... ...,,, .. 
kin zeır& ve bllııJı4lk, bir dllıaplt .....-. 

mellll.e mefhurdllr.. 
Genıerad AMCldılı .... 188' de dat

Dlllf w bu .... balmd& ~ ' 
1ngWz kunıetlerinıla. ~daDll.. 
ğım ta)U, edtlmiptr Gmeral Miler! 
ha;ya.tm& 19°' de BılndilrtAada 'bqaa. 
IDJfUr. Oet de Hlnı;11pepm fim&l1 pr.. 
bt hududunda. mume'1Qtdn ema altla
d& yapılmlf oıuı b&Nkti. Hindw.a 

paH prbla ~-~ -
llUIYllSak taK ili t ı'Mrdln ııiriıllr. 

QefM wnwnt ııımıp. M h, ~ 
:rr..ıta "'° e9llllııl •• r ,, ........ 

UI llıtal&m Jnnende ................. 

dı6ıı J.eck btl .... ....,.._ .-.. 

den enet~~ .... 
llaınt-OttıııriMı blıt'• · ı n ...._ 
mMtıaJıL 

Finler 
6 So1:!:'ırr-

Jld ... , 4A.,.6.) - ........., .. 

,.~-- ··-~De ............ w llU'llnh ... 
eest. a•··· ı... ıtwı 'ar .
.av 'W d etsr 

KotM., ~ Su"*- -
Vehlmlebi .. lııi••ılı br mm. ._ 
halk JDit.r&Qı6I .... t•l•h• -
1-. ~ :p9k .. l'HIQ U ' t1ıır. 

nnı ........... ~~-
cıları altı düllnan tayyaret& • " 
mi mı fü:ı 1 rd İl". 
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' BGtlB IDIBıBOllAN 

M CiZE ER DOKTORU 
Yazan: 

il/TJGRJLLJ 
Türkçesi: 

MUZAFFER ACAR 
20 

.. Se4 k di . 
İ<id' en nın normal oldu-

ınsaııa etmektesin ama, nor· 

3.7.1941 
'U8 JlıalJf 

pl'op'MI 
'J.415 Ajaae 
8.00 Hat1f 

p,._ 
8;SO .EYln-

1%.81 su e9ClriMI 
12.f,I~ 

18.00 Rallf 

· aııs c.z 
orkC&tra!r 

11..90 Ajans 
19.415 Ylll'ttan 

sesler 
se.u Radyo 

Gazt'tcsi 
J0.'5 Fasıl 

htlyeti 

SPOR ı ... - - -
lstanbul atletizm 1 

birincilikleri 
Beden T~..rbiyebi h.ta.nbal bölı;;e

si atletizm ajanlığından: 

5 - VAKiT 3 TDIXVZ 1941 
Memurlara kahve 1,,----------

tevzii başladı ı · .._
1888818

r ] 
Memurlara ve müesseselere 8W 

kahve tevziine dünden ıtibaren 

~aşl~~tır. ~irkaç .gün içinde 1 Beyoğlu evlenme mem.uluğu.n· 
ıkmal ~ilecektır. . da evlenenler: 

'Thvziatı kooperatif yapmaıkta.. Şakir D . . il 
dır. Halka tevzi edilen kahveleri enurcms e Fatm~ E-
k01ıtrol etmek üzere beledive ~e~er .. Kasım.paşa Ya.lıya ühya 
teftiş heyeti kadrosu faaiiYte pınnççı 50

• ~o. 38 _de ~ele ?8-
·b~lamıştır. ~ Sankur. ile S&lllye Güleroglu, 

Muhtelif kahvecilerden nümır ~ışli Meşrutıyet cad. Piyango eo . 
neler alınarak tahlil ettirilmek 0

· ~ de ~b~ı Mehmet Şaş-
. beled" · maz ile Ham.ıde Koçer 
uzere ıyıe kı.myahanes:ne lstir i" Valf ·ı Al 'ıu dr 
gondrlimiştir a ı a ı e e san a Ke1 fel'alt ..ı.a~ günün bu saatinde. 

~ 1Çindc okağa çikma.yı 
b~!~r. H :ydi verdeleri 

lat~tfuı elektrikleri söndür. 
kıfhıkt cadd~ler çok kalabalık, 
~ vur. Beı: ~ ilk dersi 
) erınek ısterım, senin 

~mı vuran, orkestra şefini e. 
lındeki sopayr sa!lıyaıı, polisi 
k~bıhat yapanları hapse atM 
dıre tanryan çocuk g&i1e bakı-

.yorsun. 
. Ancak aranızda şu fark vu 

k!. çocuk. öğrenmek ister, niçin 
dıye kendı kendine ve etrafına 
sorar. ~ ~u da fazla görü
yorsun. Bılmiyorsun ki etrafı
mızda muhtelif sebepler, muih.te 
1ü teferrüat için har~ete gelen 
bir ,beşeri.yet var. Bu beşeri.. 
yet muhtelif .sebepler icin hare
ket ediyorsa da aynı netice için 
c:alışıyordur. BW1a da enıin ol. 
ıuaJIBın. 

~ 

ıı.ıı Kanfılıı 

program 
ıs.es On 
~ 

u.HM~ ..... 
ıuo~ 

.aı.oe zınaı 

Takvimi 
211.lt FNII heyeti 
ıı.ıs Flaa'atkArla .. 

--=--o- ravalahi Kasun~..a hacı Femat 
tk• d'"kk" d Pirin\.'Çi so. No. 46 da ateşçi Hik-

.. - ı U an yan ı met Sincer ile Nimet Ağırba§lı . 
Dün Sarryerde Ortaçe.,<mle cad- Taksim Cihangir sıraselviler 

desinde bir yangın olmuş ve 26 No. 39 da memur Gulluemi Vi • 

10 dan iti- nut?a.ra~. m!'-navlrk yapan HiL tans ile Trinehori Kiyo K. J>8.§8. Ku 
~nı:.• duı~~anr ~e~ adın~fa lak çeşme so. No. 3 de tesviyeci 

110 
bır muşterının attıgı sıgara lle Seyfi Toylu ile Emine. Beyoğlu 

İstanbul atletizm bir.incilikleri 
aşağıda tarih ve günlerde Fener. 
bahçe stadında yaptlacaktır. Bi
rinci kategoriye iştirak edeee?k at
letlerin listesi 4-7-1941 tarilU
ne tesadüf eden cuma günü akşa. 
mına bayan atletlerin listesi de 
en ge.; 9.7.41 çarşamba gUnü akşa
mına kada'r Atletizm ajanlığına 

~aya~ tec~~beni bu 
geçırecegız ... 

vu 
i~~tün hatamız kadında 
il ak ve zıekayx ayıu za. 
in e:ua.ına.nıızcıır. Teodor bu 
~ese':yi ihtisar ederek 

h a dor,.'11.lSu üçe taksim 
t ta aJletrnl~ti. Ah ak için 

l'" Plan okurdu. 'Zeka için 
-~eserlerini okurdu. Vü

e <:alıil kadmları sc. 

•bu USul d · • lnıes· aıre ınde hare. 
!ııt l sayesinde iı§ık olma

Ya<;tna kn<lar p;elebil-

~ vı:ya macern ve de~ 

~ 
l'tusıyle meydana gelen 

k1U:hteiif kanşrk safha. 
adma tutulmasına ta

fd lnanj olmuştu. 
~kendi kendin" d{işün. 
km·· n kadınlar hakkında 
Bir ı.ı Verirdi: 
kenıfakld~ ~işçıye seve seve 
biir ennu emanet ıe.debi. 
1-aj kadm banka açacak ol

~Ibnr ~u banlrn ·a ver
YU e Çekın~em. Bir kad~ 
d'tl{ ~a suratle yazan bu K tıloyU d:ı.ima tercih e

~ınlarm erlreklerden 
" d 1{1, ~lduklanna inanan · 

e ~ilım ... Fakat bir ka· 
~. ınu~akaşaya giriştiğim 
tını. ~ö.k ve _zeka.sına olan 
İksızl ereoesı srfıra. düşer .. 
iıld Ikları, muhakeme ka· 

E
ii~·~ oluşları, 

t ~ ~Yecek derecede 
n sc:hlbı olmalan, aklr 

adı matı, . u:.r.aklaşmaları 
nların zihni krymetleıi. 

a d~katle tetkike sevke 

F, ·~at sen kendine has bir 
muhakeme ile bütün dünyaya 
!Akayt kaJryorsun. Fakat şunu 
da itiraf edeyim ki ben.im sende 
sevdiğim bu Iaıka.ydi. · 

-

nmız 

komquyor 
ıı.to Senfoni 

orkestra 
:!~.so AJaruıı 

n.u Dan"' 
mtlzi~l 

PerşembcJI Cuma 
3 Tem. 4 Tem. 

I 1 Cem.t.lıırr 8 O.OUhrr 9 
Hnu: 119 Bızır: 60 Fakat Lece 38 bir gün Teo 

dor Zuifeldin hayatından kay-
boldu ve bütün kin ve nefretle valdtler "-• ~ v ... , ezaaı 
Teodoru malhkOm etmek üzere Gıtnep 
:'l·eniden bir gün şahitler sırasın "'" .. ~.. us 8.t9 5.34 8.49 
da göriildü. . ög-ıs 13.18 ı.n U.18 ·US 

Ve Zuifeld bera.etten sonra .... 
,1.ftlndi n.J~ 8.14 11.18 &M 

c:hlak ve zeka için bir kaç kitap A.Jqam ıo.o ıı.oo ıo.44 ıı.oo 
\'C alelade kadmlarla düşüp Yat~ı 2:ı:.n 2.02 n~ 2.o:ı: 
kalkmak için de bir kaç pijama hmak s.ıı 6.29 U5 e.so 
alarak yeniden bütün dünvayı 
dolaşma.ğa çıktı. · 

Teodor. vücl'da, ahlaka ve 
anlayısa malik lıir kadına gü· 
nün birinde, çek u~ bir istik· 
balde muhakkak rastlayaca;fınt 
ümit ediyordu. Fakat ne .z~an 
ve nerede? Allah bilir .. Belki de 
Bükreşte Kalea Viktoria'da, bel 
ki de Viteşapel caddesinde, ya. 
but Selanlğin R.dt bir manalle 
sinde, ~ya Pa!m Baş yüz:rne 
havuzu kenarında, yahut Notr-. 
dam kilisesi önünde, veya bir 
~on bahar akşamı Jrrllp vakti 
~and'da. Majestik Palas oteli. 
nin en üst katında.ki odasında 
muhakkak. mulınkkak bu kadı .. 
na ra._qt.ltyadtı. 

- Güzelsin.. Bebek Judi 
kuvvetinde güzelsin .. dedi . 

Zincirlikuyu mezarlığı
nın etrafına duvar 

Zincirlikuyu mezarlığının et
rafına. <;ekilmesine karar verilen 
duvar inşası 3918 liraya ihale c. 
dilmiştir. 

.---0-

Floryada Tenis Kordu 
F1oryada. tenis korto inşa edil. 

mıMine karar verilmiştir. Derhal 
çift korrotı i~sma başlanm:rş. 
tTl'. 

-0.---

lktı&at Vekili geliyor 
İ'! tr;at Vekili Hüsnü Çakırın 

bugünlerde §ehrimize gelereği 
· haber al~tl?'. 

vermeleri lizmı.dır. 
6 temmuz pazar saat 

bar en, 

tut~şarak yanmıştır.. . . .. Parmakkapı Apü so. No. 15 de e-
~) angm, ~anmdakı eskıcı duk- mekli Hamdi Şanlıturk ile Sa.ha _ 

u~un (fi- kanma da sıra yetle burasını d1 ha.t Derefmdı<::'l 
Ya;~~ş ve giiçlükle söndürül. Mehmet ccİiı Krvrkım ile ıs _ 

4. üncü kategori: 50, 100. 
ımania. (seçme). 

Gillle, disk, yüksek. 
nal). 

3. üncü kategori: 100, 200, 4-00, 
110, 200 mania, 4X400 (seçme). 

Gülle, disk, cirit, yüksek, uzun, 
ii:ç adım, smk (final). 

m~tur. met Kolvereıı 
Yanmış sigarasını ataraık yan- Beyoğlu As~lı mesçit Meşruti· 

gma sobebivıet. veren \hmet ya. yet cad. No. 112 de otelci Dimoste 
kalanmm, tahkıkata başlanımstır nis Metapadohis ile Efras.ini Bey-

• --<>- li, Kasrmpa.şa Külhan eo. No. 13 
Bır çocuk yaralandı de memur Tahsin Irzık ile H;uriye 
RaJmatonırukta Avcrbey ma. Kömürcü. Beyoğlu Tarl&başı Kii!

hal1esinde oturan Alinin 6 yaşın· lüçıkı No. 20 de dişçi M. Sait Kut 
daki oğ-lu Se;r.ai dün soknkta oy. ile Güzin Ağar, Galata Sırmalı so. 

uzun, gülle. narken, Balatta oturan Yasefi.1 No. 18 de saraç Ahmet Yaıımbr-

1. inci kategori: 100, 200, 400, 
110 ve 400 mania (seçme). 
10.000 4X400 (final). 

12 temmuz cumartesi saal 15 
de: 

Bayanlar: Yfıksek, 
disk (final). 

80 metre mania, 
(seçme). 

lOO, 4xıoo başıboş brrakrlan atmın attığr yık ile Mukadde:ı Aya.oku, Beyoğ. 
cifte ile 'başından yaraJanmıstrr. lu Küçük yazıcı No. 2 de Falrlilte 

3. ltncü katsgori: 200 mel.re ma. 
nia (final). 

4. üncü kategori: 110 metr~ ma
nia, 50 metre (final) 

1. in('i kategori: 400 met.re ma 
nıa (final). 

13 temmuz pazar saat 14 de: 
4. üncü kategori: 100 metre 

(final). 
3. üneii kategori : 110 mania, 

100, 200, 4-00, 800 (final). 
Bayanlar: 100 metre, (80) met 

!'€ mania (final). 
1. inct kategori: 100. 200, 400, 

110 mania, 5000 gülle, disk. cirit, 
çekiç, yüksek,. uzun, üç ad.mı, sı
nk, 4X100 ve Balkan bayrak (fi
nal). 

Bir çocuk daha kamyon 
altında öldü l 

Sadık oğlu Rahi adında. kil. 
çü.k bir çocuk, dün Küçükçekme. 
ce yolunda bir kam.yon altında 
kalarak ölmü.'}tür. 

Kamyon şoförü yakalanmış, 
tahkikata başlanmıştır. 

Yaralı çocuk tedavi altına a. a.-;istanı Nevzat Güneş ile Ayta -
iınmrş, ~ygirin :;ıahibi yakalana- yyar Sezer. 
rak tahkikata bşlanmrştır. Beyoğlu istiklal cad. No. 54 de 

Cezalandırılan terzı Sinan Çakır ile Talya Ça-
t b.. ·· ı krr, Ard~es Sam.aya ile Perw: 

.. O O USÇ~ er Banyan, Beyoğlu Kuloğlu Ağaha • 
. ~;;ub - Kerestecıler hattında mam Gül apart. No. ıo da paata _ 
l!';h~cm ~010. ve .3~30 numaralı 0 - cı Tahsin Balkanlı Hatice Demiz'. 
tobus bılctçılerının ~olculardan cioğlu. 
p:ıra ~dıkları ~ldı; bılet k~sme: Galata hacı:mimj Boğa.zkeeen No 
dı:~ı~rı ~eya esı_<_ı ibilct. ve~ıklerı g3 de kitip Kemal Ozsslan u 
gorillmuş, otdbus ~hıplen hak· Fethi ·e 

0 

kında ceza kesilmiştir . Aiy) • Mecid" maJı N 6 da 
T k 

• on ıye . o. 
ene e tevzıab doktor Nevzat Hamı.ancı ile Şita.-

başlıyor re Akçil. Taksim Aydede No. 2 de 
Ticaret Vekfilet;, teneke t.evzii Hakim stajyer lfilmi ôza.rpat ile 

için alakadarlara emir vermiştir. M:ıaııat Ardalı. Beyoğlu Ta.kaim, 
Yakında. şehrimizdeki alaka.dar- Katıp mu.sta.fa çelebi so. No. 5 de 
lar vasıta.siyle teneke tevziatına Necati Girmen ile 1'fürvet Şe.tı... 
başlanacaktır. Şişli Haliskar gazi Hürniyet.i e-

K k ı· hediye No. 393 de Bakkal Hasan 
~uçu ge ~y~r Keskin ile Türk.in Keskin. ~köy 

. Son g_UJ:ılerdc şehrımıze ı:a. sütçü Mabmutdağı so. No. ı es • 
r!çten çıvı, tel Ye kalay gelmış- naf Ali Yığın ile Huriye Küsün. 
tır. . Tak.sim lnönü Nisbet so. No. 19 

A'J!lCfi• kısa bır zamanda mem da. Hahra.n O:sgen ne Viktor Ha _ 
~e.ketım12Je 63_ to~ ~aucuk ·getece. vanesyan Jako Can.ki ile Ester 
gı haber vertlmıştır. Naom. Üzerinde örtü olarak yalruzça 

belinden aşağıya doğru ba.;;'lan 
mrş küçük bir havlu bılunan 
Judi Olper, odada saçlarmı ka· 
nştırarak, bu:klelerini intizama 

iatanbul Hava Mıntaka Depo Amirliğinden: 
netıcede hemen bütün 

a{1:ı hakikaten insan cin· 
Jı . numarası olduğunu 

erıın .. 
b' incelik ve 1ıassasiYet 

k ır 'kadın ~örduğüm "1:ı-

sokup ta.r'.~yarak aşağı yukarı . .l - %1 :kal~r.o elektrik malz"!meıı• sıı.tın almacaktrr. 
dolaşıyordu . Tuodorun bu gekil 1 2 - ·373 iır&lık kııt'i temina.m Bakırköy MalmUdUrlU~Une yatırılarak 
de konuşmasından bir §ey anla. ı11:ıkbuzlarile l:ılrli!<te ~.7.Hl salı gU.nll eaat 11.SO da Yetilköy Hava Hın· 

Taksim Cami eo. No. 15 de işçi 

Beyoğlu Halk Sinemaaı Ha&n Gülmez ne Fatma Hama -
rat. Taksim Lamartin cad. No. 20 

Bnglln matine ıı, oo, gooe 1!1,SO ela: de Nenti Giovannt ile Aspaısya 
ı ~ Makine abm. Sert Tekmili Radeglia. Galata NecatL Bey No. 

blrdl'n. 216 da. terzi Ahmet Bayır ile P'!J"w 
! - Dolu dizgin. (Kovboy). devs Yardanur. 1sa.k Kanıta ile 

r!n~sini dünya yüzUnde 
· erın, harikalann, e.n kıy 

mamıı;; olarak ki: (Devamı tıar) taka Depo AmirJ!ğ! satın aıma kcmısyonunjA bulunmaları. 15277) lJ - Mtkı. Refka Galibas. Bçyoğlu Tnrkgü • 

~~~ii.~~~t · ~.Hi~l'll,}!tf}J 
u görürüm. Bazan bir ~- - --
afısulü olan eserler kar· Proşıır, geceleyin kısa ve sesıı'lz a-ra buna benzer bir hal• dımla,..la merdivenleri çıktı. Ev, bot
r· (1.Şırı.m, ve o zaman tu. Iı'akat böyle oıınuına rağmen yi· 
a~ Yaratanın son 1..aman • ne bit~lk evde bir köpeğin mevcudi 
tn tarafından öı-.enikrek yeUnı gö7.önunde tutarak ihtıyaUx 

pn ış ~ir mahluk oldu~u davranıyordu. Elindeki cep fenerlDI 
IY ~orun .. Fakat bir an d" rallal çıılışabilnıek için ge~lrmi,ti. 
l~nın lırnaklaıı hatırı· Halbuı·ı. lıav,, mehtaplı idl Baylece. 
·r::ee· .. ~ ~man iyi düşü- cC'p Uimbasrnı lrnllanmağa JUzum kal· 
irı d stlınn Ve l'lhR)"Ct 0 madan odaya ginuck imkıinmI elde 
l11a e. ı aynıunlarla akra 1! etmişti. 

hhtk olduğunu anla Büytık bıı aUkfınetle, yavıı.7 yava., 
;-1 dı • I merdivenleri çıkryordu. Ara.da ırrada, 
at n. hır Ja.ndark. bir i ı merdiven baı.;ında durruı bir saatteıı 
~ b.rına, bir !\la<lam K~- ı eızan tık tak sesı ışltiliyordu. Proşa

k r Greta Ganbo olabı ım knlbi bUyUk bir heyecanla çarpı
h·ı~1ın sayıklamaJ~~Ul<l yordu. Büyük bir tef'SSUr ve azap için 
hilir ke~ ederek ~ngılızlc- d kıvranıyordu. ÇUnlıü. ;ilk det:a 

t>p! • bır kadın fılo7oflar olarak ç:ılııcaklı. 
l' eıde bulunarak ko· 1 Pro :ır hır rok ı~lere girip ç.ıl IDt§U. 
•tıq:va · "d d b·ı· 1 ,. • · t b" ~ J 1 are e e 1 ır. !'ey var bir tıyatroda aktörlük yap· 
ır 1'ad 1b 'b" ·· 1 •• ·1 ın uz gı ı g-uze 1 ını§tı. Hııtt.u seyy11r 11J.tıeıldtbın 'Klll-

" nenıa At • h"k" b cııemınc a: ım 1 ra kall\·ec Jı '! • bile le§ebbUe etmi§ti. 

~k Uıt ll~ırı kabul edebili- Fakat bu işlerin Iu!'; bir~ :;ebat e-
bır d & d .. ·· . ·. . :ı.ntı':ı o,..ru uşuı'ı<:esı. dl daimı suıetto çıılifmryordu. Birden 

a U ~ na. hayır ummn~ bin~. 0uçıu bir tenbellik her t.a.rafmı 
<111 \,e r~k. ha:reket etmesı knplıyor, ve uyu,turuyordu. f;ğer ak 
acı l 1 t m~l _-yeremem; törlüıi ' pıyorsa bır tUrlü ıulleri1ıl 
, rn arın duşunUş sekıl· • k"'dı 1 d. .. .. czh rlcrııc:~e r uvarrak olamıyordu. 

" narın w unu~ ::ıe· Scyya r satıcılıkta. çe,ıidl azdı. KaJıvc 

Or zu·r ld l d 1 cl'l de u. ıniltPn1adiyen bir' l.11uays · ~ ,a m arın 7,e . 
l'llaktıfn · k.. ,raıııanıp u~ ııya kalıyordu. :MU•tahdeın 
(;]fide r k \d·azg:I er.lmı~d: .. ~1 • ı olarak ça11~1tıı-1 mUeaseseıerin patroııı· 
a~ a m :ır 'l uc:up hall 

.,,ı tnı lt'rc•ıh mi!'rti? Bu l ıarını ıelah ı ırn\tıin olmıyarı bu e 
JW aram •ordıı. rlle usandırıp 14 güç nhlbi oırnaıtıı 

kU ~'c b:u· mııv:ifltıl;. olamıyortlu . Vellıuıl bU· 
ı 1 . 1 ,, l 

811
. t n tt> 'bbil lcri altim kD.lxycrdu. . • "v c ce çamı . . 

r ... nın getird' ı bir lok. Mh. Y ı rı~k bır akşam L>u· c• ı;oy 
!1't ;:n y~...ı·ı,ı ı.g 1 m ' llsr v;ırmlı bulunuyordu. 'O'ç lf ,_.._, • rı sener ~-

1 d fa vıkan r' n hal· Und nberi orada burada ı.~siz b{lçsüz 
tneın ne ımirka '\x. ıyuvar. .)er:nz yuı·tsu~ ' pnrıısız olarak 
k~e nıaı ka mı . ı::~.:.unu. slırli.lp durnıuştu. 

fnı ..... ony~ olmadan ban~ 0 .Evi v~ içinde •. ~·ıranııı b!ltlın tdct· 

1~ "'"lerdı. l~akat huP.la!' ı riııı biliyordu. 
., kab'll\ . . k' !arı Pro§ftr. bir sene cn·eı Şıunlıı Floride 
e~ ll"lahluklari.ı. l:;;tc Zııi yı:ızlrk hir ıokantada garsonluk yap -

1 d• "" .. b yl\: tj y a.ı ofdu. mıştı. Bu l<.ıl<anta!lın i~I yaz mevaiml 

1
;. ~cesiz Lında Ciniyı ne inhiı>ıır ediyordu; ve iyi pam ka-

i, .7'-1 ?, a c;ıı a ona şöy zandıı dı. Proşıır bu lokantada bir 
mc\ :ıJru çalışmıııtr. Patronları, bu kı· 

~8 .. . et .,enın hayat hakkın· 33. müıidet zarfında ada~nm tenbelU-
.ll. ~ukça bir dlişünüsün ğini fsrkedememi9tller . 

ayala. odı.mcuyu bal Lokantanın yflnmdaki 1!TOO Ma.danı 

Vnndirir isminde bir kadsn oturuyo'r
du. Bıı kadın arada sırada Proşarın 

ÇIL!!JUğt bu lokantaya g-elip patronlar 
la. .eohbele dalardı. Madam Vandiyer 
kırk, kırk be!I ~larınJa bır duldu 
Şi§man , BA"f'ID; Te giizel bir kadın 
dt. Madam Vandiyer irad &ahibi oıup 
gayet zeng!n bir kadmdı. F:k11eriya 
yalrıız yaşadığından §ikft.yet ederdi. 

Her cuma &'(lnti Pari9e giderek 
oğlunun evinde yemeğe kalırdı. Gece 
geç vakte kadar orada kaldığı için 
~ve döDDı~ iıı1'kJJı yoktu; oğlunun 
twindl' yatardL ETincle hizmetç!ııl de 
yoktu. 

Aradn .sırada. bir gündelikçi çağırıı
tal< iı;tlf'rini gördUrUrdü. Yemeklerim 
d" bitişikteki lokantadan yerdi. Ma· 
dam Vandlyerin ısmarladığı yemekle 
ti duıenyıt Pro~ar getirirdi. 

Zavallı adam! .. O zamanlar bu ka 
<iın hakkında katlytn fena bir şey dU 
~ünmtış değlldJ. Fakat, ~onbaha.ra 

<loı:\'n.ı lokantanın müşterileri az..-ı.ıdığı 

vııl:it her şeyi aıttiat olmuştu. Zaten 
:ıııamm ebedi !.t>nbelliğl 00,, gösterme 
ge ytı.z tutm~u. KU,tt..rill're :oıervi~ 

. yapmasını ihmal ediyor ; ve ekseriya 
para ·aımağt bile unutıı:rordu. Bu hal 
ler,· p'llronun gözünden kaçmadr. Pro 
tar yine kapı dışan edllmlşti. 

Seta!eUe geçen bir aonbehardan 
sonra ki§ gelmişti. Artık Proııar açtık 
tan ba~ka. blr de QşUmeğe başlamış· 

tı. 

tşte bu esnada )(adam Vandiyerin 
küçlıcllk eYini hatırladı. :E:vet, oraııı 

bir ha.marn kadar :ııcak olmalıydı. 

Kadmın yaşama tarzıanna tamamen 
-.·akıttı. Çllnkü, kadın lokanl4nın pat 
ronlarlle dertıeşlrkcı P1"0§8r kulağım 
StabarL'lUftl. HaltA Jıl.adanı Vandiye
rin parasını nGttde akladığını bile 
blllyordu. Para çıkqıı elbise dolabının 
d~m~inin bir kenarına sıkl§ık vazi 
~·ette duruyorJu. DUl katı.mm cuma 
J1inleri 'Pıtrlııtek1 oğluna gidip pazar 
gUnll dOndüğUnü büıyordu. Bu gectı 

evin U.mamen boş oldu#U muhakkak 
t.t. BUttin bu dUşünoeıer Pruşan hırsız 
lığa eevketmi§ti . 

!ivin llCıt olmuı onu bUabütUn hu· 
satrta tM'rlk d,-ordu. Böylecf' ra-

HIRSIZ 
cü No. 22 de posta memuru Naci 
Sözer ile Fahriln'lba İşler. Kamm
paşa mektep ııo. No. 16 da amele 
Osman Arabaeıoğlu ile Remziye 
Emekvereıı. 

hatçıı. işini görerek bir cinayet i§lernt" 
ııine lüzum bile l•almıyacaktı. O, za. 
ten bir adam ölaürecek b.Ukatta bir 
insan ueğilcıi. Makııa.dı, Madam Van-
diyerin muazzam $ervetlniıı cüz'i bir 
t-ısmını elde ederek geçinebilmeltti. 
Proşa", bu hırsızlığı meşru görUyor
du. ÇllnkU Madam Vandiyerln pek 
çok parası vardı. Fa.kat bir cinayete 
el ltoyı:ıak onun için yapılmıuıı mum 
ittin olmıyan hir işti; ve bunu biç bir 
uman yapımyacaktt, 

Proı,ar birinci kata ı;ıktnlf bulunu· 
yorclu. Mııclam Vandiyerln yattığı o
da sol taraftaydı. BUyUk biı dikkatle 
kapının tokmağını çevlrdl. Kapı kilit 
il değ"ıldi. Ay ışığı odayı ba§tan a~ağı 
ya aydınlalıyoı·du. 

Od::ının bır kcişı.:~inde dayalı duran 
elbıfle c!olabının aynası pırıl pırıl par 
Jıyon!L.1. Pro~ar. h!rdcnbire aynada si. 
yııh ıııllıelmi ı;:-öriir gormez Urtir tit 
retli. Onun hal ve etvarında soyguncu 
iu~a <"kan rıir adamm soğukkanlılı~ 

ğtndırn llt!la eser yoktu. 
O, yalnız şık giyinerek muntazam 

bır prur.ıporta malik o•'Jladan daha 
etverişll olduğ11nu prensip edl.nmlşt!. 

Ve bu Metini her ne paha!'ma olunıa 
olsun koybctıneml§tl . 

PrOŞAr, biı jönprömiye kadar 01ktı. 
A1:lrktan ölecekti. Fakal melon şapka 
ile kravatla ve pardösü ile ölecekti. 

Allllhtan işi çabuk bitirecekti. Bil 
kaç ıı.c!ım attıktan sonra C'li.ni uzatma 
sı kifayet ede~kti. 

Birdenbire büyük bir korku Jçlnde 
tilylcri ürperdJ. Odanm ko§csinde bir 
kımıldama olmuştu. B~rm o tarafa 
c;evırince bir khryola gözünf'l illştı. 

Acaba? • Paha fazJa dut;Untne.<;lne 
imkb yoktu. An1 blr sıçraYJ§la be
yaz örttllere bUrtinen bir cisim yatak 
ta dikilivermişti. Boğuk bir ses oda 
yı kapladı: 

Kim o?. 
f'etııek Madam Vandlyer Parlstc 

değildi. Kend!.<ılni rtcrhal tanıyacaktı. 
Ve yalcalattıracAktı. O, polltıl.n elinden 
kurtulabilfJCek kadar açıkgöz detlldi. 
Nihayet hapisaneye tıkllı.caktı. Bir 
an için zihni meş'um bir cınayete sap 
landı. U\kln o bir einnyete eı koyma 

mağa ahdetmi§li. Ne ynpacaktr?. Beyoğlu, Ewacıi>aşı No. 3 de bo 
Tam bu esnada ant bir fikir zi.hniııl yacı Ernest Tadman ile Virjini 

kurcaladı. Yavll§cacık :ıesıendi: Remijas. Şişli Kev.:ıer so. No. 58 
- Madam Vandıyer! .. Korkmayınız. de §Oför Milkcrrcm Tunça.y ile Ce. 

..... 1 , p mUe Vural ~yoğlu, Yen.içeri • .ı:... 
~n m... roşar.. ae;-

Prnşar, §imdi ka.r§.ıamdııki heybetli Jll No. 25 - 5 ustaıbaşı Martbı Hei-
Cismi kolaylıkla ~çeb.liyordu mer ile Ba.buri Gaterino. 

Kadmm gözleri bir yabanı eriği 'ralcsim basma.tulumba No. 5 de 
kadar parlaktı. Saçlan da beyaz ya- amele Koıstantin Spanu ile Mar. 
tak ça:·şafının yarıııma kadar iniyor ko Yezepis. Şişli Terskld U&e.i mfi 

dür muavini Hasan Teobal ile Ke-du. . 
nme Anak. 

'Üniversite prof~rlerinden Dr. - N. \'ar? .. Ne yap1yor$unuz ora 
Ali Tevfik KaunCJgil ile Nilüfer 

Kısık bır sesle kekeleyebildi; 

da?... Erboy. Hasköy Keçecipiri cami 90. 
Pro~ıa, büyük bir soğukkanlılıkla. No. 18 de mütekait ilyas Kutlu • 

yalağın önünde diz çöktü : 
baş ıle Hatice . .Ka.smıpaşa Hacı 

- Beni d!nleJ1niz, Madam VandJ- hilsrev eo. No. 46 da komisyoncıı 
yer, deli. Blr ~UrJU cesaret edemiyor Ali Şanver ile Ha.tice. Hasköy 
dı:m, .• Evet, :;izı :;eviyoruın. Sütlüce Anber tekkesi No. S de 
Kadın, bu bel<lcmedlğl vaziyet kar makini~t .Mehmet Cimmetler lle 

şısmda adda atııll&ınL5tı. Proşar da Zeıhra. Cinmert. 
bu vıtZiyetten istifade ederek müleına Yuda Merkada ile Sam Birlik. 
dlycn garip cümlelerle ııaıı. aşka de· lı çi Dimjtri Niko ile Harikliyo. Şif 
vam t>dlyordu. Bu i§i Iı\yıkı veçhile Ji Meşrutiyet ead. ilastane ııo. No. 
başarııhilm·•k iç~n aktörlükten lmlma 24 de arabacı Se.dullah GüzelgUıı 
bUliln maharetini ele almıştı. :Madam He Fatma. Sargan, 
Vandi.)1:r, ay ışığının altında dekolte flya Yahya ile Jeya MltranL Ka 
kıyatetile göze hiç de fena görünmU- smıpa.~a Görülözü, No. 13 de Ya.
yordu. Oda gayet sıcaktı. PrO§ar, a.- Bef Kastanyen ile Vida T<><:ia. Sa
deta mr.ııtolmuttu. Çoktanberl böyle matya Camba1lye Akarca so. No. 
sıcnı< bir odaya girdiğin hatırlamı- , 9 da önyüzba.<;J Zeki Akmana.ip ile 
yordu. Güzel kadım elde edememek 1 Şermin Karan. 
ıbLim:ı.llerini dUııündUk~c büyük bir -------------
teessUre kapılryordu. Kal'i neticeyi mısınız? Tabn.ncam başucumdaki ma 
elde edebilmek için ağzına gelen eıı sanın başında duruyordu. 
ıruvve:U kelimeleri kullanıyordu. Adam , yavaşça başını yatağm U-
Kadına doğru biraz daha yaklaştı. zerine aayadı ve bitkin bir haıde mı 

YUzünO(; ümit ve inkisar okunuyordu. rıldandı: 
Tam bu esnada kadının seal l§ilildJ: 

- Buraya gelmek için neden giın 
olizU tercih etmediniz·!. 

Madam Vandlyl)r, Proşarial muna. 
kıışa etmeği kabul et.ıııi§U . .Kadının bu 
tuıı-cıkeUnden ct'Baret alan Pro§llr ne· 
ticeyi btr an evvel elde edebilmek için 
daha l:ıUyUk bir gayretl sözlerine 
devam etti: 

- Madam, dedı, gece gelrnemın se 
beb1 sizinle dalıa. serbestçe konuşabil 
nıek içindlr. Gündilz ı;:elmlş olsaydım 
lıer halde bent kovacaktmız. 

- Fakat böyle hareket etmekle ~ 
lüm tehlike:<! geçlrdlğinlzln farkında 

- Benim için ôlüm pek bUyU)t bır 
§eY itada etmez. 
Proşarm bt\§mda bir el dOlqtı. Ve 

tntlr bir ses de ou .sözlen mınldondı. 

- Vay koca çocuk vay!. 
Madam Vandlyer, Madam Proşar 

oldu. 
Mesut oldular. Proşar gayet aakin 

bir adam oldu. Ve kanama bUyllk bir 
ciddiyetle bağlandı. Tabll gUnlerinl hic 
bır if görem .. mekle geç~du. Ve elt 
lAken dllnyanm en dtlrUat adamı ol 
du. ÇtlnkU, yeryUztlnde her dlttyacı 

temin edilmifU. 
Cr.vJran: C4wad Tevftk -.:nıron 
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1 
tstanbu Levazım amır iğmden ~erılen ı 

ıarıcı asker itttaatı ıı an.ar 
ı------A.,n,...ııla '-·azılı :n.ı :;,emeler ı:,.UI!ı.caktır. Talip•erm nümuneıerUe Anka. .. o J 

tada Lv . .Amırliği satın aıma -ı., mıafonunıı. mUracaa.Uarı. Elbiselik kuma~ 
cllieti askeriyeden ı•erll~cek, ya,nu unallyesl mUt<'ahhide ait olacaktır. 

Kılınç, kercer, sırma , batta.o.ıy.,, rn.atra, hurç, portatiI karyoı& manevrı. 

ıtemeri, manevra 3andrtı. elbi.seıiıt kw:naş VP imali, ı<izme, fotin kapuUul< 
kumaş ve imali. '{237 - 5371) 

* ~'. * 
Aşağıda. yazılı mevad paza:-Jrkta satm a..macaktır. lbaleıerı hizalarındıı 

yazılı gün ve saatlerde Hadım1töyo.l<: Askeri satın alma komisyonunda yapı. 
ıacaktır. 1'ekarrür ec'e•:fk fiya•l.i.~ h.erinden o/" 1;; kaU teminat alınacak,.tır. 
CİNSİ Miktarı thalt ~ m ve saa.tL 

Kilo 
Sod~. 1000 9/7/ 941 15 

Domates. 
Zeytin yağ. 
sut. 
Sirke. 
Çay. 
Yoğurt. 

4 adet hayvan satışı. 

15,000 
8000 

35,000 
2000 
100 

50,00L 

,.. :r. * 

10 " ,, 
10 .... 
15 .. 
10 .. " 
9 .. .. 

15 ,, .. 

10 " .. 

16 
14 
15 
15 
14. 
14 
11 

(2131 - 5365) 

Aşağıda yazılı :nutab!yelcr r.lır acaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 18.7.941 
Cuma günli saat 10 da Anka:ad- Levazım A.mirüği satın alma komisyo. 
nunda yapılacali:lrr. ra ·plerin i>~U vakitte komisyona gelmeleri NUmune. 
ıert komısyonda ~oru1 rır. (229 - 5363) 

CİNSİ Allktan Beherinlıı Fiyatı 

Yem torbası 
Belleme 
Çul 
TavlR halatı 
Nalbant takımı 

* :(. * 

adet 1.--unı!:i 

1000 185 
1000 400 

200 850 
200 
100 

240C 
2900 

360 ton kuru ot E•·?•acaktrr. Kapalı zad'la eksiltmesi 21.7.941 Pazartesi 
giinü ıw.ıı.t 10 d... Tra.ba .. nda. asken satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Tab.ınin kı!deli 21,600 !ıra ilk te'1lınatı 1620 liradrr. Taliplerin kanuni ves~ 

• ll.Iarile teklif mektuplarmı iha.e &ıatinden blr saat evvel komisyona ver. 
melen. (233 - 5367) 

* :[. * 
Aşnğıdıı l azılı mave.am kapalı aarfla eKslltmeleri lıJ'Zalarmda yazılı gün 

ve sal',tlerde !ııkenderıında a.skui .!'ııbn atma komisyonunda yapılacaktır. 

Taliplerin kanuni vesıkalarile t·~:<.•jf mektuplarını ihale saatlerinden bir saat 
ev-.rel komisyona vermelerL Evl!ıı.f ve şartnameleri komisyond~ görülür. 

C.INS1 

Pirinç. 
Sade ya~. 
Srğı:r eti. 
Sığır eti. 
Sığır eti. 

IUiktıırı 

Kilo 
52,000 
16,000 

160,000 
85,000 
74,000 

Tutan 
Lira 

18,720 
24,000 
40,oııo 

21,250 
18,500 

q. • • 

Teminatı 

Lira. 
1404 
1800 
3000 
1594 
1388 

İhale gün 
ve sa.atı 

18/7/941 9 
18 " " 1:5 
19 .. " 9 
21 ,. n 9 
21 ., •• 15 

(235 - 5869) 

Muhtelif nakliyat yaptmlacı..A".ı.r. Kapalı zarfla eksiltmesi 18.7.941 Cu.. 
ma günü ~nat 16 da Çıuıakkaıede e.&keı:1 satın a.lma komisyonunda yapıla. 
caktır. Tahmin bedell e660 Ura., ılli teminatı 500 llradI:r. Taliplerin kanunt 
vesikalarile tekJit mektupıarmı i~ıaJe saatinden bir aaa.t evvel komisyona ver. 
meleri. sartııameleri komisyonda. görUlUr. '(239 - 5378) 

*** 112!i ton odun ıılınacaktır. Ka~alı zartla ekmltmesl 28.7.9U Pazartesi 
günü saat 15 de Adapazarında ı~<ıker1 satm alma. komisyonunda yapılacak.. 
tır. Tahmin beaeli 15,797 lira, il'~ teminatı 1184 lira 40 kuruştur. Taliplerin 
kanuni vesikalarlle tcırlif mekl:.u.,ı-ı.rmı ihale saatinden bir saat evvel ko. 
misyona vermeleri. Ev.ı-af ve 78rlnsmesi Ankara., İstanbul Lv. AnıirliklerJ 
ııatm alma komisyonlarında da görWUr. (243 - 5377) 

"' • * 
Ankaracıa hiı in~aat yaptırıla~ktır. Ke§'if bedeli 75,472 lira 70 kuruş, 

llk teminatı b023 lira 6~ kuruştur Keşif evrakı 387 kuruşa koınlayondan 

alınn Knpaı· zarfla , :ı:s!.l.tmem ~.7 941 salt gUnü saat 15 de Ankarada M. 
M. V. satın alma kom~syonunda :>~ .. pılacaktır . Taliplerin kanunı vesikaları 
lle tekli: mcktuplarIDı ihale saıı.tı.ndc.n bir saat evvel komisyona vermeleri. 

(125-4899) 
:t-:t- :/-

Muhtelif mmtakalara yapıla::ı..ır asgari 14,000, aza.nü 24,500 ton kara 
oakliyatı kapalı zarı Pt- eksiltm;}ye lwnmuştur. Bu nakliyat üç kısma ayrı. 

larak ayrı ayn talip!Ne de ihale ediiebllir. Birinci parti 5000 : .13000 ton, ikin. 
c1 parti 400(1 : 6000 ton, Uçilncll p:ı.rti 5000 : 10,000 ton. İhales! 8.7.941 Salı 
gtinU saat 16 da !ztnil'de Lv. Anı!rliğl satm aıma komisyonunda yapı:la.caktır. 
Hepsinin tahmin tutarı 122,500 llra. ilk teminatı 7375 liradır. Şartnamesi 

koınisyonda görtilUr. Ta'.iplerin ıccunı veslkalariyle teklif mektuplarını iha,, 
le saattuden bir saat evvel komı.ssona vermeleri. (149) (4999) 

• :\. * 
580,000 kilo sığır eti kapalı zarfa elu!Utmeye konmuştur. İhalesi 15.7.941 

Pe~nıbe gün3 saat 11 de Ezine1c Askeı:1 satın alma komisyonunda yapı. 
lacaktır. Tahmlıı bedeli 220,400 lır:ı, ilk teminatı 12,270 liradır. Taliplerin ka
llunJ vesikalar!yle teklif mektuplnrır.ı ihale .saatinden bir saat evvel komis. 
yona vermeıerL Evsnr ve şartndmeı,.; komisyonda görülür. {1151) (5001) 

Topkapı Maltepesinde ki Sa tm alma 
nundan : 

komisyo .. 

1 - Aşağıda cınıı ve mlktarlarü~ kat•ı teminatları yazılı beş kalem la
~ maddeler: hizalarımfa. gösterilan gün ve ıı:ıatıerde pazarlıkla s tın a.l.Ina
cak!ır İh:ı.leleri Topkapr Malt~o:ı esk Malt~pe askeri liStı binasındaki satın 
alma kcmisyonunda yaJ ılacaktır. 

2 - Evsaf ve şartrıamelen 1:ıe : giln komisyonda görülebilir 
3 - tstekiiierin :nezkiir gUn ve saatte tt>minatı kat'1yelerile komisyona 

mUracaatlarr {!5281) 

Cln!'J 

Sade yağı 
Sade yağı 
Zeytin yağı 
Sab~n 

Kırmızı mtırcimek 

l\llkdan 

50,000 lirahk 
50.000 
50.000 
50.000 
~o.ooo 

.. .. 

Teminatı kat'iyesl 
Lira 

ihale gUıı ve saati 
gttnü saati 

7500 
75ı)O 

751).') 

71500 

7500 

7.7.941 pazartesi 10 
7.7.941 .. 11 

7.7.941 " 14,30 
8.7.941 salı 11 
8.7.941 .. 14,30 

İstanbul Hava Mıntak a Depo Amirliğinden: 

1 - ıı.: kalem el"l<trik maız .. meıoı satın alınacaktır. 

2 Q&4 liralık katı temina r. Eakırköy Malmlidürlüğüne yatırılarak 

nıakcuzlarııc \::jrliktc 8 7.941 salı g,inli saat 14 de Yeşilköy Hava Mıntaka 

Depo a.m!rlığl satın alma komisyonunda bulunmaıan. (IS276) 

Topkapı M altepesin deki Satınalma Komis· 
yonundan : 

l - 4. ton mazot ııe 50 kilo kalın ve 50 kilo ince motor yağı pazarlıkla 
ntm aıınıı.cıtktir. 

2 - !stekliler :'l'lr.-.to:ne ve ev,.afhrtnı benıber geUreceklerdir. 
3 - - İhalesi ll Temmuz 941 Oumartesi günU saat 11 de 'Iopkapı eski 

Maltepe a•kı 1'! Lıııesındeki satın alına kom1eyonunda yapılacaktır. 
4 - Tenıinat tekarrilr ede0'1t f.yat. üzerinden almaeaktır. (6348) 

EGE 
SİNEMA BAHÇESİ 

tst&nbulun en rahat ve en tem.iz 
yazlck slnemaımlır. 

Adres: Beyazıt H.asanpap C8ki 
naldar bahçesinde. 

Bu hatta. 2 film birden 
VE 

Lorel Hardi 
Çocuk Hırsızı 
YENİ KOVBOY 

KAYIPLAR 

1 

1 
------------ ./ 

Ortaköy muhabere böltiğünden 
aldığını askerlik tezkeremi zayi 
et tim. Yeni.sini alaca.ğrm.dan eski
s:nin hümkü yoktur. 
Şehzadebaşı: Vidinli Alipaşa. 

sokak N o, 40 Ahmet oğlu Zeki 
doğrun 320. (36424) 

:(. * :[. 
İstanbul kız orta mektebinden 

933 - 934 senesinde aldığrm şaha
detnameyi zayi ettim. Yeni.sini a
lacağmıdan eskisinin hükmüyok
tur. 

Peri.han Tamer (36432) 
* :f. :[. 

Gördes ntifusundan aldığım nüfus 
tezkeremle bu kere alman askerlik 
terhls tezkeremi evvelki gUn Köp 
rü civarında kaybettim. Yenileri
ni ç•karacağmıdan eskileri hüküm
süzdür. 

Gördesin Cuma mahallesinden 
812 doğumlu Abdullah oğlu Bekir 
Sıtkı Zorlu. 

* :(. :(. 
İstanbul mmtaka liman reis~ 

ğinden almış olduğum 939 - 126 
sicil No. Iu tayfa tezkeremi zayi 
ettim. Yenisini alacağımdan eski
sinin hükmü yoktur. 
Şileli Raşit oğlu Salih Esen 

(36433) 
;;. * JI. 

İstanbul Kılıçali askerlik yaıban
cr şubesinden aldığını 306 doğuın
lu askerlik terhis tezkeremi zayi 
ettimden yenisini alacağnndan es
kisinin hükmü yoktur. 
Yağka.pam sanda.lcılardan 806 

doğumlu Sürmeneli Ali oğlu Ömer. 
(86425) 

;;. * :(. 
Emniyet döördUncü şube mü

dürlüğünden almış olduğum 
34661 - 31 sayılı ika.met tezkere
mi ·za.yl ettim: Yen:f81ilf> ala~ 
dan. eakiSinin hlikmü yoktur. 

Üsküdar Selimi Ali mahallesi 
kerpiçhane sokak No. 18 Dimitri 
oğlu Pando fsta.vrof. (36427) 

ikmal Kursları 
Kadıköy Ha.lkevinden : 
Riyaziye, Fizik, Kimya, Edebi

yat, Tarih ingilh"", almanca ve 
fransızca orta ve ':SC ikmal imti
hanlıı.rı kurslarına k'itydolmak is
teyenlerin iki fotoğrR.fı Ue idare 
memurluğuna. mUra.caa.tlan .. 

Güzel 
Sağlam 
ve iştahh ! 

cOnkü 

Çoculdarımzı küçükten SA. 
NIN di§ macununu kullanmı. 
ya, BANIN diş macunu ile 
günde üç defa dişlerinı fırça· 

lamıya alıştırınız. Gürbüz 
yeti~melerini temin etmi.5 1 
olursunuz. 

l!lczahanelerde, büyük itriyat 
mağazalarında bulunur. 

İstanbul 4. üneü icra memurlu· 
ğundan: 

941 / 2571 
Paraya. çevrilmesine k arar ve

rilen portınant.o vantilatör hava
gazı fırnu, .masa., büfe vesair bu
na mümasil eşyanın 1. ci açık art.. 
t:crması 5-7-941 tarihine tesa
düf eden cumartesi günü saat 
9 .~o da Beyoğlunda. Tünel başın
da Sünbül sokağında 8 No. da ya
pılacak ve .k.ı:ymetlerinin % 75 ini 
bulmadığı surette .ikinci. açık art
tırma.smm 10--7-941 tarihine 
tesadüf eden perşembe günü ayin 
mahal ve saatte yapılacağı ilan o-
lunur. (36430) 

R~it Rıza Tiyatrosu 
Bu a.kşam Bağlnrbaşmdrı., yarın ak. 

pm Kadıköy Sllreyyada: 

- BOBSTlL -
K om edi (S) perde 

Halide PJşkln temsillere lştir~k ede. 
cektir. 

Diş Ta.bibi 

Nuri Aysav 
Beyoğlu Ağaçam.J Karşısı 

Bursa. Sokak B~ı No. 1 

ıstanbul aeled ıv••' 
ııanıarı 

Tah. Bed 
9735,00 

5Z33,40 

İlk 'leU1L 
730,13 

400,05 

MEJlba au l.a.J•larmm temhirinde kullanılmA1' 
oıınacak j,300 COO adet ~urşun mühUr. 
Bcledıye :m.ıre ve şubeleri için alınacak 18 2,6511 
Y.eEilmi§ !f..ırg&ı. 63,750 kilo kesllmiş me.,e, 25,ao' 
!<'esilınemiş gürgen ve 25,000 ıtllo kesllmemiŞ 

ccunu. 
Ta:hmin bedeller! ile ilk temlna~ mikdarları yukarda yazılı J§ler af. 

rı kapı.llı zarf usu!iJe eksiltmeye ıı:<'n.uımuştur. Şartnameled Za.bıt ve 
:rıelA.t müdlirlUğC kalemınde görtihtııir. İha!e 18.7.941 CUma günü saat 
.>alml Enctimende ya;>ılacaktır. rı..ilplerin ilk teminat makbuz veya 
:upları. 911 yılına ait Tıcaret O lRsı vesilcaları ve kurŞUD mUhUr iÇin t:Jlf 

jil işlerle iştigal eden ı,.tölye sa..11rı:ı olauklanna dair ibrazı ltı.zun gelen 
kalarile 2490 nurnaraa kanunwı tarifatı çeVTesinde hazırlayacakları 
nektuplarmı ihale günti saat J.4 d? kadar D&.im1 EncUm.?ne vermeleı' 
ıımdır t 5389 

* '* * Unkapanında Kasap Demir.ıun mahallesinin Yeşi• TUiumba ve 
ırokağmda 24 ·- 26 karı numara..ı ~"\'lr. hedi!n ve tahas....Ul edecek ank 
satı.51 açık arttırmaya f.r pnulm1J4CU: TaJıınJ.n bedeli 1360 lira ve ilk teııJ 
l'!l2 liradır Şartname Zabıt ve Muıııneh\t MUdUrltiğU kaleminde görtıl 
İhale 18 7 .941 Cuma giiLt saat l'i de Daimi EncUmende yaptlacakttr. '1' 
lerin ~lk teminat makb1·z veya :nı>Kt!.ıplarlle füale günU muayyen saatti 
mı Eııcümende r:ıuıunmalarL (5390) 

1

1 ____ ,_1 
Deniz Levazım satın alma 

komisyona nuıarı "" 
1 - Tahmu. ec'iien bedeli 1060<' Ura oıan 40.000 metre Amerikan ~ 

0.;\n 7 Temmuz 941 Panırtem g'mO saat 15 de pazarlıkla ek&ltıne~ 
pılacaktır. 

2 - Ilk te-mlnatı 795 lira o.ut' şartnamesi ber gün ıwmtsycıD' 
alınabilir 

3 - tsteklllerin 249C sayılı kanunun :stediği vesaik ve ikinci Dl~ 
yazılı mlktard&.k. tem.mı.ı mektuo veya makbuzu Ue Kasımpaşada bul 
kcmısyonda hazır bulat malan. (5349/ 

.. ~ * 
8 Ton Zeytin L.wt-fJ 
J adet hesap 'llJ; •JleeL 

Yukarda yaz1Iı ;.eytiL tantıJi v..- besap maklnest 4 Tem.nit!Z 941 ()i 

gtinü saat 15 te pazar.ıkla alm:ıcaktır 
İsteklilerin belli ;;ü:ı ve saa.tt~ Kasımpaşada bulu:ı.an koml,'Jyonda. 

bulunmaları. (53211 

Pevtet Demiryoftarı ve Limanla~ 
ifletme Umum idaresi ilanları 

Muhamıu- bedeli 3096 lira. olıı.n 860 M~ bet.onluk çakıl taşı e~ 
usullle Sirkecide veya Lliıeburg-t::: hat kenarmda veya vagonda teslim ~ 
11ntın alınacaktı r. 

Taliplerin yUzde 7,e muva!tk€.:. teminat ile kanunun gösterd!ğı ,,e, 
btlmilen 18.7.941 Cuma ~Unü saat 11 de Sirkecide 9. İşletme binasmd.8 ;. 
koımsyonuna mUracaat!arı ıa.zrır.C!u. 

Şartnameler paras:..z olarak ~omiıııyond:ın verilmektedir.. . 
Antalya O rman ·Çevirge Müdürlüğüıul~ 
ı - Antalya viJ!lyEt!nin Seol, kazası dahilinde hudutlan iartne.ııı" 

yazı.ı (Ardıçlı) aevıet ormanuı-uuı tahminen {728J metre kilp dikUIJ 
ve ıısoı metre klip yaş katran vt! 1373,624) metre küp kuru katran J. 
\arı bir sene i1.;er:sh1de çıkarılmak Uz.ere 26.e.941 tarihinden itibaren ) 
giln milddetıe kapalı zarf usulllo a.:-ttırmaya konulmuştur. W 

:ı -- .Attt..ırma 16.7 941 tarl'ı!ııf' milsadlf Çarşamba gUnU saat on 
Mtaıyıı. ormarı mildtirll'. ğti bind.S:.r.J& yapııacaktır. 

3 - Çamm beher gayrı mRtnul metre mikabı muhammen bedeli 490 
kntrırnm 780 kuruştur 

4 - Muvakkat ıunlnat 851 ~ıra 42 kuruştur. ııl 

5 - Şartname ve rnukavele'lPD•<ı projeleri An~:arada Ormao umu!Jl 
dtirlil~ı ve Antalya Orman mUdUrlUğünde ~örlllebilir. 

6 - Teklif mektu;;lurınm Hı 7.P,41 günU saat 11 re kadar komısyoıı 
lsl!ğlnc verı1me.el ltızımc.ır. 

7 - tstekl!lerln "I!caret O kc;ı 11esikaıarlle birlikte belll edilen gtırı 
saatte ihale kr-.mıEyonwıa müra.;..ı:ıt.nn (5310) 

Sa!1ibi: ASIM US 

Urourn tıf'qrivsıh idare eden: 

Basrfdrğr ver · VAKiT Matr.<'-

0,Pfik M-hml'f ReııPn11i1_J 

Türkiye Cumhuriyet ı'Vlerkez Bankası 28 6 · 19 41 ~azıyeti 
AKTtF 

11.ua: 
Altnı: Safi Kilogram 
Banknot . 

72.604,515 

Ufaklık . • • 
Da.blldekl Mollaltlrler ı 

TUrk Uram . • 
HarlçtekJ Hubablrler ı 

Albn: Sa.fi Kilogram 13.115,382 
Altına t&hvill kabil 1erbest dö
Yizler 

Diğer dövizler Ye borçlu Kliring 
b&ktyeıert 

Hazine Tahvilleri : 
Deruhte edilen enakı ııakdiyt 

karşwtı • 
Kanunun 6 • 8 maddelerine tevtı-
kan Hazin• tara.tmdaıı .,akl 
tedlya t . • • 

8eneda& U6zdaru : 
noarl Senedat • 

' \ 

Eaham •e tabvUAt cttr.dam ı 

Deruhte edilen ewalo oakdl· 
yenin karşılığı esham " 
talınIA.t ttibaı1 kıymetle 

8el'ı.e.t Eabam Ye Tabril&t s 
ı\ya!l;tllB.r : 

A.ltm •• döm !berine nam . • 
rah.UAt tıurtne aY&n.1 . • 
Hu;Uıeye kUJa n d &Ya.na . 

RaEineye ~!'iO No. kanuna ırl'.ln 

ar,tlan &ltm karıılıkll &Y&D.I 

Hiuedarıar , • • • 
'lubteltf • • • • • • 

Lira 

102.124.058,03 
22.404.073,50 

590.499,84 125.118.631,37 

362 237,48 862.237,48 

18.447.834,60 

44.988, 139,33 63.435.973,93 

158. 748.563,-

21.683.011,- 137.065.552,-

270.727.347,19 270. 727 .34 7,19 

45.945.603,93 

8.310.245,19 IH .255.849,12 

4.741,69 
7.808.722,-

167.684.926,75 175.495 390,44 

4.500.000,-
9.178.419,24 

Yeldllı 40.142.400,77 

ı 'l'emmwı 1918 tal'lbiDden ltıbareD. 

p t_ s l f 
Sf>rma:ve 
ihtiyat akÇt'Sl : 

Adl ve feYkaia.cle • • • • 

Husus1 • 

f devüldPkl 88.ıtknotlar : 

0erubte edllen eTTalo o&kdiye 
Kanunun 6 . • ıncı madoeıerine 

teY"fikıuı Hazine taraııncıaıı "'akl 
~ediyat 

Oerubte ~dilen e.ı-aıtı aakcıtye 

">&kıyesı 

r<arşıııgı tan..ıı men aıtm ılaralı 

ıaveten tedaville ·uediıe-n 

teeskont muka bUI ııaveter. teda 

1'1.Zed. 

Hazineye vap· ~ ., a l•m k&l'\lılıklı 

aYatıe mukabili 3902 No.!l kanı.ın 

mucibince UA• eten teCl&YWe l'8 

ı:edllen • 

MEVUV AT ı 
f''•'< Llraaı : 
Altın S&fj K.il~m 877,150 

lll50 No Kanuna ~öre Hazuıeye 

a.çııan a vam mukAbW tevd! olu· 
cıan &Jtm.lar: 
-11\tl Kilogram 55.541,930 

mivlz Taahhötlatı : 

.t,,.Jtma tahril! kabll dovtzıer 
Dt~er dbv1.zler ve alae&kb Kll
Mng tıaklyelerl • 

Mubteu.t • e • e e • • 

7.822.019,1 
6.000.000,-
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