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Japon imparatorluk 1 

llleclisinin kararı 
~ü!lak_a~at Vekilimizin gazetemize beyanatı 
~ - -- -' ....,._, ~...... "-' .-....- SWWW1 ıwwwt ı_.: ... cwwws ._:g ----- aaşvekili

.mizin 
nutku 

Ya::an : ASIM US 
ar~lnıanyanm Rusya üzerine ta.
ca.. zıı ka~rsmd:ı. Japony&.nm ala
be gı '·a.ziy~t günün en mühim 

K a~adeniz seferlerinin gün-
Yn~hnlleı bir mesele.o;idir. Ha.f· 

de Tokyoda iınpa.ratA>nın 
r altında bir ~-0k tA>pJantı
n tı ve bu t.opla.ntılarda Ja· 
~ nın Ahna.n - Rus harbi 

düze çevrilmesi d ii.şünüliqor Almanya ve 
İta/yada t 1 nda tutacağı hattı hareket 

ldu. Japon hariciye nazırı 
okanm beyanatına göre mü· 
· rarJar \ 'eriloi. 

iki vapuramılz bastabaae 
ra~~Pon hükiımeti ~imcilik bu ka· 
!;it}( tın mahiyeti Ml.'kmdo. en kü
beta, ifşaatta bulunmııyor. Bununla 
no-;r her .Japon BaıJ\·elilll Prens Ko
lıst ~-~le harMye nazın ~.latsuoka· 
llıak 0zlerinden Toky(lda ne l rı pıl
tlar istendiğini bir dert'~eye k.8.-

gemisi olacak ••• 
h anıı:vabllivonız er • " • 

!.et( ens Konoye Japonyanm ~iya-
li it" leee Ja:,ıonyıı.nm kendi mil· 1 
~a enfaatlerlnc müstenit bir si-
1. Set olaeağınclan baska mentle· 1 
11:etıe · ' · ıla l'in bare-"ctleri arkaı.ından, 
den!>()nl"anın sürüklenemiye<'eğln-

ha!uıetti. 
bi~tstıoka da Alman • Rus h:ır· 
it !ia.dece Almanya ile Sovyc t 
u:Ya arasmda bir ihtilaf mahiye. 
le be !~elalı.~ eden basit eöriişler
lal't ugunkü: cihan vaz.i~·etinin icap
ditn .tenıın oluna.mıyaca.~'lnı. bUtün 
.Ja~ft.da ,.e bilhassa uzak sarlcta 
tner~·a için büyük bir tehlike 
hn 1_l:a gelmek üzere bulundu. 
)\ul'l\ il so~ lcdUden sonra Japon hü

Deniz işçileri için büyük bir j 
!Jardım programı hazırlandı 

icatta bulunan işçiler de ayrıca 1 

pri.nle mükafatlandırılacak 
C UMA günü akşamı Trakyadan şehrimize dönen Münakalat Vekili 

Cevdet Kerim ince dayı, dün de bazı tetkiklerde bulunmuş, öğleden 
sonra saat 17de1stanbul Basın Birliği merkez.ine gelerek şerefine verilen 
çay ziyafetinde hazır bulunmuştur. Cevdet Kerim, dün, bir muharriri
miz.e şu beyanatta bulun muştur: 

bll)~tiri her ihtimale kar~ı hazır "- Trakya seyahatımde &lir
diıtı tn.ak lçin h:idiscleıi büyük bir neye kadar giderek yollar, koprü. 
Ua <at ve aliı!ka ile taltip ettiğini ler ve bazı nakliye işlerini tetkik 
l1cı"e etu. Japon Baş' ekili ile ha- ettim. Sonra Çatalca üzerinden 
tı.ın Ye namının bu ı.öıJerinin ya.. döndüm. 
Ja.:ı h.okomiıı Shiınbun i!lmludcki Buradaki tetkiklerimiz me
den n gazet.~inin bir makale:sin· yanında Kara.denize po5ta yapa· 
detnıalın~ış olan şu cümleleri kay- cak, denizyollan vapurlannm bu
de Ck laınndır: ''Eğer mihver günkü şartlar içinde d?.ha salim 
ı "1t:tlerintn h1lldmi:rcti Ural dağ- seyahatleri meselesi vardır. Bu 
arının tı · l çece erl'4ıne Rus Asyasma ~e- seferler n gündüz yapılmasını da 

.... k olursa Japon .. ·a rok vahim düşünüyoruz. Karadan yapılan se · 
'"t!S ı 1 •• ., e e erte lcarı:;dasacaktır, ferlerin denizyollarma azami d~re 

ille ·· 1ı "' u naıı • şup e yok ki Japon hariciye cede faydalı olmasına ça~makta-
% rı l\labuokaiım bn.lısettlğl'teh- yız. Bun<tan başka Kadeş ve MA
ı~:: J{okoınin sru:mbun galetesln~ıı r~~ v~purlal'lll.I da hastane ge. 
~ U ettiği tehlikeden başka hır mısı haline koymaktayız. Bu gemi 

Y değildir. 1 lerı:ı icap eden sıhhi levazmı ve 
lıı:u f::ıkdirde Japon imparator· tertibatı temin etmekteyi.z. 
.,. ~<'clisinin bugünkü vaziyette Meınleiketimiz zengin bir istih
ll"'iligi karar a.ncak Alman - sal memleketidir. Ayru zamanda 
~-;•~harbinin verecci;,ri kati netice- iklim icabı yurt parçaları muhte-

;ı e'kleme~ olablllr. l~. ~evs:m farkları için~e yaşar. 
ara allonya de Almanya ,.e İtalya Bu tün bunları na.zarı dikkate ala. 
iti <;!nda imzalanan üçlü pakt A- ı rak münakale vasıtala.rmıızı tan. 
ıı~llkanın harbe girmesi ihtima. zimi prensip ittihaz ettik. 
laş ka_r~_ı yapılmıı? tedafüi bir ; ,n· ~emur ve müsta.hdemlerimizln 
%,~.a ıd1. Onun için Almanyanın vazifede duygulu olarak ~JŞDla.. 
.ka ) etıer Ilirliğlnc tuı.rı:ıı taarruzu larm.t ve çok randıman vermeleri. 
tıa tşı'lnıda Tokyo hükümctl üçlii ni temin edecek her tedbiri al
ıti ~ mucibince kendisine herhan- mak en mühim saydığımız nokta. 
ka lr Vazife teveccüh etmediği lardandır. Memurlarımızın ailele -

3., lııtattndeclir. So'-yetler Alman- rile birlikte sıhlıat jşlerini ve ço. 
oıf a.~ karşı müdafa.a vaziyetinde cuklarmm okutulnuıs1 cihetini göz 
l'\f~~dan Alman -.-. Rus bita- önün.~e tutm~~yız. . 
Yo k nıuahedesi mucıbınce Tok- İ~ı meselesıru ve bilhassa esas 
ı-ai"·. dtişcn_ vazife de sadece bita· lı bir nokta ol~ .el~ ~mrş bu -
iba \aziyet.ı muhafaza etmelkt.en lunuyoruz. Va.zifelerımızm. hayat 

;etttr. ve başlangıcı ateılyelerdir. Onların 
y t il.kat .Japonlal' bu harpte Sov- sıhhatli, neşeli olmaları:ru idarele. 
ı~ 1~r Birliğinin mukavemeti km- rin muvaffakıyetinde ve tarifele

ca Almanla.rm Ural dağlarını rin ucuzlamasında. müessir say. 

Dlin Basın Birliği lstanbul mmtaka merkezinde, l\!ilııalcaJa.t Vekili 
Oevdet Kerim İn<'edayı şerefine bir çay ziyafeti verllmi' ve bu zlynfett.e 
Vail n Beledlye Relsl LO.tfi Kmt~ r da hazır bnlurunuşto:r. Toplantıda 
~fatbuat Umum 1'1üdi;rJüğünce hıı.:ı:ıdanmış olan baSm kartı nizamnamesinin 
Münakale Vt>kifü.tine 1aallfık eden maddf"~eri de menııubahL"I olmu~ ve 
uıatbuat.ıı beynelmilel bir teamül olarak göstertlegelen kolal'hklarm meslek
(Jaşlarunıza da teşmil l'O t.E-ıninl yolunda hükOmetçe ittihaz edilmek üzere 
bulundağr anlu~ılan kararlarda.:ı haberdar olan gazeteeilt»r, Bay Vekile şük
raularnu üade etmi,•eı·c!lr. Çay zi~e.fctı saat yediye kadar samimi bir ba'llD. 
içinde geçmiştir. "tııharıkl reslrude: MlinakalAt Veklllmlz Cevdet Ke 
ılm İncedayı, ""ali \'e B<>ledlye Refslmiz Lfttfi Kırdar, Birliğin mm~ 
merkezi reisi Hakkı 'J'uıık ve toplantıda bulunan gazetecllerdoo bir 1mımı 
bir arada göriilmektetlır. 

bulunan teknisiyen ve :işçimizi, 
bu buluşa ismini vermek suretile 
manevi bir mükafatla karşılamak 
ve prim itası gibi maddi bakımdan 
tatmin etmek programunıza gir
miştir. 

Devlet Den:i:tyollarmda. tatbik 
etmekte olduğumuz seferleri tama 
men muayyen esaslar dahilinde 
yapmak şartile muayyen kömür· 

den az miktarda kömür yakarak 
tasarruf tem.in eden kaptan ve 
makinistlere tasarruf edilen kömil 
ıiin yüzde ellisini mük8.fat olarak 
vermek prensibini , Devlet De
miryollarnıa şebekesine de teşmil 
ettik . ., 

Vekil, bu akşam ekspresle An
karaya dönecektir. 

(Devamı Sa. f sü. 4 (],{ ı maktayız. Bir buluş veya icatta 

r~(lllmmll-68-şe-hi-di-n -az-iz-r-uh_u_k-ar-şıs-ın-da-sü-kO-ne-t ---ı An·k·a·ra·da 
~ ı yapılan 

Çok iyi intıbalarla 
l karşılandı 

JURNAL D'iT ALtA 
GAZETESINtN 
Şayanı dikkat bir 

yazısı 

Berlin, 5 (A.A.) - Türkiye 
Başvekili doktor Refik Saydam 

. tarafından dün Büyük :Millet Mec-::-' l lisinde söylenen nutuk. Alınan siya.si mahfillerinde müsait bir 
intiba uyandırmıştır. 

..__..........,....._.!:...._ Refik Saydamın beyanatı Anka· 

GENE R 
ra hükümetinin, Türk menfaatleri AL nin müdafaası hususunda ta.kıp 
ettiği realist siyasete tevafuk et-

v Av E L J' N mekte fakat aynı zamanda Tür. 1 kiyenin bcyneılm.ilel menfaatleri 
karşısında vaziyetini müdrik huR us - A [ma n lunmakta olduğunu da göstermek-
tedir. Tiirk - Alman dostluk paktı 

h b • d • hakkındaki Türk sözleri, Alman ar ıne aır devlet merkezinde pek tabii ola
rak bilhassa memnuniyet uyan -

Beya dır.m.ıştır. Çilnkü bu sözler Aln a 1 manyanm Ttirkiyeye ka.l:şı takip 

(Devamı Sa. 4 sii. 1 de) 
General Vavel Hindistana. git· 

meden evvel bir gazetecinin muh. 
telif sualleri.ne cevap venniştir. 

General Habeşistandaki harekatın 
artık tamamen sona erdiğini, Ha.· 
beşistan.da harp başlamadan ev. 
vel 200 bin İtalyan askerinin 
mevcut bulunduğunu söylentiştir. 

General Suriye vaziyeti hakkın 
da şöyle demiştir : 

- Suriye :işi ağır gidiyor. Fa· 
kat çok geçmeden Vişinin muka 
vemetini kıracağımızı ümit ediyo. 
rum. Garp çölünde j'3c vaziyet 
ümit ve'ricidir. Almanlarla !tal
yanlarm. yeniden bir taa.ITUZ te
şebbüsünde bulu.na.caklarma dair 
bir emare yoktur. 

Rus Alman harbinin orta şark
taki harekata ne dereceye kadar 

(Devamı Sa. 4 sü. 6 da) 

YENi 
SO YET 
TEBLiGi 

Almanlar 

Muahede 
suretleri 

teati edildi 
Berlin, 5 ( A.A) - Bugün 

öğleyin Türk.Alınan dostluk pak 
tnıın ımusaddak suretleri teati 
edilmiştir. Teati merasiminde 
Alınan hariciye nezareti müste.. 
şan Fon Vaytaker, Türkiye bü.. 
yük elçisi Hüsrev Gerede ile lbu 
maksatla Berline gelmiş olan 
TUrkiye hariciye :nezareti umu • 
mi katip muavini Cevat Açık_ 
alın temsil etmişlerdir. 

metine tevcih etmiştir. Bütün gece kr.. 
talarımız bu mmtakada düşman tank. 
!arına muvo.ffakiyetle taarruz etmişler 
ve düşmanı ağır bir hezimete uğrata. 
rak şarka doğru ilerlemesiDe mani 
olmuş.ıardır. 

Besara.bya mmtakasuıda ta.nklarin 
lıimayesinde mühim piyado k~vvetıe. 
rile harekete geçen d~man Prut neh. 
rini birkaç noktadan geçmeğe muva.t. 
fak olmuş ve bu muvaffakiyet1nden 
istifade etmek istem~se de kıta.la.rmıı 
zm muka.vemctile karşilaşmı§tır. 

TayyarelerimiZ düşmanm hava mey 
danla.rmı ve motörlü birliklerini mu.. 
va.f:fakiyetıe bombardıman et.ml§ler. 
clil'. Düşman tayyareleri av tayyare. 
lerimlzle yaptıkları muharebelerde a... 
ğ:ır zayiata. llğraJXU§lardır. 

(Devamı Sa. 4 sü. 6 d<iJ1 

Berezina nehrini 
geçerken 

Sovyet ateşine 
tutularak 

Suyun içinde ve 
Türk -Fransız nehrin sahillerinde 

Berlin bildiriyor: 

Sovyet 
ordusundan 
20 bin kişi 

Siyasi komiserini 
öldürerek 

~r h vapuru faclnsınm kurbıınlan olıYı 168 mehldln ruhuna hli:rmeten Büyük ımııet l\lecllslnde bir dakikaldı: 
slık:nt ve ihtiram devresi ır~mls tir. Yul<ankl resim, Mecllilt.e VekUler lıÖ§elllni göstcırıııekt.e ve umuıni 

teeeatı:rü lfa.cJe etmektec11r~ 

temasları hakkında Büyük zayiat verdi 
Vişide bir 

tebliğ 
neşredilmesi 
bekleniyor 

Vişi, 5 (A.A.) - tsmet İnönü 
ve 'Iürk hükiu:netine Fransanm 
d06tluğunu iblağa memur edilen 
ve Ankaradan dönen Benoit Mec
hin mareşal ?eten ve amiral 
Darlan ta.rafından kabul edilmiş 
ve vazifesi hakkınc!a kencl!lerine 
izahat vermiştir. Müteakiben Mac_ 
hin kaıbine i.çtimaında hazır bulun. 
muştur. 

Yarmki ka:bine toplantısın.dan 
~nra bir tebliğ neŞreclilm.e6i 
ınuhterm.el@'. 

Moskova, IS (A.A.) - Bu sabah Sov 
yet istihbarat bürosu. tarafından aşa
ğıdaki tebliğ neşredilmiştir: 

4 Temmuz gecesi muhtelif cepheler. 
de asltcrl vaziyette bUyUk bir değişik. 
lik olmamıştır. 

Kana.dalaksha • Murın."\nsk ve Kare 
li berzahı istikametinde kıtalarrmrz 

münferit düşman birliklerile çarp!§
mağa devam etmektedir. 

Borisof • Vcborruisk istikametinde 
Bereziana ve Prut nehirleri Uzerinde 
muharebeler bütün ge~ devam etmiş 
tir. 
Düşmanın Berezina nehrinden ken 

dine bir yol açmak için yaptığı teşeb. 
büsıer kıtalanmızın ateşile muveifakl 
yetle geri püskUrtUlmüştlir. Düşman 
suyun içinde ve nehrin sahillerinde a. 
ğır zayiata uğramıştır. 

Tarnapol civarında dlln yaptığı mu 
vat'fakiye~ hareketlerden sonra. dUf 
man mühim tank te§ekkilr~rlle taa.r. 
rı.ızl&rm.ı Novbograd Yolinflk fBtika. 

Firar etti 
Berlin 5 (A.A.) - Al

man başkumandanlığı -
nın fevkalade tebliği: 

M rnsk civarında mu • 
hasara edilmiş bulunan 
Sovyet ordusundan yir. 
mi bin hişi siyasi komi • 
serlerini öldürdü~ 
sonra ordudan liro~ ~-
Mİfle,dir.. -
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ark cephesin ·n 
ava h.ikinıiveıi 

l Bir elekJ=::liemeai SIHHAT BAHİSLERİ : 
ı thtikArdan bir hafta • 

kapanacak ,, Frengı ve belso-
ğukluğu hakkında 
Memleketimizde bu hastalıklarla müca

dele etmek ozere neler yapmalıdır --~ 
Taammış. 11evure •ltellaıııllanlmzlla 

Taksım.de CUmhuriyet caddesin· 
de o-tomoOil ve elektrik levazıma· 
tı satan Dik.ren Keşivyan adında 
biri81, 200 lu.ıruşa satılmaaı icap 
eden bir nevi otomoblt lletlni 500 
kuruş&. satmış, dtin asliye ikinci 
ecza mahkemesince 25 lira ağır 
para cezasma ve 7 gttn de dttkkA 
nmm kapatılmasına mahkOm edil
miıttir. 

On binden fazla sayıda bulu. 
Q8JI ve mııou-am bir aivil ~k·. 
11.tm da. ikıma1 yardımma maz. 

-------..ı 
VABIT'IN. 

ANSiKLOPEDi l 

Rig 
.\iman ter 11..;; c.ark cephesin. 
Rign ~ olduğu. 

T'RI haber 
Biga Ba.ltıık de."liri uz.erinre, ay. 

'ai isimde körfezin kena.nnda bir 
'9lıirdir W~9 harbi br.şlamaz. 
dan evvel Letonya hük\nnetinu 
merkezı olan a-rt y.ız bin nüfus 
la bir tehırdir 

Rip şehri fbır ilım ~
dl. tfDive · tesı güzel sanatlar 
lıkademı onscrvatuvarı var. 
cbr. Dft'?er tar...!ta.n mühinı bir 
amat m~ rezi<l'r Çarırk Rw.ıa. 
Dm keten ,:,ana.y; l bilhassa bu 
dflhirde toplamnış giıbtıydi. ~"'a.. 
kat Rlı?a'mn elıcmmiyeti bilh~ 
aa lirnanr yuzundendir. Rus şı.. 
D'Jend' erc'J'ffinın inkifafı yüzün. 
den Ça Rınya zamanındanbe. 
n bu liman 'büyük bir ehemmi. 
,et .kuanmrştı. Riga Baltık de. 
lıillnin palmcie olup en az 
.. tutan liman ardan birisidir. 
Liman buzlar yiizllıııden senede 

t bes aJtı hafta kapanır. 
;;lUga da her yıl haziran aymda 
milletler araaı büvWc bir . pa.na.. 

kt hır 
Rlga nı çok eaki bir li. 

Jnanbr. ~1 yılında Alman ttıe. 
•_.tan körfez merinde mltstah. 
:Dm bir kamp lmrmUliaıdı. 1225 

h kampm yerinde kurulmut 
~r H&nse ittifakına gir. 

on altına asrm ilk yıllannda 
testanı&5ı bbul etti. 1561 de 
• tarafmdaıı za.ptedildi. 

621 de ıliweç kralı Gustav A_ 
f bu eebri za.ptederek lsveçe 

ttı 1710 da Rt18lan ~ 

s 

cephe i.izl!nnde inkişaf etmiş bu. 

Yazan: 
lunduğunu, gerek netice ii7.erin.. 
deki tahminlerde, gerekse haki. 
miyetin kim tarafından kurula. 

Mütehcusu Tayyareci cağındaki tasa.rlamşlar üzerinde 
T. A. ya.nlış yola sapmak ihtimallerini 

_ doğuracak mahiyettedir. ===========:::= Bütün e;ephe üzerinde da.ha 
har otan Sovyet havacılığı A\. 
nıpa camiasında parmakla göat 
rilecek bir kudret halinde gW.E
çarpm.aktadır. Bunun kaı BISma 
iki senediT ya.p - şiddetlı ha . 
va mubarebe'len ıle oldukça za.. 
yiat veren ve fakat sana.yiinh 
kudretiyle her türlü ihtiyaçları. 
nı temine ve mrarları tela.fiyt 
.im'kln bulan Alman hava ordust; 
çı.ktL Yıpranmamıs mu 7za.m bi 
kuvvet ve bütün Avrupa kıtası. 
run iwaliYle fabrikasyonlan eli. 
ne ~1".Iliş bir Almanya bir hat 
tadan az bir zaınan fazladır 'k1 
.kra4a ve haıvada mücadele et 
mektedirler. 

tık be.kışta avantaJlll ::ıovyet 
RuBya lehinde teC"e 1ı f!tmesi be'k . 
lenirdı 

Hasmma na7.aran oo sayıdıı 
bava ordusuna mali:kiyet ve bu. 
mm yanı başında, haıva üslerine 
ve teelB&tına yalkm bulunUIJU do.. 
la.ymiyle iılmıal ve tamir kolay. 
hkla.rr ve lbilhas.93 kendi toprak. 
larının müdataasmda iman. Sov. 
yetlerin daha enerjik davranma -
larrru istilzam eder .. 

Fakat Alman hava ordusu Po 
lonvadan Ciride kadar bir aeri 
ha~a n ücadPlesindP. daim" mu. 
vaff t olmuş ve hemen her cep. 
hede ve kısa zamanlarda. üstün. 
lWder kurarak kara harekatının 
se....f inkişafr üzerinde. vıldırmı 
harbi denilen yeni taıbiye shı-te 
minin muvaffakiyet amili olmak 
tan geri kalmamışlardır .. BUyük 
Britan;J•u adalarının Ustü ve 
M&n11 semaları istisna edilirseı 
Alman havacdIJlmm her tarafta 
ki ha.va barek!tmda. kendilerin.. 
den l8tenen netieeteri eUne geçir 
~ mcyda.nıtadn' 

Uzun ıboylu ha.va çarpMjlDala. 
nndan elde ettiği by.ltıetll ~ 
rl!belerle ve faılrat hırpalanmış o. 
la.ra:k Ş«rk cephesine y,ğdan Al 
ınan havacılığt ka:ışıaama he. 
nüz hazardaki talim ve teıtJlye. 
sinin ne gibi brr hasıla vereceği 
kati.retle kestirilemiyen ve sayı 
itı"ba.1iy1e hasımlarına nisbetle 
gole ileride buttman eflki hava or. 
dı•su kal"§t karşıya gelmis bulu. 
nuyorlar .. Burada hangi ta.rafın 
dalı ı. i net' l elde edeceği 
ta-;arl!lllrr mı? Ht.va M.kimiyeti. 
Din hangı tarafa karşı güler yüz 
gös~i ve Ustünlük kurma • 
da muvattak olacağr az ~k te.. 
barüz etmek \Sere midir!. 

Son Y.Smana kadar gelen a. 
jans haberleri ve alman resmi 
~lifler her iki taraf için de mu 
.ait tahminler ar?.etmektedir. 
Cereyan eden hava muharebele. 
rlnin b>l sayıdaki zayiatı ~ 
çarpmakta idi .. Bu rakamlar ve 
harekitm tam manasiyle bütün 

ılk günden itibare..ı geniş mikyas 
ta han~kete geçen Alman hava 
ordusunun on gtm zarfında 5000 
yedi yüzden fazla Sovyet tayya.. 
resini meydanlarda ve havalarda 
tahrip etmesi ve hafta sonunun 
dört bin yedi yiız tayyarelik çok 
~eniş miky.ısta.ki bir plinço ıle 
k<lt"ılUllru.~ bulunması havalarda 
cereyan ed€n muharebeler neti. 
ı·elerinırı kime yüz g'iileceğini az 
çok teba.rüz ettırmış bulunmak.
la ıdı . Fakat arkasından Sovvet 
tebliği l\Lnfe.n zayiatını meydanı. 
1urdu Bot sayıda.ki Sovyet tay. 
\ arecihğı malzeme evsaf mm ha.. 
:-;ım havacılığından geri oluşu. 
nun fenalığmı görmfu;;se de, ken 
disinden beklenmiwm hir netice 
de almıştır. 
Bu nokta bır.e; bol malzemeden 

<.;ok "'vsaf itiıbariyle kıymetli "!. 
!ahların mnvaffak olacağını da. 
ha açı:kca gösterm.iştir. Neteklm 
Büyük Britanya cephelerinde Al 
man haxacrhğmın mutlak bir 
hakimiyet kuramayışı da bu se. 
bepten ilen gelmişti. Bugün için 
Alman hava ordusu. Sovyetler 
karşısında mutlak •bir hlklmlyet 
kurmuştur iddiasında bulunacak 
değilis.. Fakat bu mutlak hakimi 
veti kunnad n ônee hava ordu. 
sunun hareke s rbe tliğini te. 
min edecek ve bilhasaa haı111. tiB. 
!erini hasun tehditlerinden kur. 
taracak bir başlangıç hakimiye
tini ele almak zarureti vardı .. 
Bunu yavaş yavaş temin etmefe 
başlıyan Alman havacılarmm ö. 
nümtımıe.ki bir hafta veya on gUıı 
• rfmda takviye edilerek kat't 
hakmıiyete doiru attığı adımı 
takviye edeceğjDl bekliyebiliriz.. 
Bu auretıe havalarda ele alına
cak QstUııltlk, kat'f neticeli kara 
muh.anıbeleri. ve tank muharebe 
len .lmer:iDcltf ae lm11 ot&bitir .. 

SQ.vyet Rµşye. herşeyden ev ... 
vel; kat'alardaki müdafaasının 
devamırıı temin mabadiyle, ha. 
valardaki hakimiyeti elden kaçır 
mamap dikkat etmelidir ve bu. 
nun iç;n de büfiln haıvacrllğıyle. 
taarnmL ve daima taarruza geç 
melidir •• 

Şubeye davet 
Yerli Eminönü askerlik ube

slnden: 
Aşağıda adları yazılı yedek su -

bay1arı kayıtlan tetkik edilmek 
Uzere etlzdanlarile ellerhıdeld ve
sikalarla 3467 numara ne su'beye 
mtlraeaatlan. 

lstihkii.m tğm. Niyazi oğ'. Nu
rettin 321 EminlSDU (42213), leva 
Z11D Tğm. İbrahim of. İrfan 323 
Ordu (42274), levazım Tim. Hak 
kı oğ. Renat 325 Buna (•3557), 
levaznn Tğm. Ekrem oğ. Renat 
321 Emlnöntı (43588) 

Bir kadın hırıızlıktan 
6 aya mahkUm oldu 

Zebra adwda Bwab bir kadm, 
gecen1erde Mahmut~ada oturan 
Nezahet admd bir tanıdığına 
.miai.firliğe gıtmJıı, ve f!!V sahibinin 
biı ıuıh rneşğuliyetlndt>n istifa.da 
ile dikiş ma.kinesinı koltui'ııı» .,_ 
Jaştımıış, kaçm.ı:şt.a. 

Zebra ma.kineyi Ka palıçartıda. 
sa.tarken ya.Jralan.mış ve dün asli 
ye ikinci '·eza mahkemesine veri· 
lerek altı ay mllddetle hapse mah 
kilru edilerek bF-men tevkif olun-
muştur . 

Japon imparatorluk 
meclisinin kararı 

(Ba.8 tarafı l ıracideJ 

gcçm"lerl \'e lllndl14tan lstikame. 
Unde Asya içerilerine doiru akın 
etmelerı ihtimalini dti3iinilyorlar; 
bu lhtfmaH .Japonyanın "Aııya As
ya)ılarmdır,, teklinde mtldafaa. et
üjl Asya Monroesl ka.ldeehıe ma
Junif addederek ı;imdlden mihver 
devletlerine bir ihtarda bulunu
yorlar. 

Almanya ile İtalya .Japoulann 
ba eadQe8IDl ı.Jdn etmek için 
.Japon hbnayelll altında Çlncle te
tekkW eden Nanldn lı~QmetJnt 
tu'lldar. Fakat Tokyo hlUdimetl 
bananla iktifa etmek nlyeUnde 
dejildlr. Ve öyle görUnll)'or ki AI. 
maa ordal&n Sovyetler Blrlljlnl 
mağlfap edel"fJk Ural dajtanm ar 
malı libi bir ihtimal atakta beU· 
recek olana .Tapôn ordalan da 
........... ı..re1rete geoerek bl· 
Jttk .Uyada k~dWne alt menfa
atleri ele geelrmelr dı&wımıa girl. 
§eeektlr. 

ASDıf US 

B~fld Kadri Dellall'ID llklrlerl 
Slhhat işleri vekileti. yur. tür. 

dun her yanında haatalıklarla Doktormı keıJft henb gelrrıc• .. 
mücadele etmek üzere vücode mlştir. Fakat ben bunun bl.ı 
getirdiği teşki!i.tm ça:İ.ışma!arm.. kilde tedavisine ünkAn oldu~~ 

da.n mühlm ne. kanaatindeyim. İl elektrik tt!Cla.. 
ticeler elde et. v:iaidir. 
miştir. BiJıhaa. Nüfusun~~ ve •ı·ur15 
sa emrazı züh. nesl.inlıı aıhht durumunun ı. ı_ıi .. 
reviye ile yapı. lamla.Ştınlmasma fasla ihti vac. ı 
Jan mücadele olan memlelre?niz:ln,bu hasLllı 
t'eşltilatı muvaf larla şiddetle mllcadele etılı$1 
fakiyetli başa_ 'li.zmıdır. Bu husmta .mbb&t ur 
rılar göstermiş leri veJcaletiııin frengi ve eaır.:zı 
tir. Teşkilltm sariye milcadelel.t için yer ,,., 
çabşm.alan tak teşldlftb mevcuttur. Meş1rltr fa.
viye edilerek aliyetler sarfolmımaktadır. r. ıı. 
gençliği, bu gi. zan dikkate &lmmaaı lAzım ~.

Dr. Rf',.§ıt Kadri bi hastalıklar. len taraf alman tedbirlerin si 
dan koruma savaşma devam e. multil olma.masıdJr.. H a s 
dilecektir. Bilhassa bu kaıbil has talığı tedaviden ziyade halkı 
talıkla.nn yaptİğı taıhrilbat, ko. hasta olmamasına dikkat etme1' 
runma ~releri Uzerinde konf e. 18.zımdır. Bu hususta ilk önce 
ranslar, verilecek, eserler ve a- memleket kiHtürünün. bllgisinirı 
fişler ne.şredileceklir. çoğaltıhnasl lcabeder. 'Mektel>· 
Gençliğin korkunç iki düşmanı terde, halkevlerinde, sinemalar. 

olan.firengi ve belsoğukluğu has da, bilhassa radyoda bu hasta .. 
talığı ha.k!kmda muhtelif Avrupa Irklar hakkında. halka nMi vr 
gazet.eleri yeni tedavi usulleri;.· öğretici konferanslac verilmeli .. 
nin ve ha.tti. Amerikada !bir dok.. dir. 
torun firengiyi beş günde tedavi Bir asma ağacmm, yahut bir' 

·etmek mlimldln olduğtmu söyle gU1 fidanmm. bir -portakalın mile 
miştir. Bu me-mı etrafında ~ roplu hastal*larmı lSJdftrmek i.. 
rimizin taıırnmış bevli'Ye müte. çin, racfyomuma naıll zinat mı 
haSS181anndan Reşit Kadri De. tehaanslaıımız faydalı konf enın 
kakla konuştuk. Jar vıeriyorhn'8&, memleketimi 
Reşit Kadri Dekak, bize şun. gençliğinin diişmam olan bu pi 

lan söyledi: hasta.ııkla.Man konmıak için d,e 
"- Firengi ve belsoğukluğu mUtehasımllaııırruz ve bu ~le u~ .. 

içtimai hastalrklar arasında bf. raşan Kcmpetan hocaları konfe 
rinci safı işgal filden. önemli hu rans vemıelidirler. Umumi ton
talıldardan olup maalesef her lantı yerleri olan halkevlerin<'e 
yerde olduğu gibi, memleketimiz ge~Uk bu hususta tenvir edil • 
de de yalnız :büyUk şehirlerde meli ve konınma çareleri ~e
değil, en ktiçUık kasabalarda da tiJmel.idir. 
tesadüf edilmektedir. Bugüne ka Bilhassa Hselerfn hıfZJ9slhlı:ı. 
dar bu. ~lb tut.1,JlÇa;ı; muh ~ gibi bil husmta mevzu 
telif memlelcet19"!e Old~ gibr teşldl edeıbfteet!tr derslerin oku .. 
memleketimizde de 'hazan sakat. tulduğu IDlifhirda mesel! hali· 
hazan da az mvvaıffak usıilerle na ka3alot: ba1ıklarmm evsafm. 
tOO&vi edilmedikleri~den birçok da~. ftremeshıden babsedildtı; 
hastalarm halen esl<ı haatabkla- gfüi stençligi ı sıhhatiyle ali.ka-
rının muhtelif temlıUrdeki ihti. ~r' olan bu hastallk:la:r hak.km.. 

Bayan Münevver Abral l~tlarmdan müşteki oldulçlan Sik da da tenvir etmek )Wlnde olur 
öldü sık tesadt' edil ) or. kanaatindeyim. 

Merhum İsta.nıbul belediyesl h
rita şubesı büro şefi ve a.bık or
man rnetkebi profesörlerinden 
mühendis Tallt Beyin refikası 
bahriye zabitllğinden mütekait 
Sadettin Özdileğln kızı idi. Ken· 
disl mühendie fen okulundan me
zundu. Son gllnlerde bir erkek 
çocuk dünyaya getirmiş, ark8ı8ID· 
da beş günlük yavruslle kederli 
lilleet ve d06tlartnı bırakarak ve· 
fat etmİ!ftir. 

Cenazesi .Edtrnekapıdalti aile 
lraıbri&tanma defnolunmuştur. Ce
naıbt hak rahmet eylesin .. 

(3647~) 

Fakat her giln biraz daha iler Haaan Beilretl'- OLGEN 
liycn ta.ıt betin bu husustaki ~ -t 
besi de bugi.ın bu hastalıklan 
tamamen ıihtiyaca k bir sur t 
te ve az zaman za?fında tevavı 
edivor 
Tedavı hususımda bır iki 

senedeoberi kullanı makta alan 
Sufamidler tedavi müddetini pek 
kısaltmakta ve ihtilatların önü. 
ne sürat! geçmektedir. 

Keza. firensi giıbi korl:wnç bir 
hastalığm da beş gün zarfında 
tedavi edilebileceğini Amerikada 
Kolombiya üniversitesi emrazı 
cildiye profesörü Tomas Hiın -
mat tarafından ileriye tıürlllmüş 

Şi§hanedeki askerlik 
binası 

Ş)fhanedeki askerlik şu.beafn 
lıulul'duğıı bina bqka bir yere 
nakledilecek ve bina yduJarak bu 
1881 bir park haline ~aktır. 

Yılı:ılma işi yakmda tamamlana• 
caktrr. 

VAKIT'A 
ABONE 

OLUNUZ 

EdebT 
roman ôMRALH 

Yazan: 

REFiK AHMET 
SEVENGiL 

arasmda onu manevi hayatında lnıvvetU biz iz 
blrakmıt ldm"e 70ktur, galiba. balama Jıepslle 91 
g~~ ve ı;allba. biç blrtnl kuvvetli cı.tluk ibıy. 
gusayla baifı dcnılebllecek §"kilde &evmanltttr. 

Kllçtlktenberl babua bilJtlmtlt olmak, une
shain marazi delllleblleeek fe)dldckl llululyetlle 
unh olarak b171lmlll olmalı oaa berke.ten ~ 
de annesine yaklaştırmq ve ba rekabet bbal et,. 
ıpez tekildeki ball&D.lf, ona herkesten Ye melrt.ep 
'1-kadatlarmclaa Adeta gözle g6ribaör tekilde _. 
zaldaştmnıttır. Oaun ._., ld K....,., ._.e 
J;dııdilz talebelll olarak geJlp gittfll aenelenle 
mektepte her talebeye bir l&kab talabrllea Ah• 
met Döndara da "Annesinin eoeuia,, demlflerdl 
fferkM anaeııdahl eoeaiadm; fallat Alamet Db
dua verilen • lllmle onaa f•la ...ır, ful& _. 
vlhnlt, 1ıatt& lmılmum, lnelnmesla clb'e pllba. 
blru da fazla tımartıhmt haUne Urblyell bir 1e. 
kilde telmlh eclUlyorda. Bu, dttpedllz mektep ve 
mahalle argosuncltld ''l\'VPID evlldı,, silladea 
bafka bir eey demek dejUdl. 

rayı bedeet.eaa göttlrWen etJ8lllll pe.ruma elde-
3 lp g~dller. hatta lise tahsiH, batta önlvcnlte 
tüsW 11' kötü buradan ahnaa para ile J'&PlldL Ha 
eski konak y&\'J'UHU Ahmet Dlndann velhılmetl• 
dtr. 

Nihayet evde satılacak bS l«'Y lralmadıp vo 
-;ahlma ı;rrası e\e geldiği r.aman Ahmet Dttndann 
bin bir me19hkatle yıpranıp \ıakUnden önce ibU. 
yarlamış olan butalıkb anneli göıderlnl onda ..._ 
yata ) umdu. Dellkanb bu büyük aer Ue vurulup 
1an.Iandıiı 7'81Dan Tıp Fakültesini bltlrmit ve 

.st&jlyer olarak hutahaıı. ... ~·c devama ba§lamıı bu
lunuyordu; kiraeıcli\n iki aylığı p('I lq alarak a.n 
neBinln cenaze maBraflan ~ordtl, ~· aa.tılmadı. 
Hali ela 'ergi8inl, ufak tefek tamir masrafını fi
lan kendl gelirlle t:ıkarsn ev Ahmet Dtiındara az 
ç6k kira bile getlrh or. 

Cibaagird&l ev, annesinin hayali ve tah"ll 
!tenelerlnbı hitan.lan göztmtln önüne dalma Mr 
arada. biribirlne girmiş man•ralar htı.Hnde, ttsi. 
üste çeldlmlş fotoğraflar gibi kanşk bir şeldlck 
gelir. Ba eski ve emeldal' evi o madfim kadmılMt 
ayn olı&.rak diitllmneğe im.kin yoktur. Allllaılt 
tnlndarm annesi 'Hrldyeabı 1914 - 1911 lıUlılil 
dea aoaraki biltl dul laıddamlna leÜllldlrS ~ 
Dfl1dca11ıt, Kanru, lllllr ve ~ efJll!laeledme lılt 
.... eHc117• .........._lr lsere .............. 
arlrada bDMtıldlın lit.a9p w ...,..... gljWerln. 
de kudsl ... ifna ile IÜIUUI olaa Tiril an=d ... 
ıdn tlmaalldlr. o dal ...... .. ~ 
tthta hapt g8cli&leri al'll8mda CAeala matemhd 
tufmaP vakit bütmamıılardır, ytireklerlacleld ... 
e111 alı il wıa etmeden lolerlne llhadlrmltler ve ,... 
ıMe ..... ,,.,,._ ,.vrn1ara hfllft ........... 

. 
• olınap çs.I~. Ttirklyeyl ayakta tuıa.t 
ve iş sa.basma. dağdmıf olan bugünkü nesli onla 
nn eseridir. Ahmet Dündar, dalma 1918 son1'881 
Türldyeelnhı du1 kadmlan ~ M~hal Asker ibi· 
dest giM bir iblde dlkllmeslnl taaawur eder \!e 
annf!fllnla ytlztl, boyu bo1JU., ince narin ve nazir'" 
ha.yall bu flJdrle beraber gözihıün önünde canla-
illi'. 

Baburnı kayllıeWjl ....... heala pek kttçök
Ui, onan lçlac1lr ki behaMzldr wı, 900Qklak sene-

. terini tatlı ve Dl88111D bir btlzlln halbuJo -.nnak
tan ileri geçememiftlr. 'Vnlyerslteyt blUreceil M

ne büyük bir istikbale, teref, töbret, seadet ve 
ikbal ofaklanna kanat ~la buırlanaa bir Jdl· 
çille yelkenJl gibi idi; ümit hamaı..I Ue dola ola
rak Umu4aa a~ bele olu bir yelkenli... 
tlnıvenlteyt bldİlr lılttnnea MDe.bda öllbnlyle 
~ 18111 ....... IDlldcll Ye -evı bap. 
tı ıçbı Wandn Ye .._vvar edlJemb'ecek deNGei~ 
blJllk lılr .............. KUolk J'ellreall ...... 
.... ... .. ~ ta .......... .ümel 
Dink• lmran,...., m M _._ ,...,....... 
mllsbet ve~ it __.....ell lda _... • 
vllmelh1lrlel's .....,_. •• ı..ar ...... "9ih'!9 
-~ .... ftl'llla ... ~. ... 
yolma ortan ....... .... M'llem ft hayalU ile 
dolu botlak ıGıderlld brutlr, JltlJemeder, De
rlley•eıaler, 111 .................... te1 .,...,...,... 
ı.r. AJmuıt Dladllır ltebelr .,..._.. .. eıe...ı. 
ldba.rell llalvellllt.eJI lıltbeoell lllle Jaııc19r en ıe
nlt miaUl)'le ber tlrhl .. .,.., IMmt ve nhathk 
temha ... bir Jmnet olarak .......... MqlD. 
clea f.,,ls • llllllln llllıwda; mektep ub4ılılln 

Ahmet DllBdal' lreıldialyle bll Mll'etle ara _.. 
alay da etmlt olu iM ar~ pek iMia 
hotlaJIJINLZ; tbdvenlte ile uUk 01da1rcı9 ... .... 
flllda geııçleMJı topluchla )'Wdlr; .... .... 
...f.ılı deDJraaldvm 1* lmau, av. t Jae1 lill 
ae ......, ._ olmmü lıem elle '* Ji' d'l•I 
taldp .._ ldm8elerclL Pell&IA cı. ,..., ....... a. 
met Dtblc1llr onlm re.lltt Wr ....... ..,. 
IJl8ut oldukl&n lcla Mmıt ....... ..,._...._ ... 
btk ....... 07oldallll ............ ,..... 
Bil .............. ..,.. ,..., ..... t 
8eYgll.rl 1rlblll, ........ POld, ••ldelt .... 
ldl; afalr t.efek ......... lllfllU ....._ .. "" n .. ,..,.,._. w ıı. ...- ......_ ._..,. .... 
ldm olu w..n.n meee ..- ohütn • M
m.t DlllMr ..ı.r. ..,..._ _... aleııeileılılıit 

lwuyoid11J Mat..,...... .. ...... ... lıılır 191....,..... 
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~ 
ovyet-Alman B~lf[ERi 

1Girtlp dlşlndlkçe: 

Başvekilimizin nu ku harbiniıı 
s.~rakteristiği' 
LlııJJ, ~ ~cfi \'e Başvekili 
l 

ıı.ı ... _ n - So\·y.ct harbi bas .. 
....__'1Wl sonra ·ı -

t .,.il nuıaıc 1 k ıaütb:nu söyle· 
\)'et Jılld Mimln: kıtalarmm 
la,1 utlarını ıat>maya başla.. 

t. ~,~ t~:Mlijf etmektc
.ıı CrlJğtn{ !iel?. Sovyct utan.. 

h ilcı-· .. tahl"Lı; edici milta.IC'a· 
ılSiiınek 1:a_IU'\liikten sonra gcri 
<~lamı p ~enıe Sovyet 'a· 

İri. ınt"ktı. iç~~ _yapacaı";;"lllt da 
~ nn gerı ~ Bu nutka 

ıa.na, ~ !!ekilmek icap cıkrsc 
'"'-~~_!arar hir, birse\ b.· 

~~·~-ur. - . • • 

' ııe istJh~e, ne gnla mııdd::. 
nf" bir b6:11 \'asıtası, ne bir çıı · 
•tc 'a . llJ::L hırakılaca.kt ır 

" ı Vıis' · · 11 ta ketıdis.a.~ın, o.razi genfaiiği.-
~re :ııı11 id.ir. 21 nıil.}on lii!o· 
t <>l:ın. tn.b&.ı.t bir sa.Jıadıııılı iba· 
tUlldl"..ı ~a csn~ toprak 
~~tc> ha~rne. l un.o;urJan kilo 
~ldh-. Di- (10) kişiden fazla 
t.Un lllnb ger ta.artan bu genis, 
eıııerd • iltlJğiııc llZaJ"IP ~it Uği 
r l' ısı h · · 

Jei{l<ll t • saı ına.laeleri azim 
tc n:a.,_ ~la beraber a.ra-
~n k f ' ılın esa et anetmezler. 
ge~ .. lk 
ifacı ıı ·eye nazaraıı bir 

lcfiıtde ~ edcr. .Napolyoıı'un 
l.Jlolyon fe ~Yllr RCylt'r olmuştu. 
u5~~' .~ih sıf tile ilcrlcrl,en 
-~t jnS: ~~ bir aılık, bir 
11\nlljy n kutlesi halini alom .. • 
IJıı;:.ı::-;.._oıı, bu genis ara7.i ~in-) ~n . • ~-.· 
n dil~ Zt.}ade tabintm ISSIZ 

StaJirı•· lığı ile ('erç<?\'el;nmiş
tdiği 1~ tahrip hususunda. 
l~ldığıetnir ise bu ı~sızlıj;ı, bn 
ki \~ son:-.uz step üstün. :e llıalt n rnikdıı.nn.ı d:ıha. zl· 
ır. llııya. matuf bulunmak • 
a~ • 
""lfon 

1<1e l.ah • 1812 J.Uoskorn sefc-
er~ ill"lp edilmi!j sahala.rdan 

"'!.. erlen:u· .. tı ('" dü~" '" ... r ·~ • 1or gu man· 
ıı,u .. tonu deJısetıc snmus ... 

t " rafın · ""' hli . ' saran hara'bele~· 
'tı I> CdıJnıi • n. .. _1 an.etu~i s ıst.~ sahala.-
~Pa!r i " tnan1.ara.} ı garbi 
tordıı ;~an J,a.fa..<ılle idri.k edo
!ıa ın;ntı~tcld.ın bugün yine Av. 
1~ artlar!., , ~r~ hudutlarııula. 
rfll<len 7..thnıyetlerinden, fi
illen ' Jı.a.) at telitkkil<'rindt."n 

)Ü~ Ü]\ U~tır1ar. Pa.ıi~ sı•hri 
nıesı ~IJ~a.<lelesinde t:ıhrlıı <" 

~a... n, nen etti ·•s b. • 
kqı,,. ına!nrını -.igort.a ffien 
ı. q uı· 
lllları j • as fl'lılikesind<' bulun-
b, sarf Çın Pnrisin müdafaasın
t~beı;~ 1~~7..ur c-dildi. Şehir mu_ 
il~ gl\rbt ır f.~f İidl' tc•rkolun<lıı. 
' <>lıtı-ı.e Avnıpanın "'eWrlerl tes 
~!{Jıu n. aynı ın::ı.nt ti, bir ba..41-

!l'l\l'ihi e ılerı sürüldü: 
• ırı ~~rle~,. ııblılcler mah _ 

Uııtı 01 .}e lılan faları ı-ehirler 
"'"rtı Undo dendi ~ 
!il l>anuı · , lllar i . sarkın<la ~ a'.')ryıın 
f.ı.ıt~~ bu ~kilde mantık, 

• On.ta ur me, 1.uıı bahis dt'ğil· 
hUtli.n r, bu saJı8.(]a. ''Tot.al,, har
t<:(•}{ t Utısuriarı ile t.a.t.blk <'de· 
ltı.l3eteecrü~ye, tarihi cıuura \·e 
taliıı•i saJıiptirJer. 
~rı: n~kunda i .aret etti~i 
o~ı.i Cidden bü,·ük ınh;ya. .... 

h.rı~i ~·. S!alin'in nutkwıda. 
h lctıııa n bır müdafaa ı.ilahı 
I» de ~nıry:ı. se\keden bir "0 • 

tı.~ay,1~ik hük\ımet reisinin 
~cıı. iin-ı·ıı Sovyctlerle harhe se\'· 
liı~id~ n mahiyet· haltlmulaki 
~lujı ı:· Onlar bu harbin bir 
Onollı.il{ rbı olma'ktan ziyade, 
~ lıir h~retlerle ort.aya. çı
t ise olduğuna kanidir. 
Al'lı.an . 
' Jı~IUn Sovyetler mem1eke 
a1<1,.... u bir ikUı.---adi plfı.nm 
• -..ı.tı i · I 
ır. A.l~uı yapllnw; bir hare-

ııı1 ]{ Yanın Antıpa yeni 
lliı.a .... Utabilmck "ani kunı-

~~4 ' • 
ille ~i sa.YCshıde bir i•ktısa.<li 
~'lil 8 ettikten sonra. de
Y~ :~e tnücadcle etmek i~in 
lıaın_ tsi."iinl parlaçama.k, o

lle ~ llladde Jmynaklannı ken.. 
llderı retnıek, mamul madde -
e1t a aı.a.nıi surette istifade 
o,~ eiP!>llnda<Jır. 

~ 
ta~e kar;?ı ~ılan harp, bu 

lQ.ad tkuk ettirmek için ya -
rıa ır. 

ca.ı~eyh So\ l et lerln bir 
Ytı. de .. silahı olarak yalnız 
~ 0Ktı, fakat Alman planı. 
iltlka~ menetmek için 

e~l'lde~dan i tifade etmek Js
r-ı, bu ınnhakkaktı. Tahrip 

(.-'it lç~Urctıe, dUsmanı mağlup 
r. lln kuUaruıan usulden bi

llıııda, usnı, filhakika Napolyon 
l ~ ınu, affak oldu. Fakat 

'~ıııOS~o'a .. seferinde motiirlü 
~ e sııratt emrine rame
~ ı:h~ orduların h.a.reket i ii. 

~leııcbl) rıp nıu,~ffaktyı"t le ne -
&ı"" ~k rnldtr-• L.. .·.·.,etlerin . 
~e, lsttL _ _ Atnıanlara. sağlam 

~ı \'asıtası ve bina 

• 
Büyük Türk musikisinas :m 

.» 

için günler tertip adiiiyor 
ilk olarak ismai~ Dedenin eserler-i 
sanatkarlarımız tarafından çahnacak 
Be lediyc riyaset makamı kon

~er•a tuvarla. temasta bulunarak 
büyük Türk musiki.şinaslarmm ha 
yat ve eserleri hakkında halka b:r 
iiltir vermek ve bunların memle
kete musilti saıhasında yapmrı? ol
duğu değerli hizmetleri canlandır
mak ma:ksadile yenl kararlar .ıl · 
ınıştn-. 

Bu kararlaı-a göre, evvela han-

gi musikişinaslar hakkında günler 
tertip edileceği tesbit edilecektir. 
.Bunlarm eserleri meml~eti.n ta
nınmış musiki saııat.Jıarlan tarıı
~mdan <;a.Iınacaktır. 

1lk olarak İs.mail Dedenin eser· 
!eri. ve haya.tt için Bir gün tertip 
edilecektir. Konserler Şehir Uyat 
rosunun komedi krsmmda yapıla
caıktır. 

Harf inkılabındanberi 
Millet okullarında üç milyon kjşiye 

diplo;na verildı -
Maarif Vek.ill;ği harf inkı labın · salma mlihim bir önem vermekte 

dan bugüne kadar mille t okulhı - <.lir. 
nnda verilen imtihıınla rı \ 'c alr· Küclilc ,vaıştaki talebeler yetişti 
nan diplomalar üzerind e t tkikleı rildiği gibi. ıu ya~ından 50 ya.şı
de bıılunmw!7ttır. na kadnr ohın bütün ı:ıehirll ve 

Mille t okullarınr!an ver'len dir - :cör lü vatandaı:n da yetiştirmek ı;. 
loma 1~yısı ~- mJ.lyorıdan ra~ladır. zere ledhirler alınmaktadır. Millet 

Ve.!talet d1gcr caı aftan koyle rde okulları tedrisata devam etmekte 
ve şehirlerde millet o:mlları c dri J dir. 

SALACIK HATTINA 
Muntazam vcıp~.u· servi.si 

basladı 
Şirketi Hayri:>:"'E.', bugünd n itiba 

re.ıı Salacak haltında ınııııznm va· 
purlar ihdasına ba!;]l:ımıştır. Tarife 
ha-ricinde ta.hı ik ed ı l ecck bu \'a. 
purlann adedi pazar günleri 14, 
sair günler lO dur. 

-0--

ltfaiye kursları 
Pasif korunma itfai}'e ek.ipleri 

için muhtelif semtlerde tesis edi· 
len itfaiye kursları tamamlan.mr"'
tır. Kurslara 1500 kişi devam et· 
mCktCdir. 

etrk1>tm~mf'lcri Sovyetler bakı -
ınından bu Jı.a.rbin ~·egane gayc
ı.idir denebilir. Bu gayeye yüzde 
) 'ÜZ mani olmak da :\.lmnnyanm 
bu harpten beklcdiiti neticelerd<"n 
biri ,.e en mühimmitlir. 

Binaenaleyh harbin Sın yef 
tahribine im'..5.n bıralm11;\ an bir 
yı.ldrrını sura.tile denm1 C'tmesi, 
Alınan hed('flcri ara .. mdadır. 

Sov:ret - Alman harbinde bii
l ük mikva .. ta tahriı>, Yeni ınüca· 
delenin tel< karakteristfü noktası 

olaraktır. 

SADRİ ERTEM 
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Rauf Sarper'in yeni 
memuriyeti 

Yedi aydanberi İstanbul Mmla· 
taka Ticaret Müdürlüğünti yapan 
Sait Raufi Sarper, Ticaret Veka
letinde ımlıhim bir vazifeye tayin 
edilmiştir. 

--<>--
Yiinipek mağazasından 

kumaş çalan kadın 
Meliha ve Zeliha adında iki ka

dın birkaç gün evvel Sultanha
mamınd,ı (Yünipek) ' mağaza.sına 
giderek, bunlardan Zelilıa iki top 
tafta kuma~ çalmış, kaçarken ya· 
kalanm.ı.şlr. 

Hemen cürmümeşhut üçüncii 
sulh cezn mahkemesine verilen 
hırsrz kadınlardan Meliha suçu 
sabit olmadrğmdan beraet etıiıiş, 
Zeliha ise üç ay müddetle hapse 
mahküm edilerek hemen tevkif 
olunmustur. 

-<>-
Sa varona yatı 

Savaron 1 yatı kin Kanlıca.da 
tesisat ~·apılmasma karar veril· 
mistfr. Gemi. hizmet haricinde bt'
rada yatacaktır 

Dün de bir altmın 
lira 25 kuruştu • 

krymeti 25 

Çocuklara 
francala verilecek 

Başveki~ meclisin 'bir ay. 
!;i.: tatil kararı vermesi münase. 
bet"yle lb.ir nutuk söyledi. Mebus. 
J,ıı·a güzel seyahatler, neseli is. 
tıı ahatlar temennisiyle bi5layan 

Hangi yaştaki çocuk
lara verileceği tesbit 

ediliyor 

1 1.Ju nutuk, Türk siyasetini, Tiirk 
.dbini ve Türk zihniyetini, kes. 
ıne lbillürlarm şeffaflığı: içinde 
1.;,österen sözlerden örülmüştür. 

Çocuklara dağıtılmak üzere be- 1 
lediyc muhtelif fırınlara on 
çuvat , fırancala unu tevzi etme 
ğe karar vermiştir. Kararın tatbi 
kine yakında başlanacaktrr. 

Hangi y~ta:ki çocuklara frran
cala verileceği ayrıca t0sbit edile 
eekt.i.r. 

Her çocuğa fotoğrafını havi 
bi.rer raporla fırancala verilecek • 
dı.-. Fırancala milcdan da bu ıa· 

porda. gösterilecektir. 
-<>=---

islanbul cihetinde 
Beş ilk okul 

tamir edilecek 
htanbul belediyc:'>i şehrin muh · 

telif :iemtlerinde bulun.an ilk okul 
la.mı bina vaziyetlerini t e tkik et
meğe başlamrı:ıt.cr. 

İstanbul cihetinde bulunan 35, 
52, 62, 61 ve 13 üncü ilk okullR· 

~mı tam.i:rine karar verilmiştir. Bir 
kaç günn kadar tamirata. başlana 
cak ve bir a.y zarfında ikmal edi
lecektir. 

Üsküdarda 
Dördüncü orta okul 

Radyolarla bütün memlekete 
ve başka üfüelerc yayılan bu 
cümlelerde bizim oophc.mizden 
yeni hiçbir şey yoktur. 

Doktor Refik Saydam, gerçek 
ten Saydam konuştu. Arka~ • 
larına: 

- Son nutkumun üstünden al~ 
tı g,y geçti. 

Diye söze girişmenin de, ben
ce derin bir manası vardı. Ba.~
ka memleketlerin devlet reisleri, 
hemen her hafta kamaralarda, 
Rayştagla.rda. ocak başlarında 
ayrı ayrı nutuk söylüyorlar. Çün 
kil oralarda gecelerle bera:'be.r gün 
ler, hatta saatler de geıbedir. 
Her dakika yepyerıi ve çok e. 
hem.miyetli hir hadise doğuyor. 
Kürsüye çıkmak. hesap vermek, 
gizli celseler k"llrmak mecbmi.. 
yetleri hasıl oluyor. 

Vatanımız. bütün bunla-rda.n 
uzak, mes'ut bir ülkedir. He~y 
tabii nizamı, kuralmuf? dii7.eni., 
açılmış yatağı i~inde akcyor. 
Tiırkiyede de, tereddütten eser 
yoktur. Karar, harp kıyametinin 
daha koptuğu günlerde verilmiş 
ve ~ki seneden beri, ~r yüzün. 
de süren çöküşler, devrilişler, 
harita hercümerçleri bu kararın 
hiobir noktasım değiştirememiş. 
tir. 

Gerçi ort:ı.da Alman~Türk dost 
luğu, yeni ve azametli bir hadise 
gibi duruyor. Fakat iki taraiın 
taahhütleri gözden geçirilirse, 
bu dostluğun yeni lb-~y olma. 
dığI görülür. 

Netekim.. Cörçil, Avam ka:ma
ra.smda. ittifakı oiraz gar;ip !bir 
inhisarcılık zihı.riyetiyle anlıyan 
hatiplerin kaç kere sözlerini kes 
miş ve: 

- Bunlar, ne biçim mütalea. 
!ardır? .. 

Demekten kendini alamamış. 
tI. 

Başvekilimiz son nutkunda 'bil 
tün ibn noktalara ~k kuvvetli 
ve kuvvetli olduğu kadar da a. 
çık cümlelerle dokunrınul">tur. 

Boğazlar üstündeki gizli emel 
ler 'bahsini de bir neşterle de.şti 
ve beklediğimiz gibi bu bahsi, 
sert, uzla$llaz ibir yalçrnlıkla '.ke 
sip attı. Refik Saydam, Bruıkan.. 
!ara ait fikrini söylerken, Tfrr.k 
siyasetinin güzel delillerinden b1 
rini daha ortaya koymu.1 ve ora.. 
!ardaki devletlerin istiklallerine 
halel ge1miyeocğini umduğımn 
söylemiştir. 

Geni§ a)isli, ağır mesuliyetli 
kürsülerden yükselen sesler, bin 
Th.tiyat süzgecinden g~er. O 
cümleleri, ibu lbakmıdan ımütalea. 
etmek gerektir. Nutuk. d~. 
mn her tarafmdan alkış toylrya 
cak. bu sözlerin merdane edası
nı, dostlar kadar, düşmanlar da 
teslim edeceklerdir. 

Türk vatanı, yetiştirdiği bu 
dirayetli evlatlariyle öğünse ~ 
mu? 

HAKKI SÜHA GEZGiN 

açılıyor 

Okullarm faaliyete b~lama ınev 1 G o· N o E N G o· N E 1 
siminin yakmlaşmıwr dolayrsile 
Maarif Müdürlüğü hazırlıklara ba..5 

ıaı_::=:·r Müdürü Tevfik Kut, dün Den ı· zyo 11 arı b ı· ı et 
Üslfüdardan An.a.dolukavağına. ka- .. 
dar okullarm. vaziyetiııi tetkik et- • 1 • 
lllek üzere bir heyetle birlikte g ese erı 
An.aidoluya.kasma gi~tir. 1 

Burada inşa ve tamW:- edilmek- . . ~ ı 
te olan binaların vaziyeti tetkik G ışele~n QOklu~dan veya ah!- Birbiri üstünde!.. Hare-
edilmlştir. Diğer taraftan maarif l azlıgından şikayete ma. ket tarzmın. sağr solu yok. Kim 
memurlukl:ırmdan buranın 1.alebe hal görmüyorum. Çünkü ibu saha fazla dayanırsa, yolunu açıyor 
durumu etrafında verdikleri iza- da yazılmış müteaddit ıyazıJann, ve b~ b3.;,-c:kalarmm hakkını 
hat mahallinde tetkik edilmiştir. alakadar.idare tarafından gönde da yıyerek !biletini alıyor. 

Üı:ıküdar dördüncü orta. okulun rilmiş cevabları geldi, a:nladık ki, 
iruıaatı da gözden geçi.rilm.iştir. İdare, ihalka kolaylı'.k tea:nini için 
Okul bu ders yıh başında faaliyc· elinden gelen tedbiri alıyor; ica 
te geçecektir. beden ~ltmalara teşebbüs e. 

Bir amele ağaçtan 
düştü 

Eınirg3.nda temizlik ameleliği 
yapan Muharrem Sarıkaya, dün 
Emirıgfuıda bir ağa.cm üzerine çı
karak dalları kesmeğe başlamış, 
fakat bu srrada bastığı dal kınla 
rak yere yuvarlanmıştır. 

Muharrem Sarıkava muhtelif 
~·erlerinden ağır .sur~tte yaralana 
rak :baygın bir halde Ce:rrahpaşa 
lıasta.hanesine kaldırılmıştır. 

diyor; meml'rlarmı arttırıyor .. 
Lakin bir nokta var ki, dissiplin 
ile ilgilidir ve bunu tesis için. 
muhakkak düşünmek. birşey 
yapmak lazrmdır. 

l\Iesela Tophanede. Marmara 
limanlarına işliyen vapurların ya 
naştığı rıhtım üstünde. kurşuni 
bir kulübe bulunuyor ki, küçü. 
cük penceresi, vapurların hare
ket saatinden cok z.aman önce 
açılıyor; bilet verilmesine başla 
nryor; fakat halk ma ha,.~l. 

-Pardon!. 
Der gibi davrandnn ve şaşala. 

mış gibi y-dpton. O hiç oralı ol. 
madr: 

- Affedersiniz, dalgınlık, de
di. 

Şu bilet almak hfıdisesini, "sı. 
raya girmek" usuliyle, ibir türlü 
tanzim. edemedik gitti... Gerçc 
polislerimiz, intizamı temin için 
<;ok gayret sarfediyor; kalabalık 
la?"' göze batacak şekil aldı mı , 
derhal ibir memurun !bütün hüs. 
nüniyeti ile bu işe el !koyduğımu 
görüyoruz. La.kin tıe.ker teker 
veya çifter çifter sıraya girip 
bilet almak itiyadı, ibir nizam 
~alinde kökleşememiş olduğu i. 
çın, ya.pılan her müdahale.. mu.. 
va.kkat bir sükun getiriyor. Fa. 
kat meseleyi esasından halletmi. 
yor. 

Bu vaziyet karşısmda. ist.iye_ 
bileceğimiz şudur: Bilet gişeleri 
nin, yine, hareket saatlerinden 
çok zaım.an evvel açımla.sı ve gi. 
se önlerinde. halkı mutlaka sı.. 
raya ku!.rmak ve bir ta.raftan 
girerek dinö-er taraftan cıkmak 
usulüne tabi la:lmak! •• lşi yürüt 
mek, çabuklaştırmak ve öylece 
neticelendirmek için yapılan her 
türlü müda.lıa.Ie, gösterilen her 
çeşit ltlavuzluk ancak bu esas 
dahilinde cereyan etmelidir. 

Tek kelime konuşrn:ıdan ve 
hatta göz göze gclmektc.·n kor. 
ıkarak, ,ekinerck yemeklerini ye· 
diler. Karşılıklı dll,-ınandılar. iç
ten sevbileri de filizlenmi~ti .. Ne 
!biri ötekine- :ıe de öteki karşı_ 
srn.dakinin hakikatte ne düşün
düğünü anlryamamı~tır. Merak 
da etmiyor değillerdi. 

Hakkı yemeğini çaıbuk yedi.. 
Masadan kalkarken de kendi a:
celesine kendi içerledi. Ne olu. 
yordu. Nefret ediyorsa açrkça 
söylemeli, konuşmamalı. karşı. 
la.şmamalıydı .. Yok aralarına so
ğukluk veren •hadiseyi unutacak 
ise ibu çocukça hareketlere bir 
nihayet v.crmeliydi .. İşte tabldo. 
tun salonundan çıkarken hep 
'bunları düşünüyordu. Nihayet 
kararım verdi: 

YAZAH: lf MAN AH ISKAL 

Yürüdü.. Tramvay durak ye. 
rine o kadar reıi adnnlarla gidi
yordu ki, koşmak, yetişmek için 
nefes nefese koşmak icabediyor. 
du. Bereket versin ki, durak ya. 
landı. Yetiştim.. Önüne geçerek 
durdum: 

Hatta icaıbında şiddet göster. 
me.k lii.zmıgelirse, o şiddet, bu 
nizama riayet etmiyenlere bilet 

- Bir daha. Seniha)-'1 görmiye
ceğim.. Korıkuyorunı.. Kendim· 
den korkuyorum .. diye mtnldan. 
dl ... 

Senıha ise Hakkının bu ace
J.esine sinirlenmişti. Belki istemi· 
yerek bu ~enci kırmıştı. Hakkı 
da kabalrk yapmıştı. Ne de ol~a 
üç, dört senelik bir emek maıiı. 
volmustu. Kızmakta haklıydı .. 
Kendi çizdiği iki karartının ıbo. 
zulmasım hoş karşılpnamıştı ! .. 
Ya Hakkmm eseri gilbi ıbir çalış· 
ması berbat olsaydı.. Kimbilir 
neler yapardr, ne kıyametler ko
parırdı? Kompostosunu yerken 
o da kara.nnı verdi : 

- Ad.mı a<lmı kovalıyacağmı 
Hakkıyı .. Mutlaka ona hislerimi 
anlata.cağım ve fakat gururunu 
kıracağrm .. diye. 

* * * 
Seniha ~k uysal bir kı?Xlı. Bu 

uysallrğı ve muhitine çabuk uy
du.,,.öunu göstreecek hadiselerden 

biri de. Eren.köyündeki k~lderi. 
ne yakm olur~n diğer üç kız ar
kada§ının çeşitli tabiatlerini be. 
nimsiyebilmesi ve onlara uyarak 
bu kızlarla hoş geçinmiye mu. 
vaffak oluşudur. lçerenköyünde 
büyük bir !bahçe içine yerleşmiş 
olan köşkleri her akşam bu üç 
krz arkadaşın kallı'ka!halariyle 
çınlar, Senilıanm SESi de arala
rında yükselir dururdu. 

Çocukluklarını beraberce ge_ 
çirdikleri Rezzan, Jale ve Hati. 
ce. Seniharun en içli dert ortak· 
lariydi. Her düşündüğünü anne. 
sine olduğu kadar bu kız arka. 
daşlarma da aGardr. Hepsinin 
başbaşa vererek münakaşaları, 
ekseriyetle mesut neticeler hazır-
lardı.. 1 

Rezzanm serıbest, J alenin çok 
çekingen ve alıngan, Haticenin 
biraz aşırı olan saflıklariyle Se. 
nihanın uyu.şmuş olması bu üç 
arkadaşı da biri.birine yaklaştır. 
mıştı. 

Yalnız aradan aylar ıeçtiği 
halde Hakkıdan bu üç wka.daşa. 
bahsetmiyen Senihanm neler dü· 
şündüğü belli değildi. Fakat bir 
gün, akademiden ç:rkal'ken Hak. 
kıya tesadüfü ve a.ldrğı haber 
<;ok canmı sıktı ve ilk defa Hak. 
kıdan bu üç aradaşa. 1bahsetti_, 

Rezzan, Jale ve Hatice başbaşa 
vererek Senihanm etrafını sar
mışlardı. Fısrldn1)arak anlatıyor. 
lar ve bu baş <;enberinden ko. 
nuştu•klarının tek kelimesi fırsat 
ve aman bularak dışarı çıkmak 
kolaylığına kavuşamıyordu. Se
niha anlatıyordu: 

- TaJbldottaki yemekten son. 
ra altı aydrr onu her yerde arı_ 
yorum. Hafta başlan Ilaydarpa· 
~<:I-aki ihtiyar babasına gittiğini 
bılıyordunı. Cumartesi günleri 
mektepten kurtulur kurtulmaz 
iskeleye iniyor ve geç vakte ka. 
Par yolunu kolluyordum. Ya bir 
tesadüf eseri olarak. yahut da 
Hakkının dikkat ve tedbirleri bi. 
zi karşrla.ştırmıyordu. İçimde 
bir intikam hırsı gün geçtikçe 
büyüyor. aradığım bulamamak 
kaygusuyla da sevgi diyem.iye
ceğim bir bağlantı beni Hakkının 
peşine takıp sürüklüyordu. 

Nihayet bugün; ona akademi. 
nin kopısmda rastlad.nn.. Suratı 
asıktı.. Biraz zayıflamış gördüm, 
üzüldüm. Yanma giderek konuş. 
mak isteyişim gururumu hırpa-
ladı. Görmemezlikten geldim ve 
yolunu kestim. O hızlı hrzh yi.i. 
rüyordu. Ba,§ı önüne eğilmişti.. 
Az daha çarp1Ş1yorduk.. Dön· 
düm: 

- Ne o Hakkı bey, çok dal
gınsınız .. 

- Evet Seniha hanım., bugün. 
lerde çok meşgulüm.. Seyahat 
hazırlıkları beni yordu. 

Uzun uzun beklenerek basfeti 
çekilen tramvay aksilik olacak, 
gelmesin mi?.. Hakkı ilerledi, 
ben de peşinden .. Dönüp yüzüme 
bile bakmadan tramvaya atladı .. 
Kalabalık aras_!!lda güçlükle bir 
yer bularak sokuldum .. 

- Sözünüz yarıda kaldı Hak. 
kr bey .. Bir serahattan bahsedi· 
yordunuz .. 

- Evet Seniha hanım. On beş 
gün sonra son sınıf talEfueleri bir 
seyahat tertip ettik, Atinaya. ve 
ora.dan Nıapoliye gideceğiz.. Bil. 
hassa Pompei harabelerinin bin 
beş yüz ~nedeniberi bozulmryan, 
renk atmryan yağlı boyalarım 
merak ediyoruz .. 

Bu sırada biletçi gelmişti. Bi. 
letini aldr. Sonra bana dönerek: 

- Parayı bana veriniz, güç 
uzanacaksınız .. 

Çantamdan parayı çıkardmı, 
verdim. Biletimi alarak bozukluk 
paralarla avucwna bıraktı .. Sor
dum: 

- Bu seyahate yalnız mezun 
olacak talebe mi istirak edebilir? 

(Devamı var) 

v~rmemek veya sıralarllU en ge. 
rıye bırakmak şeklinde tecelli 
etmelidir. 

AlaJmd.ar memurlara bu yol. 
da talımat verilmeli, gişe önleri.. 
nde teker teker vıeya çifter çil. 
ter sıraya girmek usulü 'bütün 
memleket dahilinde kat'i bir lü 
zum olarak telkin, tamim v~ 
her halde tatbik edilmelidir. 

Bu usule alışmak. zamana uy. 
gun ve ihtiyaclarım.ızı her frr 
satla karşrlayi;bilecek mahiyetli 
dir. 

HiKMET MIJNIR 

6 Temmuz 921 

Damızlık hayvanlardan 
ithalat resmi 
alınacak 

Memaliki eenebiyedcn da.nuzhk 
için olduğu fen ımemurlarmca tas 
dik edilmek şartile ithal oluna· 
cak bütün hayvnnlar itlıalfi.t rce 
m.inden istifilıa. edil.mlştlr. 
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abeşistanda
1 Romanyada Suri ede 

Tüdmür ve 
Deyr·zor ahndı 

a lar 
Stalin 
hattına 

yaklaşıyor 

on muka emet idamlar 
ayı 

şimdiye 
ı de kırıldı Sovyetlere ışık 
rlhaşkumandan l tu an bir Londra, 5 (A.A.) - Röyter ııjan.. 

smm mUtteCik kuV\•cUeri nezdinde bu 
lunan hususi muhnl>lrl bildiriyor: 

teslim oldu komünistin akibeti İng.illz imparatorluk kuvvetleri ku.. '" l" .. ( ) D N B ver ıo, a A. A. - • . . 
mıı.ndanı ne hUr FrGrum: kuvveUeri jansınm bildirdiğine göre. :ıalfı.. 

11 günde en tyi 
hava fıloları 

Knhl.rc, 5 (A.A..) - Galla ve Slda.. 
mad!ıkı İtalyan kuvvetıerinlzı teslim 
olması Uzerlne şarki Afrika 1tnlynn 
lmparatorluğundaki İtalyan mukaw. 
meli bllkuvve nlhayet bulmuştur. 

Kahlredeki İngiliz umumi kararga. 
ht tar.ıfından bu ak§S.m vaziyet hak. 
kmd:ı :ı:e,.qednen tebliğde deniliyor ki: 

1 Ha~tanda kalan İtalyan kuvvet. 
losko1i 5 (A.A.) _ Moskova rıı.d terinin baııkumandaru ı;enernı Gazze. 

yosu Alman kayıplıırmm 700.000 den va G:ı.Ua - Sidama mıntakasmda bil
~ c.lmad~ ve Alman !.§gali al. tun İtalyan kuvvetıcrlle btrUkte teslim 
tmdald bölge erde yUzblolerco Alman olmu~tl!r. 
askerinin yerde scrl11 bulunduğunu Şlmdı lmparatorıuk ve Habeg va.. 
ooy mt'kted r. tenperverlerl tarntmdan muh:ı.sara e.. 

ova 0 (A.A.)- Pra\'d:.uım yaz dllmiıı t'lllunan Gondardak'i ı;arniznn. 
dığma göre en iyi Alınan kıt.ilan ve dan '"e Aasa.bm cenubu garb!sindeki 
malz.cm tahribata uğramqta. Fqist !und:llıkta dağınık blr halde bulunan 
propagandacılan Alman ordusunun küQUk bir mUfrezeden bıl§ka Eritre, 
,enllm zllğlni cihana Win etm~lerse Ha~Vrtan ve Somnllde hiçbir 1talyan 
de ıı gUnIUk muharebe emasmda mukavemeti kalmamıı ve earkl Afr!.
.Almanlar en iyi tUmcnıe:"fnl V'C lınvı:ı kadakl hareket muvaffnldyetle neti.. 
filoların kay'bctm ercı r. Şlmdi mu- celt'nml§Ur. 
hare n cereyan ettiği mıılınrebe Kahire, 5 ( A.A.> - Şarki 
mey lan, bu tUmen ve kııvveUerin ltalran Afrikasındaki 200.000 
mezarı olmuşlardır. Jı:işilik ltaıyan ordusu aJtı ay 

Vali 
. . 

ziyafeti ızın 
Vali ve belediye reisimiz dok. 

tor LQtfi Kırdar, dün gece Tak
sim Belediye gazinosunda vila. 
yetimimo!ri ordu erkanı şerefi. 
ne bir ziyafet vermiştir. 

Bagvekilin nutkunun 
Almanyada intibaları 

(Bas tarafı 1 incide) 
ettiği hattt harekete bir bakım
dan tctabnk etmektedir. 

lTALYA...'\'LAR iE DlYORf 
Roma, 5 (A.ı\.) - İtnlyan 

gazetel ri Tiirklye BnşveklH Dr. 
.Refik Sa.ydrunın nutkunun chcm
DLY tini t ibarilz ettirmclctedlr
ıer. 

''Jurnale Ditalya.,, gazetesi bu 
beyanatı Türkiye ile :Mihver dev
letleri ve Roma ile Ankara anı. 
smdnki siya.si milnnsebetlerln 
ta.vz için )ap lmış mUhim bir 
t e tel§.kld etmektcd'r. 1-
tnlyıı. Türk hnricl siynsetlnin al
dığı yeni cereyandnn memnuniyet 
duym tadır. İtalyn, Tilrkiyenin 
milli 1n1 • :ı.fmı dıı.ima. mUsnl.t bir 
nazarla kıı.rşılanwj ve bu hususta
ki Türk rncn.fa.atlerlni her zaman 
takviye otmi5tir. 

1 

ra rı 
...-....... ·-·--·---·-···-·······-··· .. ···· 

Bir genç kızı timarhaneye 
dÜ iıren esrareno'iz ve 
acıklı bir aşk macerası 

Vazruı: 

ISKEf~DER F. SERTELLi 

Leylii, hayatının en körpe ve 
en ateılı çağında birdenbire 
neden ç dırdı? Leyla kimin 

kızıydı? Tim rhaneye 
na!ld düştü? 

T anmmış oir aile kızı olan 
L..eylfınm, ailesinden bile 
gizleiiği mahrem hatıra 

defterini karilerimiz 

E 
gazetesı sütunlarında merak 
ve heye:anla okuyacaldardır 

Daima halkın menf aa
tini düşünür, her sayı
sında n secme yazıl r 

neşreder 

süren şiddetli muharebeJ.erden 
sonra, hemen tamamiyle imha 
edılmi!?tir. lngiiiz kuvvetlcrile 
Cenubi Afrika Hindistam ve Su 
dan kıtalan ~kt İtalyan Afri
kasmda 3000 kilometrelik bir 
cephede birbirinden ayrı 12 ta. 
arrm: · yaptıktan sonra anudane 
bir surette mukavemet eden düş 
man kıt.alarmı muhtelif yerlerde 
sık~ teslm olmağa mec -
bu etmişlerdir. Muharebenin şid 
detli ibir neticeye bağlanmış ol • 
ması bilhassa dikkat ve takdire 
değer bir b5.disedir. Filhakika 
son altı hafta zarfında şiddetli 
yağmurlar, Habeşistam su altın 
da lbrra~tır ve İk!yanlara il. 
tica edecek yer bırak.mamıstır. 
Yalnız Gondar mmtakast iltica. 
lar .,a salih ise de bu nımta:kada 
kıta armuz tarafından sarılmış, 
ya. teslim olrn!k ve yahut aclık.. 
tan ölmek sıklarmdan !birini ter 
cih mecburiyetiırle bırakılmış. 
tır. Kızıldeniz.e yakın ibulunan 
küçük bir İtalyan garnizonu sa. 
nlm1ıcı olduğundan ibu garn;zo_ 
nun teslim olması her dakika 
beklenmektedir. 

lmanya ·ıe 
acaristan 
arasında 

Pestede ı <t s~di 
mlizakereler başhyacak 
Bud:ıpeşre, 5 (A.A.) - Ste!anl: 
Gclecelt hafta Budape§tcde Alman. 

ya De Macnrtstnn arasında ikUs:ıdt 

müza'tterelero l:ra§lanılacaktır. Alman 
heyetine nazır Clodius rlynset edecek. 
Ur. 1 ağustos 841 den Sl temmuz 942 
ye kn.dAr Almanya ile Macarlsınn a
rasmd:ı yapılacak Ucarl munmclelcrl 
tes'b!l edecek olan bu müzakerelerin 
Uç hafta kadar süreceği tnbmln edll. 
mektedir. 

Belediye reislerinin 
izin alma meselesi 

A11kara, 5 (A .. 4) - Belediye 
reislerine ne suretle ve hnngi 
makam tarafmdan izin verilece. 
ğini baz.ı vilflyetler Dahil.iye Ve.. 
k~letinden sormuşlardır. Veka. 
let be1ediye reislerinin mezuni. 
yet taleplerinin meclisin tasdiki,. 
o.~ arzedilmesini ve mezuniyetle 
rinin mahallin en büyük idare 
funirlerinin muvafakativle isti. 
mal eylemelerinin muvafık olaca 
~mı alakadarlara bildirmiştir. 

Harp ölüleri abidesine 
çelenk 

Berlinı 5 ( A.A) - Ti.itkiye 
hariciye ve!tfileti umumt katip 
muavini Cevat Acılralın bu sa. 
bah umu.mi harp· ölüleri fi.bide. 
sin" ;r celenk koymuştur. B. 
Acrkalın l'nter'den,, Lin'deki A. 
bide önünde bilyilk Almanya mu 
hnfızlarma. mensup bir ta'bur 
kumandam ile T~l Fro. 
cher tarafından ~rn.-.:ı·•anmı tır. 
Çelenk Ü?""'. de Cev"t c '·:üm 
yazılı lar mzı.b .. ) uz b·r 1\ordel:ı 
vardı. 

B····- 5 S ~ . kumandı:ı.nmm blribl.rinl mUteakip it,. biyetıi mahfiller bugu .. nkü Alınan 
UıüeŞ, (A.A.) - tc.ı.aıll: U 

!ı.az ettikleri tedbirler neticesinde ~-'bliği-· hakkında cm mütalealan Köstence divruu harbl, .müc:b- ı..ç ,,_ 
bed küreğe mahkfun. edilmJş 01an mUtufik kuvvetleri TUdmUr tayyal"O yürütmektedir: 
dört arkada.şile birlikte, Kös.tence meydanını lhata etml.§ler ve Vi§i kuv. Bütün şark cephesi seıi bl.r ha-
nin Sovyet tayyareleri tarafın- vctıerinl öyle bir vaziyete aokmuşlıı.r rckctle Heri doğru gitmektedir. 
dan gece bomb:ırdnnanı esnasw. dır ki bunlar için teslim olmaktan b:ı§ Galiçyadaki harekat KaJ:lla.tlar. 
da şehlrde IŞikla.r yakmağa t.cl;je1b ka bir çare kalmıı.ml§tır. TUdmürtllı daki geçitlerin Mn.cn.r kıta.lan ta
bils eden komünist Sarbu Filomo- garkmda kMn Nebck adındaki kllçllk mfından işgali üzerine yeni bir 
nu idama. ma.hkfım etmiştir. Surlye köyilnUn lfball TUdmUrUn tes- safhaya. girmiştir. Macarlar şim.. 

----<>---·-- Um oıma8IJ1I tcmln eden M.şlıca sebeb. diden ovaya inmişler, garbi Galfç.. 

H b t b !erden biti olmu~tur. Bu köy Vigi kr. yada ilerlemekte olan Alman kr-
U u a mu ayaa- ı talarmm §lddctll mukabt: bUcumları. talannm sağ cenahı ile birleşmiş. 

na maruz kalilll§tır. Bu bUcumlarda !erdir. 

Sina hız Vermak l·çı·n 
1 

Vi§l. ıotaıan topçudan da mUzahcret Bütün cephede muannidane mu. 
görmll§tür. Buna rağmen İngiliz top. I harebelcr henüz devam etmekte 

Anknrn., 5 (Hususi) _ Toprak çusunun g6sterdlği fevkalAde kabll'- olmakla beraber Sovyet istibba • 
mahsulleri ofü;l hububat mubayaa yet eayeslnde devam etmekte olmak. rat bürosunun bugUnkfi tebliği 
tına hız vermek için teşkilatını in beraber kuvveyi maneviyelerinin Alman kuvayı killliyesinlin bazı 
tevsi etmektedir. dll§tUğfinU gösteren alA.metıer de var. şehirlere vardığını itiraf etmek • 

Bir milddci.tenberi kursa tabi dır. tedir. 
tutmak suretile yctiştirmJ.c; oldu. MüttefJklcr hücumlarma devam edi- Halen Alman ileri hareketi, g&-
ğu 60 kadar mUfettiş ile, 40 mu yorlar. Tildmürlln almmam çevirme Çen cihan harbin h §Ubat 1918 de 
hasibin imtihanları bitmi~ ~ ta· hareketini kolaylaştırmaktadır. Bey. vanlmış olan son hattaki muhte.. 
yinlerine ba.slanmı:ştir. rut üzerine yapılan tazy11r.1n artması lif noktaları geçmiş bulunmakta .. 

Ofis milba.yaa olunan hububatın umumi vazıyetlni her gün biraz daha dır. Bu hudut, eski Avusturya • 
naklinde bazı mUşkUllere tesadüf gtlçleştlrmektedir. Macaristan ve Rus hududunda ve 
ett:ği için, yeni bazı tl'dbirler al- Kudü , 5 (A.A.) - Deirizorun TUd. Pnıt nehri Uzcrinden Çernoviçtcn 
mak üzeredir. Verilen malünıata mllrle uemen hemen aynı zamanda başlıyarak şimale doğnı KoYelin 
nazaran, bu sene içinde yapılacak zaptı müttefiklerin r;arltı Suriycdckl ııarkrnda ve Pinsk şehrinin garbın. 
olan hıibubat mubayaası:nda. fiyat- vnziyetıcrtnı son derece takviye et- dan g~erek mUstnkim bir hat 
lar geçen sene kış mev iminde rnlştlr. Filhnklka bu şeblrıer, vı,,inln §eklinde Minsk ve Vilna ko.sabala
arttırılmış olduğundan bir miktar 1 bu mmtnknC1altl kuvvetli noktalarını rının arasm '.la Dıınaburg şehrine 
daha arttırılması bahis mevzuu teşkil etmekteydiler . .Deirizol" Fmıt varmakta ve sonra Duna nehrinin 
değildir. nehri lizerinde ve TlldmürUn 200 kilo. cenub kıyısını takiben Riga'nm 

ffğer taraftnn pamuk ve ba.kli metre flmall §tlrldsindc kAlndir. Meş.. §arkında Ri.ganm körfl'zine münte 
yenin de toprak mahsulleri of.ısi- hur Tuan vahaSinm işgali ileride §i.. hl <>lmaktaydı. 
nin iştigal mevzuuna girmeleri malt Suriye şehirlerinin tıaşlıcalanna Şimdiki cephenin gerisinde 
hakkındaki koordinasyon karan, yaprlacıık barekıı.t için krymetll bir üs Sovyet kıtal::ırmdan şuraya bura. 
Heyeti Vekileye sevkedilmi§ bu- te;,ıkil edecektır. Mevzuubahs §ehlrler ya dağılmış muhtelif ve büyük ak· 

samın temizlenmesilc iştigal ediL lunmı:ı.ktndır. Humm, Hama ve Haleptlr. 
m cktedir. 

• Dclrlzoru zapteden kıtıı.ınr arasında .1. l • Sovyet tayyare meydanlarma ngz lZ erln Hl.nt11 kıtaat ekscrlycu teşkil ediyor. ve tayyare teşekküllerine ezici 
du. Bunlar, muhtemel olarak 1raktruı bir tarzda vurulıı.n ilk da:rbcler • 

B t • Suriyeye geQmlşlerdir Bunların iki dı:wn sonra Alman hava. kuvvetleri re s e yen z - memleket arasındaki hududu Kemal şimdi.ki halde karada yapılmakta 
mcvk-l civarından geçtikleri zannedll.. olan harek1'.ta iştirak etmekte _ 

den hu••cumu mektedir, Hınt kıtalanmn Şam mm- di.rler. Bu kuvvetler muhnrcbele ~ 
takasında g6stcrdiklcri parlak muvaf. re doğrudan doğruya İştirak et-

Londra, 6 (A..A.) - Hava ııczarcU faklyettcn sonra b:ı§ardık1arı bu ye. mektc ve d~manm gerisinde bu.. 
tebl ğl: r.ı muvuffakiyet kayda değer bir ehem lunan milnakale yollarını: ve bil • 

Bre.st limanında bulunan Alman mlyct arzctmektcdtr. Hint kıtalan hnss:ı şimendiferleri tahrip eyle _ 
harp gcmllerinc(Şarburst, Prens O.. cUretkArane bUcumlo.rı De müttefikle,. mektedirler. Rusya dahilinde bu 
jcn, Gruı.yzcmav lnglllz tayyareleri rin Suriycnin idare merkezine girme.. lunan demiryollnn az ve dnğıntk 
yilks"k lnC!l!ı.lclı bombnıar atmıı;lar- lcrtnl kolaylaştırmıglardır. olduğu için bu harek{itm neticesi 
dır. Binala!" arasında yangmlnr çıkıı. l{ahirc 5 (A.A.) - 'I'tl<.lmilrUn zap. s eyrüseferi tamamile ta.tı1 etmek 
rılmıştır. Lorlyan deniz üsstU'le de tı su~iye b."\rclcdtmın neticelenmesine te ve dilşmanm ricalini müşkülata 
hücum cdllmı.., t.abtelb:ı.hlrler arasına doğru mnttef'ıkler tarafından ablan uğrattığı gibi ihtiyat kuvvetlerin 
bombalar dUşmu,tur. 2 Alman tayyu mUh!m bir adım mahiyetinde addcdiı. ileri se,!tini de gayrikabil bir ha
resi dfl ürlllmll! tUr. 4 İngiliz bomb:ı.r- mcktedir. Arbk Vl§i kuvveUerlni lkf. le getirmektedir. Baltık denizinin 
dımnn tayyaresi. d6nmemt;Jtlr. ye böle<:ck olan Humusun i{gall için başlıca limanları olan Ri.ga ile Li.. 

Londrn., 5 (A.A.) - tngnız hava yol açılını§ bulunmaktadır. TUdmUr. bau'nın zaptı ·Ve Alman donaıı. 
ırnvvcUerine men.."Up Blenheim Uplnde de on gUn mukavemet edUmı,, olması. masınm şarki Ilnltıktald mütcma_ 
tomo:ırdıman tayyareleri cuma sabıı.- na ra~en Surlycdcki V~i kuvvetleri di hlicumlan netlcesindl' dilşma • 
hı gUndUz alçaktan uçarak Brcmen tarafından gBsterlle-n ~ddetll muke. nın hareket imkfını daha. ziya.de 
denız ıısUnU bombardıman etmişler. vcmet!n gittikçe lunlmakta olduğunu tahdit edil.mi§ bulunmaktadır. 
dir. Bu taarruz, lngiliz kuvvcUcrlnln gösteren alll.meller vardır. Kısmen Şimdi umumi vaziyet §U şekilde 
mezkfı.- liman üzerine ve dlğer yerle-. genemi Katrunun Suriye ve LUbıuına teressüm etmektedir: 
re yaptıkları devamlı bir gece hUcu- istlklı\l verlleccğl hakkındaki beyana- 1 - Sovyetleıin mer'kezi Avru 
munu nıUteaklp yap11mıştır. Bu gece tı kısmen de Vl§i taraftarlarmm ya. paya k~-ı taarruz projeleri ta • 
hUcunıunda Krup fabrlkalarmm bulun Va§ YR""ll§ Fran.sannı hnkik1 menfaat.. mamiyle ve kat'i surette bertaraf 
duğu Es n §Ohri de §iddetle bombar- lcrlne karşı harekette bulunmaları bu edilmiştir. 
dıman cdllml§tlr. na ll.mll olmu§tur. İngUlz ve Avustraı. 2 - Hudut yakmlarrnda Sov. 

Hava nezareti tnrafmd&n dUn ak- ya hava kuvvetlerinin mUtemadl yet kıtaları tarafından tesis olu • 
am neşredilen tebliğde, doldnr mın.. bombardımanı TlldmUrUn teslim olma nan muazzam cephe yanlmış ve 

takasmda bUyUk b!r fabrikanın çok 

1 

&nda bUyllk bir rol oynamıştır. paramparça edilmiştir, Bu krtala.. 
alçal.tan, ancak 50 kadem kadar blr ŞAMDA HAYAT rm esaslı kısımlan tamamiyle im 
lrtifadan uçan bazı tayyareler tarafın.. Şam 5 (A.A.) - Şamda tablt hayat ha edilmiş bulunmaktadır. 
da.n bombardnnan edildiği kaydedil.. yeniden tcessUB etmi§Ur. Avustralya 3. - Sovyetler asker mcvcu • 
mektecilr. Hirçok tam isabetler net. l.ıuğdaymm gelmesi iB§O bakımmdan du, mühimmat ve tayyare mlkda
ceslnde yungmlar çıkını§ ve infilll.klar vıWyeU hayll d!lz<:ltmiştir. Münaka- rı bakımından, şimdiye kadar ce • 
olmuştur. Şehrin §lınnll gnrb1slnde le ve telefon muhaberatı tekrar ba§la.. rcyan eden i.."?lha muharebeleri ne .. 
bulumın emtia garı fle dcmlryolu ıı. mr§tı\", HRJ1çle ulgrat muhaberatı ticesinde o kadar zayıf dUş.müşler. 
tisnk ı:oktasıno. da hUcuın cdilmt,,tlr. temin edilmJ,ştır. General Vitson şamı dir ki bu zayiatm tela.fi edilmesi. 
Bir mJ.rıandiz treni n., bir tayyare son ziya.reli esntıSlnda Sl4Ji.yeye istik.. ne lmkfın yoktur. 
meydanmdıı bulunan tayyareler mit- lOJ verileceği vandlni tekrarlamış ve 4 - Şimdiki bUtün Sovyet cep
rnlyöz ateş!ne tutulmll§tur. aakert hıırekA.t ynpılırken halkın du. hesi, eğer hfilii. bir cepheden bah.. 

iptidai maddelerin 
ithaline dair 

Anknrn, 5 (Hususi) - GUmrUk 
ve İnhisarlar Vekfileti nlfikadnrlıı 
rn gönderdiği bir tamimde mUn
hamran kendi Jstlhsaiatı içbı. muk 
tazı iptida! madde ve işletme ınaı. 
zemesi ithal eden smnt mUessese 
!erin birliklere da.bil olmasına lli
zum hasıl olmadığı hakkındaki 
koordlnn.syon ka.rarmı bildirerek 
bu kara.rruı.meye göre sınat mUes
seselerin yalnız kendi lstihs:ılatı 

i~lıı iptldni maddo ve islet,ne mal 
zr:;IDeleri sınai mUessesenin it.ha. 
lit birl!kl il' oo .dahil olup olmndı
ğma b:ılulmaksızm yurda i thn.l e
alle-blleceğlni beyan etmektedir. 

LORD HALIF AKS 
tngiltereye geliyor 

l'~ington, 5 ( A.A) - Alınan 
haberlere göre, LoTd Halifn'ks 
ya rrnda hava yoliyle lngiltereye 
d }nec '< ve vaziyet hakkında bü 
ltC::neti ne izahat \erecektir,, 

nımundnn memn"!.ln olduğunu Suriye setmek münasebet alırsa, tam bir 
htıkOmctine bildlrml§tlr. Surfycldc rical halindedir. Alman ve müttc
Franmzlarlıı. İngilizler anısmde. tam file kıtalan dilşmıı.nı §iddetle ta... 
bir 1.§hlrllği yapılacnktxr. kip etmekte olup Stalin hnttı de.. 

FRANSIZ TEBLlOt nen hatta yakla.smnktadırlar. 
Vlgi 5 (A.A.) _ DUn neşredilen Bu hat, Sovyetlerin Ka.rndeniz-

Fra.n.sm tebliği: son 2' Mat içinde den eski Sovyet hududu arkn.sm • 
umwnl vnzlyette hlb1r değ!§ikllk olma dan başlryarak evvclii. DinyesteT 
mı§trr. Dün ~e OczzJne mmtaka- nehrinin şarkına ve dnha öteleri. 
smda Avustralya kıtaıarı blr hllcum ne Bitomiden geçerek §Eale dö.. 

nen ve Dinyestcr bölgesine ula 
şan bir Sovyet müdafaa mmt.aka· 
SidIT. Stalin hattı yukarı Dl.oye • 
per mecrasmr takip etmekte ve 
Vitebsk köprüsünden geçerek 
Plcs.kov'a kn.dar uzanmakta ve 
daha. sonra Pclsus gölünün şark•
na ve Narva.'ya doğru imtidtıt eL 
mckte ve nihayet Finlandiya kör. 
fezine müntehi olmaktadır. 

te~bbll.sünde bulunmu~lıı.rdır. Muhare 
be devam etmektedir. Dcirzor gamlzo 
nuna knl'§t ileri hareketi yapım kuv. 
vcW bir lııgiliz moWriU teşekküller 
mUdafilerin mukavemetine rağmen 

adetce UstUnlUğü 8l!.l'C3!nde bu §Chrt 
ihataya muvaffak olmuşa benzemek,. 
tedlr. Dlliı gece lnglllz ba'l.":ı kuvveUe. 
rl Beyrut Uzerlno bUyUk çapta fnfll!k 
bombaları atarak ~rfn muhtelif ma 
lınllelerindcki umumt binıılD.r.m ve ev. 
lerin matematik tarzda tabrlblue de.. 
vam etml terdir. Maddi hasar çok bU.. 

yilktQ.r. truıan zayiatı da vardır. Cebe. 
l!dllı11zUn mcrkezl SUvcydiycde hcrı;llıı 
tayyareler vnsıt.aslle bomba. bllcumu 
yapılmaktadır. 

Ecnebi kaynaklardan gelen ha • 
berlere göre son beş sene za.rfmda 
bu hat müdafaaya çok clverl§ll 
bir hıı.le getiıilmJştir. Fakat illŞ3Sl 
her tarafta tamamlanmadığı t,ah.. 
min edilmektedir. Mnamt>fih Sov. 
yet kıtaları, ne olursa ol3an, bu 
hattı müdafanya te§ebbüs edecek. 

İngiliz Harici1· 
azırının nutk~ 

Lon<tra. 5 (A.A.) - ıJ 
Haıiclyc Nn.zın Eden, siJ 
toplantıöıı söylediği bir ıı~ 
ezcümle demiştir ki: Biç_; 
man Hitlerle müzakereye &".. 
ğe amade değiliz. Hitlcr ~ 
ettiği her şey imhıı ecUl' 
kadhr harp edeceğiz. 
Birliğine ve Bitlerle mUcsıf' 
den biililn milletlere ~ 
elimizden gelen her ııeyi 1' 
ğız. Üstünlük temin cdineef 
dar hava kuvvetlerimizi art~ 
devam edeceğiz. Ta.kip et 
bir gaye vardır: O da., rnill' 
hUr olması l'e dahn t.emiZ, 
mesut bir dünya kurmak 4 
birli~1 ile çalışmo.k ve " 
Zaliminin kudretini ~ __________ _.,,._ . 

Sovyet lehli~ t/ 

(BM tarafı 1 i~ 
Henüz tarr.amlaııamıya.u P' 

rıı göre tayyarelerimiz 4 teJX1ll' 
nU 43 dll§mnn tayyaresi tAhrlP ~e 
lerdir. 27 tayyaremiz zayi ollJI s 

l\fo lcova 5 (A.A.) - 4. teınııf. d 
nUne cit Sovyct tebliği.: en 

Divmsk Lor!.sa Dobroviç 
pot istikametıenncro §iddetli ff), F 
beler cereyan etmı§tir. C pbenl1 illa 
bölgelerinde f~gıü ctUklcrl ıı:ıı 't-ay 
sıkıca tutmakta olan krta1aJ'll"': b~ 
ZimJz dahilinde kendılerıne ~ 
açmaya. te~ebbUs eden dU§J t:ltr 
harebeye tutuşmu§lardır. 1' 

Dlvlnsl~ .stıluuneUnde vuku• 
muh;.rebelerde kıtalarımız lan 
tnnk1anııa ıı.ğır kayıplar ve ltad 
mevkllerinl sıkı surette wtd' 
dır. 

Yalnız düşmanın muhnrcııef Öın. 
yaUo.rını da sokması Uzerill ~ 
kıtalarımız en ya.km yeni rne ~ 
çekllmi§tcrdır. Aynr zamandıı ~ 
bölgcsiııdc de ağır muharc!JC' at 
mu tur. Burada lutaıarımız ltıı> 
tank cüzUtamlarının birçok b O 
nnı muvn!fa.1'.!yeUe geriye .prJ ~ir 
mll§l.:?rdir. aQ 

Öğl.adcn sonra kuvvetli bir du 
hazırlık faaliyetini mllte ktp or 
cUzUtaınlarımızı ııarka do ru ~l 
kilometre gerl çekilmek mcctıd' 'erıı 
do bırakm~tır. Biltuıı gün 'l"' ll 
yolu civarında hakiki muhnre g~ 
reyan e~Ur. Burada çok k 
dll§man motörlU ctlzlltamlıırı ll'ııcı 
nmızm cephesini cenubu prldS' €'!) 

ru yarmaya l..:§cbbüs ctınl -U. ur 
muharebeler esnasında kıtı't' :rııç 
yeniden azlm ve sebat göst~ 
dllşmnnm faik ltuvvcUcr taJ'IY 

yapılan bUcumları tardedllm~ 

H va kuvvetıerlmiz d~ ılı~ 
yure meydnnlanna ve motörlil Icııı 
!arına. darbeler lndirml§, bunlar' a 
harekcUerlnl tutmuilur. DQştıl 'hlii 
ğır zayiat verdirml§tir. Perşetıı ~ 
nU 62 Alınan tayyaresi dllşUrUI' i 
tur. _./b · 

VAVEL ~e. 
(Bas tarafı ı ;rı# "e 

mUessir olacağı sua.Uno ge.I ~at 
şu cevabI vermiştir: a 

- Rus • Alınan harbi G • 
şUphesiz gen13 bir cephe ıJ&° ll<ı 
tır. Almanlar orta şarkn ~ [ 
olsalardı çok büyük :zorııw· ııt 

karşıla.jmIŞ olacaktı. Netlce_.t 
kında bir şey söylemek tJP . ır 
Bunun gibi Almnnlarm xaf'ld t1t 
ya. ve oradan hangi :istikşı(, ra 
gideıeeklC'rlııi tahmin etmeıı 
milşkUldill'. Münakale ve hı 
zorlultlarm bu ha.ıtketc imkj; ~ 
mkmaması da muhtemeldir. i:: 

- Rad~o gazetesinden.) ka~ 

SURtYE'DE VtŞ la 
ALEYHiNE !ııt 

Suikastlar 
Londra, 5 (AA) - Rö~ 

Beynıt sahil yolundaki mW. 
rinin bildirdiğine göre, Vişi Q 
lannm gerisinde mühim s~ 
hadiseleri olmaktadır. Be~~ h 
Rayak'a giden bir trene ·DL"I r • 
atılmış ve mühiınunat yüklU og 
gonlar tahrip edilmiı:ıtir. 'Bc1 ldn 
radyo istasyonu da ıt.ahri~~i. ~e~ 
miş ve Vişi t6bliğlerinin $".1 

bir rn.ürsile ile verilmekte d ~ 
ğu anlaşılmıştır. _j 'i .. 

tir. Fakat bu hususta fazla .J ~~ 
beslcm.iyecekleri tnıhmin olUJJT Q 
lir. hu 

BtuUı~te, 5 (A.AJ - } ~ 
car teblıgı: 'I b 

Ricat etmekte olan Sovyet er 
talan t.ald'p edilmektedir. ~ • · 
lav ve Kolome'yi : ~aJ e rı ~ 
ta.lıı.rmuz Tnicstc:r Uzcrinc 
ru ilcrlem.e.ktedirıer .. 
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1 Haftalrk Radyo Proıranv 1 

6.7.19U 

Milli küme maçları 
Fenerbahçe .Maskespora 3-0 galip 

At yarışları 
s.ao Program. ve memleekt saat 

ayarı.. 8.33 lıluZik: Hafı! program 
(PL). ti _ 9.30 MUzik: Hııfü parçn1ar 
ve marşlar (Pl.). 9.415 Evin saati. 
12.30 Program ve memleket saat a. 
yarı. 12.33 MU.zik: Oyun havalnrı. 12. 
45 Ajans haberleri. 13 MUz!k: Kar.ı,şılt 
şarkt ve türklllcr. 13.30 KonU§ma 
(Dereden _ Tepeden). 13.45 - H.30 
Müzik: Radyo saıon orkc.cıtrası (Vlo. 
l•:mlst Necip A~km. 18 PJ"Ogrıım ve 
memleket saat ayarı. lR 03 MUzik: 

politlka Mdiseleri}:ı8.4S Çocuk...., 
111.30 Ajans haberleri. 19.45 Kadmlar 
faslL Z0.15 Radyo gazetesi. 20.45 Hat
tanın tUrkUsü: Kuleden kaleye. 21 
Zlraa! takviınl. 21.10 Saz eserleri. .ıı. 
2..ı Rlynsctıcumhur bandosu (Şef: İh
san ı ... ı.lnçel'). 22.10 Solo şarkılar. 22. 
30 A;rens haberleri. 22.~5 <J:uband 
lPl.). :aıatasaray-Har,bi~,.,~~. ber~bere 

17 temmuz pazar günü başhyor 

J.ttııı . 
~it kUmenin son deplftsman 
ıe teıl'Jnı Yapmak üzere şehrimi • 
SJ>o?' en Iiarbiye İdman ve Maske 
dil.n :luınıan ilk kar§ılaşmalarmı 
öııtıtıQ "ret stadında az bir seyh·ci 

tiiıı~· Yap~ılar. 
:P.eııerbun bırinci müsa,bakasında 
llıağırı ~e Maskesporu 3 - O 
~y lı: il etti. Harbiye • Gala tasa· 
bere arşrıaşınası da 1 - ı bera 

?ıru 11tticelendi 
<lfr: &abakalarıı~ tafsilatı şöyle· 

"'eaı.e..a.... lfa1t ·vı..hçl' • MaMkeıoıpor 
laıı hu enı Ahının idaresinde ~ apı· 
lı:lldroı Tııüsab~ ıva tukımlar §U 

li'en arıa "ıktıl" ı : 
.iller erbalı"e: { ihat - Muarn. 
~~ Muı-ıt - Abidin. Zeynel, 
''- "-Kd· N. •1atj a ı ı. Yaşar, 1 aım, 

,
1
• kebii ,, a k . 

l'i~ s espor: Reff>t - Melih 
*•t et - lbrahim Osman,· Re: 
!net~ Örner, C<'laİ, Mehmet, Ah 

o' e-nan 
bir ~;:ıa nıe.rkezd~ n in](işaf eden 
Iacııı cunııa Maskl'Sporlular baş -
<lu~ Müsabaka ilk dakikalarda 
rtaı olu \'oı, dakika 2. ~ld~:1 :an topu yetişen Kadrı gu

Çcl'lin b.k.afa vw UiU ile Fenerba.h 
li ırınci goliinü attJ. 
g~ goJ İkı tar1fı da harekete 
~?-!: Mask0sporlular seri ve 
~l?ıiıı oyununu bozar bir şe
~eı:ı ça}n;ıvorlar hatt.iı. arn ~ıra 
~or~r kalesine tehlikeli bile olu· 
~ 0~ka.bil Fener akınları da 
lııtı~ beceriksizliği yüzünden 

l:>a r olanuyot-. 
~ltik ar ilerledikçe Fenerin 
~'it olduğunu ve mütemadiyen 

~
tın e8])or nmf sahasında oynan
lliy~ gorUyoruz. Her an gol bek 
acı r. Nihayet 35 inci dakikada 
l.İda/0Pu geriden sök<'r k raki.p 
l'ht ~Yı atlattıktan oonra Fe • 

~i u .. ikınc~ son da.kiluµla. da Kad 
~~ 9iincü gollerini ya.pWar ve 
ir"eııe <levre bu şekildP. 3 - O 
t~Çe lehine neticelendi. 
li'cn devre: 

\re lilerba; e başladı. Sa ı laci • 
lat Y er taiunıda ufak tefek tacii 
ha cı~lar. O ;-un bu devre da
~~ ve sliratli oluyor. Bu 
~eclıni oyun.la Fenerlilerin gol 
tııta:.~ ~ıer halde altıya, yediye 
tatil.C84l~ ümit ediliyordu. Fa

r "akıt ilerledikçe Maskesı or 
· ~ıl •!ar ve oyunu mUteva.zin 

ttle lloktular. Hatta bir ara· 
a. ka \iste Cihatla karşı karşı • 
l'lta l<iıkları halde bl.r türlü gol 
tın l'llnıa.cıııar. Biraz sonra da o
rtaı aert bir cereyan ald~, devre 
~rına doğru hakem Ma.ske

sag batını, ve on dakika 

yun çıkarıyorlar, ve bilhassa sol 
dan mües."lir inişleri göze çarpıyor 
du. Fakat biraz sonra devamlı bir 
surette Y"ğmaya başlayan yağ· 
mur oyunun zPvkini kaçırdı. ş:m 

di iki taraf da geJic;igiizı=>l bir oyun 
tutturmuşlar. On dakikn kadar 
devam deıı bu gelbigüzel didifime 
den sonra Galatnsaravlılnr rakip 
nrstf sahasına yerlf':-ıtilcr. Her an 
gol beklf"niyor. Fnknt Kadrinin 
bP~eriksizliği sayı cıkarmaya ma
ni oluyor. Ara sıra Hnrhiyciiler 
de gollük pozisyonlara giriyorlar, 
fakat şilt atam._ı.dıklarmdan onl:ır 

ıi:ı gol çıkaramıyor. 
Devre sonlarına doğru Galata. 

saraylrlar sn.nki sol tarafı unut
muş gibi oynuyor v~ mütemadiyen 
sağdan işlemeğe çalıı::ıyorlar. Bun 
dan <la bir n0ticü alamadılar ve 
devre O - O beraberlikle netice 
lendi. 

İkinci dene: 
Harbiyeliler başladı. Bu dPvrc 

Galatasaraylılar BUlendi ortaya 
almışlar, Mustafa sağ ~te oyııu
yor. Maç zevkli. Daha i.lk anlarda 
Hazıbiye sol açı~rn ani v~ çok 
s1kı bir şütunu güzel bir şekilde 
kurtararak muhakkak bir gole 
mani oldu. 

Beşine dnkika.dan sonra Sarı • 

Gittikçe şehr:im.iızde de meraklı 
sı artan at yarışları 13 temmuz 
pazar gilnü ba.şlıyacak. Her sene 
şehrimizde altı hafta olarak ya· 
pılmakta olan koşular bu yıl ge· 
rek sayın valimiz doktor Lütfi Kır 

l dar ve gerekse yükrek ya.rış ve ıs 
lalı encümeninin himmetlerile on 
haftaya çrkarılınıs, ikramiyeler de 
arttmlnuştrr. Bu sebeple bu yıl 
koşulara fazla atm iştiraki de 
temin edilmiş oluyor. 
Diğer taraftan Veliefendi at 

yarışları müdürlüğü de meraklı 
seyircilerin rahat edebilmeleri jÇin 

Beden Terbiyesi 
lstanbul Bölgesi 

Direktörünün ~eftişleri 
Beden terbiyesi İstanbul rnü

dürlilğünde ııinıdiye kadar bir 
servis halinde idare edilen mü
kellefiyet .işleri, yeni teşkilı\t mu 
cibince bir müdiirlük haline ifrağ 
edilmiş ve bu şube müdurlüğUno 
de emekli kurmay yüzbaşı Hay· 
rettin getirilmiştir. Yeni mtidiir, 
dünden itibaren vazifesine başla· 

mıştır. 

Beden TcrbiyP.si Genel Direk 
lörlilğü İstanbul bölgesi direktö. 
ril Feridun Dirimtekin mıntaka 
beden terbiyesi klüpl,rini teftişe 
başlamıştır. 

Feridun Dirimtekin dün yanın-' 
da mükellefiyet servisi müdürü 
Hayrettin, atletizm mütehassısı 

Naili Moran olduğu halde saat 
14,30 da İspitalya bahçesine gele 
rek Kazlıçeşme fabrikaları Birle
§ik Gc.nçlik Klilbü mükelleflerinin 
talimlerini teftiş etmis ve klilp 
reisi Hasan ile umumi katibi Ha· 
fi ve doktoru Nuri Bellerden ce· 
miyetin idari faaliyeti hakkında 
izahat alarak bazı direktifler ver· 
m:iştir. 

Bu klübtin kadın mükellefleri 
de önümüzdeki hafta :M;ersinde 
talimlere b:ışlıyacaklardır. 

Türkiye futbol 
şampiyonası 

kırnıızı.lılat- yi e ağır ba.srnağa Türkiye futbol birinciliklerine 
ve Harbiye kalesi önünde dol~- 12 temmuz cumartesi günü Anka 
mağa başladılar. Fakat bu arada rada. başlanacaktır. Müsabakalar, 
yapılan bir harbiye akınında sol. cumartesi, pazar, pazartesi ve salı 
dan ortalanan topa yetişen Harbi· olmak üzere dört günde yapıla· 
ye sağ içi Osmanın blonjonuna cak.tır. Karşılasmalar Ankara., ıs.. 
ra'bnen topu Galatasaray ağlarına ta.Dıbul, lzmir, Eskişehir bölgeler~
taktı. Bu gol onuncu dakikada nin birincileri ile 1941 yılı Bur. 
olm~tu. sa, SamsUil, Seyhan grupları birin 

Bu sayrdan sonra oyun sUratıen cililtlerini kaza.nan takımlar ara· 
di. Galatasaraylılar bemberliği te sında olacaktır. 
min etmeğe uğraşıyorlar, Ha.r1biye l Müsaıbakalar eli.minisyon _1ımılU-
1iler de galibiyeti elden k~ırma.· 'ne göt-e yapılacak ve maglOp o
mağa calışıyorlar ve 131kt bir mu. la.n ta.krm şampiyonadan i:h:ra.ç e-
daJaa tatbik ediyorlar. dilecekti.r. 

Fakat nihayet 25 inci d!!ltikada İşittiğimize göre, İstanbul ve 
M nme·t Alinin bir ortasından isti milli küıne şampiyonu Beşiktaşlı· 
fade eden F..şfak Galataııaraym ların futbol federasyonu tara.fm • 
beraberlık golilnU çıkardı. Şiındi dan klüplerine teıbliğ edilen tali· 
iki taraf da galibiyet golünü «;I'" matııamedeki üçüncü mevki tren. 
karmağa uğraıııyor, fakat kaçan le seyahatin kendileri için çok 
rr •eaddit frrsatlar arasmda bu ağır ve külfetli olacağnn düşüne· 
gol bir türlil çıkmıyor. Devrenin rek bu şampiyonaya. iştirak et· 
bundan sonraki kısmında iki taraf mek niyetinde olmadıklarmı fut· 
G.a sayı yapamadı ve müsabaka. bol federasyonuna bildirecekleri 
beraberlikle bitti. haber almmıştrr. - .. 
inhisa r la r umum 
müdürlüğünden: • -- ' . 

l _ çıvlsl idaremiz t:ırafmd:nı verilmek üzer.:ı 10.000 adet bira sandığı 
,.artnaweei mudbincc k:ıpalı zar! usıülyle s.:ıtm al,l!1acaktır. 

2 _ 10.000 ıı.dedinın mubammcr. beueli 4..ı.474 llra, % 7,5 muvakkat le • ...ı. aı da sağ iclerini oyundan çr 
'" u__ lliinııtı 3186 ı•rndır. 

· ~.L&Skesporlular dokuz _kişi ~ _ Ek<ıltme 22-7-9f.1 nalı glinü saat ıı,30 da lı;tanbulda Ka.bata§ta 
~Uü h, fakat bunıı ra.gmen levazım şubem z~ki «hm komls;;rorıund& yapılacaktır. 
tlerdi areketlerdcn vazgeçme· ' 4 _ Sartnaıne sözü geçen ~ubeden •e tzmir, Ankara başmüdürlüklerin_ 
~- . 
~et devrenin bundan sonra 
. ı da geçti ve müsabaka 

deolş:rncden 3 - O Fener· 
~eliler lclıine bıtti. 
C~~nray - Harbiye 

~Unun ikinci müsabakası Galata ['Ji - Harbiye arasında oynan
~ u lllUsa.baka.ya takımla'!" şu 
G:ılar <:ıknutlardı: 

~
~ta&aray: Osman - Faruk, 
eJiıba - Musa, Enver, Salim -
ak u ttiıı, Mustafa, Btilent, Eş 

• aı.cbznet Ali. 
~ liarbİre: Bedri - MUıur Hay· 
~ - .Supbi, Abdi. Nahit -· Kc
~~ ~ıa.ttln, Ertuğrul, Muzaf 
Gala. 

~11~..,_ taeaz.y başladı. Harbiye 
lan wuı ~tbnda kesilen bu akın· 
~ btr'llama Hari>lyelller kazandıkla 
ler frtldkten fatıfade edemedi
~Oyuıı stıratli ve mUtevazin 

• DalriJraiar llerledlkı;e Gala 
ttılllla.Ylblaıo daha dlUgllıı bir o. 

o?n parasız aıınablllr. 
5 _ :ııınınakasaycı. girecekler :&500 veya 11000 ıtPet için de teklifte bulu. 

r.abileeck!crlnt. gore mü!lUrlU tei.'.lif mektuplarını kanuni vesalklo tekllt ede. 
ceklcr mılct41r Uzerinden % 7,5 gilvenme parası makbuzu veya banka te· 
ıııinat m 'lttubunu ihtiva edecek Jrap:ılı zarfların ihale günü eksiltme saatin· 
Jen bi;: saat e'l.veline kad.ır me?.llflr koınlByoıı başkanlığına makbuz muka. 
bilinde vcrme!eri llzımaır. {5397) 

Afyon V ilayetinden : 
Afyon l!se.ııinin l9!!96 lira 23 kuruş kegif bedelli ikmali in§aatı kapalı 

zarf ua.ı.:.iyle ekalltmiyc konulınU:}lUr. 
1 - İhale 215 temrouz 941 tarihıne musadif cuma günll saat 16 de vua.. 

yet naf;a binasında. t(lplanacak na.lia komisyonunda yapılacaktır. 
2 - :Muvakkat teuımat 1499 l!ra 72 kuruştur. 
3 - Plfuı, hWba, ke§i.t, vaJıidI fiyat borduroeu, umumi, hususi, femıl 

prtname, bayı.ndırıık itleri ge!lel şartııamesi, eksiltme prtnamesl, muka. 
•ele ömefl nafi& mUdürlUğ11nde görlllUr ve alına.bilir. 

4: - lst"kll olanlar bu ige girmek üzere aıacaklaiilehllyet veailı:&lan 
._ın thaıe gOnt>n<kn en u Uç g11n evveline kadar vll~yete mUracaaUa vesika 
alacaklardır. 

1- Ktıaabakaya ~Urak lçbı yam1an ehliyet vesik&8! ve muvakkat te. 
mtnatı havi teklif mE.kl.uplarmı yulcanda yazılan gün saatinden bir saat ev· 
"6llne kadar makbu% nıukabWDde komiaycm reialituıe Yetmeleri veya poatn 
Ue g6nder,meleri U!n o..~ur. (6'0') 

bazı tertibat almıştır. 
Müşterek bahis gişeleri çoğal

t ılmı.ş, ve koşu saatinden evvel Uç 
hususi katarın tahriki temin edil 
miştir. Haber aldığnnıza ,göre, 
koı?ularm başlama saati de 15 
den 1 S- ya alınmıştır. 

Yarrnlara başlama saatinin gü. 
nün dalıa serin bir vaktine alnıma 
sı herhalde alakadarları memnun 
edcc~k bir hadisedir. 

Diğer taı-aftan mliştereJc bah-
1 sin daha heyecanlr olmasını temin 

için bu sene iki çifte, iki ikili ve 
bir de üçlü bahis yapılacaktır. 

\ 

Mevlid 
Selanik et>raJrnda.n Şotle oğlu 

lbrahimin ölümünün yıldönümü 
dolayrsile 6 \emmuz 941 paı,ar 
günu öğle namazını miiteakip E-
yilpsultan carnilnde mevlOdu oku 
nacaktır. Arzu buyuranların teşrfi 
leri rica olunur. (36470) 

Meydan Temsili 
Beyoğlu llalkevimlen: 

1 - (f çüncü meydan temsili 
12. 7 .941 Cumartesi günü saat 
18.30 da Mecidiye köyünde ve. 
rilecektir. 

2 - Teı;nsil parasızdır. 

YURTTAŞ: 
Bir lokma ekmekten ne çı. 

kar? dcmiye1im. Lo1rmalar bir 
araya gelince kilo, kilolar bır 
araya gelince ton olur. Tonlar 
bir araya gelince de arııbarlar do 
Jar. 

Uhu~al Ekonomi 
'l'6 

Arttırma K1lrumıt 

VAKiT 
Sizın gazetenizdir. il_ er 
arzunuzu yazınız, sıze 

cevap verecektir 

:E Pazar Pazartesi 

> 6 Tem. 7 Tem. 
~ 
cı: Cem.Ahır 11 Cem.ahir: 12 
1- Hızır: fit Hızır: 6S 

VaklUer vaaa• Eald vuaı l!lıtaal 

Glbıeflu 
4 35 8 51 4 36 8 52 

ctrııo..ı'" 

Öğ'le 12 18 15.315 12 18 4 315 
İkindi 16 19 8 315 16 19 8 315 
Akşam 19 44 12 00 19 43 12 00 
YatSt 21 415 2 01 21 415 2 01 
İms!\.k 2 17 6 83 2 18 6 84 

Radyo caz ve tango orkestrası (İbra. 
him ÖZgtlr ve Ateş Bi:ıcekleri). 19 
Mli.zık: Kanştk p.rkılar. 19.30 Mcm. 
leket saat ayarı ve ajans baberlcrı. 

19.45 MUzlk: Piyano ile caz parçaları 
IPI.). 20 Konuşma <Yurt saati). 20. 
15 Müzık: Solo şarkılar. 21 Ziraat 
takvim• ve toprak mahsulleri borsa
sı. 2ı.10 Müzik: Fasıl sazı. 21.40 MU. 
zik: Dans nıuziği (Pi.). 22.30 Mem. 
Ieket eaat ayarı ve aJans 
22.45 Ajans lfPOr servisi. 

halx'rleri. 

PAZA1'TES1 7.7.1941 
7.30 Saat ayarr. 7.33 Müzik: Hafif 

parçalar lPl.). 7.4:5 Ajans haberkrı. 8 
Müzik: Hafif parçalar. 8.3C • 8.411 E. 
vln saati. 12.30 Saat ayarr l2.33 Mü
zik: Fasıl şerkrları. 12.45 Ajans hn
ber1crL 13 Fasıl şarkıları. 13.15 • U 
Karışık program (Pl.) 18 Saat ayan. 

PEW;iENBE 10.7.UHJ 

7.30 Saat ayan. 7.33 H.afl.f prog_ 
ıaın IPI.). 7.43 Ajans h:ıberlerl. 8 
Hafif J,ırogramın devamı (Pi.). 8.30 • 
8.45 Evin sa:ıti. 12 30 Saat ayan. 
12.33 Fasıl snzı. 12.45 Ajans haber. 
!eri. 13 Fasıl sazı programının d va
mı. 13.15 . H Karışık program (Pl.). 
ıs Saa~ ayarı. 18.03 Radyo caz ve 
tan.,o orkestrası. ~1. özgJr ve Ate/} 
böceklcrı ı. 18.30 Memleket postası. 
18.40 İnce vaz. 19 Konuşm~ (Dcrtletı
me S•{ati). 19.15 Radyo caz orkestrası, 
programının devamı. 19.JlJ Ajans ha. 
borlert. 20.15 Radyo gazctcsl.. 20.45 
Solo §arkılnr. 21 Ziraat takvimi 21.10 
Solo şarlular. 21.25 Kon~ma (Sanat

kfı.rlarımız konuşuyor). 21 40 Radyo 
sen!onık orkestrası (Şef: Emest. Pl"ae. 
toriuaı. 22.30 Saat yan. ajans ha. 
tıerleri. 22.45 Dans ml\zlği (Pi.). 

OUMA 11.'7.1941 

18.03 Cazband (Pi.) 18.30 Konuşma: 7.30 Saat ayarı. 7.33 Hafif ı»UIL 
Memleket postası. l8.40 MUzlk: Vi_ lar (PL) 7.45 AJaruı haberleri. 8 liİıif 
oloruıel solo • Çalan: NUsret Kayar. 
19 Konuşma (Mehmedin sa.ali). 19.15 
Köy as.va.lan. 19.30 Ajans haberleri. 
19.4~ J\.füzik: Fasıl sazı. 20.15 Radyo · 
gazetesi. 20.45 Haftanın tUrklJBU: Ka
leden kale~. 21 Ziraat takvimi. 21. 
10 Solo p.rkılar. 21.25 KoLU§Dla o(HO§ 
beş). 21.45 Radyo senfoni orkestrası. 
(Şef: H. Ferid Alnar). 22.80 Saat 
uyan, ı.jans haberleri. 22.415 Dans mü. 

parçalar. S.30 Evin ı:;aaU., ~ 

Saat ayan. 12.33 Saz eserleri. l2A 
Ajans haberleri. 13 Karışık ~ 
13.15 • H Karr~ık program f'P'G). ıs 
Saat ayan. 18.03 Fasıl .sa.zı. ıa.. 

Memleket postası, 18.40 Radpo llvbag 

kuarte•.ı (İbrahim özgür ve A.-. 
•Böcekler!). 19 (İktısat saati). 11.U 

Radyo Bvlng kuarteti programmm 
zlği (Pl.). • devamı. 19.30 Saat ayan, Ye ..,,_ 

SAU 8.'7.1941 
7.30 Saat ayarı. 7.33 Hafit prog_ haberleri. 19·45 KlA.sik program f'86: 

ram (PJ.). 7.45 Ajans haberleri. 8 Mesut Cemil. 20.15 Radyo gaJletelt. 
Senfonik parçalar (l'L). 8.30 • 8.45 20.45 Solo şarkılar. 21 Ziraat taım
Evin saati 12.30 Saaa ayarı. 12.33 mi. 21.10 Temsil. 22 Radyo salon or. 
Türkçe plA.klar. 12.45 Ajana haberleri. kestrası. 22.30 Ajans hab671ert. 2Z.f6 
13 Türkçe plAklar. 13.1:5 • 14 Karışık Radyo saıon orkestrası. 
program (Pi.). 18 Saat ayan. 18.03 
Radyo salon orkestrası Violonist Ne 1%.7.1941 

cip A.§km). 18.80 Konuııma: Memıe- 7.30 Saat ayan. 7.33 Hııfü program 
ket postası. 18.40 MUzik: Radyo sa. (Pl). 7.45 Ajans haberleri. 8 Hafif 
lon orckstrası. 19 Konuşma (Yuva sa. 
atl). 19.115 Radyo 88.lon orekstraııı. 

19.30 Ajans haberleri. 19.45 MUzlk: 
Fasıl ssı,z_ı. 20.15 Radyo gazetesi. 20. 
45 Chopin'dcn müntehap parıa~r (Pl) 
21 Ziraat takvimi. 21.10 Ha.fit fuıl 
şarkılan. 21.30 Konuşma. Zl..45 KIA81k 
program. Şef: Mesut Cemlı. 22.80 Saat 

programın devamı (Pi.). 8.30 • a.oM 
Evin .eaati. 13.30 Saat ayarı. lll33 

Tilrkç~ plAklar. 13.45 Ajans haberleri. 
14 Rlya.eeUcumhur ba.ndosn (Şef: 1h. 
san KUnoer). 14.45 TUrkçe J>W$r 
programının devamı. 15 • 15.30 Dan 
müzifl (Pl.). ıa Saat ayan. ıs.o· 

ayan, ajans haberleri. 22.415 KOZik: Kanfik f&l'kılar. 18.30 Memleket po 
Cazbnad (Pl.). • taaı. 18.40 Radyo caz orkestrası (İb 

ÇARW'BA 9.'7.lMl rahim Özııür ve Ate§ Böcekleri). 19 
7.30. Saat a:varr. 7.33 Hafif parça.. Konupıa. 19.115 Radyo caz orkvt.ruı 

lar (Pl.). 7.45 Ajans haberleri. 8 Ha- 19.SO Aja.DJI haberleri. 19.45 Geçit 
fil parçalar. 8.30 • 8.45 Evin saati. programL 20.15 Radyo gazeı.L 20.,5 
12.30 Saat ayarı. 12.33 Peşrev ve saz Eski İstanbul şarkı ve tllrkillerl. 21 
semaileri. 12.45 Ajans ha.betleri. ıa Zlraat takvimi. 21.10 Dinleyicl ı.teıt_ 
Soıo ıw.rkılar. 13.115 • H Karqık prog_ leri. 21.40 Konuşma (Günün mueıe.te.. 
ram {Pl.). 78 Saat ayan. 18.08 Dans ri). 21.65 Radyo salon orkee"'8eı. 

havalan (Pl.). 18.115 Konuşma: Mem. 22.30 Saat ayan. 22.415 .Radyo IM8blı 

leket postası. 18.25 Konuıpna: (~ orkeatra.u. 

• 
Hava Gedikli Nam zetlerine : · 

1 ıwıeae•lır ] Gecllklt namzetıennc:len 338 doıtumıu olup evraklan tamamlanmış olan. 
lar 7 Temmuz 941 tarlhlnde aevkedilecekl2rinden bunların Pazartesi gllnU 
saat 8 sekizde Kurumda bul~ı IIA.ıı olunur. {5447) 

"""' .................................. , ........ ~. 
' Tlrlllye Ca11111arıyetı 

ZiRAAT BANKASI 
Kurul~ tarihi; 1888. - Sermayesı: 100.000,000 Türk Uran 

Sube ve Ajans adedi: 265. 
Zifaf "' tıcml 1ın nnı banka muamıltlfri. 

Para blrlkuımleN l&.800 ..... llaamlJ9 ...,., 

........ ftanlr•ıanda lnJJllb&r&b "9 lbbarm taaan'llt llıe<-1tn'"_,,,,. ID U 

MI llnm balunanJara leDede ı deıa ceklleceJıı lnar'a tıe aplıd&ID 
pli.na c&"• lkram.tJe dalJtilacskt!r. 

ı 11ı11e11 U10 llnldl t,900 Ura 100 aded 51 llı'8ldl O.GOi nı. 
•• - ..... uo ... . ... . 
• • ıao. ı.ooe. - . . . .... . 
.. • 100 • "" • 
OIKKA 'f: Beaapl&rmdüi paralar blr RDe tclDde net l&radaD _,.,. 

JQfmiyeıaJve ikramiye gaktltı t&Jldlrde ._ JO fUlulyle Yetilecelrttr 

Keel·' '·1"': ıı Mart. ıı Haziran ıı ıı:yıftı ıı Btrtndkt.mm tmııı. 
r l'•le yapılır 

Emtaönti evleame ..... im -
ela evlenenler: 

K. Kapı Çobançeşme ... Jlo. 
9 da çorapçı Ebutallp Bebkatl ile 
Sekine, Yavuz Sinan mah. ~ 

1 cilcr so. No. 21 de makiniat Jılelı· 
met Uzun ile Makbule ~' 
Alemdar Cankurtaran ao. No. ıo 
da marangoz Mehmet Tmı.rlle.er 
ile Atike Tannsever, laba.t 111. 
mah. Cankurtaran ao. No. 18 de 
to~ı Enver Bunyok ile Neba
hat ôngen, Süleymaniye Dökme
ciler so. No. 4 de sandık~ Hu.e
yin Soyuner ile Hikmet Karaman. 

Alemdar Cankurta'ran mah. No. 
5 de komisyoncu Emin Taıhaıı 

l ile Ayşe Nerim, Mesih.paşa maıh. 
1 No. 16 da Muzaffer Ön.der ile 
1 Fatma Yamanda.ğ, Camcıali malı. 

Haticeusta so. No. 2 de mcmar 
Hnsan Uçak ile Fevziye Ertuna, 
Sirkeci Demirkapı Terkos so. No. 
23 de kundaracı Murat Mehmet 
Gedikli ile Zarife Baykal, Solan. 
ağa ma.h. Katip Sinı:ı.n eo. No. 8 
de Salih Zoılu ile Sahire Eıgbı, 
H~rkadın malı. Muhaddie tıc>. No. 
6 da şoför AbdülkerUn Bkw Ue 
Hatice. 

Kalender&Dıe mah. lelah •· No. 
1 de ljOför Jsmail Hatla ile H&ti· 
ce, İstanbul Tev~ tale 
be Htlsnli Altmas ile ~ 5 
el, Sultanabmeıt; Y.,,..._ 90 . 

No. 6 da kitlp 1bralı1m Bülu 
ErdenJz ile Sal>riye ~. 
Stlleymanlye Samanveren prmam 
No. M de esnaf Mümbı Belir ile 

l Meryem Atlı, Dfzdarlye --. Kl 
tipsiı:.an so. No. 33 de llMteei .. ________________ ____ , ____ Mdıanıem D' ..... l)A: ··-

be!ııll. 



ô - VAKiT 6 TE'.\-OIDZ 1941 

İLE SABAH, ÖGLE VE AKŞAM 
-Der yemekten sonra günde ü'ç defa muntazaman 

dişlerinizi fırçalayuuz. 

YENt V ALDE LOKAN TA VE BtRAH ANE
St YARIN YENiDEN AÇILACAKTIR. 

~ym JuılkDDlZI memnun etmek ttzere büyük feda.Ja\rlıklarla blrtncl 
ınıuf a,çılar celp ve bu tıu::-atl~ :!'emeklerin nefaııetine ııon derece itlna 

edllmlitlr. 
Muhtert>oı lıallmnızaı !>li.- kere teşrifleri aöı.ttmllzün IBbatma ~fi 

gelecektir. 

r eşew••••t •iL"fl, 
ı Dr. Şuli!rö .razu ''* . ~ 
! Ukel n~ır AIN~UJJIL AM~~D~AIM ~@IL~J tl ' 

ıl 

Sirkeci Mare.dlye caddeel N o. S5 
Telefon: 21508 

Pazardan maada her gün hcsta 
kabul eder. 

1 

---ı 
Ra$İt Rıza T ivatrosu 
8--7-941 salı günü akşamı 

üskfülır AyparY.ta - Asılzade- . 
ler - komedi 3 pc ı·de 1 

Suadiye Şenyol Çınard 'bi Aile 
tiy:ı.trosunda 7 Temmuz p~rtcsi 

gU.oü akşamı K A N !!. Vedat 
Lütfi 

--0---

Beyoğlu Halk Sineması 
Bagim matine 11, de, ~l'ce 8,30 da.: 

ı - lUakine adam. Scrl TekmllJ 
birden. 

ı - Dola dizgin. (Kovi>oy ). 

KIZ örl~K~·~::n ~ Li~~:.ıK~~~~·SMQ' 
lııgilizce ihzari smıflan, ticaret dersleri, almanca ve fra..,..sızca kurslan. t 

M • h d• K Elektrik makine nafia mühen disliği mezunlan 3458 sayılı il en IS ISml : mühencJ.islik kan'unu hüküm!e rinden istifade ederJer. 

Derslere 35 Eylil Per~embe Sababı Başlanacaktır. 
.• • Yaz tatili zarfında pazartesi ve perşenbe günleri saat 9 dan 

Kayıt gunlerı: 12 ye kadar, 8 eylülden itibaren her gün. 

Kız kısmında yeni leyli talebe için yer yoktur. 
Arzu edenlere prospe!ttiis gönderilir. --

P. T. T. Umumi rAüdürlüğünden: 
1 - İdare ihtiyacı olarak aşağıda mıkdar, cinai, muhammen bedel ve muvakkat teminatlarile mtınsksP 

Tekaüt, dul ve yetim maaşı _s_-l\lllci_. ---

gün ve saatleri yazıı..ı malzeme ayn ayrı kapalı zarfla. eksiltmeyıı konulmuştur. (. 
·.ı - !eteklilerin muvakkat teminat ..nakbuz veya banka teminat mektubu fil kanuni veslkalarmı mulltB 

kapalı zarfiannı belli günltırde ekstı!me saatlerinden bir saat evvel Evka.! apartmanındaki P. T. T. Levazım ıı:ıflr 
dUrlllğUncre müteşekkil satınalma komJsy:muna vereceklerdir. J. 

3 - Şartnameler Ankarada P. T. T. Levazım, lstanbuldQ yeni Valde 1'anuıda. P, T. T. Levaznn .A.yniY alanların dikkat nazarına 
lstanbul Defterdarlığından : 

1 - 1683 numaralJ mülk1 ve s~.11.ert teka.!lt kanununun, her aıtı ayda bir 
yaprlm-...<ta o!an yoklaır:a mua:nelelerı hakkmdaJd 61 inci madcıesini aeğlş. 
tiren . 4056 numaralı ka?LUD muc.binet" zat m&.aşlan sahiplerinin nüfus cüz. 
d.anla.n ve resmJ senetı.erile bir~te m~p oldukları malmUdürlükJerine 
11;1üracaat ~derek kayıt muamel.:ı?er.lni yaptırmaları !Azımdrr. 

2 - Kanunun ?nuvskkat bl.!'ıncl maddesi hllkmiine göre Ağ"Jstos 941 ni· 
hayetı.ne kadar kayrt muamelel~r;nı yaptu'mıyanlarm ayltklan tediye edil
m!,yecektir. 

S - Maaşlarını E.:nlAk ve Eybun Bankasmd&n iskonto suretlle ala.nlll# 
rm da Ajtwıtoa 941 nlha.yetine kadar müracaatla kayıt muamelelerini yap· 
tnma.ıa.n mecburldlr. Bu muameleyi yaptirmlyanlarm dalıJ aylıkları ban. 
kaca iskonto edilmiyecektlr. Keyfiyet ila.tl olunur. (5226) 

1 

....................................................... , ............... 1 
Deniz Levazım satm alma 

komıs,onu llAnları 
ı-----
MABMARA. tj SStl BA.BBI K. SATIN ALMA KOMİSYON DNDAN ı 

Dökme kalm benzin 
Tc.z ~t-ker 

350.~0 

50.000 

1'ahm1nJ FL 
Kunıt 

35 
48 

Sn. 
92 
18 

Temwe.tı 

Lır.. K. 

1885" 00 
3613 50 

1 - 25.6.941 gününde yapılacak olan pazarlığında talibi zutur etmıyen 
yuka.roa .)'azil maddeler ayn ayn ye.c.lden pazr.rlık eksiltmesine konulmuştur. 

2 - Pazarlığı 1 Te'Dmuz 94L P.:ızartesi günü sa.at 15 te lzm!tte Tersane 
ka.;nsmdak! komisyon t-ınasında )'·\l.pılacaktrr. 

3 -· Pazarltğa 'ştirflk edecıeıt ~ıufplerm 2490 sayılı kanunun istediği ve. 
sikalarmı ve yukard:ı hizalarmda yazılı temlnatlarile blrJ!kte belll gUn ve 
1Uattc ko:nlsyon b~ka:ılığnıa mtlracaatıarı. (52715) 

Antalya O rman Çevirge Müdürlüğünden : 
1 - Antalya vila.yetinln 8!lı·ı~ kazası aahilind.a tıuauUarı iartnamede 

yazılJ (Ardıçlı) Cıevlet ormaıım'1ıln tahminen (728) metre küp dikili çam 
ve (180) metre küp yaş katran ve (373,624) metre küp kuru katran ağaç. 
lan btr ııen~ içer.sinde çıkarılma~ Uzere 26.1' 941 ta.rlhinden JUbaren yirmJ 
gün mUddetle kapalı zart wn.uile a.>ttı:rmaya ko:ıulmuştur. 

2 - Arttmna 16.7 941 ta.n~int' mUsadlf Çarşamba günü saat on ikide 
#Jıtaıya ormatı mUdürlCğU binc!.lr.r.d& yapı acaktır. 

8 - Çamın beher gliyn mamu:ı ~etre mtka.bı muhammen bedeli 490 ve 
btranm 780 kuruştur 

4 - Muvakkat teınına..t 851 !Jra 42 kuruştur, 
15 - Şartnam" ve ı.ırukavele:ıan,Eı projeleri Ankarada Orman umum m!L 

d0rl\11ttl ve Antalya Orman müdürlUğünde görUlebilir. 
6 - Teklif mektuplarının l6 7.gjl günü sa.at ll re kadar komisyon re. 

laltğtne vetfüneai IOzımc.ır. 

7 - İBteltllierln .1'!caret 01RGI veSikaıarile birlikte belli edilen gün ve 
JJB.atte ihale ltGnusyonwıa mUracs.ıat.a.n. (5310) 

1 
ısta_n_b_u _L_ev_a_z_•m_a_m_ır_, ,_ği_n_da_n __ v_er_ll_e_n _ı· 

ıar1eı askerı kıtaatı ılan ıar -Aşağıda yaZJlı ma .zemeler !!urf..Caktır. Talip1erin nUmuneıerlle Anka. 
n.da Lv. Amirliği satm aıma <;mınyonuna mUracaatıarı. Elb!.dellk kumf4 
ciheti askeriyeden veril~cek, ya..!ll!'. J.Dı&liyesi mllteahhide ait olacaktrr. 

Kılınç, kemer, sırma, batta.I.ı} •, rnatra, hurç, porta.tır karyoıı. manevra 
llemerı. manevra 38.ndıtı, elbi.3e1iit lru.m8§ ve lmali, ~izme, fotin kaputluk 
kuma~ ve h:nall. (237 - 5371) 

~ ~ * 
Muhtelif ı.ııkliyat ~aptınla.ca!<tu Pazarlıkıa eks!.ltmesi Çanakkalede as. 

kerl satın alma konıisyonunda H-7-941 cutııa. gUnU saat 16 d:ı yapılacak· 
tır. Tahmin bedeli 48 OvCi lira, U!t '..rnıinatı 8.600 liradır. Tallpl~r.n belli va-
kitte komisyona ge.melerl. (259 - 5430) 

~~+ 

Üç adet pavyon yaptırtl•L(;<ı.lüır. Pazarlıkla ek!ri.ltmeıerı b!risi.nin 
14 - 1 - P!ll, !kinci~ inin 15 - 1 - 941, UçUncUsUnün ld - 1 - 94.1 
gUnleri saat 15 a.- Akşe!lırde askeri .satın alma. komisyonun
da. yaprlacaktır. Behetınin ta.hmlıı fıyatı 31.488 Ura 78 kuruştur. Muk 
tezi çlvt bu fiyata dahli olmayıp cihetl askf.riyeden ver:ıecekt1r. Her pavyo. 
nun iik t••ınlnatı 2;)61 lıra 66 k:.o? .. 9t.ur. Ke:ııi.f ve projeleri Ankarada M. M~ ; 
V. E'makin ı:ubes'ndıı VP. 1st. Lv. llmırliği. satm alma koınl..syorılarında da 
görülür. (27!>-5508) 

".:ı;. * 
87.800 kilo ı;ade ya~ alına-:::.k ' :-: Kap:ılt zarfla eksiltmesi 23-7-941 , 

çaııanba gtinil saat lt <la İzmir ı...v. amirliği ııatm alma koıııisyoounda ya- ı 
pılacaklır. 111.hmin bec:ltli 135.313 ' irti ilk :~minatx 8016 liradır. Evsa.! ve 
§aı:-tnnrr.(!Ej koınısyonda görülUr. Taliı.•lerin kanunt vcslkalariyle teklif ıne$. 
tuplarmı ihale saatindı>n bir sai.• ı;vveı komisyona vermeleri. 

(277-5510) 

lstanbul Defterdar lığından: 
Açık olan lcbl!ğ <m.:rourluklar. -!;lC lise ve orta mektep mezunu otan er_ 

kekl6r nrasındı: 'talıtılc devam .>Gf'!'_er!e 18 yaşınoan k..ıçük ve 315 yaşından 
büyük olanlar kabul .~ılmezler" 21-7-941 tarihine mUsadif pazartesi gü 1 
nti Eaat H ele İstanbul Üniversite hh~esindeld Hukuk Faktiltesının sınıfın: j 
da milsah<"lka lmlli1anı yapılaca::;.tn-. 1 

İmtihana girmek :.::teyenler &, ~da ynzıl: vesıknıan hamilen bir istida 
fte 1&-7-941 cuma yUnO <ınat 1' Y<" l<adar defterclırlık sicil kalemine biz • 
a at müracaat edıırc-k r.~ .. oğra.flr liaoul kartı aloıaları ııa.n olunur. (54531 

l - 'l'ahsll Vfsika:;ı 
! -- NU!us tE'zkrı t'Sl 

8 - llUsn'.ihöl 'k!jiıcı 
• - Sıhbat !'aporu 

Bıı iki wsika imtih.ıı«r kazananlardan bUa.hlra alınacaktır. 
15 - ( X. 6 eb'acb;ılda Ut! toto~·a.!. 

\ 

\ 
KAYIPLAR 

~ ----
Dünkü Cumartesf günü San

yerden vapurla !stanbula geldiğim 
zaman zarfı:ıda cebimde bulunan 
on üç lira emanet akçesini zayi 
etmiş olduğwndan bulanla:r.uı Ye
nipostane karşısında Küçük Kına 
ciyan hanında 14 numaralı yazıha 
neye getirmeleri insani.yet ns.mma 
rlca olunur. 

* * * 
Beykoz Nüfus dairesinden almış 

olduğum nüfus tezkeremi. içinde 
askerlik · terhis kaydı olduğu hal
de zayi ettim, yenisini alacağım. 
dan eskisinin hükmi! yoktur. 

829 doğumlu EmlnoğJu Hilmi 
Denttrbaş (36475) 

~:~ * :t' 

İnebolu askerlik şuıbesinden al
dığ .m askerlik tezkel'em1 zayi. et
tim. Yenisini alacağrm.dan eskisi
nin hükmü yoktur, 

İnebolu: Aza.bıına nahiyesi Ev. 
reny~ k5yünden Abdullah o~lu 
321 te"·eUütlü Salih Göksu. 

(36440) 

* * * Ada.na ikinci orta okulunun 3 
üncü sınıfından ald:rğmı tasdikna. 
meyi zayi ettim, yenisini alacağun. 
dan eskisinin hükmü yoktur. 

l'azıl Oogo 
~ * ıı; 

1.11.936 tarihinde Denizli 33 
üncii topçu alayından aldığını ter
h.i.s kağıdımı zayi e ttlm. Y en:isini 
8.ıacağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. 

tst. Ankara cad. Meserret oteli 
karşısında N o. 90 da Hehmet oğ
lu Kemal Uz:nan. 

Eyüp Sulh Kul..'Uk ahkiou şah.

siye Haldm Uğinden: 
941 • 268 

Fenerde Tahta.minare caddesin. 
de - V odi..o.a - C: 56 sayılı ev 
de mukim Nazime Soyak ta.ra.fm
da.n açılan va.si tayini istidası üze 
:rina yapılan tetkikat ve muhake. 
me &onu:ıda müstedi Na.z"menin 
va5'iliğe ehil olduğu ve va.siliği 
suiistimal etmiyeeeği ve vasi ta
yini kilçUk Makbule :iÇİn faydalı 
bulunduğu ve küçüğün menkul ve 
gayri menkul malı bulunmadığı 
d'.nlenen şahitlerin şalıadeti ve 
zabıtadan gelen cevabi yazıdan 

ve küçüğün tetkik edilen nüfus 
hüviyet clizdanmda anası ölü 
Zeynep ve babası ölü Yusuf oldu
ğu ve 8.5.926 doğumlu bulunduğu 
anlaşılmış olduğundan kendi.sine 
Na.zimenin vasi tayinine ve us'.l
len i!inat icrasına kabili iUrrz 
ve itizal' olmak ü:ere 27.6.941 
tar;ı1inde karar verilmiş olmakla 
keyfiyet sekiz gün müddetle ilan 
olunur. (364'1'4) ... ,. ;ww;pıwyı: J *iZ' 
GOZ MÜTEHASSISI 

Kemal Tarkan 
Pazardan başka. her gün 

ÖÖLEDEN SONRA 1 . 

Ta/ısım, Kamer Palas 1 

• 

1 nci kat 1 
Tell'fon: 19318 

-- w 

Birincı sınıf 
mütehassı'J ~tclor 

NURIBELLER 
il~tn ve RUH RASTALilU.A.R 

Ankara CaddPsl No. 71 
\f·.-!•ene 3Bl'tlel'I: 15 dPn ltlbarer 
··--

Sa!"ıibi: ASIM US 
BasTldığı ver: VAKiT Jl!at1;aa.'!lt 

Umum neşriyatı idare eden: 
Refik Ahmet SevenglJ 

Şubesi MUdilrlUkler.lnden parasız verilir. 

ClNst Mfüda.n Vahidi lUuhammen bedeli Muvakkat teminat 
Eksiltme Güıı 1' 

S:ıatt _____ __.; 

Oto.m.ı.tik telefon makinesi 
Manyotolo telefon maklnes~ 
Galvanizli demir tel 

1000 
350 

50 
3000 

Adet 20.000 lira 1500 L. 29.7.941 Salt 11 ı'I 

F'on~ boru 
Zaman MUşiresi 
Talik teli 
Sa.hra kablosu 
Telefon kablosu 
Dem:.r direk 
Varnon orta kömilrt 
Çinko 
Grafit 

1 
120.000 
190.000 

7 
5 

60.000 
20 

Ton 
Metre 
Adet 
Metre 

.. 
Kalem 

Adet 
'I'on .. 

14.000 
10.000 
10.000 
9.800 
8.400 

17.100 
8.650 
6.000 

14.400 
20.000 

5.280 

lstanbul Sıhhi Mües seseler Artırma 
Cfnsi 

Pırasa 

Lahana 
Taze bakla 
İsps.nak 

Barbtinye fasulye 
Ayşe kadm fasul) 
Çalı tasulya 
Bam ye 
Smk dom~esl 
Yer domatesi 
Salnz kabağı 
Pa.lıca.n 

Semizotu 
Dolmalık biber 
K-ercv:z 
Havuç 
Pancar 
Enginar 
Karnabahar 
Limon 

Tavuk 
Piliç 
Hindi 
tyi su "damacana" 
Ebe giinıeci 
Tatlı kabak 

Asma kabak 
Bayır turpu 
Kırmızı turp 
Maydanoz 
Tere otu 
.A8m.a yaprak 
!nce biber 
Ye~U salata 
Hlyar 
Taze soğan 
Marul 
Baş "koyun" 
Beyin 

Karaciğer 

İşkembe 
Paça 
Arpa 
Saman 
Kepek 
Yeşil erik 
Kavun 
Karpus 
Portakal ''61 IUk" 
Portakal "80 lik" 

Mandelina 
Elma. "Amasya" 
Elma "Gtimilş.'ı:ıne" 
Ayva 
Armut ''Akça" 
Şeftali 

Taze kayısı 

Kiraz 
Taze vişne 
Çilek "yerli" 
Üzüm ''Yapmcak" 
Üzüm "Çavuş" 
İncir 

Portakal "64 IUk" 
Krrıple kömUrU 

Benziıı 

• 

Azı 

26500 

19000 
7300 

27000 

5800 
37500 
22300 
2750 
2800 

19500 
18750 
61200 

10700 
'1'1500 
3000 
7200 
3250 
3500 
3000 

56000 

1000 
300 

50 
3000 

75 
500 

100 
300 

3000 
5000 
1500 
300 
300 

8000 
5000 
500 

1000 
250 

3000 

800 
200 

1500 
30000 
34000 
12000 

500 
2000 
2000 
7000 
3000 

1000 
1000 
10"0 
700 
800 

1000 
700 

600 
500 
500 

12150 
1250 

50 
2000 
1630 

19500 

Çoğu 

39500 

30000 
11500 
39000 

12000 
49500 
jGOOO 

4800 
15250 

32000 
28500 
E2300 

14500 
13000 
47150 

13250 
40JO 

• 6800 
5500 

1gooo 
3000 

700 
150 

r 35M 

5 

6 
ıo 

10 

15 
14 
13 
20 
9 

8 
10 
16 . 

!5 
15 
10 

5 
2 
8 

12 
5 

75 
40 
55 
65 

150 10 
750 4 

200 8 
600 adet 2 

6000 demet 2 

10000 " 1 
2000 " 1 -

500 
600 

20 
15 

12000 ad~t 1,5 
8000 adet 2,{. 

1000 demet 1,5 

1500 adet 3 
500 

5000 

:;:ooo 
400 

30CO 
41500 
S9300 
15500 

1000 
4000 
4000 

1cooo 
15000 

2500 
2000 
2000 
1000 
1200 
2000 
1200 

1000 
1000 
1000 
2000 
2000 

200 
2500 
20Z5 

25000 

17.5 
15 

25 
5 

2 
8 
5 
6,5 

12 
15 
15 

15 
3 

2,5 
40 
20 
15 
30 
20 
25 

20 
25 
30 
13 
25 
115 

5 
17.50 

28.28 

Petrol 4.600 7150 25.25 

ıcı50 ,. 29.7.941 Salı 15 tf 
'150 .. 29.7.941 Salı 16 dl 
750 ., 30.7.941çarşamba116' 
'135 ., 80.7.941 .. 15 d' 
630 .. 30.7.941 .. lÔ 6' 

1283 ., 81.7.941 per§enbe 11 el' 
16 t• 649 " 31.7.941 .. 

450 " 31.7.941 .. 16 d' 
11180 ff 1.8.941 Cuma 11 d' 
1500 ,, 1.8.941 Cuma 15 ıJI 

39G ,. 1.8.941 Cuma 16 dl 

" 
" .. 
.. .. .. .. 
.. .. 

(823~) (4687) 

ve Eksiltme Komisyonundatı: 
Muvakkat Şartname Şek1i Eksilme t,a.tlııl 
U.mJnatı bedeli 

3788.32 

l90.95 

17.07 

69.60 

luG.32 

.t152.75 

458.30 

• 

2657.80 

665.78 

Kapalı 11/7 /941 cu!Jl' 
Saat 115 de 

Açık 11/7 /941 ~ 
Saat 115,30 ela 

Açrk 11/7 /941 cıııııl 
Saat 16 da. 

Açrk 11/7/041 cuııı' 
Saat le, 30 ua 

Açık 1617 / 941 ÇB'• 
sanha saat 15 d~ 

Kapalı 16/7/ 9U çıır· 
şanba saat 15,30 dll 

Kapalr 18/7/941 cıı· 
ma saat 15 d6 

Kapalı 23/7/941 çar. 
şanba sa.at ll!,30 dil 

Kapalı 23/7/94.1 çar. 
p.nba sa&t lô d• 

Sıhhi mtiesseselerin 1941 mali yılm.ın bir krsım ihtiyaçları şartnameleriveçhlle eksiltmlye konmuştur. 
Eksıltmeler Ca~oğlunda Sıhhat ve 1çl~a Muavenet MüdUrJUğU binasında kuruiu komisyonda yapılacaktır. 
Ek...<iltmelerln şekli, günü ve saatleri, muhammen fiyattan, muvakkat teminat miktarlan kal'§ılannda gösteril· 

ml§tir. 

Kapalı zarfla yapılacak eksiltmeler için ihale saatinden bir aaat evvel tateklllerlıı teklifi havi kapalı mühUrlU 
zarflarını makbuz mukabilinde koml:ıyona vermeleri tAzımdır. Mektuplarda. teklif olunan fiyatların hem yazı, beııl 
de rakamla yı:.zılması kanunl mecburiyettir. 

İsteklilerin 1941 yılr ticaret odası vesiksısl.yle 2490 sa.yilı kanunda yaztlı veaika,lar ye muvakkat garanti vey& 
banka mektuplarım zarflaı·m iÇi.ne koymaları lı\zmıdlr,, (6002.>.ı 


