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Ankara al yarışların1n 

yedinci haftası 
2 inci sayfamızda 

L _J 

c. ı Ceza kanununda yapı
l Iacak değişiklikler 

---
tngtln ga7.e~lı>rlnln artık ilmld görUndUklerl clvarmı göt1tf'rlr hartta." 

Yüksek Zıraat Enstitusllnde bir glln: 7 j Dota cepbestnde 

Milli tasarruf yolunda 1 Harkofta 
Almanlar kütle halinde 

Yüksek Ziraat Enstitüsünden Taarruza 
beklediğimiz bir hizmet geçtiler 

Yazan · Asım Us 
Ankam Yüksek Ziraat En-.titü. J l'üksek ıiraat enstltü!tiindo 

!ilinde g~lrdiğim bir günün bende mcynıfarm kurutulması l~i üzerin. 
bıraktığı intlbalan hulasa etmeğc .de ~alışılıyor. Ev\'elki yazdanm. 
talısırken daima d~~kat -:t.tiğim <lı~ hirinde l~ret ettiğim gibi me. 
nokta ıu oldu: Bu yuksek ılım ,.e M'.li 1Ualatva ka~'lSısımn kurutul. 
irfan müessesesinin arnştırmularm ması ,.e a~ba.Jaj· yapılması hakkm
tlan memlc'lietlmi:rJn zirai kallm\- ds müshl.hs'.illel"e nfü.el rehberlik 
m:ı !>8l'ı.mmdan nasıl faydalanahi- yıı!lılmıştır. Atey~larda olduğu 
l~ceğl hır ~ misalle belirtmek. ~'1bi sebzelerin her türlüsü için de 

Yoksa bir ~d4 l':Ubelere &)Tilan AvrulM' memlcl•tlerindt'! kullanılan 
eustitii a.ra.5tınnalann n faaliyet- kon.~rve usulLerl 'ıırdır. Fakat lıu 
]erini hatta hulisa. şeklinde izah usullerin t.:ıtblki daha ziyade fen. 
etmt-k bir kaç makllle ile değil, bir nl vasıtalara lüzum gösterir. Bun. 
kaç rilt kitapla yine mümkün de- lllU'ilan umumi surette aile elkono
ğildir. Bcııim yaphğım 5eY, bir misinde elde etlllecek istJfade (-ok 
hl ansmın çlÇekten çişeğe dola.5a. JJ\alıduttur 
~e &elen :r.errj?leri toQla.. ~ WlhM-

lftUI bb'llnda olarak bir glinü~ ,. delll .._......... ........ 
ötJeden 90lll'a Jld. &o •atiai eu. 1!rza111m Iİ"i a.nenl1l ;.,. •JDU 
titiinia ~da geçir- SA~ içlade getlrdikleıt için hal-
11\~k~ ve banda g6rUp doydolda- kuı dört aydan ibaret olan mote
rnnı bir makale ~I halinde t.op. dH me'"Slm meyvalarmı ve sebze. 
IMıaktu tbarettır. t.rinl loş :ıyalrm:ı saklamak zanı. 

Yalnn enstltunün araı;tımıa.lan retini doyduğu y.-rlerde tatbik e
bakkmdakl sözJerfmi kesmeden dtlen ba<dt bazı 1ıomen·e usulleri 
•wel taze m.yvalum ve sebzele- \ııtrdır ki 11...ı ,eltilde bunlar üze
rin koru:.almuı Wlll Uzerinde bi- ılnde tetlclkler yaparak diğer vt. 
.,,z daha durmak i~tJyorum. liyetlere yaydmau çok faydalı 

Bugün 
başladı: 

Bir Türk subayının 

BİBMANYA 
BATIBALABI 

YAZAN 
ishak Jeller 

ıeıı harbinde eelr "' aıhbJye me. 
ınuru olarak Blrnıa.ıyada bulunan 
tabak .Jeller Uır.akl&fkm çok meraklı 
lçythı:önü t.Mblt etmlttlr. 

B.ı&1ln tefrika etmete bal)ladığı. 
mız bu ya.zıbr, 9luı Usakfarkı bir 
Tttrk ıörtt,tt ile ve poll meraklı ta
l'&flarlyle tanıtacaktır. 

- 1 ncD SAYFAMIZDA -

Nur. 
Son zamanlarda Bulgari'itanda 

bir tetkik seyahati yapmıı! olan 
b•r dost.omuz ba memlektten dö
nilsilnde h:ı\"uç, kel'('' b: gibi bir 
tAJıım kış 'ieb7e~rinln kurutnl
muş nlimunelerlnl getirmiş. Bul
gurlar bu türlü sebzeleri kuruta
nk ordularmm ihtiyaçlarında kul
IAndıklan gibi Almanyaya da sev. 
ldyat yaparak bunlardan bir hay. 
U tl"ari menfaat temin edlyorlar
nnş. Bulga.ristantıa görülen bu ha
reket bizim için ~iizel bir örnek 
<•lahllir • 

K~ldı ki doğu vlliyetlerlnde oı. 
dııJıı gibi Anadlounım diğer t.a
rııllarmda da hallnmrz tatumlu
dar. Pek çok ı\llcler )"azdan her 
türlü kışlık Z31ılrelerini ~fartk 
eclerler. Me' slminrlt> lhttçtan faz
la kalan sebze1ert atmazlar. Bun
lan mu~afa:ra ederek zamanmda 
llrymetlendinnek yolunu bilirler. 
}'l\kat Anadolmnnzun daha ziyade 
iç bölgelerine mah5U9 olan bu t.a. 
S11rrnf iti13tları ya\"&.' ya,·a' kuv
vetini kaybetmektedir. Hele bti-

( Devam' 811. !, Sü. 4 de) 

Sivastopola çok şiddetli 
hücumlar devam ediyor 

Moskova, 11 (A.A.) - Ünited 
Pres: 

Sovyet başkomutanlığının teb· 
[iği: 

Alman kıtalan Harkof cephe. 
sinde yeni bir taarruza başlamış· 
lardır. Kızılordu Sivast.opolda 
olduğu gibi burada da düşmanın 
boş yere vaotığı hücumları püs· 
kürtmektedir. 

Alman başkomutımhi; Ukray 
na meydan muharebesine yeni 
ihtiyat kuvvetler sokmaktadır 
Timoçenkonun burada yaptığı 
u.i taamı:: _tjmanlnnn Ros,. 
toV'u 1111! K.tbe petrolleıint eie 
~inndt için haDl'ladıklan 
olanla'.n akim bıraktırmıştı. 

SivastoJ>Ol muharebesi 6 gün 
şiddetle devam etmiştir. Sayıca 
az olan burNiald garnizonumuz 
kahramanca dövüşnüştür. 

Harlcoıf oeohesindeki bu ikinci 
taarruz kitle halinde yapılmak 

(Devamı Sa.!, sa. 4 de) 

Milli Şef in · 
heykel~ 

Birkaç güne kadar \ania'm
lamıt olaCak 

Heyke.ıtl'&.§, reaaam Belllng'ln ha. 
zırlamakta olduğu ln6nll heykeli 
birkaç gUne kadar tamamlanacaktır. 
Bu heykel lrlilU Şefi at tızerlnde gös
termektedir. Heykel Tak'1mdekl lnö. 
nu gezlslne konulacaktır. 

Türk -Bulgar güm
rük mukavelesi 
Gümrük muayenelerinin 

nerelercle yapılacağı teıbit 
edUcli 

Bulgarlarla yeni bir gUnırüf ve 
hudut mukavelesi )'apılmı§tır. liuka
vele, dOn, Bulgarlatandan gelen demir 
yOllan :beyeU tArafmd&n geUrllmlf.. 
Ur. Tu41ktnden llOllta meri,vete ~-
cekUr. Buna nazaran Avrupa;ya gide-

r Amerikan Koleji mezunları 1 
cek ve Ayrqpadan gelecek fllyaJJ}D 

ilk muayeDNI. Cealr Muaıa\a ~ada 
(lavileııçad), Dedeataç yoııyle ~u. 

nanı.tan ve llen.tne gidecek malla. 
rmk.l lae KaleU 'Burpzda (PityOD) 
da yapılacaktır. Haltın 20 haziranda 
lfletmeğe &9dmuı kuvveUe uıuhte. 

meldir. 

Vilayetin tebliği 
Pam• J•iı •• Pirine yaiı

mn aabıı aerbeat 
..._ ... v~: 
ı.taabul vllt.19U d&btHnde beyana 

Wıt tatuıu n ııuıtıu kadar atıp 

...... 'blrüJlmayan pamuk Yatl&n-
8111 ber bakUd ve hWmd pbam be
JaDMJIMlıl!Cnde ~ m1kdarm 
Jlllfmm ft PlıtDe yatlarmm tamam• 
.. .erbelıt buüıldıtı, mak6r 7811&. 
nn bir tıeıaeadılD fuJa •bflarmda 
almaoak taturaıarm ncant ve au. 
• .... ,.,. .... cılmmr. 

Bugünkü icaplara göre yapılması lüzumlu 
görülen tadiller tesbit edildi Yazısı 

2incide 

Ruzvelt 

Mltalş bir mlıll
ıeme barekett 

-0-

Bohemyada bir şehirde 

Bütün erkek-
ler kurşuna 

dizilmiş 
Kadınlar temerküz kamp. 

"lanna gönclerilmif, ~oculı. 
lar hükumet makamlarına 

teslim edilmi§ 
Stokbolm, 11 (A.A) - Dün Bohem 

yadaki 'Ltdltz §ehrine kaI'§ı AlmaD.. 
lar tarafından yapılan ınlslUeme ha. 
reketl hakkında gazetele'rin Berlin'
den öğrendlğıne göre, bu ıehlrdeki 

bUtUn erkeltler kur§Ull& dlzllml§, ka. 
dmlar temerkUz kamplarma gönderli. 
mi§, çocuklar da malmmata teallm e. 
dilmlşUr. 

Bu hususta lılmaye idaresinde çı

kan gazetelerde çok yükaek bir Çek 
şahsiyeti tarafından yazılan makale. 
de şöyle denlımektedlr: 
"Artık Çekler için yapılacak blrşey 

kalml§lır: Yn Almanya ile birlikte, 
yahut Almanyaya karşı yürümek. E. 
ğer lklncl şıkkı seı;erlcrsc bunun §a§. 

maz neUceıcrlnl de haaaba katmak 
zoruncıadırlar. HG.dıaclerln geliııtmlnl 

bir karar vermeden stlk(lnet içinde 
bekllyeblleceklerlnl sanan tarafsız gu 
roplar için de karar aaaU gelml§Ur. 
Alınan tedbirlerin amacı çok açıktır. 
.Almanya hiçbir mukavemet yuvasına 
müsaade etmemekte ve etmlyecektlr. 
B11t:iln mukavemetleri yıkacak kadar 
da kuvvetlidir.,. 

Llltya bırbl 
Günlerdenberi 

dayanan 

ingiliz istihkAmı 
işgal edildi 

Kab1re., ıı (A.A) - K&hlrede neı
redllen teblltde fÖyle denilmektedir: 

General Rlchie'nln emri Uzerlne. 
Blrhakeim sarnızonu dQn sece çekil. 
mi§Ur. Garnisoa dO,manm piyade, 
tank ve uc;alda yapbll bQcumlara 16 
gUn dayanmtf ft lıuDlara atar uytat 
verdlmılftlr. BöJlellkle a,man pl&n. 
l&rmm .,_..ılmuı tflDde lnemll bir 
rol o)'DllllUftar. . .._ ....... 

BerltD, 11 (A.A.) - AJmaD tebUcL 
'imal Afrllrada bqlD •lıableJbl 

tqwa mlldaN lllılteminba .. an.mu 
oenµ.p kaldut oıua bir Bacbelm lltlh. 
Jclmı aaptedilmiftlr. DOfmUa .... 
genber altma alman kuvnu.fıle 

Sonlerct aDudılae w flddeW bir mu. 
a.nmet~ • 

1942de 
Avrvpada 
ikinci bir 

cephe 
açılacak 

ingiltere ve Ameri
ka bu kararı 

resmen bildiriyor 
--o--

Molotof 
Londra ve Vaşlng. 
tona gidip ulndl 

---<>---

Edenin Avam . kamara· 
sında dünkü çok mühim 

nutku 

Molotof 

Japonlara göre: 

Amerikanın ilk 
müdafaa hattı 

yıklldı 
Japonlar bundan sonra 

Amerikayı bombardımaa 

-effbileaeklenniı 
Tnlqo. 11 tA.A.) - Siya.al mü

!illerde ehemmiyetle kaydedildati
DC göre, Alötiyen adalan Uslcd
nin işgali U7ıenne Amerika ~ 
~k devletlerin.in ilk mlldafaa hat. 
tı y~lmışUr. Bu yıkJYJI Amtdıa 
strate.}isinin altüst olmaar dem*
tir. TaarTıızun devam milddeti w 
Amerika kuvvetlerinin ufraıdıla 
kayıplar Vaşingionurı bu ~re 
verd'iğ" pok büyük ehemmiyeti g&ı 
terir. Japonya ikayıpJera ulra
mış olmasına ra~cn elde eWlt 
muvnffaldyetlerden memnun ota. 
bilir. Çünkü Ammka Blrletlk dn. 
letleıinin şi.ıııalt Japonya UzeriDe 
hava aılanl:ın ıiımk8nlan baltaı.ı • 
Dllftlr. 
Amerikayı bombardıman edeMJJr. 

lerml' 
Tokyo, ıı CA.A.) -Tokyo ma 

filleri AJaskaya ve Alusiyen ada
Lonılra, ıı (A.A.) - RlSyt.er: lRrmda.ki mev.dlere karşı yapılan 
Eden Avam k:ımarasmda, harp. Japon hareırt.ıerm.in manaaı et.rJ,. 

ten ~ra Yeı_ıi. mihvttr ~mızl!'"- J fıncla miltalcelar yU.rllterek bu ha. 
rmı onlemek ıçm Rusya ıle lngıl- reketlcrin yalnız Japon orduları· 
~ere a~ında bir karc:.ılıklı ynrd:zn nın rUyül< kudı:etinl bariz 1ıU m-
1~tif~. ımzıılanm·ş olduğunu bıl- rette göstermekle kalmayıp aym 
dimuştir. za.-nanaıı Japoo~ bu Ualerd~ 

Eden 

Sovyct ha.riciye komiseri Moıfo - hrı.rkct olerek, lUzum ııBrdtıtn 
tof bu mual,ıedeyi milzakero için 1 takdirde BirleŞJ.lk Amerikaya kar
lngil tercyc gelmiş ve buradan, şı bon\h!ı.rdımarı hareketleri ~ 
hnrpt~ işbirliği meselesini konuıı- bilece~ni isba.t ettiğini de alSyte-

( Devamı Sa. ~. Sil. 1 de) mcktedirler. 

Basın ailesinin kayıbı 

.Salô.haddin Enis 
dün sabah öldü 

Merllum l!lalUIMldlD Bnla 

Bum alleal derin bk acı için
dedir. Matbua~ eekl emektarı mu • 
harrlr ve romancı Sallhaddln Enli 
zatUrrle netl.c:eainde dtln abah -..ı 

8,30 da hayata ebediyen göaıertnl 

yuınmuıtur. 

Cenuul. bugtın cataıotluııd& 8oD 
Posta refiklmisln idarebaneat JUJD
d&ki evinden 6tle vakU kaldJrdacak. 
trr. 

Usun yıllar matbuat ve edıalılrf,t &. 
leminde bismet ebn1f, ıuu., Sim, 
Vakit, Son Sa~t, Payıtaht, CUm!mıL 
yet ve Son Polıta gazetelerblde JUi 
mUdUrıllğO.nden muaabhlbllje Mıdar 

muhtelif vulfeler görmQf, aım a. 
manda pnif alAka topl&J8 '* I* 
romanlar yuıDll OllD ...... •• E. 
ru. geçen nealln en real1at J'0111811Cl. 

(DBWJfM S4. 1, Bil. 6 da) 
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tngiliz anava
tan filosu 

Tokyo bildiriyor: - Milli Şef 
Çocuk Esirgeme Sovyetlere karşı Bakım ve Tut 

Bir Amerikan filoıiyle 
. takviye edildi 

\'Bflngtoıı, ı ı (A.A.) - lfııa edil_ 
diğine gtsre, en az blr zrrblı, b!r kru. 
vazör, muhtelit muhrip ve gemilerden 
ibaret blr A meriknn filosu, Bıitanya 
anayurt fllosuna lltllıak etml§Ur. FL 
ıoya tuğamlra! Lltfen tarafından ku. 
mandıı. e lllmektedlr. 

K k si vaziyetimiz urumu ~ng_zr~. değişmedi sergisini gezd~ · 
Milli Şef kongırenın tazımlerını Bu durum sovyet toprakla. Mlarti 11 (.Ait J - Miııt Şef Reisicümhur ıs~11et lnönu, 

· · tesadüf ede· çarşamba günü 17 de. Sergievınde a.çtlan b• d. h t" k b \ tt"ıler rının tamamıyett eacuına ı aYin onuna .1? i reflendirmişlerdir Sergiyi hazrrlryar. il tren eye 1 8 U 8 dayanıyor .. . ı ~a:s~ ~~~es:%~ i:unmıu ~isi Balık~ir sayla.vı Gn. ;ta.· 

Kral, Corç, dUn Amerikan filosunu 
tefti§ ctml§Ur. 

\nkMa 11 \'aliıt muhablrlnden)- geme Kurumu adına blr heyet bugün Tokyo, 11 ( A,A.) - Dom~ı Zill' Özalp tara.fmd'l.n ka.ırşılanan Mılll Şef, se~e ~ e?ilen 
• uk ~sır e~c Kurumu umumi kon saat 17,80 da AtatarkUn Euıoğrafya ajansına göre. Tokyoda: cn;m 1 t.;..ololat', grafikler ve ulll.381 ekonomi ve artırın~ ııe ilgili ~çok 

Çoc g .. ~ ocuk sıı.ra.. 1 mUzesındekl muvakkat kabrini ziya- bir kaynaktan §U malUınat venli_ 1><nn1 h-~-1- ..,_ izahat aldıktan sonra kurum reısl Gn Ozalp I, bu gıre.ıı.ı bugün saat oıı ..... ç Ebe. -:u- ~m.<.&a. • l • • i • ...... ıışan y, 
yında toplanmıc. relııl!ğc Hasan Saka ret e®rek c;cıenk koymuıııar vo vor: .. . J başaııdan dolayı tebrik ve serginin ha~ aranası ıçın yı ~ 

Avrapada ikici 
cepbe açılacak 

seçilmiştir. İdare heyetinden sene i. dl Şefin rnAnevı huzurunda tazimle Japon • Rus munahetlen d~ dat Tör'e de ayrıca reşekkUr etmlşlerdır. 
rinde "l-"lcrin bAtıralannı ıuımak u. 1 t1ğilmi§lerd1r. nonyanm ~u bakmunekt 
" u - h · b · değişiklik anıetmem e 

( Ba~tarafı 1 inci satıfada) 
mak Uzere hava yolu ile Birleşik 

uıre bir dakika sUktlttan sonra bU- MlLLt ı:;El!'"E KONGIRENlN ~ç ır • Ceza kanununda 
yUklerimlze tazim telgrafları çckll. TAZlMLERtNt ARZ dır So tl Birliğine 
mcsıne karar verilmt, ve idare heye. Japonyanın vve er 
ti raporu okunmuştur. Kongrre yann Aıılmm, 11 (A.A)- Re!slcUmhuru. karşı al'.iığı durum her iki mem_ 1 ak deg>J ı·şı·kıı•k 

Ameriknya. gitmi.stir. 
Eden, jıı.pılruı mu:ılıedenin hU

kilmler.inden bahsetmiştir. Bunla
ra göre Rusya ile İngiltere, ka.r§ı. 
hklı aııl~ olmaksı::zm sulh ka
bul etmemeğ1 ve her hangi bir 
toprak ka.mncı a.remamağı taah

da toplanacaktır. muz Milli Şef İsmet lı.tsnU bugün 88
- leket arasında imzalanmış ol~~ yapı ac 

EBEDi ŞF..Jl'JN MANEvt at onblrde Ça.nkayada Çocuk Eslge. tarafsızlrk anlası:nasma ve mut 
Htf.tURllNDA me kurumu heyetini kabul buyurmu§ tefik milletlere mensup pronagaı:ı Ankftra, 11 (Va.kit muhablrlndeD)- 1 

'nkara 11 (A.A) - Çocuk Esir. !ardır. dacıların SoV'Y'!t efkarmda endı· Türve ~~l=:yungunun b:= d= 
' ' r= uyandırmak icin bütün gaıv. ........ .. 

l ':f"' a.k d" le tirilmeal etralı.odakl çal.ı§malar& de. 

hut et.ıncktcdirl~r. 
Harpten ooııra yürilrlüğe gire

cek 20 senelik bir pakt, bütün ta
arnız\am karşı karşılıklı yardım 
lıükümlcrlni iht.iva eyleyecek ve 
bu b.iikUmler dı:ı.tmt Avrupa sulhu 
nizam..-ıuı it.bnl edilmiş olacaktır. 

Ankara at Yar I ş a- ~:tle7I~~~~e:;\afa1e i:if~~e vam olunmakdadır, Proje tızerinde 
&. etmiş olmalarına r~en, SoV" incelemeler yaı n heyet adliye &ley. 

vet topraklannm taıma.miyeti esa. binde i§lcııen cUrllm1crle Amme ı.nu. 

7 h f t rıamı e.leyhlnde işlenen cUrümler, Am. 

rl,ı !n ncı• a ası sına: dayanmaktadır. me salAhiyetl aleyhine falenen cUrUm 

_ f 1 1 · harp ter ve Ammenin it.l.ma.clı aleyhine ~-2 milyar ngi iz ıraıı ıenen cUrünıler hnklandakı maddelore 

İngiltere ve Rusya biltün harp 
dev:ı.mmca ve harpten sonra da 
20 yıl muteber olmnk Uzere taır. 
ı.r askeri ittifak a.kteyl~ler. 

·ı A \ b• d masrafı kadar olan kısmı ikmal et~. Bu hafla programa ı ave en ı r e m:::~..:· ~~:. '::"' _.ı.a;: .. s.;::;;:..':"'.:: =:".:: 
cenffmen koşusu ihdas edildi :~m~~'~.!"!'!:.= :'!!,,":.,;- ··~::.==unun 282 ... -

dır. 
İlk 1 _ Ya"''" 2 _ Ali Şah, S - Şen Bu rakam, bu mall sene zarlmd'l l.s- ihtiy"~ı ke.rt'ılayacak bir surette hll. Ankara, (Husu ) - bahar at ·-. ...., _ 

kl ı.ız, 4 _ Koınisarj. tenllen harp mllllraflan kredilerini L kUmlerl ge.n'"let1lınektedlr. Bu mad. yarışlarınm yedlnclsl önUmllzdc pa. 
1 

t k "fi 
Ameri\cada n~redllen tebliğ 
Va~ington, 11 (A,A.) - Ünited. 

ıl D"rdUncU kruou: ld milyar ngtllz llraaına yük.sel me • de haczcc!ll-4 .. olan eşyanın muhatıı. zar J9 Mayıs İpodromunda yap a.. u ...., ~ 
Ahın t (Centilmen kosumı), (Handikap) tedlr. '"'"'ına. memur edilen kim.senin bu va.-

Pres: 
CAktır. Bu hafta programa e • _ ...... 
Ataman kupa8l namı altmda yeniden "Umet Atman kupası,. zifeden vaz gcçUği halini ihtiva et.. Beyaz sa.raydan bildlıildiğine 

göre Ruzvelt ve Molotof 194:2 de 
Avnıpad& ntiool bir OE'phe ılrurnınk 
acele ödevi ilzeri."lde tam lbir a.n

ihdııs edilen bir de centilmen kO§W!U Uç ve daha yukarı Y&§takl ııaı kan Doğu cephesinde medlği gibi şahit, ehlivukuf ve tcrcil. 
Inglll.z at ve kısra.lflarına m&bsua. man haricinde a.dll makamlar tara -ı.>a.ve edllmi~tir. (Ba<>tarafı 1 inci ~1fada) nzJ!el KO§ulıırm programını kısaca vcrL 'Mesa!e.sl 2•00 metre. :.- -~ tından kendilerine adil v er ve. 
ı- Dandi, kilosu 7:1, 2 - ÖSdeanlr, tadır ve geçen haftn Sivastopoi'a rllenlerl de muhtevasma almaktadır. 

klloou 6cı._ 3- Heybeli, kll08U 67, 4- karşı yapılan taarruz kadar e- Maddenin nokaanlan bUtUn bu ıı.dll 
Yetış, kil'u 66, ıs - Siftka.p, kilosu lıemmiyetlidir. va.ziteleri yapanlara pmll olacak su. 

laemaya vamırşla.rclır. 
Beyaz sn.royın t;c.bliğine göre 

Molotof son gUnlerde bir hafta 
i~ blrİeşik devleUeri ziyaret et
miş ve birleşik devletler yüksek 
devlet ada.nılarile glSrllşnelerde 
bulunmuştur. 

yorum: 
Blıincl koşu: 

Hlç koşu kazanmnml§ yerli yanm 
kan tngtllzlere mahsus. Mesafesi 1200 
metredir. Bu kO§Uya Kader, Soydan, 
Azağan l.llmll Uç tay igtlrak etmek. 

~-
İk1ncl koru: 
Uç yqmda ve htÇ ko~u kazanmtı.. 

mış Arap erkek vo dl§l taylara ınah· 
sus. Mcsa.!cs1 1200 melrcdlr. Girecek 
t.11yıar fUDlıu;<!ır: 

1 - Rln.d, 2 - serap,, s - Hakan, 
~ - Ceyl&n '5 - Coyhun, 6 - Doğu. 
yeli, 7 - Seyyare. 

UçnncU koşu: 
(Handikap) - Uç ve daha yukan 

yaşta sat kan İngiliz at ve kısrakla. 
rsı. ınahaus. Mcsa!..:sl 1800 metre. GL 

Ruzvelt ve Molotof birle§ik dev
letlerden Sovyetıcr birliği.ne u
çak, tank ve dalın diğer iharp mal. 
zcmcsi teslimatnu failalaştmnak 
ve çabu'klaştmn3.k için a.lmacak 
tedbirleri ve aynı zamanda harp
ten sonra bUtün m:illetkrin sulh, 
emniyet ve hUrrlyctmi slyanet hah 
sınde SovyetlCT Birliği ile Birle -
Eik devlett~ nnısmdald işbirliği
~! ilr,11eycn 093.SII meseleleri gö
rfilml.lşlcrdir. Her ild taraf. blltün 
mese'er Uzerlnde görllş birliği recek aUar: 
bulunduğunu memnuniyetle beyan ============ 
<'Ylenll3lcrdir. Ierde bulunduğunu Avam kamara· 

Bu görüşme!~ Ameıikan or. sm:.ı b!ldinnekle ba.htiyanm. Mo
clusu genel kurnr>.....y bs.şlrom gene- lotof ehndi MOBkovnyıı dönmUş bu. 
rol ?ıl.ırş.'ll ile don:ı.nm:ı başkomu. hınmaktadır. 
tanı amiral K"mg de bulunmuştur. Yerime otunıcağun mman bu 

Ruzveit, göti.ismelerln çok fay. hususta neşrodtbırl olan Be~z 
dair olduğ-.ı ve birleşik milletlerin kitap Avam ikazama.smnı eınrıne 
mti§terek hedefler.ine varmak hu- hazır bulunacaktır. :Beynz klta.ptn 
mrımııda iki hükfımet orasında en muahedenin met.nlııden başkn mu. 
semereli ve en slkr m.ilnosebctler ahedenln imza.'lt sırar.:mda Molo
i!:'in temel tdkil etıtiği hfMini ta. tof ve benim ta.mfım.dan söylenen 
şldtğmı Staıline bildirmesini 1.folo.. meı:ıa.jlar bulunmaktnı'lrr. Şimdi ı;m 
toftan rica eylemiştir. cJıedenin metni hekbnda. meohse 

Edenin ve1r<liğl izahat kmıa.ca iza.ha.t vermenin faydalı o. 
Londra, ıı (A.A.) - Röyter: 1acağmı zannediyorum. 
Bugün öğleden eonra. Avam Ka.. Birleşik krallık lle Sovyot birliği 

ma.rssnda. İng1liz _ Rus ask.eri harp devam ettiği mUddetçe blrblrle. 
tt.ti.falcmm aktedildiğ:ini bildiren rtne mtlmktın olan yardımı yapmak. 
hariciye ıne.zrn Eden demJvtir ki: ne HlUer hUktlmetl :mı de her tllrlll 

.. _ KraJ1Jk hiikfımctiıdn So~t taarruz ta.savvurlarmdan ııçıkca vaz 
soeya1ist cthn~en birliği geçmtyecek olan bor hangi bir Alman 
~ Avrupa.da Aılmanyaya ve müt- h!lld~meUyle hl!ibir mtızakereyo giriş. 
~ lı:aı'!SI haıyte azumız • memek ve mtltekıı.bll bir muvafakat 
da lneftUt itti!tı'knmz:ı teyit eden olmad•~ Almanya ile ve bu ımmle
bJr mmhede e.ktetD:dg olduğwuı tetm Avrupe.da şimdiki ı.w. hare
Aftm kama.raoona. ıadJmıdde ket!ndo DCr1kt olan ba§ka bir devletle 
memnuniyctt du:şmaktaymı. Bu motareke veya sulh btızakerelcriM 
muaJıedcye gi5.re, hıal'pten aoınra, glrl§memek hl1Sllsundaki aZim.terlnt 
memloketlerimb, ~ve- teytd etmektodtrlor. 

63, 6- Hatvan. kilosu 62. Berlln, ıı (A.A.) - Alman orduln. rette ikmal edilmektedir. 
~ kO§U: n lxı.§ komutanıığmm tobllğ1: Ceza kanununun 289 ncu maddesl. 
İki y9.§XI1da ve kO§U lm:pııımamı,, Slva.stopol tahkimat sıı.ııa.sı üzerin. ne tnk.abW eden maddede yalnJZ phll 

yeril sa!kan lngUlz erkek ve dl§i tay de §lddeUl çarpıvmaıar halinde taar. ilkten rtıcfi balıla mevzuu edllm1§Ur. 
lara ma.h.auB. :Mesafesi 1000 metre. ruzlara devam edilınl§Ur .. DU§ınnnm Yeni maddede clıllhlbıre vo tercilma.. 
~ıklet :16 kilo. Umldslz kaf§tlık tııarrw:lan noUceslz nm da yalan bcya.nlarmdan rUdlları 

1- Varad, 2- Bulat 8- Vido, kalmıştır. derplf edllml§Ur. Bun.dan ba§ka bu. 
Altıncı koşu: Slvastopol deniz çevroslndo yapılan gt1nk1l maddenin metninde yalan ge. 
Dört ve dalıa yukarı yafta Te ka.- §lddetll hava tanrnızlan sıraBmdıı Uç ba.Jet hAdJ.ee81.ndl'!D dolayı muhakeme 

zançlan yekfuıu 250 lirayı geçmlyen çozbln tonlldt('lluk blr ticaret gemlııt b&fka. btr gtlne bıralalmadaıı evvel 
saf kan Arap atlarına ıııablrua. Mesa. bomba ile batınlmı§tır. • rllcftdan bahsedilmektedir, RUcQ du. 
fesi 2000 metre. Glren atlar: Mo<ıkO\"a. ıı (A.A.) _ Siva.st.>- nı.şma eona ermeden önce yapılmak 

1- Yıhnıı.z, 2- Ku.nı§, 8- LeylA. poldan e.lına:n bir telgriif~, Rua1a- lcabctUği maddede tasrlh edllml1;1 ol. 
Çifte bahLs 2-4ncll k~lar llzerin. nn Sivastopou keEimlerlnin birin- ma.sma göre bu ka.yıt fa.zı.a görUlmek 

dedir. &be!" rctlktmlz vaınt.&ciyle An d., Almanların tekrarlncbklan ye- te V() maksadın da bu olmadığı dll§U· 
ı:ara nt yanc~an mtl§tc.rek b&hlslcırl. di- taarruzu da p(iskürttüklerl blL nmerek bil ı:cadde deği§tlrllmektedlr. 
ne 1§t1rak eden meraklU.arm s1par13 dirilmektedir. Başka bir kcsbnde 291 DCl maddenin blrincl fıkrası 
kuponların.m kabulUne bu sabahtan 1. tam mevcutlu bir Alman tümeni- t.efv1k ve tahrik netıcesındc yalan §8.. 

tıbareıı ba§lanmı,ur. Blpa.rlşler yarın nin yaptığt taarruz da haşan ile hiWk, ehllhlbrellk veya tercUmanlık 
saat 11S,30a kadar devam edecektir, t:ıliS'kUrtülmUştUr. ıruı;la.rı i§lendlği takdirde lC§Vllt eckı. 

Yardım edilmezse ••• 

~'Buton Yunanhlar 
açhktan ölecek,, 
Bir Amerikan gazetesi 
Amerikalıları yardıma 

çağırıyor 

Necyork, 11 ( A.A.) - Nev
vork Times yazıyor: 

Yunanlrlar havatlannı feda et_ 
tiler ve hürriyet için biliün kuv
~etleriyle mücadelede ibulundu_ 
lar Biz de onlara bu mU.cadelede 
kat~ldık. 

Ec;.er derhal bir yardmn :y-etfş· 
tiril~ bütün Yunan milleti 
açlrktan ölecektir. 

Yunan yardan komitesine ve.. 
nıeook ianeler oottın bir milleti 
tnahvolmaktan kurtaracaktır. 
A.meı1kaya g&lderllecek ~ıJdar 

Stokholrn. 11 (A..ı\..) - Dageruı 

Nyhctıerin Nevyorktan blld1rdl#fne 
s-öre, mihver dlplomatıarile A.rum -
kan dlploma.Uarmı mübadele eden ta. 
vcç bayraklı Drottlng1ıohn J'O]ca w... 
puru yalmıda ıo bln Yunan çocutunu 
KalifonıJ.yaya göturecekttr. 

Çekirge yağmuru 

J,ondra, 11 (A.A.) - Mo!kova no veya ıızmetUreııe verilecek cezalar 
radyosu, Sivsstopoı dış mlldafaa- tayin edilmiş bulunmaktadır. 
Jarmm yarıklığı hattındn.kl Alman umumı i§tira.k kaidelerinin halleL 
iddialanna kaı'ŞI ~yle demekte- tlğl bu fıkranın yeni metne almma
dir: ama IUzum görUlmemektedir. Kaide 

"BlltUn ta&rruzla:r muvaffaki. olarak tahrik ede.ne ceza verilmem is.. 
yetıe plls"dlrttllm.Uştllr. Ve milde.- tlsn.at ha.iler hariç suçun ıoıenmes!ne 
faaeıle.r 8ik ldt karşı ta&mızlar te§ebbUs edilmese bile le§vlk veya 
yapıyoı1lar. General Fon Manş. tahrik eden.in mesuUyctl kabul edil. 
tayn §iddctll taarruzla.mıa ve pi.- ~ktedlr. Suçun nezaketi ba§kalcn • 
yade. tank ve tayyare kuvvetleri- nm hakkmı tehlikeye k(Jyması bakı. 
ni ileri sflrmeye dev.un etmekte. mından buna !Uzum görUlmcktedlr. 
ctir.,, şu kadar ki teşvik ve tahriklerin pa. 

:: ra veya sair bir menfaat temln veya 
111111 tasarruf vaadi .suretiyle terası mesullyet lçln 

prt görlllmekte, böyle bir menfaat yolunda temin veya vaadcdllmek81zln mUcer. 

(B~tarafı 1 inci sayfada) 
yük ~birlerde bütün lıüt ün unu· 
tulmu, gibidir. Bu i'ktısat bakr. 
mmdıı.o bir gerileme , .c blr l~timai 
t.ehJikedlr, 

ret nüfuz kullr.nılmak suretiyle vaki 
ola.n te§Vlk ve tahriklerin flllyn t sa.. 
hal'II!lda hlçblr netice vermeyen balkır 
de de mesullyetc esas olmMı doğru 

sayılmamaktadır. 

B'..ıgU.nkU 291 ncl madde Ue yent me 
Un bu balamdan değlgtlrilmektedlr. 

ya m!lttellldıcriD lber Ulrlti yeni 1kt memleket 8Ulh tekrar tceM!ls 
hilcurnm:uL fraqı lk:arftlıklı ya.nbm.. ettiği zaman A vrup:ı.da. emniyet ve 
da bul~. Ba mue.bede- asayişin tanzimi vo ikUaadt refnh hu.. 
nin aynca ~ elıt:iği gibi. sul- msunda btrUktn çe.bpıaya karar ver
hthı akönde ~ ll::r.nı ta1dp ede - mfşlerdlr. Bunu yaparken blrlevmlş 
cea ~ 1.8l:ı:zlm devresinde, mınetlerln menfaatlerini g~ ~ntlnde 
atlıantik mulmveleıııi prensipleri e- bulUndutt.caldar ve ikt prens!pten il-
8881 beıtrıdcn tılri>frim zle ve di- ha.m aıacaklardtr. Yani kendileri için 
ğer ~ mlllcöerle i-;b ı ! ı arazı genl§lomelerl istemeyecekleri 
yapacağs. gibi diğer devletlerin dahllt işlerine Balgaristancla bu yüzden 
~ ~ Moıotofu, ln. de karııµnayacaklardır. demiryola münakalatı 

\'tiksek Ziraat EnstitllsUntlıı kıy 
metli :profeı9(irleri kabak, ıspıuıak, 
ta.ulye, patlıauı, dom&teıJ, havu~. 
kere\iz, pazı, aemJzotu gibi sebze
lerlD. "8 erik, .kayısJ, v.isne, annut 
gibi meyvalann ooUuk zamanında 
aasıl toplanıp yokluk zamanmd:ı. 
bJ1aı:ımak f!:ln memleketimizde 
yer yer DMd muhafaza edilmek
te olduğunu tetkik ne bir kısım 
halk tarata.dan iptidai ~terde 
tatbik edllaı u'.Rlllerl fenni suret
te ıslah ederler ve hu 11SUlleri 
radyole.r ve Jıalkevlerintle verile. 
cek konfer.mslal' ve herkesin tc. 
du'fk edip istifade edebileceğl bro. 
§iirlerle yayartanıa bilhassa bu 
zamaııla.rda. muh~ olduğumuz ta
samıf itlyadmm yenl<len memle
kette canlarun.a6uıa, genlıılemesl
ne ''e yerlelmesine hizmet etml§ 

Yenl 817 nCi madde tahkJ.katı yan· 
lış yola sevkedebilccck bUtUn hAre -
ketleri ihtiva edecclt ırurette ka.lemc 
amımq ve 296 net ma.ddcdo olduğu 

gtbl bu hareketlerin aayılmumdan 

va.z geçilmifUr. Bundan ba§k& 2911 ncı 
maddenin suçlunun suı;;taıı faydalan • 
muın.ı temııı IÇin vaki yardıma taaı.. 
l<lk eden kısmı 818 nd maddede mtıs
taldllcn almuut bulunmakta4ır. lrah1 
yetı tabkika.tı yanlı§ yola eevketme. 
ye maW lı.al'ekeUerden tamamtyle 
ayn olan bu 8U.ÇW\ mtı8taldl blr mad. 
dede yazılmll.BI tolaılk ~tımmdan JU

giltereyi :d;yvcıt için sambni su- Avnıpada Udncl cepbo keaildi 
~ davet etmJıJt;im. Burallaki mil Eden llÔZlerine §Öy1.e devam etml§. Sofya, 

11 
(A.A.) _ BulgıuistaDda 

~ kt!i derecede te- Ur: birdenblro §lddeUl blr .eıcak dalguı 

zumlu ~rQlmOJUlr, 
Bu maddelerden bll.§ka diğer madde 

Jc.r tızerfndeki değl&ikl!kler maddele. 
rln daha açık bir §ekilde a.nlqılması 
bakmım.dan bazı kelime deAilfkllğine 
tA.bi tutulmaktadır. 

raöf edktce, !~&ı hnkfımell. an- ••- lııluahedede bir de tasUk kısmı hUkUın sürmeye b6§la1Jll§ltr. Sıcaklar 
Japnamrq Jcaıti bir muııh<'d<> !•- vardll". lkt htıkQmet muııhedenln bllhaasa §lmal doğu Bulgarlsta.nda 
llne IObne.k için Molotofun Lon. mUmkUn olduğu lcadar çabuk bir za.. kendl5lnl &ılddetıe hissettirmektedir. 

~ gelmesi fikrini ileri &Ur. man içinde yUrUrlUğe girmesini isle. Bu •"'•"'en baZI h&a&rlar Olduğu blL !-============== Ekme'k kaTDeleri satan mfiltilr. Bu o.rad3., Molotof, rciı; 3 ....... 

Rmvelt tarnfmdan da Vaşingtona mektedJr. Bu itibarla muahede mec. dirilmektedir. Bu cUmleden olarak 1 1 odacı 

olurlar. ASIM US 

davet edilmiş bulunuyordu. Bunun llse sevkedllecokUr. Pek tabl1 olarak Varnıı e~ lctlnde Provadl.n ya.kmmda Ne dememeli 'l Şl§ll Halkevlnde odacılık yapan 
fizcrinc Mol<Ytofun buraya gelmesi Molotoflıı görU~melerlmlz yalnIZ mu- demlryolu mDn&kalAtı bir çekirge 11.ı-------------•·ı Niyazi, aynl binada bulunan iaşe bil. 
ve burad<uı Birleşik devletlere ahede meselesine inhisar etuıem.lşUr yağmunı yUzUnden blr kaç saat kesil Blzhn gazetenin haberler sütunun. rosunun dolıı.bmdan ekmek kanıe8I 
gitmesi Uzerindc a.nlaşılnuştrr. Bu iş ne kadar mUblm olursa olsun mlştJr. da bir ba§hkta (çeteciler) denllmf&ı. çalarak satmak 8UÇUDdan 2 numaran 

Molotof, 21 mayısta Londra.ya harbin biltün ııeklllerl g6z tsnUndcn : (Çete) Arnavutçadan geımı, btr keıt. mUlt korunma mahJremea!Me tevkif 

gelınJııı ve 26 m<ı.ymta. mue.hede im- geçirllmlşUr • ., lstanbul gümrüklerinin mdr ve böltlk, güruh. bJr reis aıtm. olunm'U§tu. 
~ .. ı..-.-..-. "C'~~ ...nnu Molotof, Eden bundan 80m'a bug\ln öğleden "d tı da bulunan ,...,bulçu, akıncı takım de.. Ancak NlyazlDln tızcrtndo bulunan .._._,.~ ""'"LC':>~ 6

" a-- n-redllcn tebliğin rn"tnln1 oku nıe.yıs van a ..-
J rograma uy:ı.mk B"ırleşllc devlet - .,.,... .. ...,.. melrttr. anahtar, halkevlndekl hiçbir do1abı 

tmi t. M J t f mucıtur. Bunda otsyıe dennmektedlr: tstanbul güm""Jder:inin mayıs va.- l 1 tarafta lık ,.,.,...ad.ı....dan h--u:lık SU"'' -blt ol. !ere ha.re.'ltet A ş ır. o o o un " l"rad (Çeteci) öyle b r ta ama r ..,,... 06~ .. ., ,.w .... 
k A• U t "İki taraf arasında 1942 senesinde r"ılntt 4 milyon 6QO kilsur ı ır. l k mnmt" ve yalnız Akmek kam..., sa~ gerelr ...ı.ttş ve gere sc uvn " e rid t kr. edenlere e6ylenebUlrse de ıuıı ta ım ~ "' ""'' ıs.... Avrupada ikinci bir ccpbo açmak a. f;iJmrtik!erln bu v:ı. ~ Ye unu, 

SC'"!lbattnl iyi g-~1.rdf~ini ve Va- d retedtr m&k suçundan 60 lira para cezasına. " d oele vazltelcrl hakkında tam bir an. ithalat mallannm bir ha.ziran an '" · 
"ingtnndA cUmhurreisl ile fay ah ·ı-ri l-'"'Ül' (Çete) demeli, çetıecı dememeü. çarpıl.ı:wftD'. 

•• •• 11.,...... l"'""'• huıl olmU§tur.,, ftVVcl çekmesinden ı.ıc gc •..u;;> • ve memnuniyeti mudp go~-... e- -.-

Halk tipi 
ayakkabı 

Dün seçilen iki nümune 
Ankaraya bildirilecek 

Iktısat Vekaletinin emri ÜZG' 
rine ayakkaıbıctlar cemiyeti halk 
tipi a vakkabı müsaba.lı."881 açmIŞ" 
u. Müsabakaya gönderilen ayak" 
kapılar bugün seçilen jüri hey')· 
tinin huzunmda a.çrlmış ve tct· 
kik edildikten sonra. üzeıindc 
değişiklik vapılma.k kaydiylc iki 
nümune intihap edilmiştir. 

Bu nürnune~erden biri 'l'clısin 
Cığgit'in, diğeri Nuri Alişan'm· 
dır. 

Bunlardan Tahsininlı:i deri ve 
köse.leli, fakat sadedir. Kösele, ta 
banastarmm altına rzgarn selr. 
!inde konulmuştur, 

Nuri Alişan'm nUmunesi ise 
hiç kösele kullanılmadan, tahta· 
dan mamuldür ve yalnız çocukla. 
rın E?ivcbilecckleri bir şekildedir 

D ner taraftan deri ve kösele 
işleri etraf mda alakadar makam· 
lara i?.a.hat vermek üzere Abdul. 
lnh, Nuri, İsmail, Mehmet Ali· 
den mürekkep bir hevetin bu nü 
muneleri de a!arak Ankaravıı 
!!'itmelerine karar verilmiştir. 

Parti genel sekreterinin 
çay ziyafeti 

Parti genci sekreteri Memduh Şl!v. 
ket P!scnılnl, dUn vUAyet parti mer ~ 
kninde !caza parti başkanıarlyle ldn 
re heyeU Azalarına bl çay ~1)'11fc • ı 

venn1§, ayııl zamanda kendileriyle 
pru-t1 1.§leri etrafında g6rUşmUııtUr. 

Her kaza başkanı, kendi kaza partJ 
t'şkllAtmm çnll§ma verimi, dilekleri 
et rafında izahat verm.JiUr. 

Memduh Şevket Eııondat. refakatin 
de vali muavini Ahmet Kınık olduğu 
bş>Jde dlln bölge ia§e mUdUrlUğUne 

gelml.§Ur. Genel sekreter, muhtelit ı. 
aşe l§lerl 1lzerlnde laşe mUdUrU :MUm 
tN Rek'ten izahat nııruotır. 

Basın ailesinin 
kayıbı 

( BQ.§larafı l inci sayfada) 
sıydı. Bilhassa •·ZanJyeler., romanı 

Uo yUksek kudretlnl göste.rnıtıı ve 
haklı lılr şöhret ve alA.ka toplamt§tı. 

Sallıhaddin Enis nepiyat hayatına 
ıı yqında ıken ba§lam.ı,,. 11k yazısını 
Konya.da çıkan Anadolu gazetesinde 
neşretmlgtlr. lik romanı olan "'Ncrl 
ma.n.,1 J 7 yaıımda yazmı§, 20 yaşmds 
kitap halinde çıkarmı§ltr. Zanlyclcr. 
Sara, Cehennem yolculan, orta maıı 
Ayarı lıozuklar ve Endam nyn:ım adlı 
romanları vardır. Gar.eteclllk hayatı. 
na 828 de ''Tanin,,e girmekle başla. 
llll§tır. MUtarekedo •'l{nplan., isimli 
bir mecmua çıkıırmı§, fakat sansUrUn 
tazyiki 11e kapatmağa mecbur olmu§. 
1.ur, 

1308 de Antalya.da doğan SaUdıad. 
din Enis emeklJ ıı.lbay Ahmet Emlnlıı 
oğludur. Hukuk !akWtesinden mezun 
olan merhum aynı zamanda devlet 
dc.Jmyollan ~yat ı:ıefllğtnl do mu. 
va~ lyetıe ifa. etmekteydi. 

treıClerli aile.sine ve bUWn dostlarına 
en derin tazlyeUerimizt sunar 61Uye 
Allahta.n rahmet dileriz. 

*** 
Basın Blrllği İstanbul Mmtaka.sı 

Reislf ğinden: 
Değerli a.rimdaşmuz Sa.Wıa.ddln 

Enisin bugUn ( dUn) ea.bah ara
mızdan ebedi olarak aynlclığrnı 
gömıeikle mitt.eessiriz. 

Bu vakitsiz ölümle her bakım. 
dan olgun bir mealekdag, vefalı, 
faziletli bir insan. ecaslz, fa.lmt 
caııh ve dikkatli mesaisini yurdun 
en hayalı hizmctJne vakfetmla bir 
vatan QOCUğlı knybet.miş oluyoruz. 

Cen&rıcli yum (bugün) ~ğleye 
dofru Son PO!Jb& idare y...t yanın. 
da.ki evinien kaldmla.rak Teşviki. 
Ye camlsine ve oradan FeriköyU 
m.earlığma götibillecektir. Kendi 
ve basın ailemne taziyelerimizi .su
narken cenaze Wrenlnde bulunma 
vazifelerini birlik azalarımıza ha
tırlatıyoruz. 



CUn:ılıuriyet gazetesi makine mute_ 
b&ıımı Alman Blllmerl, kendilllni f§ln 
den çıkarmıı.sma ::nuğber olarak öl _ 
dQrmek kasdiyle ya.raıama.ktan s sene 
4 ~ 10 gün hapis cezas:rna. çarı>ıla.n 
Mehmet Ali Vanlı, tevldthanede bir 
arama ıııra.stnda üzerinde atyon bulan 
ga.rdlyan Musta!a.ya aöğmüş, bu 8U _ 

çundan dolayı dUn ikinci asliye ceza 
ına.bkeme&lne vcrilml§tir. 

Muhakeme başladığr ınrada elleri 
kelepçeden ıerbest bulunan suçlu bir-

t!enblre, yanmda oturan gardiyan 
Mu.sta.fa.Dm 8Ul'&tma şiddetli btr yum. 
1'U'Jı: indirml.§tl.r. Gardiyanm suratın.. 

dan kanlar aJmıa#a ~aDU§, 8llDıliıı 
korkarak ~ardır. 

Nihayet jandarma ve poliBler ta.ra... 
fmdan güçlükle muhafaza edilen Meh 
met Ali, bu suçwıdan dolayJ cürmü • 
me§hut mahkemeııine ve~ iso de, 
garolyan Muats.fa davaamdan vaz geç 
tifinden muhRkeme sukut etmlı;tfr 

Yeniden dört tane 
yaptırılacak 

• ?ıleriı.um doik.tor geıtlıe.ml Besim 
Ömcrhı bemş.iresi. ve Bursa va.li
l~ıindeıı merhı.ım İrzıcıtin refikası 

&ya.n Naya.u .Mca.lm, • İstanbu.I 
vırremle mik:adele cemiyeti.ne bin 
lira vermlştıir. Bu para ile ibıiır ve. 
r.,m .hast93Dlm sanaıtoır;ıunda Y9-
trnlara.k teda.v.isi temin edilecek
tiT. Hasta, celllij"et ıt:a.r.af:ıından hu. 
lvnacalctır. 

Y&ba.ncı mıınıleketlerdo mfMflr 
Polonya. hUkfimeti lle yine yn.ban. 
cı bir memlekette klnlc.ı ('.ek hü
kanıeti l\1'88mda bir mu~hede im
:caJandı. Bu muahec'kye göre Po
lonya 1Jıc Çek devleti dı~ politika 
baıwnınaaıı bir ;j birliği yapacak. 
lard:ı:r. Bu anlaşmanın bngün kin 
ilnde ettiği lısklı bir mana yok.. 
tQr. Avrupanm mukadderatında 
bugün i~ln zerre kadar tesirli bir 
Iıüviyet sahibi değildir. Anca'k im. 
ıa edildiği 1nm psikolojisi, idrak 
t>eviyesi hakkmdB bfr vesika t~ldl 
etmektedir. Bizim l~in de ehe.mmi
r.etıı olan nokta budur. Çlinkll bu 
·1Vru:MLWn harp sonrasını ıwlayı: 
bfnda hHkilm süren büyük ha.talar
dan birinin z:ımanr geçmiış olma'k~ 
la bcrııbeı idrak edilmiş olma.<11-
dır. Polonya ile Çekya arıuımda 
hnwanan bu yeni mualıedP. şüp
hesiz bUyük harp tlOllra8I orta ve 
!:ark A"\TUpssı politlica'O'llın eelıR
lete, hodgimlı~ kendini idrak et
nı~eye, reel hi'lsinden mahromi
tete delalet ed~n dnmımı iMana 
hatrrlatır. 

~~~~~~~--~~~~------·------
l)lğçr tara:füın veııemıie mnoa.de

ift ceınjyeti, yilz bin litt"a sarl.iıle 
d-Orl mspa.nsea' ;yeıptırtıa.cıaik:tı. Bu 
dhp0;1lı9eI'ler, &;l!k.ta ~en verem 
biıCitel.a.rm.m meydarıe. ÇJ1am:lmasr. 
Dl\ yara~. Bu gibi hastalar, 
mUmıklin old'ıığu kadar tecrit ohı
na.ookUr. 

Büy~k harbi bitjren muahedeler 
.\vrot'Rda. yeni bir siyasi coğrafya 
\Ucude g~tir<li. Bn siyaRi coi;raf
tanm içinde bttyllk dc,·l<?tler; ki\ 
!:l\lc devletler, ~ndint !<ti<:iikl{en 
bilyUk .,ııu:ın '1evletler ,·ardr. 

Hepsinin kendine göre müthiş 
gii.zelikl"'ri oldu. Hii:ıt•ük devl-etie. 
lin büyük ha-talnrı oldu. Eugiiıı 
bu ha.talardan blıbsetmPk i<ıteıml-
1'örliik1eri oldu. Büyiıı;• devletle. 
kendini bilyuk rle\'Jet "ananların 
hatatannı a~rl•~ konuşmak ;;erek. 
tir. Dngüıı yabancı memleketlerde 
llansiyon.er \'aziyetindc ol:ın <lev
letıerıl~ Poloııya ile Çeltcslo\8k
l'a bu hatanm kencli1erine göre 
~i haıJdinJ ~leıliler. 

Polonya mua.heclelerle hudutları
nı te&blt ettikten sonra ya.ptıi5;ı ilk 
i_ş kendini Anupanm en kuvvetli 
~evletl sanmak, büyilk de,·letlcr 
~in bile artı:, mr..ırh, t<lnresi müş 
kıu olan emperya.11:r.nı yolwıa saı>. 
tı. Rliçtit: mevctıdiyetiııe snğı•ulıı. 
"~ 8-01unda. buhına.n lıüyiik ha
ııunu devletlere ınğmeu A rupa. 
~rıı mukıultlerntını idare edecek 
'dre]rtuva.r" idaresinıle ltenıli..,;ni 
~ sa.bibi saydı. Milletler Ccnıi. 
htl ftkrinin ide:ı.line bDe sadakat 
~i:istermelli. Kolonl!er aramak sev
ılıu.-ına. dii.ştU, iitopik \'e roııı:ınti~ 
etgüzcştler arkasına düştü. vanı 

lıasındaJci küçük devletlerin par
!:aianma a.nlarmıh onlarrlan lıissc 
alnıayı, ya~ıaya l5tiraki bir kiya. 
11et farzettJ. 

Ç'elı:t>Slovakyay:ı gelinee, bu ılev. 
let de kend;nı bir tlirlü tlevlet o. 
1ıırak idrnk edemedi. 

Sanki onun dış politlka..<ıı Frau
\ll hariciye ncr.ıre1 in len ba~lrn.,ı
tıa emniyet edf1em ·, Bn zihni
)"ef:fn tabti neticesi olıımk Çeko~lo
''ııkya A \'J'Upsnm sn.rlcn doğru bir 
I:'ransn: \'İ18.yeti manzarası arzct. 
1 i. Pmğ dl\nyayı Pari"i ve Lonclra
nrn gözUyle görmekte ı~rar etil. 

llüyUk ılev etlerin hatalarını 
'keııdJ l<ilı:Uk cfü;c:esine rağmen yii·1.
İle yUz benfm<;.ccli. nüyiik devlet
lerin hatalarmı tnshih Jcin 'üsat-
1ett, pobn<ıiyclleri müsaitti. F .ı. 
~at bn mU.croslmlıiJ• sayılabilecek 
rlevlet ilk lııı.truır:ı cezasını istlklu. 
linı vermekle çekti. 

Çekoslovakya ve onun ~ibi 1.'i\
"ıif< devletlerin harp sonm.<ımdıı 
tut&Mklan bir hnreket tanı var
'11. J:u lıo.reket tar.ıl Anupadaki 
liiii'ük d~vletlerin kendi Mlklal 
unrlannı tolaıil ederek birlik ''ii. 

Cl?ıle getirmeleri idi. 'Bu birlik vü
"ıtiliı. gelseydi Polonya ile Çekos. 
lovalty:ı. ve diğ~ küı;lik devletler 
lıüyülc devletlerin süratle ınnnena 
~"t\pınala.rma imkan bıralm1azlat' ve 
hu:!Unl<ü harı, facia.c;ı dn böyln el
lerini lwUarını s:ılfay~rnl dlinyayı 
~armazdı. 

Polonyaum h:ı.ynli görilşleri. Çe
ltoslova.kyanm tabi Lir ıxılitika 
takip etmesi ,.e Anupanm l<iiçiik 
rt~vletleriııin de bu politılmlnrın 
haricinde bir görü~ ~mhip fllı>nıa. 
tnalan harp sonm'lmm kli~ltk ele\'• 
letJeri tarafıml:tn a;Hlmı~ bli~·iil! 
lıatasr idi. 

Bu hatayı ancak harbin llçiiucii 
' lı tamamlanırl{en, ild ıle,Iet ya. 
hancı bir memlekette otunmıyıı. 
ha la<lıktıın senelerce "'Onro lclriık 

clehiliyorla.r. 
Tem<Jnni edelim ld bu :ınl~nıa 

'' n1ra milletleri nm.-.mda bk zilı
t ~,·et deği"me.c:tnin, bir hakilnıl i 
•,irmü'" olmımm al'>w.l'ti ohun! 

SADRI ERTEM 

iki kızı öldüren 
adam 

Temyiz 30 sene hapis 
cezasını az buldu 

Bir mUddet evvel, Fatihte, Hacı 

Üveyis mahallesiı.de, nişa.nlıar 15 ya_ 
şmda Hayrünni.sfanm, kendisin.in evli 
olma.smı öğrenir öğ'renmez nlşanı boz 
masnıa k·za.rak bir gece 3aruoş bir 
halde, evine gelip hem kendlıılni, hem 
de arkadaşı 14 yo.§ında ŞUkraru t&

banca ile vurup ôldUren Beyoğlu mer 
kezi sa.bık poliıılerinden Ali Rıza öz_ 
demir, birLıc' eğ:ır ceza mahkemesin
ce 30 sene mUddetla hapis ceza.:ıma 
çarpılmıştı. 

Ancak, t1!myiz mahkemesi, katil 
hakkındaki cezayı az görerek, mez . 
1dlr karan aleyhine olarak bozmuş_ 
tur. Bunun Uzerine Ali Rızanm mu_ 
hakemesinc dUn, birinci ağır cezada 
yeniden bıı.şlanmıştır. 

Temyiz, karan Uç noktadan boz. 
maktadrr. mrlnclsi, Ali Rızanın Hay_ 
rünnisayı taammUden öldUrdUğUne 
dair delillerin ııayılmnmaın, birden 
fazla adam öldUrdUğüntln nazara a_ 
lmınama.sı ve Hayrtlnnisanm babaı~ı 
terllkÇi Hayrettin katilin yalnız tec_ 
ziyeslni istediği halde kcndlslne bin 
Ura da ölüm tazminatı \•erilmiş olma. 
eıdır. 

Müddeiumumi muavini nakz kara_ 
rma uymuş, Hııyrünnlsanm 

Hayrettin de: 
babası 

- Ben p;.ırnyı ne yapacağım. Ceza. 
smı istiyorum. Tenıylz kararma. uyul 
masmı isterim, demiştir. 

Katil de uyulmasını taleb etmiş ve 
mahkeme bu hwrustaki kararını bil _ 
dirmek Uzere başka bir gUnc bırakıl
mıştır. 

İstanbul mezarlıkları
nın ıslahı 

Şehrimizdeki mezarlıkların modem 
bir tarzda inşa edilmesi i§l etra.fında 
fen müşaviri bir rapor hazırlamakta
dır, Bu rapora göre; bunlarm modern 
bir tarzda lnşasın:\ belediyenin verdi
ği tah~sat kAfi gelmemektedir. 

Belediye müfettişleri
nin çalışma programı 
Belediyenin yeni teftiş heyeti be.&ı. 

kanı Necati Çiller, teftiş heyeti için 
bir çalışma programı hazırlamakta_ 

dır. Kadroya yeniden dört mUfettiş 

daha alınacaktır. 

lkinci cihan harbi, kağıt üzorilıe 
ya.yılan bir yağ l~ gibi her gün 
istila sah.asımı genişletmektedir ve 
bu ha.I1biu menşe.ine göre pe'k. uzak 
Ea.lıyan yerııelere lmda.r umnıyor. 
1914 brbi.niın yetıl~emediği Bir
manya. gibi uzak doğu üLk.el.erini 
de tahrıp dairesi i<;lne alıyor. 

Birma.nya = Burma, ikl:imi, örf 
ve adeti, bize gurip gelen mevzii 
hir çok lıallerile tab:e.tın cidden 
görülnıeğe değeıı güzel bir köşesi
dir. Son zamanlarda harp bülten
lerlni cıik.urlten veya ra.clyo neŞriya. 
tmd 0 :isim lçrl gc~,en mücadele mey 
kileri a.rasmda B'rnuuıym:ım ~i
na<>r bulunduğum şcltlr ve manatı
kiie mümısebettar ve yirmi küsur 
.senelik nisyan s'is1eri altından ma
zinin o bir dah:ı. u~.şrl.ma.~ im.kin
ı;;z olan demleıiıı acı ve t.atlı ha
tıralarını, gülen ve;ı.ıa ağlayan ve 
fakat yine tatJıı bir iz bırakım an
larını, hadiselerini, mUphem.ıleşmi.'> 
çehreleıi::ıi görti: orum. Rangun, 
Taytmiyo, Prom, Mektila Kala.v, 
Avngyarı, Tavungci şehir ve kasa
baları trravadinin o, !stanbul bo
ğazı kadar geniş nehrin sahillerin
deki orijinal tabiat ve insan ~er
lerinin güoolliklcri: sin<ım.a şerı
dinde SC)Tedilir gibi hayalimde 
teacsQlım ediyor. 
Yetişkin gençlik çagınm mace

ra seven (16) aylık bir ıpüdde-tin
de orijinal güzellikler muhtevası 

::::============= Birma.nyarun muhtelif §ehir ve ka

Altın fiyatı 

::>uıı bili altmm fi)'alb 33 Ura idi. 

sabıılarmcta.ki knmp·lardR diğer 
Nr k:ır. doltfor ve ec:ı:acr ııtıkadal". 
larım gibi ben ae ('SIT kaırdeşlcri. 

PeraKenueciler 
zam istiyorlar 

Fiyat mürakabe komisyonu 
vaziyeti Defterdarlığa sordu 

Fiyat mura.ka.be komisyonu, dün 
~ ·vakte kadar süren bir içtima 
a:ktctm.iştir. İçtimada muhtelit jıh. 
tmtar vakalan üzerinde görüşülmüş 
tül". Bu araea bazı perakendeci • 
ler, komisyona müracaat ede.rek 
\"el'giler.:ne ypılan son zamla?' do. 
1.s:fı.sile perc\kend~ kM- hadleri
nin arlmlmasınt :leteıırtişlerdir. Bu 
dil eık yersiz görülmekle beraıber 
bi.:ı· d.efa da. defterda.rlrkta.n sıorul
mnsma karar ver.i.Lmiştir, 

Bu sene katran
lanacak yollar 

Geçen sene inşa edilen yolların kat 
ranlanması ışı cvv'Clki gtin 70 bin 11. 
raya. ihale edilmişti. İhale edilen yoL 
lar fUlllardtr: 

Bakırliöy kazasında: 

Bakrrköy Gençler, Y~ilköy Ha.va, 
Eytam, M.Uhendis Zlya, Hareket Or. 
dusu, İrfanlye, Hat boyu. 

}leyoğ-la kazwunda: 

Kasımpaşa - Halrcxoğlu, Pangaıtı 

dan Dola.pdereye inen yolun mUt:eba 
kl ktsmI, MccidiyeköyU • Çarşr, Abl 
dei Hürriyet caddesi, bu caddenin te. 
madi.si olan Bozkurt caddPsl. 

neı,ıırta.ş kazaamda: 
Yoruldum yokuşu, NUzlletlye, Taş 

kışla., Dolma.bahçe. 
Üsküdar ka.m~mda: 
Kava.k iskele.si caddesi, Çe~el kc. 

bir caddesL 
Kadıköy kazaaında: 

TUtUncü Mehmet efendi, Hü.<ieylr. 
Bey, tıert, Çamlıca, Acı Badem cad. 
deleri. 

l!lmlnönli kaza.ıımda: 
Ha.rlkzedeler, Genç TUrk, Yeııtıtu. 

ıumba, Aksara.y, Ağ'Q yoku§U, 
Fatih laı.7.ruımdn : 
Şehit Kubll!ly, Dolap, Aşıklar, l{tı. . 

mu p., Mutemet Mehmet, Halıc1-

lar, Ocaklı, Yedikule hasta.hane, Tel. 
siz yolları. 

Bulgaris\:andan getirilecek 
kömürler 

Blı- mU.ddet evvel yakacak ofisi 
namına Bıılgıa.risbma ı:rİq>ariş edi
len 25 bi-n ton ma.ngal kömürU, U. 
fta.l'et ofisine d~vrolumnuştur. 

Limanda 
Pusula düzeltme merkezi 

kuruluyor 

l..inınnunrzıda bir pusla tashih 
mr.r.k.ezi kuru.lacaJchr. Ş:imdiye ika
dat' bö:Y'le bi.r tteY yWttu. Halbuki 
vapur ve motörkıin pu.slalan, 
oı.11htelif sebeplerle damına inhiraf 
t.b'ııektedir. Bu vazi_.veUe kalan 
kHphnla.r, .Jrend'.i. bıildiklerlıı~ göre 
f'l\ ıla 1arını: ayar ediyorlardı. Mm. 
ta!ı a liına.n reisl'ği ilik defa olarak 
oö;rle bir menk~ lüzumu.na :ka.rü 
olmuş ve l.imaın fen heyetini mer
kc; in aranmasına memur e~tir. 
Bu nokta, Heybeli..'lda ile Suadiye 
ko;;u arasında boJlunmuştur. Ş!Jn. 

dilik hu nokta.ya bir ı;amandıra 
rnıımuştur. Liman reisi Tevfik Ta.
la~ er, dün., mahalline giderek vazi
!'eti kootrol etmiştir. 

iki liman memuru 
tevkif edildi 

Limn.n riy--..seU ~url9.r1ndan 
Te\'fik Alpa:rsla.nla mu:amelAt me. 
rnıırhrmd:m Racilıi son mem.nui
yr. t kararma nı.'uha.M.f olarak slltı 

mc.törün Bulga..~starun Buııgnz li
mnnına scfB" etmelerine müsaade 
ı·emıck suçuyla verildikleri 2 ntı
maralı milli konınms mahkeme

' ince dün tev'kif o1uınmuşlardır. 
--<>----- --

Hamamdan sabun 
çaltt.n müşteri 

Gı:ılııtada Necatibey caddesinde otu 
ran Mehmd adında blı:fal, evvelki ge. 
ceı ôrücWer hamamma gitmtı ve tam 
40 kllo sa.bunu çalrp, olbiseslnln muh
tt>llf cepıertne, koynuna, paçalarmt\ 
SQkarak çtklp gitmek istıeınlştir. 

Ancak, Mehmedln gelıliğl.nden daha 
:ıL~man bir halde çrkması hnrnamcı:la
nn nazarı: dikkatlnl cell>E'derek ken.. 
dlsini araDUŞlar ve sabunları meydıı... 
Dil. çıkarmışlaroır. 

Bundan sonra polise teslim ednen 
açıkgöz hırsızm üzerinde ayrıca 5 gt

ram eroin de bulunmuş, ad!fyeye veril 
~. 

i~~ Bir Türk Subayının 
~ 

~ Bir, nanya Hatıraları ~~ 
~ . ~ 
~~ Yazan : lıbak laller ~ ı o;"",.,~".l<t~ 

Küt'ül • Emare'de e.aret - Şeyh Said'in eair kampı -
Basradan Bombay, Kalküta, Hindistan ve Birmanyaya _ 
Rahat fakat tehlikeli bir yolculuk - Bombayın de. 

nizden görüniifü 

mizin sthhl vazifelerini deruhte e· 
derek, seıJboot memur sıfatil~ ica· 
bma görıe ~rden şchire gidebi
len müsaadeli bir nevi seyıı.h.aıtJer 
devresi geçirdim, 

Bu muka.ddıer maceıraya Klit.ül 
Em8JJC'den çekilen Irak ordumu
"Un bir sılıhl.:ye bölUğUnUn Otele 
sahll:in.de Azimye devresindekıi e
~ret tarihi oısıı gUnUnden ba.şla
mı.g ibttlıunuyordum. 

Beliki buıgÜllı'kli muharebe ta.rzla
rma yaikm delhşeUer a.rze~n saf
hal:ı.rla Kilt-ül Ema.re'nin afakı 
kaplay.uı a~ ve dumanla. kıın~tk 
gök gürlilbUJlerini andıran fa.sıla
f:iZ, :kul".k tmnalnyan gUmbiırtUlc
tile dolu hftt•rasmd:ı...-ı sonra Diclc
n.ln hulamksuları kenarında 24 saat 
lik bir istira.lıat devresini mütea
kip ansızm dUşman süvarisi tar::ı.
fınclım sa.rrlıamk ~r düşmliştük. 

12 gün kadar yine Dicle sahlldn
de cenuba doğru. Şeyh Salt üsera 
loplantrsında toT. topralt kinde pek 
acı mabnımiyctlerc ma.ruz kalrlrk-
tan '!Onra nelür vapmile Ba8rada 

bı!3ka bil:- kampa sevk.edildik. 
Ni.sbeten d~ ve hurma or

manlan içinde kurulmuş olan bu 
çadırlı ka.ra.rg&h.ta da kabili ta
hemmüıl on günlılik bi:r zaman çile 
doldurduk. Nihayet gelen Mı- e
mirle Bombay ve Ka.lltftta ~uy
la Hind:ist..andan g.cc;iırllerek Bır
ın.anya.ya sevl<edrlı'l eceğimiz an hışıl· 
dr. Mart ortalarında Bru:ıra harı
cinde bir jsJteleden (ınlefanta) is
mindeki biiyük ve güzel vapurn 
bin dirildik, 

Güzel servisli vtiCU:tça istira.ha
tlınizi temin eden !kam.aralarda 
yerlerimiz~ aldrktan sonra madde
ten sükfuın kaV'i.'}tlllLS isek dıe kal
bimiz ve fikrl:ır.lz geride, mı.::kad
cleratm meçhulatı içerisinde ka
lan vat.un ve alle ~dnruzm. ah
valile elem dolu, her an nereden 
«ılftT!!T elli olma.yan gfi.h ümit ve
ren, gah kasvet artıran haberler
le do"u günler ı:-eçırımeğe bnş~a
d;k. 

Bal'!radarı (Hilrmilz) boğfl.zma 
kadar alelade bir se~irden sonra 

Bir doktor ''aşk'' iı;in: 
- Möshilie tedali edilmesi Ja. 

~m gelen bir hastalıktır l 
Demişti. Bir kimya.gerin de göz 

ya~ı için: 
- Bütün dünya edebiyatını doJ. 

dUJ'Rn, \l'itünde ciltlerle eserler 
yazılan gözya~mr., ~tahlil ettim.. 
l\leğer bu, biraz su ve biraz da 
tuzdan ths.ret bir Şeymiş! 

Sözlerini SÖylemi,ti. 
Dünyadaki her Şeyin, her 1m,,_ 

vetli ve ~:1. hamlenin zenbereğinl 
iyi inceleyiniz, içindD aşkın yerl~
üğlni giSrtı.rsünüz. 

o, glh btr kahraman elde kılıç, 
gi.lı k:ayıınk blr başta ışık olur. 
Baz.an keşiflerin röyssı, çok bre 
de başıanşlarm manemığıdıT. 

Kızgın çöl, donuıu~ deniz, ;yol
suE dağ, yalçm t.epe, öltinıle. ate,. 
le, tehlike ve kısasla. dola U!:unım 
karıJısında dlllm1\yaıı, irkilmeyen 
iman kuvveti a,ktı:r. 

Fakat, "aşk"' da mağrur kartal. 
Jann ruhu sezı1ir. NMıl kartalla.r, 
kendilerini derin boRlukla.ra fala. 
tırlar sığ kıyı]arda dola.şma:r:lar ve 
alçak ~ erle."de yuva yapma.zla.nıa 
"aşk., da. .kü~ttk yaradılışlı mah
Jfı'klara inmez. 

''Deha., ~ tarihi, lnl'anhğrıı hA
ln:a.<ıını kııma.ştrran bir nur diye 
tanınz, llehıı.nm cevheri de ancak 
e..sk pota.~aa erir. &.<ska hiç bir 

)Qlp, onu eritecek ıate!iin Jirıına da ... 
ya.nma:r:. Fatihleri uykusuz bırakan 
o, uyku.su'ıluğu kesiflerle bezeyen 
o, so1gun alrnları hSdl'I taelarlfe 
• üsleyen odur 

Fa'kat. ZS\'alJt !lt·hin -bütün bii. 
yüklüğilne, öl!,!ülmez clerinliğtnı• 

mğmcn-gruip bir taıi~:ı::liği \ar. 
{'ok kere ondan bahsedenler, onıı 
hiç tanınııyanla.r ve tanm1aıarm:ı 

<!a imkan olınaya.nlardır. 
Na}'7en Tevfik. bir ;-iirin<le· 

"Aşkın J-eytasım ~iirdünsc söy!",, 
"(dUecnun,, dan duyup "" rin.yet 

etme!,. 
der. Her bahar, danmrla.rmdakl 
kanoı JSmdrğmı do.yan, kendfni 
afjık sanır. Bu bir saman :ıılevidlr. 
Parlayıp sönmesi bir olur. 

Biıı yıı.ıı.arrlağla bir nınltn :ı.m
ı-mda. ne 1a:.dar benzerlik~ yakm
bk \'arsa, ge~ek bir aşl( da, bu 
hsvaJamnaJars. o luwl:lr ben~. 
We~h~r he'khrıln müo:ıhille tedavi. 

ı.ine kalkıştığı a,k, işte bu tttTlü 
!'İnir bomklukla.rmdan !1ayılnbiftl'. 

Gözyn.şrna gelince, !dmyaı;er, ga.. 
lib:ı. kendi döktükleıinln hmciy!e 
böyle söyffiyor. Kadri billnmemi<1, 
mbUminl L~ka:rpinlcrln t-Ozl:annda 
çıaınttrlanmış ~özyss'ls.rmm Jmldb. 
ten biraz su De bir parça tozdan 
ba~ka hf( bir değeri yokhır. 

Hakin Süha Gezgin 

~~I 
Ahmet Haşim 

mezar 
ve 

D ostumuz Fikret Adil, Şair Ah-
met Haşl.min mezar ~ 

hA.l!l yapıımaci.ığıııdan şikAyet eden 
yazrsmda, merhumun bazı hususi. 
yetlerinl belirten frkraJ.ar da anlatı
yor. H'.er~yden önce Haşl.mln, çok 
yemeğ"i seven bir adam olma.s:ı:ndan 
bahsediyor. Hakiki sana tk&.rtanmtz 
arasında • birkaç ileri gelen şa1rL 

mlz mUste:ma _ Haşim kadar i~tahı 
yermde adama seyrek rasUanmış

tır desek yeridir. 

şekerleri h&tırıatıyol', ve gld1p OJL 

le.rı: yalamak,,. yalamak istiyonmı, 

aıyormUf. 

Geceleri rüyasına, pilAv dağları 

giriyormuş.. 

Her ne hal ise" çe,,m ve lezzet 
namına ne varsa tatnıııı ve bu yolda 
bir mUddet kendine zulum <ı'tm.1§ bir 
insan ama, vereceğini de vermiıı •. 
Bugtın edebiyatımızda en gll.Ze:1 tab. 
lolarm caıılanmB.!ml andmm o harL 
kulA.de renk -.e a.henk dolu §ltıierl

nt, şeref mevkilnde görüyoruz. 
Bu b&kımdan mezar taşmm llAlA 

yapılmadığma Uzillenlerle karşıla~
yoruz, Fa.ka.tı mezar taşı, yahut muh 
te§tml bir mezar yapılıp da ne ola. 
cak? Onu en basit bir ııd:yaret aııa. 
nesiyle otsun, gidip ziyaret etmedDı: 
ten 80ll1'a.. Haşimln mez&rmJD. tam 
kendine 1Ay1k, itlna ve ihtıp.mla ya. 
pıtma.m:, o mezarı: zaman zaman lı&r 
d08tluk ve saygı: kAbeei haline ge. 
tlrmedlkçe bir ktymet ifade etim.ez. 

HiKMET MUNlR 

Fakat zave.llı Haşhnln o bitmek 
tükenmek bilmeyen iştahıdır ki, ö. 
lUmllnU çabukl.a.ştxrdr. Cenazesinde 
ben de bulımmu:ıtum. Eyüpteki ls. 
kele kahvesinde, merhum Abdülhak 
HA.rnid de hazır olduğu halde, ka. 
labalık blr .sevenler kafilesi, onu 
bek1er dururken, her kafadan bir 
ses çıkıyor, her yUrekten bir "ah., 
tşitwyoıdu. İşitilen ahların her biri 
bir başka teessUrUn ifadesi ise de ö
lümllne dair ileri sürülen mUtaıea.. 
Ja.r aşa~ yukarı: binit, doktorların 

kendiııine menettiği ~klerl ye. 
diğini söylüyorlardı. Meseı.a., ötilmtı:n İ§ bulma yurdunun 
den bir gece evvel "zeytin yağlı dol. faaliyeti 
ma,, yemiş. .l!lmln.OnU hıı.lkevinln kıınmlf cıidu-

FUı:reUn anlattığına göre Ha.~, ğu İ§ bub:n& yurdu, şimdi,.e kadal' 87 
yabnakta olduğu Alman hastahane- kiflye i§ bulmuştur. Te§kil9.t ıtant,ıe 
sinin penceresinden görtllen yağlı e4lleoektir. 
boya bir ev tçin: 

- Bu boya, bana, Ustlcri cUAlI 

inci tarlalaxile a.nmn (Bahreyn) 
aclalau ya.nmda stop ettik. Çünkü 
Basra körfezi dışında Bombrura 
kadar olaın denizlerde, o zamankı 
müttefikimiz Almanların denlza.l. 
hla.rı görilldüğünden ve o tarihte 
daha yeni teıeeasüs eden deniz ka. 
fileleıi teŞkili ~ blır intizar dev 
resi geçirmeğe medbur olduk. 

Bu müddet zarfın.da izzeti nef. 
~imize mülayim davranan, bize 
oldukça nazik muamele eden İn
giliz b3hri;ye zabit.'lerindeo. bazıla. 
rr bi7.im (birdirbir) ve (uzun eşek) 
oyunla.rmuza. benzer şeylerle gU. 
verte üzerinde çizilen bazı daire
lere halattan simitleri Jisaıbet ot
tlrmek gibi diıkk.:ıt ve mümarese 
artıran gUverte o}"unkı.rı göstere. 
rek vakit geçi:l"l'nem'İ.ıe yardım e. 
diyorlardr. 

Burada. bir gÜJ1 tcvakkuflan son 
rn teşekkül eden den.iz kafi: osıle, 
ctra.hmızda. avizo ve muhripler ol
dı:ğu ıhalde, be5. on vapur bir a
ıada on gün yolculuk ettik, Ara 1 
sıra al3.rm tecrü!Jelerle geceleri 1 
de uykudan kaldmlrp fi ikalara 
taksim edilmek suretile talinılcr 
yaptırılıyordu. Nihayt Bomba.ya 
vasıl olduk, 

Buray:ı vusulümiiz.den iki saat 
evvel bir Alman tab te bnhirl he
men liman o..ğz-nda b'i.r İngiliz va
purunu \Y.i.brmm olduğunu öğren
cfıik. Ve filhnkikat gayritabii bu
lanık d .. nfa yiizUnde bu batışın 
nrorı yüruyordu. 

(Deı·am1 var J) 

Çocuk bakımevinin 
yıl dönümü 

Galata nahi~l Çocuk Esirgeme 

Kurumtınun ~ıxuıı oldağn QOCak b& • 
lamevin.ln kurultt!1UDU1l ~dllınttmil 
münasebetiyle dün blr topla!ltı yapx1-
m~ş1.Ir. Toplantıda şehrlmiztıı tanm _ 
mt§ klmselerl hazır bulunmU§, kendL 
!erine yurdun faaliyeti etra.fmda !za
:N.t verUınlftlr. 

1 
25 yll evvelki Vaktt J 
--

ız Hazlraıı 91-1 

Almanlar Parise doğru 
ilerliyor 

Garp cephesinde bir kaç gü:Ddür 
devam eden sUkillı iki gündll.r tekrar 
§iddetıi bir faaliyete d6mı:ıilf ve Al 
man muvaffaklyetlerine yenileri ilA\·e 
edilmiştir. 

OnMA 1 Cumartesi 

~ Haziran ı ~ Hadn.ıı 

O. evvel: zs C. tn""Vel: 29 
Bıur: ~ llrm·• 89 

Valdtlcı vasao EzaDl \oaaat! E'Z.llni 

Oüneşlıı 
t,'27 8.47 4.21 8.41 

do~ı ı 

Öğle 12.18 4.M ıs.ıs 4.S8 
lkindl 16.14 8.M 18.14 8.M 
Akşam 19.40 12.00 19.41 H.to 
Yatsı ·n.-t2 ~ırJ ıus .. 
tmsalt ı.ıı '·" '·" ... 
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: <le açrla!l yolda. a.rka.da§ları da yü. - !şte .• 

Diye bağırdı. 
Zende de: 

- Hey Kadar 
v z buradayız,. 

Aynı dakikada rüdüler ve Kem!}er tarafmdan ha
zırlawp ~.ıya. diicı,..n r.lltlrnn doğut"

nıerhaba bak duğu so;:::.ıkluk Lir p.nda. gid~riı:di. 
·' 1 Bu :ı.r..ı.d~ Ke-lr.ımen artık hare -

Diye feryat etti •. 
S1mon, Kadar için bir hama~ 

tuttu ve bütün gurup ağır ağır 
ilerliyen va~onun yanında yürii_ 
meğe ba,ş1adı. Tren durunca 
Kadar in.di ve bütün gurupun 
orta<>ında kaldı. evvela sanki dil 
leri tutu!muş gibi hepsi bivbirle
rin! süzdüler, nihayet yine Ka
da:- bu sessizliği bozdu: 

- l\Ierhab::ı. ar1mdaşlar, dedi. 
Sesin.de g-üçlükle hissolunabilir 

bir aooınillk ve halinde kelirnele_ 
r i arıyormuş gibi bir hal vardı .. 
".levam etti: 

- Ad~t.a bir heyetin beni kar· 
-:.riamağa gelmiş oldu~u görii-
\'orum ... benim için ibl! kadar zah. 
'nete katlanmrş olmanız hakika
ten büyük bir nezaket eseri, cid . 
den böyle bir istikbali beklemi· 
\'Ordum, 

Ve sağ elindeki eldiveni va.Ya.'7 
vavaş çıkardı. Bu sırada artrk 
tahammülü kaJ.mıyan Kelemen i
leriye atıldı: 

- Hoş geldin Kadar.. dedi 
Na.srl beni ta.mdın mı.. ben Ke 
lemen.. seni karşılamak için hep 
birden geldik ve hepimiz seni ara
mu.da gördüğümüz İçin mes'u.. 
duz. 

kete> g~ek zwı.anuım gelm;ş ol
duğunu ta.1!.d.ir etmişti. Doğruca 
Kada.r'a ilerledi ve dıaha aşina da. 
h'\ dost bir tavırla: 

--Bütün bunlar çok güzel ama, 
Jelli, y:ıptığuuz uzun yolculuktan 
sonra bugan için kafi o1 duğunu 
zannediyorum. Size Ri<; otelind.ekl 
oda.larmızt baz.ırhitım. !1imdi der
h:.ıl sizden ayrılmamız doğru olur. 
İçimizden birimiz ya.rdnn için sizE. 
refaka.t etsi.n .. 

- Evet.. Çok iyi olur, esasen 
çok vcrıı;unum .. 
Dıye Maılım Kadar da bu fikre 

iştirak etti. 
Ya evvelce mt".ktuplaştrkları için 

yahut da Kelemen'in gözlerinde. 
ki man:ıyr olruduğu ic:'in olacak ki 
Kadar derhal ~u sözlerle :ınıısu. 

nu ifade etti: 
- Otomobilim.iz var. sizi ne di. 

y~ Z?..l>mete sokalım .. Fakat Kelc
men sen bize refakat etmek neza
ketini göstet'i.rsrn bunu reddetme. 
yfa.. Haydi gidelim .. 

Ve hep beraber çıkış kapıeın:ı 
doğnı yiirüdüler .. Salondan çıkar
larken ham&llar da esyalarlR g~l
mişleıv'..i. Bütün e51y1ları iki do. 
Jıı.plı b::ı.vul ve büyük küçük altı 
valizde-n iıberettl. 

K::-da:r e,waJan eıtomobile yer
Jestlrirken mad:ım Kadar bir tak. 

VAKiT ıı-8-19'2 
fC:& ·-

Telrinlağlı Hüseyin Ha- , .. ,_ __________________ 1!
6
iDiD"---:-:. 

beş Kasımla güreşecek 
Bu pazar gUnü Şehzadebaşmda SU. 

leymaniye kulUbUnde profesyonel gü. 
reşçiler arasında milsabakalar yapıla 
caktır. Bu güreşlere Habeş Kasım da 
iştirak edecektir. Kasrm diyor ki: 

''Ttlrkiyeyc geleli birkaç gUreş ye.p 
tımsa da yabancı idim. Bir senedir 
Türk vatıındaşt ol<luro vo serbest ı;ü. 
reıJ !Uman ca:.> orum. 

Bu pazar saıı.t :kid~ SUleynıanij~ 

kulilbUnde Türkiye baş pehlivanı Te. 
kirdağh Hllseyln ile ycniı,ıin<:eye ka. 

1 
dar glireşeceğim ... 

Usküdar Halkevinde 
konferans 

Üsklldıır Halkevlnden: 
14.6.042 Pazar gUnU saat 17 de cvL 

mizin Doğancılardaki salonunda. Pe_ 
yami Safa ıara.fmdan (Roınanda.n ne 
anlıyoruz?) mevzuu tızerlnde bir kon
ferans verilecektir. 

Herkes geıebillr. 

,-Bugünkü rady~_J 
7,30 l'ro;;ram 7,33 Ka~ prog. 

ram Pi. 7,45 :ı;:ı=ıs 8,00 Senfur.llt per 
çalar Pl. 8,15--8,30 Evin saati 12,30 
Progre.m 12,33 TilrkUler 12,45 ajans 
13,00-13,30 Karışık makamlardan 
şarkrlar. 18,00 Program 18,03 Frunl 
Myeti 18,40 hafif parçalar Pl. 19,00 
Konuşma. 19,15 Pie.no ile caz parçala. 
n H. lfJ,3J Haberler 19,45 "la.sik 
TUrk mUZıgi Programı 20,15 Radyo 
gazetesi 20,4!5 Sc.z eserleri 21,00 Zira.. 
at takvimi 21,10 Temsil 22,00 Radyo 
salon orkestrMr 22,30 Haberler 22,45 
• 22,50 yarınki program ve kapanış. 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden. 

KABVE ve ÇAY 
Kanunu hükümlerine göre: 

1 - Çayda hulunan vasıfları taşımayan ve memleket dahilinde yetişen bazı 
otları şekilce çaya benzetmek için işlemek, kurutmak, ve bu suretle vücude getiril. 
miş t ... klid çayın ticaretini yapmak, satmak kasdile taşımak, saklamak, bilerek sa
trn almak veya kabul etmek, 

2 - Nohut, arpa ve ~msali yabancı maddelerle karıştırılmış kahvenin ve yaban. 
cı her hangi bir nebatla harman edilerek vücude getirilmiş çayın hali1e veya pişiri. 
1erek satılması veya satdıfia çıkarılması kaçakçılıktır. 

Bu kaçakçılığı yapanlardan kaçak maddeler müsadere olunmakla beraber 
karııık kahvenin her bir kilo veya küsurundan 10 ve karışık çaylarla çaya ben
zetilmiş nebatların kilosu veya küsuru için 20 lira ağır para cezası alınır. Maddeler, 
kaçakçının veya kaçakçılıkda birleşmiş olan kimselerin elinden çıkmış olması dola.. 
yısiyle müsadere olunamazsa ayni ceza iki kat olarak alınır. 

Keyfiyet Kahve ve çay satıcılarının ve pişirici olan 
Pastahane, Kahvehane ve emsali müessese sahiplerinin 
na ehemmiyetle vaz olunur. 

Otel, Gazino, 
dikkat nazarr 

~~~-- ----=-------.a.-::~-----..,..-~---ı 
istanbul Levazım Amirliğinden verilen ~ 

askeri kıtaat ilanları f , ________ .,.. _______________________ _...., ................ ca.-==-------------------ı 
A§a.ğıcla miktarları yazrlı samanlar kapalı zarfla. eksiltmeye konmuştur. İhaleleri hızalarında yazılı gün 

"Ve saatlerde Kırklarelinde askeri satmalma komisyonunda yapıla<:akbr. Tal.iplerin veslkalarile teklif mektuplarını 
·hale saatiennden bır saat evvel komisyona vermeleri. Şartnameıerı Ankara, 1.stanbul Lv. Amirlikleri ve Çor .. 
ıu <:..;hle.l ,ı, .... twalrn.ı. kol.ll.ı..o.)IOr.JG.L·.wdada görUliir. 

Döküm 
Tut.an TemJnatı 

lp baly&h ... Tel balyalı 
Tutan Teminatı' Tutan Temirutlı ihale gt1D we 

Lira Lira Lira Lira IJra Lira saa.tl 
83,875 6290,62 87,230 6:542,25 22/6/942 10 - Hakikaten diye 7...ende tas· 

diık etti. Hoş geldin Kadar.. se
ni cidden takdir ediyor, ve seni 
a.ramızda gömıekten revk duyu 

c::ive atladr .. Keılemen de hazır va f.-------------•ı 

Hiktan 
Ton 
1342 
389 
261 

67,100 
19,450 
13,350 

5032,50 
1458,715 
1001,25 

24,312,50 1823,44 25,285 1906.38 .. .. " 
15 

VOTUZ 

Ve böyle söyliverek elini meş
hur mimara uzattı. 

Ve hepsi ıınra ile Kadarın san_ 
d ken<lisini müdafaa etmek için 
..,.ibi ileriye uzatmış olduğu sağ' 
..,, ini sıra ile sıktılar Bu küçük 
11erasim bittikten sonra Kadar 
küçük gurupa döndü: 

- Beni mazur ~rün, dedi. 
"f\:anmt trenden indirmek için 
;rardım etmeliyim. 

Bu bir daki'kab:k duraklama 
"aydalı olmuştu Bir Peşteli gö· 
-~ü bu lahzada karşısrr.dakini tar
«:ı bilirdi. • 

Bu lahzada hepsi Kadarın çok 
·1üyük içlerinden 1'erlıangi birin. 
den çok daha büyük olduğunu 
hissetmişlerdi. Kadarın geniı;; 
omuzları, kabarık göğsü, yanık 
ve sert bir çehresi vardı . Bu 
haliyle Kadar bir Macardan zi-
1.:adc ha;kikl bir lng'ilize benzi. 
vordu 

Fakat tam busırada gözlerinin 
önüne yeni bir manzara serpil· 
mişti madam Kadar vagonun 
son basamağından yere iniyor
du. 

Üzerinde ~ok güzel bir gri kos
tüm, elinde gri bir çanta, gri el. 
crvenl('r, başında aym renkte gü
zel bir şapka val'dJ. Fevkal.9.de &\· 

d~ ve şı:'.k giyi.nınişti. Ve ~tun bu 
gri renkler içinde siyah gözleri 
her zama.nikinde-n da.ha fazla pa
rıldıyordu. 

Kadar !k:üçilk grııpu işaret ede
rek: 

- Bunla-r hep eski lise a.tlkadaş
lanrn.. 

Dedi. Fakat lcimse Kadarın ka
m: ile macarea kon~hığunu fark. 
et.mcıınişti. Nihayet Kemper iler
ledi ve evveldo.n haz:ı:rladığr ve iik'. 
muallim arkada.şmm yardım.iyle 
güçlilldle öğrendiği. .iıngilizce sözle. 
ri .srralama..,~ 00..!:la.dı: 

- :.radam memleketimize hoş 
ge!din;'.z, bum.da güzel günler ge
çirmen.izi... 

Fak::ıt devam edemedi, çünkü 
Madam Kadar SÖ1JÜı11Ü kesmi.i ve 
güzel b:X mııc.-ırca. ile: 

- lng.ilface kon~mak za.hme
<inden kurtuhm Mösyö.. .Macarca 
söylerseniz daha memnuın ()lunım, 
<imkıi ben de Ma<:anm .. 
- Dedi. İşte bu hiç birinin bek
iemediği fevka..liı.dıe bir sürprizd.:.. 
Kemper t>.'..rden o kadar hayrete 
rlüşm!L<rt.ü ki evvelden hazırladığı 
nutkunu unuttu ve ağzı açı:k bak
mağa başladı. Ayru hayret. diğer
lerine de .:ıimyı-t etmiş ve artık 
l!ihe hıltan bir hal almrştı.. Bu 
vaziyet billıMSa Madam Kaclann 
fe •'.kııJM.e hoşuna gitti ve bütün 
:rorr;'.lnluğ.ınıı, otuz sa.at ik yolc..u
Iuğur tütün 38.?'Smtılarına, pisli!!:. 
!erine rağmen içten gelen bir kah
kaha ile güldü: 

- Nastl bunu hiç beklemiyor
dunuz, de?'il mi? dedi .. Evet ben 
de Mtı.<'!1.rım. 
Evvel~ kendlni top.Iayan Simon 

oldu.. 
- Obr! J&. Daha gftzel.. 
Diye A.deta. OOğmh ve bu şekil-

2iye;t.tc idi. Kadar a.ııkadaşlarmın 
birer birer ellerini sııltarken: 

- Benl ka.rştl:ı.mağ3. gelmekle 
hakikaten biiyük bir nezaket ese
ri gös.terdiru.z, diyordu. Sizi en 
ya.kın zıa.ma.nda gömı.ek muhakkak 
ki benim için bir zevk olacaktır. 
Ben bu hususta Kel<!men ile görü. 
~ür, za.ma.nı hakkında mutabık ku. 
lır ve si2l'lere haber yollarım. 

- Çok gü7.el kadar .. 
- Hay hay Allail:ı rahatırk ver-

sin •• 
- Peşt~e ilk gecen çok güzel 

geçsin .. 
- Allaha. ısmarladık .. 
- Bir defa daha sen•i selamla.. 

rız. g.._ru a.ro.nuzda görme'kHe mesut 
oMuğuımuzu tekrorlarız .. 

V f' Ka.lrn.r'! otomobile 'kadar teş
yi ettiler. Bu arada Kelemen di
ğer ikıi ta.ksi.yi t>f?ys.larla otele gön 
dermişti.. 

Kadar otomobile bindi, Kele
men de geçti çiftin lro.rş1sma otur
du. Madam Kachr herkese selim 
verirken kocasms ve Kelemen·e. 

- Haydi axrtik hareket edelim. 
Dedi. Otamobil har('lket edince 

Kelemen ı:ıoföre: 
A.nrlr.ısy ::-addesind~n ~eçerek 

Ri~ otel'in~. 
Dedi ve Kada-r'a dönerek ilave 

etti: 
- Sana da ti:raz izahat verme

Jiyim .. Riç-de ;ıd od..ı., müşterek bir 
~. bir küçük salon ve Tuna 
ilzerine açılan bir de balkonu o1an 
kiiçük bir daire kiraLadmı .. Gtinde 
kırk nekiz Pengoe .. 

- Kırk sekiz Pegoe m.i, desene 
lıld lira bile değil .• Sana teşelcltilr 
ederim. 

Kafadarlar ağır ağır ilerliyor • 
lardr. Gece sakin ve ışıklı idi. Şeh
rin .r.şlkla.rı gökten sa;rkaın kandil
lere sen.ki nazire yapıyorlardı. Ka
fada.rlarm gölgel<>ri ıŞlklı a.sfaJ 
:rola.rda bir müddet kuklalar giıb 
oynadı, hareket ettıi. Soma dur -
Jular . .IDI .sıkrşt:la.r ve dağıldr1ar. 

xv 

Kel.emen usta bir m"yancr gibi 
o<l:ıların kn.pılnrıru teker teker aç
tı, her iş yapılmış olduğuna. ka.""laat 
getirmek istiyo!".!nu.ş gibi başını u. 
zatcrk son bi.r defa odak\rr ~özdeıı 
geçirdi. Her ~ey mükemmeldi. 
Servicı merdiven5nden eşyaları çr. 
knrryorlardı.. Elini bir kere ıl.ıha 
Kad.a.t'a umttr: 

-Al\lah rahatlık versin Kadar, 
dı:di. Dem~k ki mutabık kaldığı
m1z gibi. sana yarın öğleden sonro. 
telefon c<Ieceğİ.!!l. .. Tabii daha ev
vel hana ihtiyacın olursa., elimde 
acıre:mı ve telefon numaran var. 
Hay1li şimd!lik Allaha ısrmarladık .. , 

Ve ote'<len e;rkıp gitti.. Otelin 
ınerdlvoninden inerken şapk.asını 

da ~özleri hirz.asma indirmişti. Şim 
dill.k bütün işler yolunda gidi~r
du. H~men erı.esi gunu resmen 
to.tıl yapm<loğ<i. l·a.şlıyacaktı. Kapı
cmrn kulü.bıı:si önUnden geçerk~n 
.r:nmaı:hnr saokasmm kenarına gö
türüp rcr!ere ka13r eğilen kapı-:z. 
r.m selii.mım iade ett:t 

(Devamı var) 

l:STA.NBUL BOUSASINlN 
11-6-942 Fiyatla.n 

Açdı!t ve Kapanıo 
Londra 1 Sterlin 5.24 
Nevyork 100 Dolar 132,20 
Cenevre 100 İsviçre Fr. 30. 70 
Ma.drld 100 Pezeta. 12.9375 

1 Stokholm 100 İsveç Kr. • 81.16 

ESHAM VE TA.HV1LAT 
!kramiyeli % 5 933 Efgant 22.85 
Osmanlı Bankası: 26.
Akhlsar TütUn<:iller Bankası 78.
Telefon iirkett 11.20 

Zayi 
Beyoğ"lu nüfus memurluğundan aL 

dıtmı nüfus kA.ğıdı.mı zayi ettim. Ye_ 
nisini ala<:atmıda.n eskisinin hUkmü 
yoktur. j 

Sanyer, Yenimahalle Şera.fettln so. 
kale 8 numara Memduh Un 1 

(40H7) 

11 Dr. lbrahim Denker ~ 1 

Bıı.hkb Hastanesi Dablllye Mllt.e.. i 
baJJsısı. Her gfuı saat llS ten sonrn 
Beyoğlu _ Ağacamll, Salazağacı 

caddesi Ç6pllikçeşme sokak No. ıs 

Telefon: 42468 ••• 

_ı 

SAH1B1 : ASIM US 1 
Besıldılı yer: VAKİT MATBAAS~ . 

Umuınf Neşriyab idare edeo 
Refik Ahme1 Sevenqll 

80 
230 
268 
234 
120 
179 

4,000 
11,500 
13,400 
11,700 

6,000 
8,950 

~----------... ---
r B i R 

KAFKAS 
ROMANI 

300 
862,50 

1005 
877,50 

450 
671,25 

Birçok yabancı dillere 
tercüme edilmiş olan bu 
eser, Niyazi Ahmet tara. 
fından doğrudan doğruya 
Gürcü dilinden tercü·mıe e. 
dilmiştir. Baştan sona ka. 
dar a§k, macera ve kahra. 
manhk menkıbeleri ile do. 
lu olan bu nefis eser Türk 
matbuatında ilk nümune
dir. 

Fiyatı· 40 kuruş olan bu 
e•er, bu ilanı keıib getiren. 
lere V akıt Kitabevinde yüz 1 

le 50 tenzilatla 20 kuru§a 
verilmektedir. 

(Mevcudu azalmıştır.) 

··--------------
"''.jıj __ .. _ , 

Tlrklye tiumbu ,yeti 

ZiRAAT BANKASI 
KllJ'Uhq ıarthl: 1883. - 8erma,feaJ: l000.000.000 rorı.ı Llraa. 

Şube ve Ajans adedi: 265. 

Zirai ve ticari her ne1'i banka muameleleri. 
Para Dlriktırenlere 28.800 Ura lkra.:ntye verıyor, 

(dJ"Ut B&nkumda kumbaralı ve lhbantz taearruı tıeaa.pı.armaa en u 
50 liram bulunanlara 9enCde 4 deta C&ldlecek lrur'a Ue qağıdalD 

• • • • • • 
IO • 

pıa.ııa göre lk.ramtye dağttılacaktır. 

GOO • ı.ooo • eo • .. • 
503 • t.000 • uo • .. • 
ı60 • ı.ooo • 160 • ıt • 
100 • C,,oot "' 

t.800 • 
uoc • 
l.ıoG • 

DIKXNI': Besaplanndakl paralat bir Mne lçinde 151) Ura.dau aşağı 
dtlpılyenıere ikramiye çıktlğı takdir~ ~ 20 fazlaclyle verUecekttr, 

1 
~eler: 11 Mart. U Bazlran. U lllylOl. U Bı.rtııclkA.ntm tarihle 

rinde y•pılD'. ·-

ı• 

16,687,50 1251,56 17,355 1301,63 23 ,, ,. 10 
5,000 375 5,200 39-0 .. ,, 

" 
15 

14,375 1078,13 14,950 1121,25 24 " .. 10 
16,100 1256,25 17,420 1306,50 ,, ,, H 15 
U,625 1096,88 15,210 1140,75 25 .. H 10 

7,500 WZ,50 7,800 585 .. n H Ui 
11,187,50 839,63 11,635 872,63 26 .. " 10 

(Mlt-60ıt) 

Beher kilosuna 74 kuruş fi
yat tahmin edilen 30 ton koyun 
veya sığır eti ile beher kilosuna 
74: kuruş tahmin edilen 24 ton 
sığır eti kapalı zarfla eksiltmeye 
konmuştur. !halesi 15. 6. 942 
pazartesi günü saat 11 de Er 
zincan asken satm alına komis-

yonunda yaprlacaktır. Tahmin 
bedeli 39,960 lira ilk teminatı 
2997 liradır. Taliplerin kanuni 
vesikalariyle teklif mektuplariill 
ihale saatinden bir saat evvel 
komliıyona vermeleri. 

(3392 • 5900) 

iÇKİSİZ SAZ 
Cağaloğlunda güzel ı:nanzarasiylc tanınmış, Boğaza nazır 

"Çiftesaray:ar'' bahçesinde her pazar saat 14 den · 19 a kadar 

MÜZEYYEN SENAR 
Ve san'atkar Ke.mani (Necati Tokyay) idaresindeki 20 kişilik 

muazzam saz heyetini din leme.k fırsatını kaçrrmayınız. 

:•11119111-.. 
Muhammen bedeli 129i6 lon ıli ı bin dokuz yüz yetmiş a.ltı.J .ura 60 

La.ıtmış) kuru§ olan cem'an 112,840 MS. muhtelif eb'a.tta. 190 (yüz doksan) 
adet çam kalas ve 5180 (beş bin yüz seksen) adet çam tahta (23. Ha.zi
ran. 1942) Sa.J.ı günü saat {15,30) on beş buçukta Hayda.rpaşada Gar bi.. 
ClllSI dahilindelq komlsyon tarafmdan kapalı zart usullle sı:ı.tm almaca.ktrr. 

Bu ışe giı"ınek ıstoyerderin 913 (dokuz yüz yetmiş Uç) lira ~ (ytrmi 
be;<J kunışluk muvakkat teminat ve kanunun tayın ettiği vesikalarla t.ek.. 
liflerini muhtevi zarflarını ayni gUn saat (14,30) on dört otuza kadar ko
misyon Reisliğine vermeleri Ul.zımdrr, 

Bu l§e 9.it şartna..ıneıer komisyondan para.art olarak dağıtılmaktadır. 
(6221) 

ı: , İnhisarlar U. Müdü~ğündenı J 
1 - !starıbul bira faurikasında 1. Haziran 942 tarih.l.nd.:ın 31.5.948 ta.. 

rihlna kadar elde edllecelt takriben !Zamt "500,, kazan yaş kUsbe prtna... 
IYIU'ı mucibin~ pa.za.r!Ikla satılacaktır. Küspeler beş partiye ayrılara.k her 
birl ıoo ka.zaıı hesablle pıı.rti halinde de se.tılabilir. 

2 - Pazarlık 16.6.942 salı gUnU saat 11 de Kaba~ Levazım §Ube.. 
slndl'!ki merkez satış komü;yonunda yapıla.ca.kt.Ir. 

3 - Şartname her gUn ö!'!"leden sonra sözU geçen şubede görUleblllr, 
4 - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gUn ve saatte tek.lif ede

cekleri flat UZerinden % 15 temW.at paraslyle blrilkte mezlror komisyona 
ruilracaatlan. (6011) 

: \ ""'\" ~ I .._ .; ._. • l ,• ~ ~ -:., .•· 

"Vakıt,, Kitabevinin yenı 
neşriyatından bazlları 

Beırt;p• keadl ııaystau Jaear - BikAyeler - BlBKlB 

81TliJ KUN.l 
Selli Seviyorum - Roman - BURHAN BURÇAK . 
ıG Oerst.l- GazetecLlll - SEhlL A.LTUG 
Meclı.s.. .Meb'WllWI 11'71 • t~ - BAJDU rAW:K os 
Kendi lleodlne lOGe lleHme ue ~trettct - Frıutım:co ~ 

Kelld.ı smdhıt J 000 kelime Ue lfretld - A.lmıu:ıca lldcalıl 
Kendi krndint" 1000 fı:ellmt •Jf' ~ıtre*fcl - lnl"fllu.- ldtabo 

1 


