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Reisicümhur 
Hukuk Fakültesi itihanlarında 

bulundular ve yemeklerini 
talebe arasında yediler 

Ankara, lS (Vnkıt muha.blrindc-n) - ReisicUmhurumuz Mi!U Şef 

bmet İıllinll bu sabıh Hukuk Faktilteslnı şeret'lendirml§ ve devam et. 
mekte olan imtihanlara girerek talebenin cevaplarını dinlemişlerdir. 

Mnl1 Şef, ı>ğlc ycmeğlıil Fakülte yemekhanesinde talebelerle birlikte ye. 
mi§lcrdir. 

Ankaradaa Adanaya: 2 

Zirai devlbt işletmelerinin 
tohumluk ihtiyaçlan 

r ~ 
Köylülerin tohumlukları karııtınlarak, ofis merkezinde 
toplandıktan sonra veriliyor. Tohumlukları vaktin. 
de yeti.§tirmek için Ziraat Vekaleti ile toprak mahml. 
leri o/irinin bağlı bulunduğu Ticaret Vekaleti araıın. 

da bir anlCJ§ma yapılmalıdır 

·- Yazan : AsUH. Us 
Ziraat Vekilcti ~rk çif~llerini 

Ueri lneınleketlerdc kullanılım zi
raat makfnelerile cilıazlandımınk 
maktadJle birkaç sene e\'\'el Ame. 
likadan tmnun, orak \'e harman 
nıakineleri getirtmişti. llu makine
lerden kombinalar teşkil edildi. 
Kombhıa t~külleri ipttd:ı. grup. 
lan solll'a bölgelere. sonra ekip. 

' . ive aynldı. Ve mcnıl~etın muh. 
telif yerlerinde m:ıh:ılli ihtiyaı:la. • 
,.. göre te5hilatlanc1ınlöı. 

Zaraat VeklUetlne bıığb olan bu 
kombhıalar t<ı§kililtı bir taraftan 
harp <lolayısile zira:ı.t ftletleıi \'e 
hayvanları toprakhtrmı ll11ctmeğc 
kifayet e1miyen köylülere, çiftçile
:.. hafif bir Ucret mnka.blli.nde 
yardnn ediyor; diğer t.araftan ma.. 
Jdıae 2iraatioıe kabiliyetli olduğu 
klde sahipsiz kalan boı; toprakla.. 
11 devlet hesabım. ekip biçmekte 
J.-Qllanrlıyor. 

Adanaya. giderken tttnde bu 
gnıplar<lım birinin işlerini i!:tcn bi. 
len bir zata tesadüf edişim do~...-n
dan doğruya devlet ziraat istetme 
Jeri hakkında bir fikir edinme'k 
l~in bana fırsat ,·ıermlı:; oldu. 

reocktlr. Aksar:ıy Ofisi buğdayları 
ııla<'nk; HOnra de,·ltet işleimcleriııe 
teslim edecek-tir. Halbuld Niğde -
Aksaray de\'let işletmesi (Sultan 
hanı) ile (A ks:uıw) arasm<la bu 
lunnn bir me\ ltidedlr. Bunun l~ln 
Niğde - Aks:ıray clevlet işletmesi
ne verilcc<'.k tohum iptiıl::ı. (Sııltan 
Jıım)dan (Aksar:ı.y)a kııdar gide. 
cek, orada diğer kö~·liilerin buğ
dı:ıylarm:ı bnş:ıcak, sonra. ayrıla 
~k~ Ondan onr.ı fı('J;rnr ;r<'risin
gerfye ı;:ötUrillecektlr. BHttln bu 
Ai<llp gelmel<'r, tohumluklarla yc
meklikleri knrışhrrp l\yımınfar, 

&f>nra ihtiyru; m~hnllerine ~,·Jce • 
dihneler zaman ister. Ziraat ise 
lıf'r şcy<len enet bir zı:ıman mese
Ieshllr. 

(Dcı•am; Sa. f. Sii. 5 de) 

M oskovanın Alman 
milletine hitabı: 

On 
binlerce 

Serrano So.ıter Romn'ya nl!)ln geldi~ 

-
ıspanya 
F ransaya karşı 

italya ile beraber 1 

olduğunu anlatıyor ı 

ispanya Hariciye 
Nazırı Parııte 

LOırıara, ıs (A.A) - Daily Teleg. 
raph gazetesı, Serrano Suner tarnfm
dan Romaya yapılan ziyarctln ~defi 
tspnnyanın Fransaya karşı İtalya l. 
le mUtesantd olduğunu göstermektir. 
lspanyanm derhal bir karar vermesi 
ıtı.zım geldiği takdirde general Fran. 
ko, bizzat Musolini Jle görü§meği ter. 
cih edeceği nşik!rdır. ÇünkU hakikat 
to ttalyn Fransadan Savoli!'yl, Tu- ' 
nusu ve Nls'i ve İspanya da FranSIZ 
Fas'ını Jstemeğe devam etmektedir. 
ler. 
t pıınyn Ha.rklyo nıı.zın Fransnda 
Pılrls, ıs (A.A) - İspanyn harici

ye nazın M. Serrano Suner dün sa. 
bah maiyetiyle birlikte Parise gel' _ 
rnlştır. 

M. Suner'i istasyonda Alman bü. 
yük elçisi M. Otto Abetz, İtalyan bU
yük elçisi Gino Buttl ve polis mUdU. 
rU kıır§llamıştır. 

ingiltere 
HükOmet merke
zini Kanadaya mı 

naklediyor? 
Srrp radyosu İngiltere hUkfımet 

merkezinin Otta.va vcyı:üıut Kap şeh. 
rinc nakledlieceğhıi söylemiştir. Olta
yn'ya nakli 1ngntere ne Kapada. ara. 
amdaki münasebeti daha çok kuvvet.. 
lendlrml§ olacaktır. 

Radyo bu haber hakkında bir kay
nak ı;östermedl~nden çok mevsimsiz 
olduğu söylenebilir. 

- nadyo gazetesi -

Libya harbi 

EL-Ademde 
şiddetli 

muharebeler 

Kauçuktan sandalla dU&man 

Alman tebliği 
Sivastopolda 
645 mevzi 
elegeçirildi 

Volga 
bölgesinde 
Silah fabrikaları 

bombalandı 
Rerlin. 12 (A.A.) - Alman orw 

<luları başkuma.ndanılığının teblıği: 

r 
SüLEYMANiYEOEKi 

KONAKLAR 
2 incı sayfamızda 

L _J 

mcvzllerlno ~ ıılda~n sllAhlı bir Alman mllfrezesl 

Ankara Milli Korunma Mah
kemesinde mahkum olanlar 

r 
Fazla ekmek karii veren bir memur 
hakkındaki ceza, T emyizce memuri
yetten de çıkarılması isteğiyle bozuldu 

Ankara, ıs (\'alut muhablrlnden)
Fahri ndmda. bir karne memuru fazla 

mlııafır 'karııcsı ı.erdiğınd n milll lco
nınma mahkemesi taratmdıın 2 ay 
hapso ve 60 lira nğlr para cezasınıı 

mahkOm edilmlşU, 

Faik Bulgurlu adında bir şahıa hak
kmda hUkflmetçe kendisine verilmiş 

ola.'l -> teneke ~ her tenekt'. 
sini 17 fier liraya sattığı haber veril
diğinden takibata girl§llmlş bulunul. 
maktadır. 

Temyiz bu cezalara memuriyetin. ?ıfilll korunma mahkemesi l,e el 
den mahrumiyetin de mı.vesi için ka. , koymu.'.1 ve Faik Bulgurlu hakkmda 

rarı bozmuştur. Duruıımayn yeniden tevkif karan vermiştir. Benzlll vur
başlaİıneaktır. Diğer taro.!tan Sincan_ 1 guncusunun muhakemesine mevkufen 
kByü çeltik fabrikası sahiplerinden 1 devam edllmektedlr. 

Avrupa yolundaki 
köprüler teslim allndı 

Dedet ziraat isletmeleri ic;in 
k o m b l n a 1 a r tarafından 
O:"rl..-ük bölgosfn<l.e 15.000 Aksa.
l"&ytla Kaçaş bölgesinde t 5.00G, 
Aram&t bölgesinde 25.000 dekar 
:nadas e'lllmişttr. Bu yerler şimdi 
eyJiiJde tohum atmağa hRzrrlanmıs 
bnlnnmaktadır. Tohum vaktinde 
yerlerine yetiştirilirse \'e vaktinde 
yağmurlar yağarsa elli be5 bin de. 
karbk aradden g<"ll'<'ek sr.ne ha.
sad zanuuımda on binden on beş 
hin tona l<adar mahsul alınacaktır. 

tayy~.r~ Yenihirtank 
Almanların ustune muharebesi başladı 

atılacak 

SivnsU>pol önünde, şiddetli hU • 
cumlardan oonra istihkamlar ve 
birçok tahkimli n•~vziler ele geç;_ 
ıilmişiir. 7 hazirandan 11 hazlnınn 
den.dar düşman cephenin bu kesi • 
minde 2600 esir vermiştir. Dliıı -
mandan 411 top, 12 tank, 400 den 
fazla bomba topu alınmıştır. 20 bin 
ık.ara maynı toplanm:ştır. Şidcletli 
çarpışmalar sonunda 645 beton ve 
toprak blokhauz elimize geçmiştir. 
Hava kuvvetler.imiz, muharebeye 
e.tukaları, savaş ve nv uçaklarını 
sokarak, piyadenin zorlu sa.vaı;ıfa
nnı kol:ı.ylaştırmağa ve düşmnn 

hava. kuvvetlerinin faaliyetini fel.. 
ce uğrabn:ığn muvaffak o~uştur. 

l{ara.denfacle, bir 1talyan seri hü 
cumbotu, Uç Sovyet torpidosunım 
bimnyes".ne rağmen. Kırnn açrklıı. 
rmda bir clü,.<mıan vnpunınu tor • 
pille:miştir. 

Yeni bir demir köprü kurulması için 
dün Berlinde bir anlaşma imzalandı 
Edinıe, 13 (V AKIT) - Anka. Sabri Öney ile Yaili Ferit Noıner, 

tarafından da tefl~ edilen köprll
lerin bu t~rübeleri ~anlil ka.dar 
devam etmiş "e netıicede yeni in,. 
şa edilmiş köprtiler.in sağlamlığı 
anlaşılmıştır. Vazifcsl!ri bitiren 
fen heyemr..iz bu elt.cram hueusi 
trenle Edirncden aynlınıştrr. Te • 
~l'üm ettlğiıniz istasyonlarda vs. 
tlfe alacak harek<:l meınurlar.ımız 
birkaç glin içinde vaz!:!elcri beşı!ı
da bulunacakt.rr. 

Buradaki ''~-aktlnde tohnm ye -
tistlrllirse ..• " sözü ra.11gelc> <ıöylcn 
mı, değildir. Devlet işletmeforinc 
tohum vermek f~in bu~ün tatbik 
tıdilım usııle göre tohumun \'aktin
de ;vetlşmeı<tindrn zly:ıitC' yetişme • 
l'lle<ıi ihtimali vardır. Bn takdirde 
7]raat i~letmelerinin kombinalar 
' ' ıta<>ile Gölcü'!•, Aksanıy \'e A. 
ı-amat salıalarmda kI?~< beş bin de 
kRr ara.zfoin i)lenml5 olma-;ı bo!;'a 
gldPN~ktlr. Bu yolcfa sarfc<lllen e 
:nıekler \'e pnrahr tamam.en hcd<·r 
olmıL.."6 bile kıymetini yliıde sek.. 
~n kaybede<-eJdir. Zim tohum 
\'aletinde yl"ti51Pe7. de eyliil içinde' 
fopl'B.ğa ablması gecikirse o nl"i -
bette fnbat kabiliyeti nznlır. O 
.,,oıhett~ mahsul az olur. 

De,·lct işldmclerine tohum gön. 
dermekt'! bugün fatbik edilen u
sul ~udor: Kövlii mnho;ullinti ibti 
da Toprıı'k Mahsulleri Ofisi merke
:r.ine getiriyor. Burnda tohumluk ile 
Yemek'lı1c hrıhub:ıt birbirine knnşı. 
yor. Köylü bbiri~·lc lmkanbar o. 
lnyor. Ondan sonm tolmmhık ay -
nlarak devlet i5l<'tmelcrine ,.e 
nnıh~ köylülere wrili~·or, nn u
snliln en mUhlm mahzum tohumu 
lhtiy:ı!: yerlerine yettşmelcte gecik
Unnetddfr. 

Vaziyeti d::ı.luı iyi sydrnlatmak 
'-iti' migl \"tte1im~ 

Mesela (Sultan hım) köyli buğ . 
daynu ancak ab'llStos sonlarında 
~ Ofil merkezine götö. 
• 

M~kova. ıs (A.A.) - Moskova 
radyosu dün gece Alman milletine 
§Unları söylemiştlr: 

1942 de ikinCi bir cephe açıla • 
caktn-. On b!nle!'Ce İngiliz ve Ame. 
rikan tayyaresi, tankı ve topu, on 
binlerce tnı;-iliz ve Amerikalı Al· 
ma.nlann ilstnne atılacak, onları 
yan<'lan vunıcakt.rr. Hitic?' ile he • 
sap görülecektir. Hitler !ngilizle -
rin A vnıpada görünmelerini iste • 
eliğini söylemiştir, Hitler, arzunuz 
yerine getirilmek Uwredir. 

''a~inı:ton, 12 (A.A.) - Bahri· 
ye nazn-ltğuını bir tebliğine göre, 
Amerika orcıusuna mensup birlik -
Jer Britnnya ad.alarma varmış • 
lsrdır. Bunlar arasında zenci kt • 
talan d:ı vardır 

Bir milyon boınha 
Londra, ıs (A.A) - Londra clva

nnda bir fabrika ilk milyonun son 
bombasını imAI etmiştir. Bu fabrika 
bir ııenedenberl ~şlcmekwdlr. 

La val, Doryo 
ihtilafı 

Fransız Başvekili 
kuvvet ve iktidarı 
bırakmak niyetinde 
olmadığını söyledi 

Londra radyosunun bildirdlğinc gö. 
re Fransız fagist partlslnin lideri 
Doryo parti meDSUpl&rmın ailAhlan
dmlmasmı istemiş, !Aval muvafakat 

ctmcmi§tlr. 
(~vamı S<J. B, Si'.! d~) 

Bf'rlin 13 (A.A.) - Alman or
du 1 s.rı ~şkuma.ndanlığmm tebliği: 

Şimal Afrlkada, zırhlı ordu, 
Bir-Hakim'i .işgal ettikten sonra 
şımale doğru ilcrlc~tiştir, Bu ordu 

(Devamı Sa. f, Si4. 4 de) 

Harkofun şarkında, Alman hü • rodan beklenen fen heyetimiz dUn 
cumları muvaffakıyetle neticelen- akşam Karaağaca gelmiş, ve bu -
mi~tir. Dilş."llanm Donetz n<>hrinin gün Meriç ve Tunca Uzerindcıki de
h-atı .kıyısrndnki köırrü başı ele ge. mir-yolu köprülerinden yilklü tren 
çirilmişUr, Donetzin doğu .kıyısın.. geçişi tecrübelerinde hazır bulun-

(Devam1 Sa. e, Sü. S de) muşlardır. Umumi müfettiş vekili 

Osküdar Amerikan Kız Lisesi mezunları 
Üsküdar .Ameri • 

kan Kız lisesinin son 
ııınnını bitirıneğe 
muvaffak ol:\nlar& 
diplomaları dUn me
rasimle verllınlDtlr. 
Toplantıya ıstıkla.t 
marıı ile ba§lanml§• 
yeni mezunlardan 
Şeyda Demircn ta. 
rafından bir l<aç söz 
söylenerek misafir -
lero hoş geldin do. 
nllmlş ve talebe ta
ra!ında.n TUrkçe ve 
1ng111.zee muhtelif 
şarkılar söylenmiş • 
tir. Yeni mezunlar. 
dan Handan Özgüre! 
Türkçe olarak Türk 
musikisi hakkmda 
ve TilrkD.n Tiryaki 
lngUlzce olarak İL 
tanbulun hazineleri mevzulu etlltleri- dllrü yeni mezunlara diplomalannı 

nl okumu§lardır. tevzi etmiştir. 

Toplantıda söz söylemek URre da. Okuldan bu sene 16 genç kız me. 
vet ediımı, olan Güzel sanatlar Alta. zun olmaktadır. • 

demlsi mlldUrü Burhan Toprak ''l!:llki Yeni mezunların isimleri şunlardır: 
Yunanlstanda ideal anlamlar,, mevzu. Nuriye Ahıskalıoğlu, Ferhunde A. 
ıu blr konferan.e vermif ve okul mU- ker, AY§e Saime Cangören, Fatma 

(Devamı Sa. f, Sü, 4 de) 

Sovvet tebliği 

man hücumlar 
püskürtüldü 

---0---

\.lmanlar 80 tank 
kaybettiler 

Ioskova. 13 (A.A.) - Sovyct 
tlb ii~ine ekt.n-: 
Ş~al batı cepheSinin bir kesı • 

minde düşman piyadesi bir birli.ğı_ 
nılze lıUcuın tcşobblislinde bulun. 
muştur. Alrnanb.r 200 ölü bmıka 
r:ık geri -;cltilmt"k mecbunyetlnde 

1 
kalmı;ilardrr. 

MUveddet Ceyltı.n, Hascnc, Şeyda De. Birlikler;mizdMl ibi.ıine mensup 
ınlrcn, Slrpuhl Eden, Azade Güzln seçme mlüre.zelcr ~1 batı cer· 
Erenli, Neriman tlgl, Necıtı Korbıış, I hesinde bil' ay için.de 956 Aman 
Handan Fatma Özgüre!, SUheylA Şar 

1 

öldürmüşlerdır. 
ID&D.. Feta KeDU, TlrkAn Tiryaki, Cenup oephesiaia I* lr 1 'ıde 
Seta Torosdağ, lpek RQçhan Tunca. Slovak asit~rlerindnı mürettep b. r 

Yeni mezunları tebrik eder ve mu- &Urup haUarnnıza iltica etmifiir. 
vat!akiyetler dileriz. (Douaall &ı. J. BI. .J de) 
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yok 
Kalöriferli apartımanlara 
rible, evlere kok ver·ıecek 

•• o •• ure zam Kadınlar yol vergi
si verecek 

Avrupa yolundaki 
öprtUer 

( Ba§tarajı l inci say/oda) 
Avrupa lle mllnakalAtm aym 17 

sinde ba§ln.ması kuvveUo muhtemel. 
dlr. Aynca İstanbuld:ın Edlmeye her 
gün bir Konvansiyonel de kalkacak. 

Antigone şehrimiz
de temsil ediliyor 

Şehir Mesele-Jcr: ~ 

Süleymaniye
deki konaklar 

Ankaradan haber verildiğine 1 Yine bu kararname hükımüne 
•ore, Vekiller Heyeti. taşkömürü- ~öre, Milli Korunma kanununuı. 
niln tevzi ve istihlakini tanzim 21 inci maddesine istinaden lk_ 
'1laksadiyle bir kararname hazır tısat Vekftlctinin tesbit ve Baş
lamıştır. vekfil tin tasdikiyle kömür istih 

Neşredilmek üzere olan bu 18.kini tahdit veya bilvasıta is
karnmam ye göre, taşkömürü tihlfı.kte tasarruf temin edecek 
ve 1-.okun muhtelif şehir, kasaba tedbirler alınabilecektir. 
ve köylere hangi nisbetler dahi- Aldığım malfımata göre, lktı_ 
linde tevzi edileceği 1.Kusat Ve sat Vekfiletince vilayetlere veri
knletince tesb"t ve Başvekfıletçe lecek kömür miktarları tesbit e
tıısdik edilecektir. dilmiş bulunmaktadır, Evlerin 

Ankara.dan haber verlldiğine göre, 
Nafia vekflletl tara!ından yeniden 
hazırlanan §ose ve köprUler kanun 
projesi nlO.kadar vekA.leUerln tetkiki. 
ne sunulmuştur. Proje yolların smı!· 
landırılmruıı esası Uzcrlne hazırlan • 
mış ve yollar devlet yollan ilo vllO.yet 
yollan olmak Uzerc b:ııılıc:ı iki kısma 
aynlmqtır. 

Projede yol vergisi hAlen olduğu 

gibi 18 yll§llldan 60 yaşına kadar er. 
keklere hasredilmeml§, ltazanç, irad 
sahibi bUtlln hakiki ve hUkmt şııhuı. 

lam teşmil olunmuıtur. Bunln.nn irat 
lan ve kaznnçlan çoğaldıkça yol ver
gilerinin de muayyen nlsbetlerde art. 
nıası prensibi kabul cdllmiştlr. 

Asgnr1 vergi haddi altı lira olarak 
tesbit olunmu§tur. 

tır. 

801.-:0li DEMİR KÖl'RO 
Diğer taraftan yapılan köprülerin 

muvakkat olduğ\ı ve imkll.n bulunur 
bulunmaz yerlerlno demir köprülerin 
ikame edileceği malQmdur. Bu cUm. 
leden olarak Meriç Uzerine bUyUk bir 
demir köprü ln§llsını ihtiva eden mu· 
kaveıename dUn Berllnde imzallln. 
mıştır. Mukaveleye göre, köprU par. 
çalar halinde Tlryestc ve Ccneve 
fabrlkaiarmda lnp. olunac:ık, memle. 
ketimtze geUrilerek nehir Uzcrine ta. 
kılacaktır. 

Sovy~t tebliği 
(Ba§tarafı 1 inci sayfada) ,.\ntlgf)ne'den bir sahne 

Oda oda kiraya verildi
ğinden semtin manza · 

rası değişti 

Belediyeden 
beklenen 
himn _et! 

Yazan : Yekta Ragıp Onen 
Taşkömürü ,linyit gıbi maden ihtiyacı için halka kok ve sömi

kömUrleriyle kok vesairenin ka- kok, knlöriferli apartrmanlara 
fı miktarda temin olunabildiği yalnız kmble maden kömUrU ve~ 
ver'erde yakılacak maddeler rileoektir Halkın daha kolaylrk· 
mahrukat kanuniyle tayin edil. la kömürlinü almasını· temin c· 
mişti: Kararname ile bu mad-. decek bazı tedbirler de alınmış. 
delerin temin olunabilen miktarı tır. 
ihtiyaca yetişmiyen yerlerde KörnUr fivatlanna herha.n,,.: 
başka maddelerin vakılmasır.a bir zam yapılrnıyacaktır. 1stan_ 
tktısat Vekfılctince izin verilebi. bulda kömür tevziatına 1 tem
lecektir. rnuulan itibaren tekrar ba~lana· 

F,şhas ve müesseselere ihtiya<:· caktır. Şehrimizde bulunmakta 
lanna karsılık olarak verilecek olan kömür satış ve tevzi rnües 
kömürlerin Milli Konmma kanu· seselcri İstanbul rnüdürii Zck"_ 
nunun 14 üncü maddesine isti- riya bir iki güne kadar lstanb·ı· 
naden ba.şknlnnna devri \ eya la dönecektir. 

Vergiyi vcremlyenlcr bc~nen çalı. 
§llcaklıırdır. Bu gibi kimseler çalı§ -
tıklıırı yerin rayicine göre bir yevmL 
ye alacakln.r ve yevmiyelerin bir kıs. 
mı yol vergilerine mahsup edllecekUr. 
Nakli vaaıtaıanndıı.n belediyelerce 
alınmakta c.ıan resme yol \'ergist ola
rak bir miktar zam yapılacaktır. Her 
vllil.yet mmtakıısma is:ıbet eden yol 
vergisi hamlatmd3n husua1 ida"e his. 
sesi aynldıktan sonra kalan mlkta. 
rm yUzdc clUsl vllflyet yollarına, ge. 
rlye kalanı da nafta emrine verilerek 
devlet yollan ve köprülcrlnln fn§aatı_ 
na tahals cdllecckt1r, 

l..eningmd bölgesinde Rus çete -
lC'ri 5 gün lçmdc 800 den fazla Al
nıan subay ve erini öldüımllşler • 
diT. 

Kun;k bölgesi:ıde fnnlıyette bu -
lunan bir çete bir treni yoldan çı
knnnış ve 50 vn.gon tahrip etnıiş· 
tir. Bu çete son haftalar içinde 
280 Alman öldürmüştür. 

Devlet Konservatuıı.rı Tiyatro kıs. 

mı 24 Haziranda aehrimize gclml§ bu 
lunacaktır, Eminönü hnlkevl f}Chrlmlz 
de al!l.ka ile karııılanan, Antıgone'nln 
sahneye konması hususunda gereken 
hazırlıkları bitirmiştir. 

1stmıbulun uzun scncl er ihn:uılc 
uğrayan semtlerinden biri olan 
~ehzndebaıµ ve Süleyman.~e civa· 
rı yakında. yeni modern bir bina. ile 
bczenecekt.ir. Bu !bina bilindiği gı. 
bi Ş~hmdebaşında eski Ferah ti. 
ya.trosunun aı1kasma düşen geniş 

nrsn.d n yn.pJlac:ık talebe yurdu 
binasıdır. Fen ve Edebiyat fa:kül. 
teleri binaları da ynptldiktan so:ı
ra Şehzadebaşı c!vnrı daha. güzel• 
leşecektir. Unknpanrru:bn Sa.raç • 
hanelxışmn çı1tıp oradan .Aksaraya 
inecek Atatürk bulvan bu semtin 
gilzell.iğJnl a.rtırac:aktJr. Eski bir 
kültür yeri «an Süleymanlye ci • 
varmcfa. ise senelerce evvel mo -
dern bir Nebatat Enstitüsü bina
sının Yükseldiğini görmilştük. Şeb• 
zadebaşı, Beyazıt • Sil eymanlye 
dvnrmm ynknı bir Y.3lll8llda e:ı.yL. 
lan artacak bu gibi b!nalarla TUr 
kiyenln en büyük killtUr merıkezl 
olacağına şfiphemiz yoktur. Hükü
metln ve PartiDin gençliğe kar§ı 
yüksek a.lfı.lm ve himayesi bu iti • 
ma.dnnrzı kuvvetlendirmektedir. 
Yeni ders seneSi ~ binden 
fazla gencimiz J·öhne ahşap konak 
larda kurulmuş yurtlardan kurtu
lacaktır. 

satılması menedilmektcdir 

p 

.\nkanı, 18 (\'akıt nıuhn.birfn tart tutulmuştur. Parnsız şeker 
den) - Geçimi müsait olmcya.n ı Fimdi ik Ankara, İstanbul, KonYf', 
<:ocuklu ailelere. hn.stalaro ve kim lmıir, Zonguldak, Kayseri, Bursa, 
sesiz çocukltıra para.sız "~ker tC'\•. Seyhan. Malatya, Kocaeli, Esk e
zii hakkmd~ hazrrlanan ta.'Jm.atJı.-. hir, ~nms:ın, s·vas, Aydın, Afyon, 
me önümUzclC'-k gilnlerde Heyeti Bolu, Edh-ne, Elfızt~. Er.rurum, Ha. 
Vekilen·n tasvPAne arzeclilecektir. tay, lçeL Niğde Amasya, Rize, SL 

Talimatn3IDC esaslarına göre JY.l· nop, 'J'rabzon, Burdurda verilecek 
rasız şekCT, nltı yasma. kadnr çer tir. Tl'\'Ziat mı t~ckü11er vasıta -
cuğu ohn yalnız fakirliği sabit ai. sile ya.pıhoo.ktrr: Pn.rti içtimni ynr 
lelere veys. ldmsesiz c;ıocııkla.nn fa. ciun teşk lütx, Hnlkevleri, Kızılny, 
kJr oı'.an ve'I veya vasilerine ver1• Çoc\ik Esılrgeme Kurumu, Yartlım
lecektir. Fsldrlik için miyar şunlar eevenler ce:.•niyeU. Veremle mllca. -
olac:ıh.'1.cr: Aycb nn.cak otuz lira dele cemiyeti ve IOzumunda bele _ 
ka.d:ı.r nile geliri bulunnnlar, üç diyeler, ha.stan~ler, dispar.serlcr. 
<"ocuktan fazla çocuğu obnlruı:lıın geçim~ mfün.it olrruıdığı tahakkuk 
40 Um.ya k:ı.dru: aile gclirl o!::ınlay. cıden veremlilcre ve böbni< iltiho. 
Ver'lecc-",,c Rektr miktarr ayda 500 bı gib1 müzmin hnstahğı olnnlnra 
t;rn.."?1 ohc:ıktır. resmi tuh"plerin mporlıın Uzerin 

Tııli:ma:tnameoc p:mımz şdte:r ve mümdele dispanserlerinde kn • 
ı.bcnk cilel~en nile reL-;jırı.n ve }rtlı fa:kir lıastn.l3.'t'O. parasız §eker 
kE.'ndic;inc şckor almaca.k çocukla- verilecektir. 
nn nüfus cilz.danları bulunması 

Projede v110.yetler nııfia memurları. 
nm naflıı vek.'l.letı kadrosuna altnmıı
lan esası teklif edilmektedir. 

Alman te lifti 
( Bat}tarn 'ı 1 inci sa · _ '.;ı.) 

da bir Sovyet gunıpu savaşa zor -
lanmış ve çevrilmiştir. Ha.va kU\• 

vetleri, bu hareketleri muvaffakı -
yetle desteltlemi.ştir. Havn mu _ 
harebelcrinde. Alman ve İtalyan 
<.ıvcılnrı, dün lS i!Uşnmn uçağı dli.. 
~ürmüştcrdir. 
Do~'U eephes:nin şimal kesimir. 

de, hücumfa:r sonunda birçok ara
z:. ~dmı~tır. Volkof cephesin -
de, clü.şnuı.nın yeni hUcumlan mu. 
vaf.fnkıyet :z 'iğe ıP,roımış Ve düş.. 
nıa.na ıkanlı kayıplar verdirılıniş • 
tir. 

Savaş uça.klan yuk:ı..n Volgn. böl 
ge'>intle Sovyetlerin mühim sillih 
fnbr;rknla.rmı ve aym zama.ndn 
Murm:ınsk dcmiryolu tesislerini 
ibomh:ıbmrşl:ırdır. 

ııı ~ ... 

Berlin, 13 ( A.A.) - Askeri 
bir kaynaktan bildirildiğine gö
re, dün de Alman Stuka ve sa_ 

-------------- vaş uçaklnrınds.n mUrekkep çok 

1 At as denizı·nde büyük teşkiller, Sivastopol böl-

usyen ada-· 
aın 

ÇI 

asker 
ardı 

ı.ondrn, 18 (A.A.) - Amerikan 
bahriye nc1..nretine gelen haberle· 
re göre. Ja.ponltı.r, Alusyen ı:ı.dala. 
rmm en ucund:ı. bulunan Att.u n• 
dıı.smn az ımktcı.rda. n.Sker çı:knr • 
mışla.rdır. Sıçnn adaları grupunda, 
Kiska. linl'lnında da Japon gemilr· 
ri görünnıil!}tür. 

• gesinde kara kuvvetlerinin ha~· 
ketlerini desteklemişlerdir. Pike 
uçuşlarla vapılan taarruzlarda 
Alman tayyarecileri dUıımanın 
sahra mevzilerini ev batarvalan
nı bombalamışlardır. Katinin or_ 
tasındaki istihkamlar da bir.bi
rini takip eden dnl<~alar halinde 
ı?elen tayyarelerin şiddetli hü· 
cumlnrına maruz kalmıştır. 

Almanlar 27 gemi 
batırdı 

Uerlin, 13 (A.A.) - Hususi bir 
Alınan tcW< , knydcdi'diğine 
göre, Amerikan donanması tara • 
fmdnn kuvvetlı bir him'.lYe altına 
clıMn kafi!elerle mUeadele eden 
denizaltılar 140 bln ton1uk 27 ge
mi 'ba.tırnuşlardır. Bu :ırada bir de 
Amerilmn destroyeri batırılmıştır. 
Son altı giln içinde Atlantikte. 
Karrub denizinde ve Akdenizd.e fR· 
aliyette bulurum Alman cle-nizn!tı. 

bn 212 bln tonluk 40 gemi batır_ 
mışlardır. 

Bir Bulgar gazetesi 

"'* ... 
Londnı, ıs (A.A.) - B.B.0. 
Sivastopolda müthiş muharebeler 

devam etmektedir. Alman1ann kazan. 
dıklarr her metre toprak, kcndflerlne 
paho.Iıyn mal oluyor. 

Ruslar, mukabil sUngu hUcumlarile 
bazı yerlerde Almanlann geri atml§. 
lardır. Fakat Almanlar ,taze asker, 
tank ve tayyare kuvvcUerl göndere • 

il- :(.:{o 

l\loskovn. 13 (A.A.) - Moskovn 
radyosu, cuma n.kşamı Harkof cer
hcslndokl Alman ta3tTUzlannm 
Sovyetlcr ta.rafından durduruldu • 
ğunu ve Sovy&Ut-rln bazı kesimler. 
<le mııkaba taarruza geçerek düı,;
manı ilk mevzil"'ıine kndar püs -
kiirl.tüklerl.-ıi söylemiştir. Yalnız 

ttir muhar~bc csnnsmda Almanlar 
müte:ı.ddl<l hUcumlar yaptıktan son 
ra 80 tank kay'l:r.bmşlel'dir. 

:(. :{.:;. 

J..onclrn, 13 (A.A.) - Moskovu. 
ün ncşrcdilc>n Sovyct gece yam~ı 
tebliği: 

12 ha.zirandn cephenin Harkcf 
kes1m:rule kuvvetlerimiz ilerlemek 
te o'nn düşma.r:.m piyade ve tanik 
JruvveUerfü tcdalui çarpışmalar _ 
da bulunmuşlardır. Kuvvetlerimiz 
faşistlere de ağır zayiat ve'rdir • 
mişlerdir. 

Cephenin Sivastopol kesiminde 
nnudaııe çarpışnukr devam et.me!k
tedir. Gündüzün 50 Alman tn.nkı 
Uıhrip edi::ın:lş \'C 10 tank da hnsa· 
ra uğra.ttlmışUr. On top ve hr.van 
tcpu ba.tn.ryruu sustuıı.ılmu, ve 3 
p:fynd-: alayı ile S\İ'\"ari taburu im • 
ha edilntiştir. 

Cephenin diğer kesimlerinde ö _ 
nemlı hiçbir şey olnuı.mI91Jr. 

Llbyada 
(Bcıştarafı 1 ıncı sayfada) 

şimdi ELAclem'in b:ı.tısmda dfiş -
m:ın zırhlı kuvvetler'..nln geri ko. 
lan kı~na k.ar§ı muvaffakıyetıı 
t:ava.~lar vermckWcl.Jr. 

Alman denizalttltm, Amerikan 
bahriyesi tarafından temrli su -
ı ette h!:nıaye edilen gemi knfıle
lenne karşı bl~ok defo günlerce 
süren savaşlarda, yenldffi topye • 
ıkün 140 ibi'.11 tonilfıtoluk 27 vapur 
ve bir destroyer b:ı.t.ırrnışlardır. 
Bu yeni kayıpla'r 10 ve 12 ha.ziran 
üu·;hl: ııesmi tebliğlerdeki muvaf_ 
fnkıyotıero ilave cdil"nce, düşman 
Atlantikte. Anı<'nlnuım doğu kı -
yılarında. Ko.ıııib dcnizlndc, Pn • 
nama kan<ı.lı bölgesinde ve Akde -
ııizde, 50ll ô gün f'çinde topyekun 
212.200 t.oniUı.toluk 40 vnpurla bir 
clestr.:>yer ka.ybetmi'i olmaktadır. 

B3hriye nezareti bu ha.brleri cu 
mn akşamı basma yaptığı bir de· 
mcçte bilcUnnişti.r. Bunlar tebliğ 
~Ur. 

Yine, Alusyen bölgesinden ge
len lınberler. Japon hareketlerinin 
devamlı Amerikan deniz ve hava 
kuvvetler.hin hUcumlarmn rağ "" 
men devam ettiğini bildirmekte • 
oir. 

rek mllda!iler Uzerindo mUthlş bir 
lngiliz • Sovyet anlaıması tazyik yapmaktadır. * +:·"' 

bir porpagandadır diyor SivasUı.polun Akıbeti bu ezici kuv • ltahire, 18 CA.A.) - İngiliz 

DilfmM, adanın meskun ma • 
haller.inden uza.kla.5lllağa. mecbur 
oollmiştil'. Fena hnvn, 24 'aat ev. 
veline ka.tlıır keşif hareketleri 
yapın.ağa mUSJ.it deği.Jdi. 

Vaşingfon, 18 (A. A.) - De -
nizcl mahfillere göre, Midvay de • 
niz muhareb«;lnde 4 Japon uçak 
gemi.si batırılnm~trr. Takıiben Jn. 
ponlarm 10.000 ölü verdildt'ri söy 
lC'nmekteclir. 

-0---

S f ıs (A A ) ! "ite vetlcro mUd:ıfilerin göI1.!tereceğt da· Orta~ark hava ikuvvetleri umumi o ya, • • - n.gı re, Jta.ra.rgfilımın tebliği: 
Ame "k Sovyctler Bı"rlı'g·· a yıınıklı""a txı.""Iıdır. Durum vahim ise 

r1 a ve 1 • 6 6 Dün Lih""a. muha~~~inde b:.ışlı. 
dald · _ı. de · tcfs1·r de hllcum eden Alman kuvvetleri • " •""-'CO 

rasın yem muu:ııe Yı ca gayreıtinrlz :zırhlı dUı;mnn kol • 
ede Slo tc · dı'yor kı' · n!n manld!U' bir muvaffaklyet kazan.. n vo ""a.7.e sı · lariyle ia..5e 1l'll.1cl:iy:ı.t:ma teveccüh 

B aheded maksat gu.. dıklarma. l§arct edilmemektedir. 
u mu en · - etmişt'lr. Bomba ve bomba :ıv tay. 

·· ıtü ak Um"ts" l"ffl> d""" Almanlar Slvastopolo. karşı ıo pi. ru yapın ve ı ız ı"_ u~ ynrclcrim.iz h'rçok ha..~le.rn mu • 
muş- ı ko .. 'stl cesaret yade ve 8 zırhlı tümen kullanıyorlar. o an munı ere o'b oh.n muvaffakıyetli taarruzlnr 
vermektir. Diplomasi tarihinde * * "' ynpnuşla.r<hr. Düşm::ı.nnı hava ga.y 
b 'k b" d ö Londm, ıs (A.A.) - Slvastopol u vesı a ır propagnn a g s.· :reti mühim bir ölçüde olmuş, Da-
t • ' 1 ak k vded'l kti O da vaziyet pek vahimdir. Moskova • erısı o ar a ı ece· r. n 00 Ma.taan ve Badilş arasındaki 
g'Ün geçmeden bu muahedenin te_ dan alIIl!ın haberler diğer bir kaç sahil boyunda muhtelif hedeflere 
· 1 • k ,,ıı..,..I ak ·zı · kesimde de vaziyetin buhranlı olduğu sır erı a, uv ac ve ı erme an- ı:Zml!ı.r yapılnuı;,:tu, Düşmnnm bu 

cak lngiliz hariciye nazırlığının nu göstermektedir. nkmla.n hiçbir mühim netice vCT • 

dosyalarında. tesadüf edilecektir, mem.:ş ve fecir vaktinden hava 
- v· 1 1 kararınca.ya ıkadnr faa:liyet.1:.c bu. 

LAvAI, Doryo lbtl Alı Ne dememeli 1 11unan a.vcııa.nmız stuımıarm genış 
1 . ölçüde ta.am.ızlnrnn ve diğer bazı 

Antigone ilk olarak 5 temmuz pn. 
zar gilnU Ses sJnemasında oynanma
ya bll§lanaca..ı:, bundan sonra 7 Tem. 
muz salı; 12 Temmuz pazar geceleri 
ve 12 Temmuz pazar g11nU günd~ 

olmak Uzere dört temsil verilecektir. 
Havaların sıcaklığı nazarı ltlbnrc 

alındığı için Ses sinemasına vanWO.. 
tör tertibatı yapılmıştır. AnUgone 
Snbahattin Ali taratında.n dlllnıize 

çcvrllınlş, Necil Kllzım Akses tara • 
fmdan bcstelenmlştır. 

Eseri sahneye Devlet konservaluan 
mUdUrU Carı Ebert koyacaktır. l{oro
ya refakat eden orkestrayı RlynsoU. 
cumhur Flarmonlk orkestrası şefi Fe 
rld Alnar idare edecektir. 

Yukardakl resim Antıgane'ye alt 
bir sahneyi göstermektedir. 

Çin - Japon 
harbi .. 

Japonlar bir şehrin 
işgalinde 18 bin ölü 

verdiler 
Çunldng, 18 (A.A) - Cuma ak§:ı. 

mı ne~cdllcn Çin tebliği, Çin kuvvet 
ı rinln anlı gece yarıaı Şuhbien'l talı.. 
liye ettiklerini bildirmektedir. Şehrin 
i§gall i<;ln yapılan muharebe esnwım
da Japonlar, 18,000 ölU ve yaralı ver. 
mlşlerdlr. Japonlıı.r, şimdi Çeklang 
ve Klangsi hududu üzerinde bulunan 
Yushan'o. doğru Uerleme5kted1rler. 

Çin aeyyar blrllklerl Çeklang oya. 
letlnde Japonların geri hatlanna hU.. 
eum etmekte . ve dU:ımanı Mlnhua, 
r..an§I, Hnnklııng ve Tungynng varoş
lnrmdn hırpalamakta.dırlar. Klangsl 
eyaletinde S Japon kolu, doğuya doğ. 
nı ilerlemekte ve Çekinng hududuna 
takriben 16 Okllometro mesafedeki 
bllyllk yol llzorindc ktıin önemli bir 
§chlr olnn Svellti isllknmct:ınde yUrU 
mcktedlr. Dnha batıda Nıın§:ıng' m 
160 kılometre cenubundn Naqcnk 
varoşlannda muharebeler olmakta.dır. 
Japonların Ylngpargşat şehrine kar. 
~ı yaptıkları bir hücum pUskUrtUl • 
mUştUr. 

Ankaradan Adanaya 
( /Jw;tara/ı l incı saııfacüı) 

Kfilıne kl)mık~s:r dedim de aklı.. 
ma geleli; miln~vver gençlcrizdcn 
ve bfr müessesenin §eflerlnden 
dostum Cem.11 Sarıkoğlunun bu ah 
eap konaklardan ve dolayıstle Sil • 
leynıaniye semti lın1dunda dilek 
ve şlkfiy.eti vardır. Sllleymanb e 
semtinin çok eski sakinlerinden r. 
lon dostum, bu semt hakkındaki 
ş kü etlerini le topl :maktadır: 

''- Sllleymaniye ve Fetvnhane 
yokuşu civarı İstanbul semtinin 
cihangfridi'r. Burada <"6kiden knJ.. 
ma birçok konak vardrr. Bu ko -
naklnr evvelce olduğu gibi bir ai.. 
le tarafından kullanllmayıp sahip. 
Ierl tarnfmdan oda oda kiraya ve. 
rilmektedir. Bu Şekilde bir konalt. 
t:ı. 15".20 aiı1enin otıırduğu vakidir. 
Bu kadar nUfus :kesafeti yUzUndcn 
bu konakla .. birer mi1<rop yuvası 
raline gelmişlerdir. Bu gibi evle _ 
rin ht"m~ okseris!nclen pis sulıır 
ana caddeye alaruıktadır. Plsiikler 
sokaklara dökfilır.clcOO, ~uklnr 
bu pislik yuvalarında sabahtan 
akşama kndar oyı:ı:uımktadır. GU • 
niin her matmde her odada bir mnn 
g::ı.l yanmaktadır. Geceleri seyyar 
ei ambalnrr ve atlı nrnbnlar en.dde 
Uzcrinde bırakılmaktadır. Civan
nıızdald hAli arro inek ve Bce~er
le dolu bir mandıra halfndcmr. B1' 
n.rf'ada kulilbe ve kovuklar var • 
dır. 

Semtin solmkları dn bozuk lı!11l. 
clırımlıdrr. l<,etvahane yokuŞUındn.n 
Enstl tüye Ç1kıuı. Schzndebsşma 
gidecek olan hl~b lcr, çoluk ve 
çocukla.rxnuz bu plıı yerlerden geç 
mektedir.'' 

Dostumun sikii.veti belediyece 
ebemmiyotln tetkike değer bir 
meseledir. Ah.,c;:?.p komıklarm oda 
cdn değil de lkat kat kimya verfl. 
meslne dair bclC'diyenin müteaddit 
kararlan ve şube milclUrlerine bu 
iş1e.rin kont.rolü iç'n em~rleri var. 
dır. ~ilnd~n güne scli~ron bir tarih 
ve kültU'r semtinin bir lradmın ih· 
mali veya clikknt.E'i.zl"ği yüzünden 
yan~ın üfetlnc maruz imlmtımaSI
rıı bir şC'hirlj firfn.tiylc istemek 
memleket borcudur. Atlas enizindeki 

altın hazinesi 
ıar taralı • 

lı or 
Tokyo, ıs ( A.A.) - Manilla

a~n bildirildiğine göre teşkil c. 
dılen hususi Japon müfrezeleri, 
Korregidor kalesinin sukutun· 
dan evvel Amerikalılar tn. -
rnf mdan Ma.nilla ile bu ada ara 
sında denize atılmLs olan altı~ 
sandıklnrmı araştırıp çrkarmak
a m2Şglil bulunuyorlar, Ameri-

( aşta.rafı 1 inci sayfad · 1 tnmnızlı.rı kırmağa muvaffak ol • 
Fransız bt41veklli demiştir kl: Balkan harbinden aonra Bulgarlara muşlardır. 

Uö~ le yapılacak yerde de,·let. L -
letmelcrinin b:ığlı oldni:"U Zinınt 
Vcknleti ile Toprnk l\lnh.;;ulleri o. 
fısinln b:ığlı bulundu!;'lJ Ticaret Ve. 
l<lıleti öyle bir usul Uzerlnıle nn. 
laşmnlıdır: Nlğd.e - Al<saray dev 
Jet i lctınelcrlne 'erilecek olan to.. 
hum rlnsrur1JU1 tloğruya (Sultan -
han) 1\öyünden alınntıllmelidlr; 
hunun yegune yolu ela (Snltruıhan) 
~iiylıilerinin bnğd:ıylnnnı Alc a. • 
r:ı)·dakt Ofis merkezine kadar gii 
tiinnek Jzln yan yoldn olnn dc\'lct 
işletmelerine götiirilı> tc lim etme.
si lfe mümlcUn (llabilir. Böyle bir 
usul ayc inde <le\ let işletmec;i 
hem \aletinde tohumlan almış o. 
hır. Hem <le (Sultanhan) liiiylülerl 
mallarını dtıha Jusn bir mesafede 
götlinip te-.;liın ~tmck ,.e borçları. 
nı iidcmelc urefile zahmett.en kur 
tulnr ve rnhat ctmi olur. Nl~rdc • 

Dorya, lktldan ellne almak iste. geçml§ bir oınır kasa.bamız vardı ki 
mlştlr~ Fakat kuvvet ve iktidar be. Bulgarlar ıılmdl buraya Sivlllngrad 
nim elimdedir ve bırakmağa da niye. dını vermişlerdir. Bizim gazeteler. 
tım yoktur.,, den b:ı.zıaı dc.rnU;Yol köprUlerinln ye.. 

Acabıı. !Aval hem mihveri hem de nlden yapılıp katarıann işletmeye 

Anglo-saksonlnn memnun cdebllecek açılmayn ba.§laması Uzerlne burasmı 

mi? (Ceslrl Mustafa p~a) suretinde yazı. 

~ 1(. ~ '"'sarny de\'let i letmelcrJ lcombl-
T.(lndrn, 18 (A.A.) - n. B. C: nnlnr ı;rupunun fohumluk thtJyncı 

lngil.z zırhlı kuvvetleri, Hn.nnıı.. ':':iO (,onluk hububnt ohluj:;ru dü • 
l n ~kında ilerliyen düşman linliliirsc bu nakliynt ic;inln ehem. 
kuvvetlerinin yolunu keserek mı:- nıiyı:ıtl dt'lı:ı iyi ıuıla_sılır. 
lıarcbeye icbnr etmiştir, Mayin Niğfll' Aksaray de,·let iş1etıne-
tarlll1!ının doğu ucunda, Biirtllha- , lcrinlr tohum ihtiyacı hakkmdn. 
kimin şark ve ~imalinde iki taraf l nz.dığım •il mlitnloa tabii diğer 
kuvvetleri anı.smda bllyiik bir mu. isletm... bölg~lcrfnc ele samilclir. 
hnrcbe cerey:ın etmektedir. 1 Zira nimi komblnnlnr t.ıırafmdnn 

Konakların kiralımma vaz.lyetle. 
rini yeniden gözden ge<:l.rmeli, aro.. 
baliırrn g;w• gündilz sok!'!.khrr iş • 
gnline meydan vermemeli, semtin 
temizliğini temin etmeli! Benim 
diyeceğim şimdffk bu &radar. tn. 
şn.llalı bu ynzılarm kabulü netice
lerini !tun zamanda göl"l.irUz. 

!llılıılılr dlerindeki k!~ :paralan 
tıcnnw 1'11mnşfardrr. Altınla· 
ın bu1unduk1an yerler Ameri-

Mihveri memnun edemezse belki de yorlar. 
Doryo Paristc kurulacak Franaız ka. (Clsir - Clsr) ara~da köprU de. 
bine.sinin başmıı. geçecektir. O zaman, mektlr; Meriç üzerinde sadra.zam 
mihvercllertn Pcten'dcn de vaz geç - Mustafa Pll§anın tamir etUrdlğt bir 
melen l!zımdır. Muharrir, menfant köprUnUn önUnde bulunmak dolayı. 

görUnıe bunu da yapmaktan çekin. siyle kasabası da (Muııtafa p!l.§a köp. 
mlyecekUr. - ltndyo gnzet~l - rUsU) adını almış, arabcaaını söyle. 

kan es'rleri tarafından gösteril
miştir. Şimdiye kadar beş sandık 
altm çlkanlımştır. 

menin m:ırifet olduıl'U zamanlarda 
(Cisri Mustafa paşa) denilir olrquştu. 
Lüzumunda (Clslr) demeli, {Cesir) 
dememeli. 

Gen~ral Romınel, 110,000 kisi- 1Tıcmlclietin diğer mn.hnllerlnrlc is. 
lik bir mtlıver kuvvetini harekfıta tcnml olan topmkln.rm 500.00U 
iştirak ettirmekteclir, cleknrn \'anlığı fıylenlyor. Bu e11i 

ov. "' 1(. lıln Jıel<tnrlılc arnzlnin hettslnc ey. 
\'ll§ingt;on, 18 (A.A.) - Libyn 1 IUlde mufl:ıka f.olmmlım yetiştlrU. 

cephesinde Rommel cırdulnnrun J ıni olmak Jôznndır. A'-si t.akdlröc 
Elgauı.Ia ve Tobruk aro.smda bir bütiin cm.ek!cıiu boı;.a ~itmesin • 
gedik nçtıkl:ın sBylenmektedi.r. elen korkulur. ASIM US 

Fuziili'den seçmeler: 
Demi her goncnyıı. litµkbfmı 

rAzm. W derl r; 
El ağzın ıutmak ağzın olmaz, 

korlmnm, ey gW, na derler! 
Bann derlr.rdl evvel "bir mcloktlr 

\ dlğln !., anım 
Görenler bcıı fa.ki.re "gökten lnmi 

bir bclM,, derler ı 
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V AKIT -a 

~~d~ 14biiı :u.ı: M=J~•I! =4iıttM [~-@~@r.~ı 
davaspını tahrı·p Yaman bir sahtekar, Verem mücadele Daha nasll :~~~;~,;a;:ıı~ır~~~n n:ı~:ı!~1 

• • ledıgıııı b!lmeden Jmnusanlnr, 1l}tc 

ediyor dolandırıcı yakalandı cemıyetıne başlar ? ~~~~~z ~:~~ ~~=~:.r ~ı~:~~il~~~: 
teberruiar "Slnop"<lan ~elen bir telgraf, ihtio,;a-;m Çcendl<>i dei:ril. ('Ufüm1ır. 

İngiltere harbe htızırhınıyor. Fa 
1-at bu hnrbe hnzrrlıınış her §ey
den önce Jngiıjz lmparat:orhıi;;"llnu 
lasfiyc ediyor. !mparntorluğun 
lu fiycsinl en b:ıriz surette ~ÖStt". 
ren nokta. 1ngilter.enJn nrnzi ka
~ıbı <lcğildir. Bu bakımdan lngil _ 
terenin knyıbı büyi.l'k sayılamaz. 
'!nrpten önce dünyanın dörtte hl
rıne <iabip obıı 1ngil~rc dünynnın 
~·cfliıfo bi rinc sa.hiptir. 
.. Asıl 1ngilterenfn emperyalist 

bun~-csinin beslenmeslni İngiliz sa
tıa~i ntelye!.eri ile, lngHlz pamr • 
ları teşkil e<lJyordu. .&1 harp ba~ 
1arıı~'l gUnt'lcnberl i te iu nokta il 
ıeriııdc esaslı bir surette i)lcml<ı 
ln~iltrrenln asırlardanbcri :mİt; 
~tcnslplerlne göre kunnft oldu - . 
b'll endü.,iri bünyesinde yepyeni 
nı:ınz:ır:ılar ihdns ctmi tir. 
. İngilt~rcnin snnıı~i eo~'Tnfyn~ı 

1 
•nıcU gurip bir dağılımı. ı;nrip bir 
ıftfkme es:ısını jlı1h·n etmektedir. 

lngiltere 1989 tın hnrıı tekniği 
<>rtayn t;ıkmcaya kndnr kendini s
clalar<la bir ntt~Jye \'C muhasebe 
bUrMu halinde teldkkl ediyordu. 
t\ntrepolan, ham m:ul~ d~polan 
ba :kn yerler<leydl. ln;::ilfcr.e bu <'. 
~ın muh!lfazasını imıınratorlu • 
~tın me\'cudiyetl ile bir t utuyonlıı. 
)ominyon lar, koloniler dn\"8Sınm 
e!ıası boyd11. A \'D'Jtnı.Jyanın bir ıne 
tıı., Hlndicıtanm bir tnrln, Kanada. 
rıın buğday ı;a.hnsı, <'enubi AtrjJ,a. 
lıın Jmyun Niiriilcrj Ye mııdcn o. 
etlldnrı halfncle kalnı:ısmın sebebi 
btıyıtu 

ln;::Iİt ere. 18 inci asrnla kumlan 
bu nizamdan bir türlü kendini knr
t.araınıyordu. H:ıtta Hüyük Harp 
tl'ıı sonm tngllterenJn hına silii -
hnın karşı mUılafa ;ı idn alınn4'ak 
'e<lblrler arnsmda lngtltere sann
\linin hünyeshule <leği meler yap. 
11lak düşünülmedi. 1nıdlteN.'nin 
hu ıırenslp~ onan rejimine aykırı o. 
lıı.n memleketlerde bile yinr aynı 
İddetle. aynı n.sablye1le mlldafaa 

tdlJi,·ordu. Nctt 'kim Almanya A" 
lıın'\rla. tele smınyl memlckrti ola.· 
"ak yıılnız kendisinin yar olduğunu 
kabı~l ediyordu. Fnlaıt hava tra
lejislne <lııynnan yeni harp şartlu
t'ı bn~Un A \'nıpnyı cln inwlt.ere g;_ 
hı hirtnknn yeni tedbirler alouyn 
iC>bar edivor. Bu suretle tngilf:cre 
"-tınayi ~pr.:ryallzminde olduğu 
Kibi A\•nıp:ınm em p er ya 11 s t 
1ettıny\i1Jf'r tsşlyan endüstri ku 
lııınlnrı <b hir çözühne hareketinin 
basında buhınmakta<lırlnr. 

ln~iltere bir tarlıı, bir maclen o. 
cağı, bir ham madde kııyna6'1 hn -
llıtde tutma.le lııtec'llği, &Ml<'e-c bir 
l>az!U' yeri halinde 1nıtiliıı: ~ono • 
tıUsinin hbmete koyduğu üllcelcr 
()e simdi iktısadi Jmrolder1erini 
tlelİ"tırlyorlu. Hindlstanda bi • 
l1u.-j ınnıf bir harp sanayi merkezi 
1."11roluyor. Bu merkez Çin iı,;in ol 
ıluıta kadar bir kı nn Pasifik ada -
larınm ela ihtiyaçlarına cevap \'C

~ekUr. Hind'stanm ~dıb., bu Y<'-
1\l karakter yanında, cenup Afri'ka-

r, Kana<ln, Eritre de ·enı 1:nd\io; 
t11 merkezleri halini almaktadır. 

G k 1 k d b• k k • gündli:..Jcri uzak top sesleri i~itll '•Jlukof''d:ın ~en h:ıberler eli!, enç iZ arı an ıran ve ır ÇO ımse- --o- diğinj ,.e geceleri ııesıerın ke.<;kin- 0 ~e .. ınıde yuz biııler.-e 8''"~~ru0 
ı • d ı d H ı ı· F d ·t 1 • l•minigizli tutan bir zat lcşmekle kahnıyarak, evleri sarı. ~~n7 boğaza çarpıstıkl:-rrnı ~(JS • 

eri 0 an ıran a ep 1 Ua in mart et eri 80 bja Ura baftı,ladı h~~~~0!:1d~rliar:ıdenizin bir .... ~;:~~~nda em dercce'ik sıenkıar, 
yı ın<la, Sl\'asf()pol öteki yanında- JıucnmJnrı dorduramııdı l\onımel 

Zabıta evvelki gUn yaman bir do., le kızını kandırarak kendhıiyle met. Eski§ehıl zenginlerinden SUleyman dır. Arada ufukfa.rı çepçevre 
6
u cehenneme me~dan olm~·ım bir tn~ 

~ndı~c1yı ele geçlrmeğe mu\'afCuk rcs yaşamağa ba,şlam~tır. Uç ay ka. Çakırın, verem mUcadclc ccmlyeUne larla Jmptr'mı, son uzluklar \"ar. biycyi, harp tarihine sokm:ıktadır. 
0 muş ur. dar bu kızla Yll§adıktan aonra, buse. yaptığı bUyük bağl§tan sonra, lstruı. Sesin gücünü İSe hep biliriz. Bu Ne kum fırtmabn, n ... ~ııtu "il rL', 
Hdaıe:ı~ıb~ ;nuıtecı olan Fuad Barak fer Yakacığa geçm.l§, orada da bir a. bulda Sıraservllerde oturan çok lhti· kadar U7.nklardan Utilmesi, hele ne fle J.-ız~ eh.mir ~ibl n ;-ı;ıı,. 
a ın a o andırıcı bir yerden ele ile klzının aklına ve kalbine girerek yar bir za.t da vaslyetname31nl tan • el'leri sarsabilmesi ~in orıula pn.t.. ha,·a, orada ç::ırpr,.nnlan ki'st<-' ·:. 
gcçlı]neğe muvaffak olduğu bagke.sı. kendisiyle evlenmeğe muvaffak ol - z1m ederken serveUnden 80 bin ll.ra.. lıyan toplarm ne ~ büyük , e YE"hillyor. • 
na alt bir nutus kdğldı ile §ehrlmlZde 1 mn•tur. Biitiin bunlardan •mn- da a•·n. 
dolandırıcılığa baglamış ve sıraslyle Nihayet son defa da, Halebden ta. h:ı nereıle \'e nasıl bı·r ta"'rnızuıı 

1 

....... sun kendi namına bir pavlyon lnşas1 ~k olması gercktJr!.. ""' "' "' 

ı için verem mUcadeleye cemiyetine G • b ı d • "' 
§O~or smaııın 700 lirasını, şoför Ltlt nıdığı Hallı adında birisi ile Divan. ıe~ı u. b ı· enız kıwgasmııı başlam:- 1 İ'i1eni~·oı? Ne , ıı'nt ba~ 
finın 600 lirasını, §Oför HUs<'yinln de yolunda benzinci Saim nısztcpenln, a~ı~~&ever zat ismini gtzll tut. uğııltuı.11 da olabilir. Fakat deniz lıya('a~'! ıJ1ye ı-onılnn t"nrnı; 
180 llrasmı kendilerine otomobil I!s. kendisine benzin satmak vaadiyle 2 J.nygalann<la ses, gezginlllr. Hep hnn•~i tıınrııızdur! 

maktadır. Veslynetnameslnl tanztm e. hl 
tlğl temin etmek vaadiyle doıandıl _ bin ıırasını dolandırırken suç üzerin. r taraftan getmez. K&h 01.nkln- nruc~, mııhnrelıe, J{c-rç kn\, 
mı§tır. de yakalnnm11tır. den avukatla diğer Ugflller de ismini ~ır, kah yakla~ır. Halbuki Sinop • ·i~le bn5lıvh. Damı zuma ile ı hı 

Fuad Bnrnk'm marl!etlcri bu ka _ açığa vurmıyacağına dair yemin et· tan bidilcnlcr bö,vlc değllmiı:;. 1·1 Bu yaman dolandmcı ile arkad&.§ı ml.§lerdlr. c< ı nıPınesi, g~nlsten nhnıın d ... _ 
darla kalmamış ve KadıköyUnde atur yarın adliyeye vcrllcccktır. ~h"a<ıtopol tepelerind~ koııan kı- lcrin bir n~tiee<;idir. Cemiyet twu bağı,,tan ancak bağıgı 
mağa ba§lıyarak küçUk yagta bir ai. yapanın ,•efatından sonra istifade ede. ;:rn~::ı, ~~!1'y!~rı0• ıc •• iı;t.e ta orala Almanlar, nncak milletlerine hr> • 

bilecektir. " bat• \'ermek \"c ft':l.p gm.termek la9 

s~rseri ,{.öpekler 
imha ediliyor 
Şimdiye 1<.adar 3 bin 

köpek öldürüldü 

Buna benzer bir teberru da Florya llnhıır gelip geçtJ~i halde bek zrm~eldiği \:fiilt, f.:ı!lrruzlnrını ;::.n 
pldnlannm bundan bir iki ay evvel lenen Alman t,r.arnızunun bir tiır. ederler. imdi bu icnp, rocul;lnr ;ı 
vefat eden mUsteclrl merhum Mehmet 1iı b:ışlanıadığını görenler, bin bili" :ıııl:ışılmı ;tır. Bu :..'1bj z man. 
tarafından yapıımıgtır. Mehmet, va. tllrlü tefsiri.ere giri tJlcr. Kinıi !arda ağnlıır yerine, hnrlf .. cler ko. 
rlsslz vefat etml§Ur. Tanzim ettiği ~l;~]e, ldmi böyle dedi. Sa\nş alan. nc<mr. 
vasiyetname ile de mevcut parasını Jarın<lan binlerce kilometre uzak. Hakkı Süha Gezgin 
Kızılay, çocuk esirgeme ve verem mO - - - - - - • - -
cadele cemlyeUerl arasında taksim ____ .,..,.. ______________ 11111:~-------

etml&ıflr. Geçenlerde vasiyetname bil. 
kim huzurunda e.çılm!§ ve verem mU. 
cadele cemiyetine 2000 lira nynldığ'ı 
görU!mUştUr. 

Son zamanlarda tehrlmlze bllhı.ı.sn 

civar kazalardan fnzlıı mlkdnrda kö 
pek geldiği gdrUlmektcdlr. Şehrimi 

zln bazı semUerlndc bu köpekler o 
kadar çoğalmı§tır ki halkı bizar etme 
ğe bn.şlamıgtır. 

Belediye, köpeklerle mUcadelc ede. 
rek bunların sUratıe lUd!ı i!;ln tedbir 
l9r almı§tır. 

lstanbula çuval ve 
kanaviçe verildi 

Her tUrlU halk ihtiyacını kal'§lla. 
mak Uzere letanbul için 5 bin adet 
çuval ve 1i bin metre kanaviçe ve
rilmiştir. Tevziat bu ay aonuna ka. 
dar devam edecektir. 

Sanatoryom inşası ıçın 
50 ton demir verildi 

Ticaret vekt\lctı, lstanbul Veremle 
mUcadelc cemiyeti emrine 50 ton in. 
şaat demiri vermiştir. Bu demirler 
KarabUk menşe'lldlr. Cemiyet, bu se. 
ne dört dispanser ve Ercnköy sana -
toryomunda bir pavlyon tesis etmek. 
tedir. Bu tesisat için 200 bin Ura sar 
feımecektır. 

imtihanlardan alınan 
randıman 

tlkokullann imtihanları sona er. 
ml§tir. Haziran devresinin ilk imli. 
honma §ehlr okullarından 8-9 bin 
talebe girmıutır. Randıman nlsbetl 
yHzde 9a-:95 arasındadır. 

Kllylerdckl randıman da yllzde 90. 
02 nlsbetlndcdlr. 
İkmal fmUhanlan 22 hazirandan ı. 

Ubaren ba,şlayacak ve 26 haziranda 
U>.mamlanacaktır. 

Bu l§e tayin edllım sıhhat memur. 
ları kaza kaza arnotırmalar yaparak, 
scr .. crı köpekleri derhnı öldUrmekte. 

--o----
Rakıya kim 

dlr. Şimdiye kadar 2000 - 3000 kö- h • k tt ? 
pek öldUrUlmUtıtUr. z e 1 r a 1 • 

Mücadele J§lnc ehemmiyetle devam 1 
c?dllmektedi:-. Bir kaç hn!ta sonra bu Tahkikat devam ediyor 
gibi köpekler tamamen yok edilmiş 
olacaktır. Bir kaç gUn evvel, Tevfik ve Sefer 

Umumi meclis azaları 
seçimi için hazırlık 

önUmUzdeki sonbnhnrdıı vllt\yet u. 
mumt meclisine A.zıı seçimi yapılacak. 
tır. Dahiliye vekdleU 'Viltı.yetlere blr.r 
tamim göndererek seçim hazırlıkları. 
na ba§lanmasını blldlrmlgtır. 

Seçım yapılırken, bu husustaki ka. 
nunf hUkUmler ıröz önUnde bulundu . 
ruıarak yapılacaktır. 1nUhap 20 ey. 
!Ulde baglayacaktır. 

adında iki klginln ö!Umlylc netlcele. 
nen zehirlenme vakasmm tahkikatına 
üskUdar mtiddelumumtllğl ve Kartal 
jandarmasınca ehemmiyetle devam 
edilmektedir. 

Morg mUdUr!UğU, .-esetıcr Uzerinde 
yapılan otopsi neticesinde ve rakıla • 
rın tahlill sonunda hazırlndığl rapor. 
ları müddeiumumiliğe teslim etml§. 
lfr. 

Seferle Tevtlğin kasten ze.hlrll'ndlk 
!eri tahakkuk etmiş gibidir. Ancak 
bu hususta fazla tafslldt verllmes 
tahkikatı "şklü noktasından mahzur. 

Nakil vasıtaları birliği ı ıu görUimektedır. 
MatörlU ve motörsllz nakil vasıta. Diğer taraftan rakı §l§elerinl gön-

lnrı ve hırdavat eşya geUrcn tacirler, deren ve ''Afiyetle lçlnlz: Ali,. diye 
bir lthnlt\t birliği kurmuaıardır. Birli· bir de kart bağlayan berber All hale 
ğln ilk toplantısı, yarınki pazartesi kmda takibe.ta ba§lanml§tır. 
gUnU yapılacaktır. ı-----

Otomobil çarptı 
tırtlkldl caddesinde 2 numaralı Er. 

meni klllseslnde oturan 60 yaoında 

Mıınnik, dUn Sakn:ağacmdan geçer. 
kP.n şoför Aritln 280 numaralı oto -
mobill altında kalmıgtır. 

İhtiyar kadın muhtelif yerlerinden 
yaralanarak hastahaneye kaıdırılmrıı. 
goför yakalanml§tır. 

Nafia Vekili 
Şehrimlzde bulunan nalla vekili All 

Fuad Cebesoy tetkiklerini tamamla. 
mcşt:ır. BugUn Ankaraya dönecektir. 

Altın fiyatı 
Dlln bir altının fiyatı 33 lira, kUlçc 

altının bir gıram fiyatı ise 452 ku. 
nıştu. 

VAKiT 
Daıma halkın menlaa· 
tini düşünür. her sayı· 

r nda en secme vazrlar 
neşreder 

[ NGlLfZ Pnrl8.ment.osunun j 
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yenin F.Jg"e den'zindeld adıı a.m 
yiyecek göndermek hususunda 
gösterdiği bUyük yn.rdnnlnrdnr. 
~rtkdirle bahs-cdiliyor. 

Rıı ho.rbin fecruı.Ueri k;indc 
kr\'ranıı.n memle!cet.lerln sıvil ha'. 
knıa yapdnn yardım lanı, eze i 
·nsanlık haslctimizden n. 'dığımız 
Jı;uv\•ctle ışt.ira:k et.mekliğhniz, 
hiz TUrkl0 rden l>Ntlenen en tabii 
tılr tez:ıhtirdUr. Fakat şunu da. • 
ıJUşlinmcli ki, Türkiye. bu harbin 
nıırnda kalmakla. yalnız kendi 
f'mniyet ve ..,'tifadeslni koruyn.rı, 

hencil bir siyaset gütmediğini 
L"1'stemıı:ıktedlr. 

Ru harpte, her iki çarpJŞan ta
raf, ne türhi b:.:r gayeyi hedef 
tutarsa tııtsun . mllyoo.ıarcn in • 
s:ın kUtlelı>!"i s:ıyısız ısttrap için. 
fie yıprnnmaktndır. Ve her tlirlli 
Ç'ilrpışmarun kt>rkunç meriınmet • 
ı;lzliklerl ortasında, insa.nl•ğr do 
r•!clen bınıkm<\.llla.lc içi.o bUyUk 
Mr gayret harcandığını görilyc
nız. 

tste bn ga~Tetin, beklenen n.e. 
t İt'rlcrl \'er<•hllmrsl lcln, Tilrl.;yf' 
,!!İhi eli kolu IO:pr~t vr tnm bir 
,·lrcla.n ist ir.ıh'lfi lı,;lmle bnlunnn 
roemleketl~rln \il<'tıdu sarttır. 

TUrldye, S'l:ytSJZ fenalıkların 
kıyameti ~da bir "muhnfız 
melek" rolünU oyn:ımaktadn- ve 
"melek yaradılışı" bu rolil la~i· 
kiyle başarabilmesbin başhca 
yardanetst oluyor. Bu hal. harbin 
sonuna kar'lar devam edecek o. 
lurra, hiç şUph~siz, sulhun dn 
geni§ ve merhametli kanatlan.. 

nm enınlyctle hareket edeceği 
-n f1rt.ınn.sı:z, temiz ve sağlam 
muhiti, ~ine Tünkiyemiz teşkil 
c~cku:-. 

HiKMET MUNIR 

Tren bir 
hamahn e:ya. "· 

larını kesti 
gvvclki r.kşam Uzer! Sirkeciden ha 

reket eden ı numaralı posl!!. treni 
YcşUköy istasyonuna girerken lstes. 
yon Jıamallanndan 55 ;>aııında Ara. 
kll'e ~rpml§tır. 

Hamal tekerleklerin altında bir 
müddet sUrUklenmlş ve iki bacağı ke. 
ellm!ııtır. Bundan bnşlta bel kemftl 
de kınlmı§ ve baygın bir halde Cer. 
rnhpqa has!ahaneıılne ka!dırılmı~. 

Vaknya mUddelumunıl muavln!erln 
den Cevad Özpay elkoymug, dUn ak
&ıam vaka mnbıılllnde belediye mUhcn 
<ılsler;nden Beşlrln de iştirakiyle btr 
lreşlf yapmıııtır. 

Cerrahpaşa hastahanesine kaldın • 
ıan Arakl'in hayatından ümit kesil. 
mı,, bulunmaktadır. 

l_2s_Y'_' e_v_ve_ık_ı _v_a_k_ıı_I 
H Haziran 917 

Ru memleketlerde doi:racak en
Ullstti eski lmpctraforluk zihnlyetl. 
l\lu ifüı mı ifade eder. Avrupada Tren yeniden ~ale doğru ha • 
da hiıkiın cndiistri davasının bu reketle dönüp dolasarak cenup lıf. 
lıarbtn ıırlarbesi altında hiç olmaz - tasyonuna indi, Hindistan cevizi, 
~ lLb"'lr sıırettc ysrsl'Uldığnn ka • anber. muz ormnnhrmdnn geçe -
lıuı etmek zanııidir. llarp bitıııe<ll, :rek örümce.le ağı gibi etrafı kap ~ 
olanca şi,ldetlyle <1evam ediyor. hyan demiryoll:ırınm iltisak nok • 
Ve bu harbi yapanlar ~perya117. tası olan bir kenarda durduk. Rıh 
'ni ku\'\'etlcnilinnck iı:ln 5l'hirlcri trm cfa hemen yıınrmızdayclı Zirı-
1 alırip ediyorlar. tnsanhm ateşe cirJi mermer pnllFadlarl:ı. ayrılmıe 
"Ürilvorlar ]atalar birer me,alc munta.zem tarhlar a.rasmdan Kal
hall~de ya'.ınyor. Falkat. harı> kendi kütanm veılvele ve gu1gulem her 
t..btati icabı h\ikmUnU ırtirllyor ''e tar:ıfı inle•iyordu. Til. uzaklarda 
entperyaJizmin en bUytik me!lnedl kaybolan kaleli, kuleJi bina ve 
<>lan ana ,·atamla mUtek!istr en- cadde ka.1sbalığmı g(\yle uzaktan 
dtt h-iyf u 7.aklars., me afeterin ko:r- seyrettik. t.K.indiye doğru bizi Bir· 
lltına saVTiroyor. mnnyanın ~ şehrl olan Zange>na 

nunnn ifa.de etti~ mana şudur: götürecek (Fazllka) isimli bir 
lfarp kendi gayesini )jyor, kendi köhne şUebc bindirdiler. Ve 48 sa 

Havaıız anbarlarcla geçen saatlar - 9 milyon nüluılu 
Birmanyanın merkezi Rangon naaıl bir yerdir - lrra

vacli'nin kumları 
çıkla.rmn çıktık. Akşamlan k8r:fe. 
serin riizgı'\.rlaTla cıra ~ anba.rda 
ha!:lanmış vaziyete dilşcn vUcutla• 
rızımt dinlendirmekte serbestken 
bir giln &:mra bu da menedildı. Üç 
gün !!Üren bu iqkonceli, haVllSIZ 
seya.h:ıt esn:unnda b17.den daha c
lfm v:ırlyette olmala.n f111phesiz o. 
lan slnıtinedeki bölmelerde ka.pa.Jr 
tutulan zs.ı.vallx mehmetçl!klerimiz, 
den sekiz !kişinin vefatı bizi ku • 
man<.lana ve sil~ milracaatta 
muzta.r brra.ktı. İçimizde ingillzce• 
yi yanın yamala.k geveliyen esk: 
et.ibbadan ibinba.51 Vasll Bey na • 
mındn bir z:ı.t vardı. Bunu önUmU.. 
ze ks.t&T:ık SC\'k 'kafilesi doktoru 
vasrtnsile müracn.atmnzı anlatma. 
ğa çalışt.ıit ve nihayet nöbet nöbet 
gUverteye teneffüs için çık:ırılm:ı
ğa ve efrad:n hapsedildikl~ri ha.. 
vasız yerlere de manikalarla hava 
teı:ı.iEatı yaptırmağn muvaffak ol • 
duk. Fakat hem{'Jl el-.ııerimiz be -
denen ve ruhan hııstalaıunıştık. 

d<a cidden hiç Msan bilen bir lrı
giliz :re.bitine tcsadUf ebnek mum 
kil'l olronadı ve blzhn hemen po!ig
lot elenecek kad!'.l' lisan hususun· 
rla karasitemize hayranlık gCS6ter. 
diklerine şahit olduk. Ka;lkUtadan 
k:ılkt•ğmırzm ilcfincU gllnU bir öğ_ 
le iistU Zn.ngon ön~nc va.srl olduk. 
9 milyon nUftınlu Birınanıyanm bu 
baş §ehti Rsrl tahmil ve tahliye 
ir'kap vcsaiUylP. mUcehhez güze 1 
rfatnnlan, resnıi husuai mııazznrr. 
tinru1an vesair~le arzı enrlam e
den şehrin nınmur m:ı.nzRrasma 
rnveten yeşilliklere fÖmülll yal • 
dı:olı. sivrı kubbeli ve daha dofru
su gittikçe inceırn sivri mahrutl 
ı!Utunlu pagodn1a."lllm çokluğu a _ 
rn!llldn sevimli ve munis şelti'le ~ 
rlle :ıninarcler v~ b2.Zı 1rl1L<ıc, çan 
ve saat k•ılclCrf de görllnUyordu 
Rıhtrmda.n itıba.re11 ye5illik bollu -
ğıı bilhn...~ göze çarpıyordu. Sıcak 
mem 1 ek~t ahali~nfn giyiniş terini 
teşkil eden patiska, tillbend gibi 
kun:nş bcyaibkls.rına bazı rengtı • 
renk ipekten futa ve mintan gt'bi 
şeyler giyinmi§. halk merakla sa • 

hilde nhtmııı. Ye bazı bin.'llnrm bal. 
konlanna toplanmr§lardı. Pek ge. 
niş o!Oll bu .l!i.mana 1.ravadi nehri -
n!n birço'!t kollarından bol sular 
akarak daima ~Irpm tıh bır satıh 
tcgkil edi.yo-:-Ju. Biz şehrin mıunuT 
ve medeni çehresine bakarak sr
hlle çıknrılmaniIZı beklerken bizi 
Ram~ona getir-en mn.hud lt'azilka 
şilcb!nln yanma ı Ş'.n:ı) namında 
bUyUk mr nehir vapuru yanaştı, 
yanmn da iki bUyilk duba tnkblnr. 
Bütün esirleri buraya nakletti • 
ler. Şehirden lravadb>in (Mank.i 
Payt) denilen kolu ağ?.ma doğru 
yollnndüt. Ve birnz sonra vapuru. 
muz sahil: yalcm durdu. 

Fransız. ihtiyatları 
erıyor 

Son gelen haberlere göre Fra.nsız. 
lar mukabil hücumlarda bulunmWJlar 
fakat gayet ağır zayiat Ue tardedll
mlşlerdlr. DU~man bu hUcumıarda 

kUlllyctll mikdarda tank kullanmı§ 

br. 

> 
~. 

er 

Vaktlkı 

Pa:r.ar 1 Pal.llrtesı 
14 Haziranı 15 Haz.lmn 

1 
C'. en"f'l: SOi O. Ahir: l 

1 llı7..ır: CO Hıur: Cl 

\ U>laO ~7~111 ' la/lll t "·'""' 
l<endl da\ a!lını tııhrip edl_vor. at Knlkfitanın önUnde beBclııttiler. 

SADRI ERTEM Bıı murdar vapur da (Elefanta) 

::::::============= vapurunun servislerine mukabil 

İa§e memurlarının 
maaşlaTı 

laoe memurlarının mayıs ayına ait 
lllaaşl:ın yakında verlleccktır. Bu 
~aksaUn bölge iaşe mUdUrlüğtl cm. 
l1nc SO bin lira tahııls cdUmlgtlr. 

Vefat 
Şehir tiyatrosu eski müdürU 

).{emduh Kızılağaç vefat etmiş 
Ur. Cenazesi yarın sabah Cer 
tahpaşa hastahanesinden kaldı
"ılarak cenaze namazı Fatih ca. 
bıisindc kılındıktan sonra Edir
rıekamdaki schitli.fre defncdilc 
Cllktir. . 

çektiğll"" - zorluk ,.e aşağrlıklıı.r ny 
nc'l bir kitap tutar. Kamara diye 
~ilebin :ınbarme. yelken bezinden 
paravannla.rta ayrılan bölmelere 
tıkıF,Jtırıldık. İaşedeki noksar..ı .._.e 
murc\nrlık da cabo. 

Geml.nln orta :ınbarma uzun tah 
ta m:ı..s:ünrd:ı. sabah rıkı;nm kabu_ 
ğile pişmiş patates ve et ha.sla • 
mruır ftibi bıktıt"Ict blr gıda alıyor. 
duk. Hele servis yapan garsonlar 
kömürcU Vr> a~ bozmMl yerli 
p.ırJR1ardıı.n ibaretti. Her halde 
vnpurun süvarisinden ziya.de BeVk 
meruuru (kumandan) denilen ı:ıah
sın bu muamelede cok tctıiri ola
caktı. 

lş•e bu vaziyette bir akşam ü. 
zeri Ganjdan .Menkale körfezi a. 

Ecnebi lisanı bilmemek veya 
ilt~ söylememekte lngiıizle. 
rin ina.tlat'mı işitirdik. Fa.kat bura 

On gün nehir ağ?.mda karalıti. 
na beklemeıniZe karar verilmişti. 
Esaretin ruhlara. ilka ettiğl evham 
ve hemen bir aydan.beri çekt'ğı • 
miz envaı ıstırap ve meşakkat san 
kf esaret kampJarma biran evve ı 
yetişmekle DMlacalmırş sanıyor •. 
duk. Dııba doğrusu karel'SlZIIktan 
kurtulmak arzusiyle çrrpmıyorduk. 

Uzak mamur sehrin hay ve hu· 
yunu, cle.ktrik tr"_mvay!arınm, mn 
ı.ud insan tarafından <;ekilen pus 
pus = Linca faytoncuklaraım ot? 
k:ımyon vesairenin gUtiiıtUİormı 
a:nliyerek, gecelen şehriayin gi~i 
parhı.k elektrik tenviratmı ~eyr~ _ 
clerek on gUn mUZü; bir bekleme 
devresi geçirdik. 19 uncu aru §.i. 
malide bulunan Binnaııyanm sı • 
ca~ı geceleri :ra.tıb btr ağımk hi~ 

si vc-riyordu. 
(Devamı var J 

OllDetlrı 
f.26 8.C5 C.28 

ootu~ı 

Ok le 1%.14 ..t.S2 12.1' 

İkindi 16.15 8.S8 16.15 
Alqıun 19,42 1%,00 19.42 
Yabıı 21.45 2.0S 21.43 
lmsak 2.09 6.28 2.09 

ISTAl'lı'BUl. OOHSASININ 
Js--6-942 Fiyatları 

8.H 

4.8% 
8.88 

1%.00 
2.03 
8.21 

Açdq ve Ka!M'nıı 
Londra ı Sterlin IS.2C 
Nevyork 100 Dolar 182.20 
Cenevre 100 İsviçre Fr 30.70 
Madrid ıoo Pczeta 12.9375 
Stokbolm 100 laveç Kr. 80.72 

ESHAM VE TAHVllAT 
tkramt,.U ~ 1 nıs ...... &il 
Anadolu llllhneeııU M.-
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Erkek tokmağı ~~.riyor •. Van

tiliıtör iı;Jiyor .. Kadm: 
- Ah, diyor bense çekilerek iş

leyeceğim zannetmiştim. 
- Allah rahatlık versin mele-

ğjm .. 
- Sana da •. 
l<::Iekt.rik sönUyor .. Tekerleklerin 

temposu bir .. lkl.. Uç .. dört. Erkek 
yat.ıı.ğmn uzh111yor, gözleri tavan. 
da; "uyumak istiyorum. Artık dü. 
şimındi istemiyorum. Uyumak is
tiyorum.,, diyor. 

Ve tren~ıı düdüğü, tckerlC"klerin 
temposu: Bir .. ifil. üç .. dört 

il 

Bir .. iki.. üç.. dört .. 
Bir.. iki .. ü~.. dört .. 
Kil~k bir Amerıknlı kadın ken

disi gibi kiiçük fakat ahenktar se
ffile bu ş:ı.t'kt)'l ıeöy}cmiş ve druıset. 
nıışti. Caz d::ı. mükemmeldi .. :Pakat 
muhakkak k1 ot-C"lin c.."lzr daha gU. 
2-!l<li. Fakı;ı;t bunlnr da yeni par. 
çal:U"I giizcl ça.Iıyorfa.rdr, Yeni par
ta deıli:deri oo."l:ki ne idi lti.. Gc
!öefl sene de aynı parçalan ç.ı.lmış 
değlller miyd .. Fakat netice iti. 
bıtrile Ma:rgerit ncbsındaki bu caza 
da mükemrr.el denebilirdi, 
P.udapeşteye geldik!'erimn üçün. 

cU veyn dördüncü gUnU idi ki ka.
fı:dsrla.ıia. bu :ırada ilk defa ola
rak yemek yiyordu. Kclemen çok 
fena ~ Wrtiıı yapmıştı, Daha ev
vc:Iden: ''H~psi benim dnvetlilerim 
olacaklar... tlediği halde yemeğin 
sonunda hepsi <'antalarına sar.ı:l

mtşlar ve it.iraz::ı. başlaıruştaroı: 
"Çok teşe!ltkUr ederiz, fa'lcat kn

&,iCn ka.bııl ed'Z!n~yiz.. Biz bura.ya 
bunun !için toplonmzş değiliz .. .Mak 
s~dnnız seni a.."'IUlUZ'la görmek, 
En ziyude I3mr eden bW.nss:ı. şu 
sarışın Zato'll i•li.. ""Ga'rip insan
lar!,, baz:uı Kadar lbun farın hepsi
ni tnwyor, hatırlıyor, fakat b:r tek 
roı: hir tek lha.rekct yine bunlan 
yı.bancı, h•mı de tamamen yabancı 
mev'kiine ookuyordu. "On dört se-
1:-E ! . ., Arodan tam on dlkt sene 
geçımşti.. Bu Rona bu Zen<le ar
tık hepsi yr.bancr idiler.. Hep&i .. 
"Tabii on'ara göre bayancı olan 
asıl ben:m .. ,, 'diye K.oılnr rlii;;ünU. 
yordu. Xa y:ıpt!klan di~er ga.flnr, 
D:ı.ha iMc gü.·ı.kro(' !.furton .sôz a
rasında k !!ldisine bak!l.r:ık: 

- EBkl buyük firmalarm h~psi 
~·ı;vaıı yavaş yıkılm$ğa mııhkfım -
dur. 
DemişU. Sonra da etraftnn her

lns k,.ndfslne lb!ıkmca hntasmt an
l:ı.mı: 

-- Oh Kııdar bu sözlin sona hiç 
bir çevhile ıı.idiycti y~k. Hem ba.5-
k:ı c:ylerd:n ba.hsooclim .. 

Demişti. 
Katlar inha ilk geceden ''Ka

fadarlare": 
- Sekiz giın kndar Peşted c ka

;ac:ığrz .. 811 knd:ır zaman cin şeh
ri görmek ve eğlruun~ içbı kii.ff. 
rlir dC':mi.'>ti, 

Faka.t kar:ısı tıs. ( 1) Budapeşte
rlen lıoı::lanıyorclu. Şd!'ıtr ve bilhas
Ea lthrgerit. arlıuır çok hoşuna git
n.:iştl, Knfııdarlar arn.smda. dn Am
mnn'ı terci.lt ediyordu .. ulçillü ha. 
r~etlere ve büyıi.lk bir nc.zakete 
t:ahl.., olan Aırun~n o gcc-e smokin
li iJi. Esasen ka.fada.rlar arasmda 
o ve Kelemenden b:ı.,,,c;lrn smokin 
gwcn hlmse yoktu .. Bu da bir m.:!

sele idi. Ötekiler ~ehil' klyafetin
tle olill:lkl!Ln için muhakkak l.ıu 
smokiııliler ara:.mda rnhat et.mi
yorlarrlı. 

Amme.rı, İla'yı dan.sa davet etti 
ve Kr.kmıen de lbu snnda, Kn.d'nrn. 
dığ::rleri ç.ekılcl'lklen sonra. bar 
krsmın:ı g"'Cip bir lkaç kacleh bir 
Fey içmek isteyip ~emediğini sor 
du, Kacla'l", iç'nde hiç de '\TZU ol. 
mamn.snm nığmP..n : 
·- Memn•ıniyetle .. 
Diye ccva pverdi. Diğerleri bu 

smoklıtlilerin muhnldtak bir yere 
gitme-k liz.0 !!'c OOz.!eştiklerini, hazır
lnndrklan h sscıt..m.i~crdi ki ye.vn i 
yavaş hepc3İ ka.'!<nrak veda clti. 
lcr. 

Ve gece ynns:ndan sonrn lokal! 
tııııın lba.r ltı.cımın:ı heçtiler. KUçül: 
Ameri'rn..'l ı;:ırkrcı dn lbnra geçmiş, 
cnmn yanşııa oturmm;, şarkı söy. 
leıniş, da.~tmiş ve mnsalıır n.r.ı. 
emdnn geçerek ımut..ıı.t numarasını 
yrıpmıştı. Bu Amer'".kalt ka.dm çok 
güzel ve n.-ı.:z!Jc bir c;ıeydi.. sa on. 
öa giizeldi.. ~c.t bir oonn en 
müh!'!n h~s~·eti olan ısamimhe 
ti temin cdeml~·"c<'lk !kadar ge;iş
t!. Fa.kat hun Amerikalı ka.drn 
hem de sam İln'mn :hoşuna git .. 
nılşti. 

Tc~-ar Anmuın ile d!Wl8!1 başla
m:ştı ki bir~ ~h i!'e bir 
kııç gen~ ks pllr n* f!'alona gir. 
df:er b.pmm ynmnda. bir müddet; 
aura::-ak &6zbile bir 1!JOe masa a. 

rndtla:r.. Bu kadınlardnn blrl.nin 
üzerinde açrk yeşil renkte bir el. 
b;c;e varclı, Çok ince bir kumaşt.an 
yapılmış olan bu elb:ise biraz faz. 
Ju oıci li bicili olmasına rağmen 
güzeldi ve genç !kıza d:ıha. hafif, 
dana güzel bir hal veriyordu. Da
ha salona girer girme'.!: hemen he. 
men herkesm nazarı dikka~i 

celbctrnişti, çünkü başında krzıi 

mçlarınd::ı.'l ôl.rl..lmüş bir taç ~r
y:n"Clu,. Al.ev rengine ynkl:eyın bu 
Ençlarda fevk.nllide bir güzellik 
vnrdr ve muha.klm'k Jô bu güzel 
s:ıçları kesmek günn.hh. Hemen 
herkes bu güze! genç ktz.:ı. bakı -
yordu. O da durmWJ masalıı.rı te
ker teker ,göı.de.'l geÇiriyordu. Na
zarları Kada.r ile Kelemeın'in işgal 
ettikleri :masa üzer.'ınde durunca 
beyaz cldivenlı !küçlik elini kaldır. 
dr. O zaman Kel emen: 

- Tuhaf; dedi .. K~ük kız kar 
deşim •. Bu..-rada. isi ne .. 

Fakat genç kız bu smu:lı b1.rbi. 
ıi!e ça.rpr~ ateşli nazarlar ara
!fnd.ın g\,'Çerok kendi nuısalannn 
doğru ilc'rliyordu. Ya.lcla~ca: 

TüRKiYE iŞ BANK ASI 
- Meriu:ı.ba Anclre .. 
nedi.. Sesi garip fakat samimi 

idı. YUzli de fena görürunliyordu. 
Kızıl sa.ç'nrı altında kağıt ka

dar beyaz ııt.r yilzU ve gilzel yc.5il 
gözleri varoı. 

- Sen ruıstl oluyor da bu kadar 
lüks yerlere geliyonrun ! 

- Bon de san~ aynı suali .sonı. 
cnğur ... diye Kelemen atrldı. Ar.

1 
laıntyorum Yoli kimlerle buraya 
geldin? 

Yoli e.Jikasmdalı;i. grupu işaret 
ederC'k 

Kür.ük T~sarruf 
Hesanlan 

U:Şb>ELEH: ı Şotıat. t 

UKl& DillAHIYELE.W 

1 adet 2000 Liralık - 2000- Ura 
... 1000. -~. 
~ • 1~ • - uıoo.-•• ~. -uıoo.-. 

10 • ~ • - ı:;oo.,- • '° . 100 .. - '°°°- • 
CI() • 60 • - 3'SOO..- • 

2GO • ., • - 6000.- .. 

200 • 10 • - 2ooo,.. • 

- İşte, dedi Kız -re erkek ar • 
kn dnşlarımla. 

Ve boş bir mn.cıa. gördüğü i~in ar 
kasma dönerek: 

- Otıt.o .• 

1 Bugünkü radyo ' 1 Dr. Fahri CelAI 
8,30 Program 8,33 mllzlk 8,46 a.. SloJr ve .lreJ<olcme tedavtal 

j• ns 9,00 müzik 9,15-9,30 Evin saa. ••U•eJ"•gttn••'•~•Oa•ğa•lo•ğ•l•o•N•o•.•2•111ıi' 
tı.12,30 program 12,33 Oyun havaları Diye seslendi ve boş masayı işn-

1-et etti. 
l{elmen krzkardeşini t. kdim et. 

rr.ek ıı;in ayağa knlkmı§tr. 
- Dcıstum ve eski mektep ar -

kadaş:m AntııanKodar .. dedi.. Fo. 
kat sr.n o:ıu lhatırliy::unazsın Yoli, 
çUnkli o ?.nrr.an ~ok küçilktlin ... 
Kızlmrdeşim Yoli. 

- Siz :r:ili:>nrı bir :memlekcttc:n 
ge!en uı.t.:;rr t= .df.J]l mi .. Andre. : 
<.Ski nıeklep a.ıkıcb.qr. sizılt'n bal. .. 
sedildığin'i. çak defa duydum .. ku-

12,45 ajans 13,00 Şarkı ve tllrkfilcr 
13,80-14,SO Radyo salon orkestrası 
18,00 Program 18,03 Rad:>•o dans or
kestrruıı 18,45 fasıl heyeti 19,30 Ha -
berler 19,45 Ankara Hkb:ıhar ıı.t ko. 
ıutannm neticeleri 10,5,5 Karışık piAk 
lar 20,15 konuşma 20,30 Karışık far
kı ve turkil.ler 21.00 konuşma (ziraat 
saıı.tı) 21,lf'l teT\lSlı 21,30 Karışık pro 
gr m Pi. 22,SO H!!bc• er 22,4 22,50 

yarınlu pro.,'T m ve knp:ını~ 

rmrz d::ı. zy,ıradn mı? Zayi 
Kelernen cevnp .ve.rmek .!<ftn ar • Koca Musto.fapaşa llkmekteblnden 

kada~ yer.in~ ı~1.~r-:ıl ~osterdi: almış olduğum §ehadetnamemi kay. 
- F.vet.. dedi.. eger _hınız 8:°~rn ı bett'im. Yenlslni alacağnndan esklsl-

burarlan geçersen een.ı lkendrsınc 1 hUk u kt . ed . n n m yo ur. 
takc!!r.ı erım. 829 te\·ellütlU llilsoyln oğlu Bam 

Kodar haı'n ka-şJSmda ayekta · 
duruyordu. Birden.bire genç kıza İstanbul l\lot-Orlü Kara :Nakllyccllo. 
hitsp edere'lc: rı Cemlyı•tlııden: 
-- DemcfK ki benim kim olduğıı. 

mu biliyo.rJ.unuz? 
nedi. 
- 'fubH Andnc bize sizin Pe~

tevi zi.ynret edeceğ-i nitl söylerni~
ti. Xas:rl Peşte hoşunuza gitti mi? 

Korlar ta.tlı fntlı güldi.ı: 
- Evet, dcdL Pcıı:te çok gü1.el 

şehir.. ve bilhr ssa son defa gör
dU!:1imdcnoori çok inltic;af ı>tmiş. 

nene ltız söz'l.-ıil ke!:ti ve başını 
b:ış.ka la~\fo Ç"'Vi"f?'rek: 
-- D:ın3cdlyor ::nusıınuz ? 
Diye sordu. Kodar tekrar gill • 

ciU ve giller'!k eevnp verdi· 
- Evet. 
Ve ken<U !{enGi ne : 
- Ne g~l ntız. Diye dU§iin .. 

<iilktcn sonra: 
I nPl'(1 I»' 1'tır ) 

( 1) tıa, Kadar'm kansı Hclen'e 
''erdiği kısa l<ilınılir. 

rBiR 
KAFKAS 
ROMANI 

lstanbul Vildyetl Yüksek Makamı. 
nın 22.5.942 tari'h ve 261 sayılı ilmU. 
haberiyle tescil edilen MotödU Kara 
Nakllyecllcrl Cemiyetinden: 

1 - 1d'ıre hl'y'eti fıznları: 
Hakkı Erdemir. Taksim Ana çeş

me sokak No, 22 de: Garaj 88.hibi. 
ZU!fU Sekb:ııı: Be§'ktaş Yeşil Fıs.. 

1.ık soknk No. 4 te: Benzinci. 
!ı:rmail Fırat. Çcngclköy H san pa. 

a n:ıatr sokak. ~o. 22 de: Şoför ve 
oto sahibi, 

Ziya ErgUn, Aksaraya Ul.lell cad • 
desi No. 24 te. 

Kadri Karabay oğlu. Şi;,11 BilyUk.. 
dere caddesi oto ve garaj sahibi. 

Saim !par. Taksim Ayaspaş:ı Kut. 
ıu sokak No. 45-4 oto sahibi. 

2 - !!aksat teŞllkkil.l: 
Mesleğin ilerleyişine medıır olacak 

bilgileri esnafa öğretmek _ F..snaf ara 
smda csnnflık umurundan mUteveıı:t 
lhtıltuları halletmek _ Esnaftan aciz 

. ve muzayikayn dilşenleri, hnstalan 
ve malUlleri korumak. 

1 
3 - ldare merkezi: 
Cemiyetin. kendi malı olan Tak _ 

1 

simde Kurabiye sokağındaki (12) nu. 
maralı blnnda bul ınduğu ııa.n olunur. 

1 (40190) 

S.\HlBl : ASIM US 
RaıııldıAı yer: \'AKll MATRAASI 

Umum! Neşriyatı idare eden 
R~fik A hm~I S~~ngll 

lı.-taııbul Asliye 9 uncu Hukuk HA. 
klmllğindeıı: 

42/123 

Beyoğlunda Tarlaba.§t caddesi Peş. 
klrci sokak No. 4j de ayni lıa.nede 

mukim karısr Emine aleyhine açilan 
bo,annıa davasında: Dava arzuhali 
dıı.vcUye ve gıyap karart M. aleyhe 
ilAnen tebliğ edildiği halde gelmemiş 

olduğundnn gıyabında icra. kılınan 

muhakeme nctice&nde: Tara.nar ara. 
smda ötedenbe.ri flddeUi geçim.sizlik 
mevcut olduğundan ve bu geçimsiz • 
Ukde de kaba.hatlı M. aleyh bulundu_ 
ğu dinlenen §8.hitlerin şehadatı ile ta
hakkuk eylemesine binaen kanunu 
medenlnln 157 inci maddesi mucibin
ce dava.cı Mazharın M. aleyh Emine. 
den boşannuı.sma ve adı geçen kanu -
nun 142 inci maddesi !ıUkmUne tevfi. 
kan kaba.hatlı olan M. aleyhamn bir 
sene müddetle yeniden evlenememesi 
ne Suzanın ya.ama ve ana aevkat ve 
b:ı.kmııruı. muhtnç olmnsma nazaran 
velAyeUn anasına. verllme .. ine ve şeb. 
ri 6 lira nafakanın babası üzerine 
takdirine her ay davacıdan alınarak 
M. aleyhaya verilmesine ve ha.fta.da. 
bir saat kUc;Uk Suzan ııo babıısmm 

§:'hsi mUn:ı.scbct tesisi edebilmesine 
ve dört Ura llt\m iki lira auret ve on 
kuruş tebliğ harÇ!arr ile mlkdarı aşa 
ğıda yıızılı 1761 kuruş mu1ıakcme 

masra.flarmrn M. aleyhaya aidiyetine 
temyizi kabil olmak Uzcre 27,5.942 
Uı.riblrde kanır verildiği tebliğ maka 
mına kaim olmak Uzere ilfın olunur. 

•( 40186) 

MENKUL EŞYA SATIŞI 

Beyoğlu 4 ncü SuOı Hukuk mkhn. 
llğindcn: 

942/3, 

Terekesine mahkemece el konulan 
ölU Slmon Kal!ayana alt Sirkecide 
Rali Hanında 21 numaralı yazıhane 

eşyasının 22.6.942 tnrlhlne mUsadif 
Pazartesi saat l4 de ve Şişli Rumeli 
caddesi 68 numaralı evde bulunan eş 
yalar da l,7,942 tarihine müsadlt çar. 
şamba gUnU saat 14 de satılacaktır. 
lsteklllerln yukanda gösterilen gUn 
ve saatte mahallinde hazır bulunma-
ları Hdn olunur. ( 40191) 

Birçok yabancı dillere 
tercüme edilmiş olan bu 
eser, Niyazi Ahmet tara. 
f ından doğrudan doğruya 
Gürcü dilinden tercüme e. 
dilmiştir. Baştan sona ka. 
dar aşk, macera ve kahra. 
manlık menkıbeleri ile do
lu olan bu nefis eser Türk 
matbuatında ilk nümune. 
dir. 

Gazete, mecmua, kitap, fotoğraf, levha 1 
bur.;ann her1ıangi birinden her dilde. eski yeni, tnıkım veya pera· 
kende bütün mevcudunuzun - gerek satmak, gerek yalnız öğren. 
mek ıçm - ıbugtinkü satış değerini öğrenmek §Üphesiz menfaatin.iz 
icabıdır. Bu hususta 

BEYAZITTA HAKKAKLAR ÇARŞIS~DA KİTAPÇI NlZA'1 1 

ME~ · AVJN 8JRINOE ·PAAAN1N · rAJZl·VEQiliA 

TÜRK·TfCARET· BANKASl·A·S· 

1 latanbul Belediyesi ilD.nlan, =] 
İstanbul belediyesi hududla.rı dahilinde mevcut ııcyrllac!er eden bWl. 

mum motörlil kara nakil Vasrtalarm.ı:n senelik fennt muayeneleri 22.6.IKZ 
den itlbo.ren ba§layacağmdan aşağıdaki listede yazılı günlerde veaitin 
mııayeno heyetine getirilmeleri ilAn olunur, 

HUSUSi OTOLA.B 

icra Vekllle11. Heyeti kBrarlle seyri\ seferine milsaade edllml§ otomobiller 
401 den 1900 c kadar 22,6.94.2 Pazartesi 
901 den 1400 o kadar 23.6.942 Salı 

TA.Kst OTOLAR 

!Ml den 1600 e kadar 24..6.942 ~be.) 
1601 den 1700 e kadar 25,6,9.ı2 

1701 den 1800 e kadar 
Perıembe ) Ayaaotya me,rd&Qr 

26.6.942 
27.6.942 

1601 den 1900 e kadar 29,6.942 
1901 den 2000 o kaJar 30,6.942 

Cuma ) 

Cumarles1 (.K, &67~ 

Par.artesl )' 
Salı ) 

2001 den 2100 o kada.r 
2101 den 2200 e kadar 

1.7.942 
2.7.942 

Çarf8.m.ba. ) ~ meyda.111 
Peruembe > 

2201 den 2300 e kadar S,7,942 
~7.9'2 

2301 den 2400 e kadar 6.1.9'% 
2401 den 2500 e kadar 7.7.942 

Cuma ) 

Cumarles1 CK. ımır:ı 

Pazart~ >; 
Salı )' 

2501 den 2600 e kadar 8.7.942 
2601 den 2700 e kadar 9.7.942 

Çarşamba. ) ~ me)'.danr 
Perşembe) 

2701 den 2800 e kadar 10.7,942 Cuma ) 
11.7.942 Cuma.rtes1 .(K. KO;r>. 

OTOB1'SLEB 

Pazari«d )' 3001 den 3100 e kadar 13.7,942 
3101 den 3200 e kadar 14.7.942 

15,7.942 
Salı ) Ayuotya meydanı 
Çarpmba (K. Köy), 

• ••• 
İtfaiyeye şehri l50 lira Qcretle numara nef'erl almaca.ktır. Okuma .. 

tttalye KQ. 

(61S07)J 

yazması olanlardan askerlikle ala.kası bulunmayan taliplerin 
dürlyetine müracaat etmeleri ua.n olunur. 

••• 
Etyemez Tramvay caddesinde 147/149 sayılr maııı inhidam evin yıkü

m:ı.ğa meyyal ve tebllkcll olduğu t.eslrlt cdilınlşt1r. Mahzurun Yapı yonar 
kanununun 44 Uncu maddesine göre 15 gUn içinde gtderilıneal. lcabetmek. 
tedır. Aksi takdirde belediyece yıktınta.cağı ihtarname yerine kaim olmak 
üzere llAn olunur. (6G09) 

,,----------------, ...... ._ Türkiye Camburiyetı 

ZiRAAT BANKASI 
Şube ve Ajana adedi: 265. 

~ıral ve ticari her nevi banka muameleleri 
Para tııtrikt1renlere 28.800 Ura Lkramlye Yerl.1Qr. 

• 

c.ıraat Baıık.aamda kUmbaralı Ye lbbars12 tasarnı.ı nesapıarmaa • u 
~ Urası bulunanlara eenede 4 defa çekilecek kur'a Ue 84&ğıd&la 

• • • • • • " . 

pıana göre lkram17e dağıtılacaktır. 

500 • ı.ooo • ızo • &G • 
GOa • ı.ooo • uo • &0 • 
ıöO 

100 
• 
• 

1,000 • 

&.000 .. 
160 • ıt • 

&,80I • 

C.MMI • 
a.zea • 

Fiyatı 40 kuru§ olan bu 
eaer, bu Üanı kesib getiren. 
lere Vakıt Kitabevinde yüz 
le 50 tenzilatla 20 kuruşa 
verilmektedir. 

(Mevcudu azalmıştır.) 

h!Zmetlnlze hazırdır. l\lallarına baha blçtlrenl<'rln bunları mutlaka satma. 1 
'ıı 1 zımgelmez; fakat kitapçımız fiyat takdir ettiklerini yüzde on eksiğine { 

pe~in para almayı da mOteahhlttir. Taksim veya borç için satışla.rda ı OIKKA.T: eeaapl&nn<tald paralar blr lene içinde &I Urad&ıı -.atı 
ı c ı· a m e m u r 1 o. r ı bu adresi batırlamnlıdırlar. cS1lfmJyenıere lkramlye çıktığı takdirde % 20 tazlaaiyle nu1lecektıı. 

htcnlUrse - zarfın Ustllnt" (Kitap tahmin) kelimeleri yazılmak prtfle - 1 Ketideler: 1l Mart, ll Haziran. 1l EyUll ll Bir1Dc1kAnun t&rfhle 

İı;tanbul posta kutusu 46 ~·e~-a 214 adresine do arztı ve adreslnld bildire 1rtnd-•e•va•p•ı1Ir••••••••••••••••••am••••• blllrshlz. 


