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MülLILô u;;. r ~~ cebri iniş Ş ~ IE' Türkiyede 

Dün dil, tarih ve Coğrafya fakül-~ yapan Ameri 
tesi im ihanlarında bulundular ~ kan uçakları 

Ankara, 15 cevaplarmr 
kendilerine okutmuşlar, profesörler. 
den izahat aJmrş.l&rdrr. Kl&sik filo. 
loji ara lmtihanUe arkeoloji yazılı 

mezuniyet imtihanında bulunan 
!wliJll Şef talebeye bizzat sualler 
sormu§lar, profesörlerden talebenin 
seviyesi hakkında izahat almı§lar 

ve bazı dlrektl!ler vererek talebenin 
candan tezahürleri arasmda fakUl-

~~ Bomanyadalıl 
~ petrol tesislerini 

:: bombardımandan 
:! d6nlyorlarmıı 
~~ Benzinleri bittiği için 
~ inmişler 
~ Ankara, 15 (Radyo ca.zet.eel) -
f.~ Amerikan Boı!lton radyosu bugl1nkU 

'A'"'-.._""..,:...,,..,"'-~...,..,"'-.,,..,,.,.,,..i•~ ne§rlyatr aıraamd& fU haberi ver • 
~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ mi§tir: 

Sakın ·bu güzel 
tırsa ı k çır ıyallm ! 

Bolu valisi, o civarda istanbul için üç mak
talık bol bol odun bulmuş ve keyfiyeti İstanbul 
vilayetiyle diğer alakadarlara bildirmiş, kırtasi 
ye makinesi derhal harekete geçmiştir. Şimdi 
yapılacak i~z, bu odunları kıştan önce lstanbula 
naklettirmek, muameleyi sonraya bırakmaktır. 

Yazan: 

ltalyanlara göre: 

Libyada ingiw 
liz kuvvetleri 
birbirinden 

ayrıldı 
Batıdaki İngiliz 

kuvvetleri tamamiyle 
kuşatıldı 

Kahl~, 15 (A.A..) - Ortqark İn.. 
gillz kuvvetleri umumt karargA.lımm 
15 h&z1ran tebutt: 

ŞiddeUl bir çarpr§Dl& devam et • 

Romanyadaki petrol tealaleriıl1 bom 
b&ladrkt&n 90nra beıızinleri bittJli ı. 

çin dört Amerikan bomba tayyaresi 
Türkiye topra.klarma inmek mecbu • 1 
riyetinde kalml§lardrr . Cebri lnif ya.. 
pan Amerikan ~yyarecUerine TUrki
yede gı'58tertlen mlaattrperverllk A. 
merikada bUyWc t.eair uyandmnl§trr. 
Amerikan gauteleri Tllrkl.yedekl 
muhabirleri taratmdan bu huawrta 
Yerilen haberleri Ok aayfalarmda blJ. 
yttk ba§lıklarla nElfl'ediyorlar . HMbe 
Amerika baaınında Tllrk dOllUuğunun 
bir kere daha teyidlrul vesile OlDW§ 
ve Tüıidyeden altayi§le b&heedllmff • 
tir. 
AMERİKA HARtctn: NA.ZJRIN'lN 

SOZLERt 
vapıgton, u ( A.A..) - Kordel B ul 

bugün gazetecilere demlf tir ki: 

(Devam• Sa. ! , Sü. ! de) An'karadan Adan.aya gidip gel. 
dikten sonra An.ka.rııds.n Boluyu., o
radan. Dllı.ce • Adapazar yolu IJe 
İmtlt.e kadar blr tetkik seyahati 
yaptım. Adanada ,.e A<lana yolun. 
dald mil,ahedelerim hakkm<lıı. he. 
nllz dC\'&Dl etmekte olan yazr s<'rf. 
6inden ayn olarak bu ikinci tet. 
kik "leya!ıatlne ıbir olan nothın· 
mı da lırilat ve im.ki.ıi lmldokca bu 
ı.ütunlıLrda naklecle<>eğlm. Yalnız 
btanbolun kışl!;: odun ihtiyneı llc 
alakalı olarak (Bolu) clıı. bu defa 
öğrendiğim binncseleyi mlistacel 
mahlyette gördüğüm ic;ln bugün • 
den kaydetmeyi gerekli buluyo • 

/ 

den tafsilith mallımat istemiş. mektedlr. Dllfman Gazala çıkmbımı 
Demek ki bo i!!ln neticelenebllme. da kalan ıruvveuerlmlzı tecrid tçtn 
~ı için Bo!u omıan idaresinden or. Akrom& yakmmdakl mevzilerimlze DoAa ceplleslade 
man umum müdürliiğüne istenilen taarruz eyıemektedlr. MUharebe aey. !I 
nıalümat ıı;önclerilme.ı«ne ve on- yal blr bal almtştır. Almanlar §ima. 

dan sonra va·r.ife !illllhfplcrine ve le doğru Trtgh Kapuzzo 1Jıtikametln. Harkofta Al
alakadarlara yeniden emirler ve- de taarruz etmekte ve aeyyar kuv • 

rHmesinc ihtiyaç hMıl oluyor ve vetlerimlzle cenub 1stlkamet:lnde dllf. manlar 25 bı•n 
bir kırtasiye makinesi harekete :ınan gerilerine taamızlar yapmakta. 
ger;lyor. --"-o':'~-::-t-~··----'=--(~~,__._..__ .... l"'",..;;__,;;.....,..da_,....).;:;..ı' 

1 1 Bu tıektldc harekete ~eıçn kırta- a m iŞ ar 
ı,iye makinesinin hlerneshıden men Japonlara göre 

ram. . 
(Bolu) da öğrendiğim mesele 

şudur: M:ıyı<; içinde Bolu \alisi 
Durmuş Evrendilek geçen in~ için. 
ele tstanbolun yakacak buhnuım
da.n ~ğt sıkmtılan <lü~ek 
faydalı bir himıette bulunmak is. 
t.emiş, Ziraat VekfU~tine yazdığı 
blr mektupta Bolu onnanlıı.nndan 
bu bakml{]an istifade olunablll!'
ceğini bildirmiş. Zira Ilolu "!"mıın. 
larmila odunluğa yarayacak c;oret
te bir çok devrik ağaçlan bulunu
yor, Llz.ım gelirse yeni ma.kt:ılar 
da gfüıterilcbUir. Bunlardan ııyrı 
olarak (Akçakoca) da ZonJ!ulcla'k 
madenleri için direklik olmak üze. 
re kesilmekte olan ab'tl~larm uçla. 
nnı toplamak da kabildir. ~u kn· 
dar var ki ı .. tanbulun odunluk ih. 
tiyacr için Bolu ormanlarmdan bu 
§C.kildc faydalnnnbilm~ için bazı 
formaliteler \'ardır. Maden direği 
çıkarrlan orman bölgesine odun 
mUkshlıidi giremez. tptida mn. 
den dlreği müteahhldi ltendi i,ini 
bitirir. A~"llclarm direkliğe ya.nuru. 
yan ne; kısnnla.mu topla.r, yer ya 
yığ-ar. Bunu orman idnrcsine bil· 
retle işi bittt~n sonra nncak o. 
don olnr.ı.k lmll:ınılabilcct:lli olan 
' 'e direk mlite!lhbi<li üınıfındıı.n 
:rer ye-r toplaııtp yıfulmış buhmnn 
nğaç parçnlnn ba.~ka mlit.eahhlt
lerc ,·erilcbillr. 

Bugiinkü 'vaziyette Ilolu 
onnanlarmdn, üç, dört makta var. 
dır kj buralnr<Ja mllt.enlıhltler ic.le. 
rini bitinnlslC'Tdir. Direk ve l<e
rest.ereste ynpmağa yaramayan 
ağaç uçfanm da. t-01ılarıp bırnıc. 
mr l:ınln·. Bu al'..ra~lar şimdi tst.an. 
bulun 0<lun ihtiyncı için hiikfımet. 
çe kendilerine müsıuulc verilecek 
olnnlnr tar:ıfmc",JUt almnl1ilir. 

fi bir ntfoe c;ılnnasma ihtimal yok· 
tur. Ancak muhtelif daireler ve A d 
makamlar arasmclnki su:ı.ller ,.e vru pa a 
cc\'apJar, muhabereler öyle bir 

cereyan alabilir ki Bolu ormanla. ı·kı·nc·ı cephe 
nnclan İstanbulun işine yarayacak 
olan odunların toplanıp almmaın An l k h lkını 
.t'mrl ''erilln<'.ey" kadar kış gelip g osa son a 
~tabilir: ondan sonm Akçakoca- oyalıyan bir 
elan takalarla getlrl1mesl ı&zrm. propagandadan 
gelen o<lunfann nakli işi vaınta. ibarettir 
fı!zhktan \.'e hava sartlarından d o. 
l:ıyr imkamın hale gelf'billr. Tokyo, 15 (A.AJ - Avrupad!l 

Şimdi "'Öriiyoruz Jd, Bolu valM açılacağı Amerikalılarla İngiliz· 
\•lcda.nmdıın gelen bir ilhamla l<ı· ler tarafından birc;ok defalar 
tnnbulun kı~hk odun ihti)"llNnı te. ~tülü şekilde bildirilen ikin· 
min edC<'cl< pek •colay bir çare dü. ci cephenin kuııılrnası işini tef. 
!:ilnmüs ve alakalı makıımla.n ha- sir eden basm sözcüsü Hori, 
rclccke getirmı,, bir kere hona tc. düqrnanların bu olayı tahakkuk 
ı;ckkür etmelidir. Ondan '"<>Dra dıı. ettirebilmelerinin çok şüpheli ol
fşln mü .. t.acel olan mahiyetini <ltk. duğunu söylemiş ve fnıtlliz • 
lmte alarak en Ja~ yoldan mak<ıa- Amerikalılann gerçekten böyle 
ela gitmdk i~in ne miimkün~e yap. bir ikinci cephe kurmağa ni· 
malrdır. vetleri varsa. bunu boru çalar 

Madem ki Bolu orman lannda gibi açıkça ilandan ~ekinecekle. 
ınnılen direği ,·eya kere-;te müte- rini il~Ye ederek, bu haberin ek· 
nhhitlerinin islerini bitirip t.erket· eeriya oldtı.Yu sribi, kendi millet· 
tikleri uç maktada Akrakoca. yo- lerinin endışelerini gedermek iç.in 
lu ile cfonizdcn kolıı.y('ıı. lstanbula Londra ve Vaşin~n hükUmetle· 
~etirilebllecek bir r.ok o<lun nr. rinin yapmağa mecbur olduklar. 
dır. llrr şeyden evvel bu odunb.n birer propaı;tandadan ibaret sa. 

(Devamı Sa. !, Sü. 6 da) yılacağı rnutaleasiyle 9Cıllerini 
-------------- bitirmiştir 

ışte :SOiu \"alisi Dumıu~ Ziraat 
l'f'kfilctj v~ıt.asile orman umum 
nılidürlüğüne bu vaziyeti blldir
mJş. Aynr IJ'..amnnda İo;tanbul 'ali. 
sine de bir mektup ynzıı.mk bu lı;in 
takibi için teşebbii iinden haber 
\'ermiş. Orman umum müdürlüğü 
de Rolo ,•llllsinin teklifini esas lti
bnrile muvnfık bulınucı. Yalnız hah 
se<lile.n seldldc Bolu ormala.nnıla 
nıcvcotohıp st.anbuiun odun 1hti. 
Yftt'f i~hı alma.bUeek olnn ni:"tlçlıı
rın miktarı ,.e me\"ldl , .c sairesi 
hakkında Bolu orman mildürün- • 

Bir aralık Jaııonlar tarafından l~ı;ııline tcşebbila edilmesi lhtlma\inden 
bnhsoolloo, Şimali Amerikaya alt, Aluka.nm !!Uat~jlk büyük ehemmi. 

yetini gösterir hartta ... Ü!I olarak kullanıldığı tal>dlrde burada.n kalkacak 
uzun menzilli bombardıman tayysrclcrlnln nerelere kadar gidip 

dönecekleri haritadan clerba! anlafılıY.or. 

--<>--

Bu mıntakada 
Almanlar daha kuvvetli - taarruzlara 

hazılanıyorlar 

Sivastopol 
mukavemet 

ediyor 
llılotıkova, 15 (A.A.) - Almanlar 

Har kof cephesinde flddetle müdafaa 
edilen Sovyet mevzileriııi birkaç gün 
denberi bombaladıktan aonra bura.ya 
yeni takviyeler getirmektedirler. 

(Devamı Sa. ! , Sü. ' d~) 

istanbul - Edirne 
tren seferleri 

Y ann sabahtan itibaren 
başlıyor 

Bir senedenberi yalnız Uzunköp 
rüye kadar i"leyen İstanbul - E
dime tren postası, yarınki çar
§amba 6iln lnden itibaren Edime • 
ye kadar ;.,ıem~ğe ~la.yaca.ktır. 
Edir:ıe kat.a.rr, sabahlan 8,35 de 
Sirkeci ganndan, Edi~den tst.a.n.
bula ilk tren de erksi perşembe 
gilnU Edimeden bııreket edecek -
ti~ ~ 

(Devamı Sa. !, Sü. ! de) 

ı Yeni mahsul 
vaziyeti 

Birkaç ha ftaya kadar 
her tarafta mahsul 

alınmı§ olacak 

' 

Ankara, US (VAKiT Mubablrlıı 

dt'n - Yeni buğday mah.sUltlnün id 
rakl yer yer artmaktadır. Fakat ilk 
mahsulü veren cenup bölgealnln re • 
kolteaı fazla miktarda olmadığı için 
buğday bakmımdan henüz tam bir 
genişlik elde edllmi§ değildir. Yirmi 
gUne kada.r bol mahsul veren mm~ 
kalarda hasada başlanacak, bir bu • 
çuk ay aonra yeni ın&lunıl her tarafta 
ldrAlt edllmi§ bulwıacakt.ır. 

Askeri ceza ka-
1 

nununda değişiklik 
2 inc i sayfamızda 

--~~...._ __ .;._~--~~~~-1 

Ebedi Şefin tarihi evinde 
Atatürk Müzesi 
Dün valinin bir 
nutkile açıldı 

Vail Doktor Latfi Kırdar Atatürk m\bealpln önündo nutkunu eö~ 

(Yazısı ! nci 8<.ı'lffamızda) 

Vilô.getin tebliği: 
iaşe beyannameleri 
nasıl doldurulacak ? 

Halk Birliklerine girmiyenler hükOmetç 
yapılacak tevziattan istifade edemiyece 
h tanbul VllAyet1nden: 
ı- Kazalarca da.ğıt.rlmış olan be. 

yannameler birlikler vı.ratmd:ın top • 
lanrrken nüfus kAğıtlarmm da görUı. 

mcsı mecburidir. Birlikler evveileDlltllll 
de lbru edilen nllfus htlvtyet ........ ...,...u 
lannr numaralı halk dağıtma bir 

(Devamı Sa. !, Sü • .+ de) 

Topkapı Sarayından 
antika çalan hırsızlar 
Hapse mahkum edildiler,. çahnan eşya 

hazineye iade edilecek 
18 - 19 yaşlarında İhsan. Nee. ı 

det ve Salnhattin adında Uç arka
daş, blr müddet evvel, Topkapı sa
raymm Uç metre boyunda.ki duvar 
lar!"ldan tah:-'8.l"8.lt Valde dairesinde 
girmi..5ler ve kehribar ağızlıklar ve 
mir bir çok nnıt.i.m eşyalar çalmış
lardır. 

Tarihi kıymeti :hciz bu eşya.lan 
ıı.ntikacı Melunet ve Ahmcde sa -
tan küçük hirSızl:ı.r saraya ibir ikl11 
ci defa daha girm.lı!ler ve daha bir 
çok eşya. çata.ra:k ka~13.r'ken yn
kalanınJ!1lardır. 

Sekizi.nci nsliye CC2a mahkc • 
mesine verilen ~ocuktardan İhsan 
2 sene 1 t ay, N~det ile Sa.18.hat
tin de ı sene 6 ay müddetle hapis 
cezasına. ça.rprhnışlardrr. AnUkacı 
Ahmetle Mriunet de 25 er lira. pe.. 
ra. c~asma çarp~ardir. Çalı • 
nan eşyalar hazineye iade olacak
tır. 

Bulgaristan da 
yakalanan paraşütçüler 

Cezasını balan 
azıb sabıkalı 

EWye yaı..,n salnkası bulunan ar.ılı 
bir hırııu., hakkındaki tcvklt müzek.. 
kereslnl lnfıız etmek isteyen bir po 
U. mcmunımnza öldürmek kaAtilc 

Lonclra, US (A.A.) - Sotyadan aır. aaldırmııı ve ndts mUdıı.laMı sorun. 

nan bir habere göre denizaltılarla vt'. da im.lan memurun attığı kurwmla 
't'arDlnp ölerek lAy:ık oldofu cemn 

ya paraınt:ıerle BulgariBtana ~knu~ bulnnıştur. Bu huııustakl tatel!At 
olan 27 maznun Rua ajam sıfatiylc 

1 
3 Uncü ııayfa.mn.dadır. Resimde 

b&rp divanma. aevkedl.l.mi§tir. ölclllrWen aalnkah TaPae görfilU.> or 
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şark cepbes nde 
( Ba:ıtarafı l ıncı say/ada) 

Almnnlarm tank ve ıns:ın bakımın 
dan kayıpları çok ağırdır. Almanlar 
delebiıecekleri zayıf nokta bulmak U. 
mldile birçok dar kesimlerde fiddeUI 

Atatürk Müzesi 
Atatürk inkılAbt müzesi, dün, 

ımn.t 17 de va.11 ve belediye rED.si 
J.fitfi Kırdarm blrnutkuyla ve me
rasim le 8.Çilm.ı:3trr. AIUze, E!x.-dJ 
Şefin Şişli Hal~§.rgaıd ce.ddc61.n.
deki tariht ikametgAlılannda te• 
t'<'?1"mişttr. 

esrm evab.irinden harbi umumiye,, 
d.lğcri "mütarekeden harf hıkılA.
bma ka.d&r,, olma.k üzere iki şube 
olarak tertim k.a.rarlaştırdI. 

Muhtelif makamlara. ve eşhasa 
mektuplar yazılarak mUzeye elve
rişli eşyg tebcrrtill rica olundu. 

Paris belediye 
binasında infilak 
LonclrG 15 (A.A.) - Pariaten bll • 

dirlldiğlne göre Paris umum! vallsinlıı 
dairesi olan Parla belediye b1naama 
bir bomba atıımıııtır. Bina ve elvan 
derhal kordon altma almmı§tır. İki 
yaralı vardır. Radyo, basarntm tıcn!' 
tesblt edilınedlğinl blldirmJgUr. 

darbeler lndlnnek lstemektelerse de 

Vekiller eyetinin tasdikin
den geçerek yür en ı ·· ğe ğirdi 

bu hareketlerinde muva!fak olama • 
mışlardtr. Şimdiki çarpışma topçular 
arasında yapılan bir savat halini aı.. 
mıştır. Sovyetlcrln tank hUcumıan. 

na karşı koymak için tatbik ettikleri 
usuller gtmdl tesirini göstermektedir, 
Düşman daha şlddetll tD.nrruza geç. 
mck için hUcumlannı tanklar ve u. 
çaklnrla desteklemek teşebbUsUnde • 
d r. Alınan topçusunun yeniden göa_ 
terdlği kudret Sovyet mUdatilerlm 
zahmeUl bir tecrübeye tAbi tutmU§a 

Valimizin okuduğu nutukta, mi1· 
zenin bugfinkii f.'eklUe tanzimi.ne 
ba'ilandığı zaman olde bu gayeye 
eh-er~li pek a.z e§~"S. mevcut oldu
ğu, zira Atatilr.ktin evi mooilya.lı 
ola.ra.k ltlraladığı, Samsuna hareke 
tini müte3ldp me evin bir ka.ç ki 
racı değ19t.irdiği. eşyasızhğm roğ
m~ milzeye tarihi bir ev hali ver
mek ~buriyeti karşt!!mda kalı
nıldığı an!atı~t.ır. Doktor LQtfi 
J{ırdar müzenin nasrl ktrrulduğu 
nu, nutlrunda şöyle e.nlatımşttr: 

Teşri.nievvelde Derviş, mUze ida
re heyetinden ayrşıld•ğrndan ye. 
rine d()ktor SUbeyl intihap edildi. 

Mthenin inkıllp kısmı tanzimi 
geciktiğin-:len • kütüphanesinin te
kAmQIUne uğraşrldı. Ve muhtelif 
Dlembal:a.Man. alınan kitaplar için 
alt kattaki büyük odaya raflar 
yaptmlar.ık. hallan :istif ad ea1nc ar
zedildi. 

Libya barbl 
Atıkara. 15 ( A.A.> - Bize 

verilen ma1fımata göre Ticaret 
Vekaleti tarafından siı>'.orta pr:>_ 
duktorleri hakkında hazırlanan 
talimatn:ı.."Ilc lcra Vekilleri H '· 
yetinin ta.sdoonden geçerek yü· 
rürlüıfo girmiştir. 

Sigorta prodüktörlüğünün 
Sigorta sanayiinin inkişafında 
ha.iz olduğu ehemmivete binaen, 
hazırnnan bu talimatname ;• ... 
istihdaf edilen rrayc mal ve mül
künün emnivetini, şahsının ve a.İ· 
lesinin kazaı ve kaderin darbel~ 
rine karş himavesini sigortada, 

Macar Baş ekili 
dedi iti : 

1918 asla 
teker1Ür 

etmigecektir 
Ekalliyetler hakkındaki 

beraberlik esaıına 
dayanmaktadır. 

BükrC§, 15 ( A.A.) - Macar 
başvekili Kallav, Transilvanya 
ziraat.çiler birliğinde söylediği 
bir nutukta, Transilvnnyanrn iş_ 
letilmesi pro~ına dair tafsi· 
lat verııUş, bu p!'CM{ramın her 
şeyden evvel Macar milletinin 
menfaatlerine himıet edeceğini 
söylemiş ve demiştir ki: 

Bununla beraber kalliyetlcr 
hakıkmdaki siyasetimiz iherkes 
için lbera:bcrlik esasına dayanmak 
tadır. Hiçbir vakit şiddet h"Ul
lanmadı!~ ve ileride de kullan.mı_ 
vacairız. Cünkü şiddetle harek"t 
etmekle Mncar milletin in dnha 
kuvvetli ola:çağrnı farzetmek ha· 
tadır Macar mılletinin, bu kadar 
rkıntılar <;ektikten sonra, hakla· 
rmn kavuşması ta:biidir. Fakc.t 
bu akilliyetletin menfaatlerini 
talıdi• ctmiyecoktir. 

Prnı'Tramm esası milli müda · 
f adır. silah tedhizatıdır ve 
harp kudretinin teminidir, işte 
bu. hükfırnetin başiıca !kaygısı _ 
d r 

:~ıacnristnn aslnı ordusuz kal • 
rr: 1yacnktır. 1918 bir daha asla 
t 'terrür ctmiyecektir Çiinkü Mn. 
raritan Macar askerlerinin elin
d d"r 

Sermayeleri artı
rılacak bankalar 

Etibank ve Sümerbanka 
dair layihalar meclise 

verildi 
nimi*, LS (VAK.rl' Muhabirin • 

dı ıı) - Etlbank aermayeslnln yüz 
milyon liraya ibla.ğma d!\lr l~yih& 

Meclis ruznamesine alındı. Ellbanka 
tahmn edilen hlzmet.ıerln peyderpey 
tnki,a!ı ve muhtelif kanunln.rla bazı 

tesislerin bu be.nkayu devri, kömUr 
havza.smd& bir aralık yapıl&A tevkif 
do!ayıaile lfl.etmelerde 111Ubso.lo mtı _ 
cssı.r olncak ve !§lebncnlıı daha ve • 
rlmll "Ye rasyonel çalı§masma lmka.n 
~erecek am1 tadmı.t ile tcchlzi ve » 
hayot madenierde çalşm amelenin 
bayat p.rtlarmı dtızeıtccek lçttmal 
tesiaab:zı vücudc geUrD.mesi gibi bu,. 
sualarm ıtermayenln mUhlın ıı.ll;bette 

artınırııam:m zıınııt kıldığı lAyilıayı 

tetkik eden cmıctlmenlerin mazbatala 
nnda fpreU~. 

SUmcrbank eermaycsinln tezyidi 
bakkmda'ld lft.ylha da ruznameye a .. 
lmdL 

bcklivcnlere bütün teknik şart· 
lar ihth:a eden sigorta mukavc. 
lename'eri ihzar ve akdi i.mkiinı_ 
nı temin etmek ve sigorta mu· 
kavelenamesi hiikümlerinin yeri" 
ne getirilmesi husu-unda akitle
rin men.fantini korumaktır. 

Memleketimizde sigorta pro_ 
dükt.ör1üı'füniln bir talimatname 
ile tensik edilmesi ve bir meslek 
haline getirilmesi sigorta. sana -
viinin ~cli~e5inc hizmet edece· 
;fi kadnr halkın menfaatine de 
uygun düşeceği şüphesizdir. 

da tahrib edici olmamI§tır. 
~ .y. ~ 

Berlin, 15 ( A.A.) - Alman 
ba.~umandanlığı, Harkof'un do. 
~u kec::\minde Alman krtaların·
vaptıkiarı hücumların yeniden 
muvaffakıyetler kazandığını bu 
t" ı,., h bildirmektedir. Done" 
birkac noktadan aşılmıştır. A._.,,_, 
keri mahfillerde sövlcndiğine gc 

S (er .. , ceza kanu- re arazinin bataklık olması, Al· 
man askerlerini taarruz hareket 

d w • • ı · !erine ve ilerlemeifo devam et. n 1 a eg 1 ş f ( 1 ( mek hususunda çok büyük güc. 
lüklcre uğratmtŞtı. !stihkAm ef· 

Mecliste layihanın birin radı şiddetli bir mukave:nete ,,.~ 
ci müzakeresi yapıldı dü.~aıı to:'ularını?. .. rnUtema~~ 

at.eşıne ra.emen buyük Drı 
Anknrn., 15 (A •• ) - BUyUk 

Millet Mecllıı ?ugiinkil toplantı
smclo. srhhat ve içtimai munvenct 
vekaleti1c devlet meteoroloji u -
mum mUdUrJUğlinUn tcŞkilut ka -
nunls.mun bazı maddelerinin de -
ğ ştirilmesi!ıe ve bunl:ırn yeni road 
<leler eklenmesine dair olan lıl.yi
haı!:ı.rı mtlz?kere ve lmbul eylemiş 
ve askrl C('za kanununun bazı mad 
cleler.:nin te.dili hakkındaki layi -
hanm birinci müzakeresini ynp -
mrstır. 

'Meclis ça:rşt'.mba gti.nU topların -
caktır. 

nehri üzerine birçok noktalardar. 
köprüler atmağa muvaffak ol 
muşlardır Alman kıtaları vem: · 
me kollan, bu köprülerden ge". 
mektedirler. J 

"'lto,,. 
MOST\;O'IXZ, 15 (A.A.) - C":rece 

varısı neşredilen Sovvet tebliği: 
14 haziranda Harkof istikame_ 

tinde düşmana karşı tank ve ni· 
vade muharebeleri yapılmıştır_ 

Sivastopol kesiminde şiddetli 
muharebe devam etmektedir. Kr 
talarımız düşman hilcmnlr·- 1 
pilskürtmfiştür. 

"- Bugün "Atatürk inkılabı 
müzesi., olarak ka.p:lannı ziyaret
çilere açan bu bina "veçhi war
ruf ve talı.sisi bilii.hrre tayin e
dilmek üzere,, 28 Mayıs 1928 de 
yirmi bin lira "mülk kıymeti,, ve 
on yedi bin ibeş yüz lira da "ge
refi kıymeti,. olmak üzere, İstan
bul beley"desince otuı yedi bin 
beş yUz lira.ya sa.tm almmıştr. 

Müzen.in inkıl&ba ait olan eşya. 
sı Ust ika.t odalua yerleştiıildl 

Bir mUddet sonra toplanan ki
tap \"C a,yayı bu binanın istiap 
edemiyeeeği a.n~lamk kUtilpba
nenin ve bazı eşyanm bu maksat
ia aı1mnn Beyazrt madresesine nsk 
h ve orada hallen istifadesine arzı 
karn'rlaştmldr. ,, 

(Başlarafı 1 mcı sayfada) 
dır. Dilşınan El Adem doğu istika • 
metinden çıkarılmt§ ve aUlmıgtır. St• 
kl.zincl ''İngiliz" ordusu §iddeUI kar. 
oılık tanrruz yapmakta ve muharebe 
genl§lemclerlne ~ koymak lı:!n 

gerekli tedbirler almaktadır. 
lTALY AN TE.BLlQt 

Roma, 15 (A.A.) - llaıyan ordu., 
!arı umumı karargaJıınm 7'7 ııuma • 
ralı hwıwı1 tebliği: 

Bir Hachelmin dll§mesinden sonra 
ba§hyan sa vqm yeni .safhası kanlı 

çarpışmal&n müteakip dllşman kuv • 
vctıerinin birlblrlnden e.ynlma.ııiyle ne 
UcelenmlL'tlr. Mihver kuvvetleri Ak ... 

Sersriuin tertip ve t.anzinrlni roma ve •'V!abalbla" kıyı )'Olunu geç 
Maarif Vekilliği matbu yazıları ml§ler ve kıyıya uı~. Batı,. 
derleme müdilrU Bay Selim Nilz. da kalruı blltUn büyük dU§mlUl bir .. 
het Ge-rçek üzerne a.~mıştı. Bay llklerl ku§atıımıı bulunmaktadır. 

Ertesi ~e binanın bir ''İnkt- Nü.zhet Gerı:;ek hemen ibütlln em- Alnıan esir ve harp malzemesi m1k • 
lap mUz~st.. o13l'3k kullanrhnBSI snlindc o!1uğu ı;ibi, bu vazifede tan halen hesap edllemJyecek nıe • 
lrnrarlaştmldr. Şehremini Muhit - de gÖ6t.ercliği vukuf, ince zevk, ve bcttcdlr. 
tin Üstllndağ bu işe C>naynk ol - titiz allUacyı serginin bUUl.n tcler- Iledef Tobnık 
mustu. 28 Şubat 1929 da bu mak. rüat.mch ve heyeti u:mumiyesinde Londra, l5 ( A.A.) _ Libvad., 
sntln ilk ic;tı'ma ya.tJfJdt. Bu işe rnuvaffa.kiyete ermiş buluyoruz. 1 l "dd r 
memuren """ilen zevntm ı"simleri: Akroma do ay annda §1 et ı 

~~.. Haı;saten bu açılışta sergiye te - uh bel yan etmekted"r 
Müzeler mtidürii Halil, Köpriilü m are er oere ı . 

min cdilebilı:niş olan tarih malz.e. Al ı ı d"li:k ~ e h znde Fuat, askeri muz.o mUdür man ann § m 1 Y""6°n c· 
mcsinin az1Jğı di1dta.te almırsa, d...r. T bruk kal "eli 

ır.uavini Dill'v:a, belediye mektup- t:".ı.t o esı r. 
~ buna r:ı.ğmen SCTSlye verilmiş o- Elı: ..::ı • t ed d"" 

cusu Osm!ln, lı:ızined evrak umum lan ıınana ve bu man:ı.dalı:i canlı - cı.uem e aarruz en uşman 
miirfürü Hayrettin Nedim idi. kolu cenuba doğru çekilmek mc~· 

lık gözde blisbi.itUn büyllr. Bu frr- burivetinde ka.lınışhr. 
Şehremini Muhittin O~nndağın satta kendisind tebr.iJc etmeyi borç Libyadaki muharebe, artık 

riyasetinde toplenmalarma devam biliriz. stratejik ehemmiyette noktaların 
e_d_en __ h_e_y_e_t_m_uz_e_~_·i_b_ın_· _"_:ı_s_i_n_c_ı _______________ alınması icin gelişmektedir. 

in tebliği 
:Omitslz bir teşebbüs 

Kahire, 15 (A.A.) - Röyter 
ajansının A!.-romada bulunan hu 
susi muhabiri bildiriYor: 

Vişideki Alman elçisinin 
söylediğine göre 

Diğer kesimlerde mevzii ma- ( Baştarafı l inci say/ ada) rlnl 2~1942 cumartesl sabahın.. İngiliz zırhlı kuvvetleri müda· 
dan 1Ube.ren bağlı bulunduklan kazıı fna hatJarma giden vollan kn a_ 
kaymakamlıklarmdan teslim ala.cak· mış olduklarından Rommel dUn 
ınr, n1l:tua k!ğıUarmm kontrol ve zırhlı kuvvetlerinin geri knla!l. 
mühUrkmmesı. 1f1 de 21--6-1942 nk.- kısımlarım iki istikamette 1'' -olonyada 

15.000 kişi 
ölmüşl 

Fransız nududn 15 (A.A.) Röyter: 

hiyette muhar<;.,~l:r olmuştur. mUhürlerile mUhUrl!yecek ve beyan. 

Berlln, 16 (A.A.) _ A1ma.a. ordula.,. f name muhteviyatınm hüviyet cüzdan 

danlı tebıııH larile mutabnkatı tahakkuk ettiği n başkuman ğmm .... : 
mıı.n Sivaatıoıpol eb'atmda kuv.. takdit'oe birJlk idare heyetince tasıllk 

Düş olunacaktrr. 
vetle tahkim edllm11 birçok mevzl -
ıerden geri atılm11tır. Taarruz eden 
piyadelerimiz derinliğine dUpnan mev 
zuerine gtrnıi§lcrdlr. aavq uça.klan., 
na refakat eden av @k tuola.n, keD., 

2 - NUfus kt\ğıdı olmıyD..lllar bir • 
likleM aza ı:aydedllmlyecektir. Ancak 
bu gibiler, nU!wı ldl.ğıtıannı çıkarmak 
için mUracant ettiklerine dair nüfus 

dilerl hiçbir kayba uğramaksızın Si. dalrel~rlndcn en fazla bir aylık ta _ 
va.ırt.opol u.sttınde 16 Sovyct uça#ı dQ.. rlhll \"esikalar ibraz ettikleri ve bun.. 
şUnnil§lcrdlr. !arın birlik dnhllinde ikamet etmek

te olduklarma olrllkçc kanaat ceu.. 
r1llp tasdik edildiği takdirde kayıt. 

lan yapılabilir. 

p.mma kadar bltirilm~ ola.caktrr. roma oo!gesine sevketmi~lr. Br 

9 A ,.._ t....4, km k ... tl 'ük muharebe bu bölgede ve en 
- " .. ~er e e .... r anııı "dd ti" b" ku fırt · ' d bl ilkle d aım aeakla dır EU r1 şı e ı ır m mnsı ıçın r. 

r r en ry r · c n. ı:rclişmi§tir. Bir Alman tank te"' 
de Mayıs - Haziran ayma alt ağır kili batı istikametinde ve diğ r 
l§çl karnesi koçanı bulunanıar ka .. bir teşkil de cenup dorru istikar- ... 
yrtıı oldukları birliklere mUrncııat e- tinde hareket etmektedir Rom
derek blrer mektup alacaklar. Bu mel'in Tobruk'a karşı ciddi bir 
mektupl.&rl& bağlı bulundukları mu .. hücuma başlamadan evvel İn· 
eaeeelerden kartlarını temin edecek- g-iliz zıriılı birliklerini ezıneğe 
terdir. Bu hwıu.sa alt malllmat bilA_ çalıştı.Eh aşikaroır. Bu ümitsiz 
hare tebliğ edilecektir. bir teşc-bbüstür ve Almanlar iler 

Paristen Vl,tılye gelen ro.porlnra gö. 
re, .Alınan elçlsl Abetz yo.kın mesai 
arkada§larile görll§tUğU esnada lngi.. 
llz hava kuvveUerl tara.tından Kolon.. 
yada yapıınn tahrlb.ı.t hakkında s:ı.. 

hih bazı malQmıı.t vennlatir. Söylen· 
dlğlne göre Abetz hasarlo.nn çok ge. 
n.1§ olduğunu, 760.000 nUfUstan 

aHrkof doğasuDd.aki yenıı.ı dllt ... 
mandan geı:1 kalan ıruneuer 70kedll 
mi§ veya esir aımmışt.ır. DDn bılldlrl,. 
im rakamlar bu arada 25 bin.den 
ziyade esire To 260 tnDk& .,. 208 t:o.. 3 - Leyli okul, çocuk yuvası, hruı- 10 - Aile reisleri bu beynnnıımt>- !emekte şimdiden güclUk "ekiyor 

Almanlar Frrumz tankla.rmı 

250.000 inin tahliyesine mecburiyet 
duyulduğunu söyleml§tlr. ölenlerin 
sayısı hııkkmda tam bir rakam ver • 
mek mUmkUn olmamakLı. beraber AL 
mıın hUk~metinin ellnde mevcut ma. 
lCmat 11.000 ile 15.000 arasında ölü 
bulunduğunu göstermektedir. Yaralr • 
lann adedi bunun iki inlslidlr. 

pa yill<selml.§tlr. 
~ Sovyet hava kuvvetleri tkl baZlraD 

dnn 11 hıızirnna kadnr topyeldln 456 
uçak kaybebnlştlr. Aynı müddet zar• 
fmda Alman hnva kuvvetleri doğu 

cephesinde '7 ucak kaybctmtşterdlr. 

Jfo\.RKOF MEYDA'N lffiHARE. 
BESlNtN SONU YAKLAŞIYOR 

Kuybl:;l).f, 15 (A.A.) - Haı1kof 

d 'l f I mevdan mııh.arebesi kat'i s~bast-Tlrkfiye e cebr D ş na 
0 ynklaşmald.adır. Beş gün beş 

(Baştarafı J inci sayfada) gece devam eden ~dctli bir mu
lJarebcden sonra Sovyet kuman. 

.. _ Birleşik devleUer hUkllmetl, danlığı Ktzılcxrdunun bUtUn Alman 
Balkanlarda kendUerlne verilen bir s:rldırış1arma mukavemet edeceği 
hava bomb:u-dımıını vazitoslnden d!S- :kana.ntini e1'6ll muhafazn. etmek
nerken TOrklyeyc mecburi iniş yap _ tedir. Almanlar. muharebeye ge
ınak ıaorunda kalcı.ıı 22 Amerikan tny ne çok f~la miktarda tank sUr. 
yarec1B1ııln gözaltına almmasmdan mekteıdirler. Bu tankları aSker 
ma!Qmattar tutulmuştur. Bu dlplo ... yüklü ve yedekte çddlcn anıba.
mat:lk teşebbüsleri icap ettiren bir ıar ~ etmckteclir. Fakat Sav· 
m~e OOğlldlr.' yet ta.biyesi ve lilhama yesıi tank 

&va.r tüfeklerin oyn.a.dık.1.an git 
gide büylık roıı, zrrlılı lruvvetlerln 
hakkından gelmP.ktcdir. 

* * • 
istanbDI. E rne 

tren selerıerl 
Benin. 15 tCA.A.) - '.A1nuın 

(B~<rtarafs 1 inci sayfada) başkumandanlığınm bildirdiği -
ne göre, Sivastopoldaki Stalin 

Diğer taraftan Meriç ve Arda kalesi, hava kuvvetleriyle ordu_ 
nehirleri tizeı<.mdc'ki köprülerin nun sıkı ı"şbı'r:~ı-~-"en sonra Al-
~sellUm :işi !bitmek f(zcredir. Av- J 1;1.m .. 

d~r. man ağır ve en am topçusunı•n 
rupa ile Türkiye anısında. v&nı ateşivle giinlerce devam eden F:-
tren naltllyatmın ne zaman baş • bombardımanı müteakip zapte · 
laynctığı v~ köprlllerin açılmıısmm diJmia+ir. Bir aıin zarfmda b • 
m~~e ;r~ılıp ynpılmryu.cağı ~· h~· 
henüz lbclli dcği dir. Mnamafih, modem kale ayrı ayrı dört dr~ ... 
Dcvletdcımi:ryolları dokuzuncu iş- en at!ır çanta obi.is menni1(' .. : ~ 
letmc mUdllrU H:ı.yrj tscnin hususi tam isabetle heder olmuş ve n\. 

tane ve baplBbaııe gibi. yerlerde bu • l&ri ane efradının ntttua cUzdanln .. 
lunanla.rm. aile relıslert bu gl.btleri 1 rmdakı kayıtlara g6re doğru olarak 
beyannameye yazmakla beraber lslm.. dolduracak ve imza edecekUr. Bu hu· 
leri btzaana ve !ol hanesine (Mektep. susa riayet etmlyenıer hakkmda MU. 
tedir. Çocuk ;yuvumdadl?'. Hastane. 11 Korunma kanununıı. göre tD.klbat 
dedir. A.lkerd&dlr) §eklinde gerh V<'• yapılacaktır. 
recektir. (Huta.rıeden maksat hasta-
lar değfl, haataneyl lkametgtı.h ittihaz 
eden memur Te mu.sto.hdemlerdlr. VAKiT 

Jmllamyorla.r 
Lon:dra, 15 ( A.A.) - .Röyter 

ajansının Libya c:ölündeki husu
si muhabirinden: 

Libva çö!Undeki muharebe es· 
nasmda düşmanın kullandığı ba_ 
zı tankların Somur 35 modeli 
Fransız tankları olduinı meydaı e, 
cıkmıştır. Bu tanklarm ilk mode
li 4 7 milimetrelik bir topla mii ' - AJle ktlt:Ok numarası hanesine 

aUe reisleri bir §OY yazmıyacaklar • 
dır. Bu beyanname muhteviyatı 03aııı 
kütük detterine lalendikten sonra 
birlikler tara!mdıın o aileye verilecek 
kUttlk numarası bu haneye ya;o;ılara.k 
beyanname dosyasma konacakt.rr. 

Daima halkın menlaa- cehhezdi. Fakat şimdi 75 Jik 
topları vardrr. 

5 - Aynı evde oturan birkaç aile 
varsa bunlar aUe itibariyle ayrı ııyrı 
beyanname vereceklerdir. 

S - Her T&t&n.dq hUkllmetçe ya. 
pdao&k daft.tmal.&rda.n ve l&§e ter " 
tiplerinden 11!J!Uade edebilmek lçln bu 
birliklere gl.rmeğe mecburdurlar. Bu 
blrlikıere glrmlyen vatanda§lar hU • 
Jdlınetçe yapılacak dağrt.malardan hiç 
bir wretıe ı.tlfade edeme.der. Birllk. 
!ere ka)'rt olma bu beyamıameler1 
doğr'u olarak doldurmakla mllmktın.. 
dUr. Birkaç )'erden beyaımame vere. 
rek mllteaddit birliklere kayıt olmak 
lıl1JD Xormıma kanununa aykın hıı. 
reket olup takibatı mtlatelzlmdir. 

T - Beyannameler 21--6-94% ak· 
§Atnma kadar yukarda tesb!t edilen 
uaslara tamamen riayet edilmek au_ 
retile doldurularak b!rllklere veril • 
mit olacaktır. 

tini düşünÜT, her sayı· 

:: nda en -ıecme vazılar 
nesreder 

,.--------
VAK 11 

CJuetede çıkarı bOttln J&ZJ Vt 

reıllnlerln bulnıku me htuzduı 
.t.BONiJ rARo·ı!:sı 

Memleket e.ıem!exeı 

lefnde cııımda 

Aybll IO iN Ilı 
• • ,.... l8CI ~ • 

• •'1* '" sn • 1 J11b1ı IOO llOO • 
Tarifeden Ballwl Bfrlltt lçlıı 

ayda otm kurut C2tlf1lltır, Poef.8 
blrUlfne gtnn1YeD ,.rler• aycıa 
r•tınlf befer IWrUf u.m.medll1r. 

A.bolle kaydım bllcıtren melı:tur 
._ telgn1 OcretınJ abone paruı. 
aın pomta veya banka Ue yollama 
OcretınJ idare kendi Uzerine alır 

Sakın ba gtlzeı 
lırıabkaçırmıya ım 

( Ba.Jtarafı 1 inci sayfada) 
1 tanbul bekıdiyestnln emrine \'~r
melidir; orman umum müdUrlUğU 
bu iş hakkında. istediği malOmatı 
ı;onrada.n alablllr; İstanbul bele. 
diyesi ile bir hesaplasrna IAzmısa. 
o <la 50nraya bırakıhı.billr. Şayet 
doiradan doğruya Bolu omıanla
nndaki odnnlann İstanbul bele. 
cliyeslne ye\'a liliyetine teslimi 
müm"ırlin <leğllsc bmılan 1 tanhulıı 
nakil i~lnl m:ılınlli orman l,Jctme • 
leri yaPBbilir; odunlar böyle bir 

1 
kere tstnnbula geHp depo edildil<
fiCll sonra kırtasiyccllik <llğcr mu!\. 
nıeleleri uzıdmş olsa da bunun 
o kadar mahzuru yoktur. 

ASIM US 

Dr. Klodiyus Atinada 

bir vagonla ve ye.nmdn. gazeteci _ hayet kalenin yansı kullanılamaz 8 - Birlikler, yaprımakta o1an nu-
/1'" 1..0 ,-. -j'~;;o;-1 ler ve 1,ğer z=ıttan marclıkep hale gelmiştir. Bundan son-a manl< halk._ bhilti mtlhUrl•. 
'.V vvl/~(/ :ı::ir h~yctıe nç.ı1rnn ı;ünllnde Trok- Sal ·:>nya ve Hes piyadeler; 
ı.. 'AZAN~l'1,c.ı.11iL PEKYıuışi yaya. gidcccğı ~öy no:mcktcdir. tooçu kuvvetlerimiz di~ istin- da o kadaır hrrı:>alanmıştr ki, an-

l'ft.rlQJml.D - pollt8 mttkedndı 
V A.JU'ra abone 7au.la, 

Adrea del1ft:inn• ocreu 2C Kl'J 
iLAM DOBETLltW 

ncaret UAnlannm aııUm • • 
cm eoncıaıı ltfblU"elı UAD •)'fala· 
rmda 40, !<: •Jtalarda GO kUn.ıf 
CU!rd0Dc0 •ytada 1; lk1Dd ft 
OConcOde 2; blrlndde •: tıq1Jlı 
yam •eameoe a u.n.cıır. 

Atına, 15 (A.A.) - Alman iktisat 
mütehasslBI Dr. Klodyus buraya gel. 
mi§, İtalyan ve Alman mUmess1llerUe 
buluemu~tur. 

Yunan balkmm f&§eBfle f1gtJ1 mesc... 
leler konu,,ıılmuş ve 'ba§lteam buğ • 
day hakkında olmak üzere mühim 
tedbirler alınmıştır. 

• AhlA.t bile her hal ve kiu'da Adili ===================== karlar üzerine kuvvetli bir h·-- cak bir tek topla karşlık vermek 
mutl&k değildirler! Çok zuıum etmiş oalama ateşi nçarlken ı.?Ö<!Üs rrö- zorunda kalm7stır. Kuvvetlcrir.-i~ 
olan ruhaniler m~ur olarak· kalmış, ı il ') ı ~sc yaptıkla:rı nnudane carrm~_ ze mensur> başka bir mınm bil-
sapıı.n, destere, marangoz rendesi gt. e . ma!arla hile~ ueçmişler. ve k~- tüıı 2'eCe durmadım mücndeleue 
bi hıı.yırlı §eyleri icat edenler meçhul • leyı vandan gırmek suretıyle a •• de\·am ve bliyük bir birlik cen _ 
bulunmuetur. f!;n Son Dakika. arkad&§ımlZDl dün_ mı~lard·r. hesi boyunca taa.ruzalnnı il" · 

• Fikir mcaalslnin nerede vukubul- idi sayısı ikinci cepheyi (fUpheli) gö.. Sivastonol O('!l')ohesinin bask" sUrerek sabllllı saat beşe d<W-- ı 
dugu:un farkmdıı dt'ğlllr. Yalnız çok ren bir Japon telgrafını (gnyrl mUm.. bir verindn ~ltı 'h1~ı-1 • .,,'7.. bir ba. dü.,aıanı mühim bir tepeden at. 
~ katada htssoluno.n yorgun kUn} başlığı ile koymU§. va ka~ı'kovma mevzii ve • ': ma~a ve ter:ıeyi işgale muvaffa ': 
Juktan dolayı tetekkUrııtın orada cc. ŞilpheJl gayri mUmkUn demek de. zırhlı kule aym gün zarfında omuştur. 

nacı etmiyoruz! 

""'81! ettiğine hllkmedlyoruz! Halbu ğll ... I<'akat neden mesolft. (lmkl'Lnsız) tr'ırio edi'mişlerdir. Kuvvetle tahmin edilen diğe>-
kl sair uzuvlıınmızdıı yorulrlutnJ ve varken (gnrri mUmkUn)? Hiç ol_ Daha rnüh im bal:'ka bir istih kaJe1"T" etr~frnda. ve ••")km tepe_ 
hlssettl!t bı.ılde on.larn te!ekkUr 19 mazsa 1lmkl'ın81Z demeli, (gayri kam şiddetli bir hırna}ama at~ Jer cİvarnda carpmma OOY8m 

mllmkUn) dcml.'meıı şine maruz bırnl\ılmış ve sonun. etmektedir. 

BOytllıt; QOll devamb &llf8l1, 
renkli UAn nreuJere ayn ayn 111" 
cl1rmeler Japıı.ır. Rumi U&ıılanıı 
llUltlm -.tın DO lnuuftur, 

ncan MabJyeue OlmıJ'aa 
&bgW& lllalu 

Blr det& 30; UD defam 00. aç 
deta.ııı 86, ıSaJ1 defam 7C " OD 
1efuı HIO lrunaetur. 

.

1

1 
Fuzuli' den seçmeler: 

''Oan gHrtlnmez!" deeeler tond , 
lnaom:ım, n6t<ıktm 

Uıtfdan, her nece baksam tenine. 
can görUnUr! 

Dlrdlm: ı\hvAllmt canana kılam arz, 
V~li 

Görebilmem üıAimli aocla kt dnan 
gılrtlnUrl 



itiraflar ve günah 
çıkartma günleri 
Harbin U~cti yılı bllhass& de.. 

nıokrasll.erdc itirafla.r \'o ı;Unah 
tıktu1:ma gUı:lerl ile nihayet bal
lllaktdaır. Deıookrasinin devlet •· 
dıı.ml:ı.n ,1mdJ hep, harp 80tıl'a.'!J 
de\Tlnde 1 lenen gllnahlan itlnı.f 
etmek \'e kendilerini affettirmek 
cıırclerfnl aramakla meşgu1dUı. 
lcr. İlk ltirnfı )':'P:ın Kıri~ oldu. 
§imdi dUzlnel~ devlet adıunlan 
hata.lan birer, birer sayıp dökerek 
belki \iod:s.n aznbmdaıı knl'tulmak 

tjyorl:ı.r. Belki de yenl bir poll. 
lika hatır üzerinde kenclllerine ye. 
tıiden mel'idler temin için ltJnı.fla. 
l'ı ikb:ıl im unu tutmal< için ökse 
~lbl kullanmak ı tfyorla:r. 

Sebep hnııglsl olursa ohun, ha
ldkn.t . udur: 

Iluı;ünldl lıarp, btiyllk ha:rp eon. 
rasrııın cchnlctJe, becerlkslzlrale, 
ihtirn la yarattığı bir vllkıadrr. 
liüı;ük <le\'Jetle:r kendilerini büyük 
devletlerlıı nUhmıyla yaşıyaaık. 
hının s:mılıklan. orta halli dC'\'. 
lctıer kendi hlh1yetlerl hakkında 
~r snhlbl bnlanmadıklan, bUyil"K 
devletler zümre mt'llfaatt, hını, 
cehalet ve gurur ytı•\inden ba 
ha:rbj elbirliğl ne davet ettiler. 

Fakat hatnlar it-inde en mUhJm· 
bıl, bUytlk ~·letlerin i~lediklerı
dir. Büyiik de\•tetler büyük harp 
60nrasmda en bUyUk hatayı birbJ. 
tine zıt, birbirini inkar eden vazf. 
)'etlere i&tJnat ederek, birbfrinln 
lemıınılayı~ değil, birbirinin ta.h. 
tiı>clsi ola.o diplonınsilerl idare 
etmek is~..:r. 

lngiltereubı Cenevre politı1m.ılı 
tıc Londra polit."irnsı aynı değilai. 
l<'ra.nsnrun lillctler Cemiyetinden 
anladığı ile tott.oğu yol birbirini 
llala.ecliyordo. Amerika prcMiple. 
_.İnln içinde kaldı~ iddia ettiği 
halde onun dıBJDda f:ıler görüyor
du. 

Biittln banlar brl BnLya gıeliliği 
tanıruı A\"nJpımm gelecek günle. 
.-ının ne olncağı truunin edilcbW. 
torda. 

Ceba.let o dereeo hAkimdl ki, 
İlbwuıy& kmnldtınmat;ID diye Al~ 
llıanyadaki kmlhklar ilga edlli
~or, ba suretle bir Almıuı birliği 
Vtıeudıı getin rken, diğer ynndaa 
A\'UStul'flllllD Ahnanya fle birleş
rııesı mencdi11yorclo. 

BUyUk devletlerin birbirine ml 
kutnplam dayanan polltikala.n ni
hayet kendi içlerinde, lı:emli var. 
hklaımdıı tezada düşttl. O lcadnr 
ld, bn:r.ı bUyUJc devletler kendileri. 
rıin fhdns ettikleri çifte politlka. 
tırn t.ezntlan ortos1ndn harbin na
sıı bnşladı~mı bile idrak e<lcme. 
diler. 

Şlmd1 btıtUn bu ya.km mazinin 
~Unaldıınnm kefaretini ,-erl'll 
hnlktrr. En genç yıışmdnki ~ocuk. 
bnnm kellelerini harp fliihmm 
rnihmbma afn:rt\k gazabın daha 
tok azamet pcyiln etmesinden 
ktırtulmnJı: istiyorlar. 

JIMlselerl Illzmnundruı fazla 
kiitUmser g6nnelrten ne çıkar, bi
l"Q da onlnn iyi gönneğ'e talışa. 
lım, h r ftJmf, nefse klll'fjt lmt?a. 
nrtmı, bir zaferdir. A '\"Mlpanm her 
kö .stnde tckrnr edilen ba günah 
ı;tkartma hn.lett nılılvcsfnClen ynrm 
İ~n mesut giinle:rin ·doğma mr t;e. 
tnennl c<lolbn. 

Sadri Ertem 

YAKIT -s-

L?&bi#l:naı:tJ=J:il;;l!:JJ~m L~ ~1~~+yge · 
Talebenin sağlık du- / Burgaz çamlık- İ!., ~~ g&ti• 1 " ... ~.~! wı~~!.~!~. 
ru mu tesbit ediliyor larında yangın Diy:.::-7.. mi~~. ~=~· ;:~;%';;..",:.l~~t :.:ı::,~: =~ı',~'. 
Sıhha.t Vdallcıti cıt.utıa.roa. ta.le- receieri de Jaı.ydedileeektir. Bun- Halkın gayreti sayesin hm dertleri sn.ymnJda tükenmez. th. Sonra onlann <la foyalan me~. 

benin eağ'lık durumunu tesbrt. eden daın lbaş'ka diğer hMtahklara tutu de Ve güçlükle Fakat bunJann içinde öyle q•ılıla- dana çı'ı>tr, \"U~i!di. 
bir tetkik ~ia karu ve~ Jaıı talebe nJ:ktarı etm.fıne.d mal11- söndürüldü n vardır, iti onlarla bo/;'11 ıruık ,.ıe Bnnda na..r..ıl bir "•r ,·ar, ki ~·ıl-
ve bu hU3Uata b'..r tıı:mim hazırla. • nıat V<:tteel'ıderdlr. köklerini tmzımak 7.n.rruuıı artık lurdır h:\lledilemI~·or! Aca.b:ı su 
ya.ralr. Maarlf V e'Üi1eti )'Oluyla n. Toplna.n malfunat sümtle Jılaa. Evve~l gece saat yaran sırala- gelmiştir sanrmn. t-!ıt \ 'e et işini kökünden kesip 
~Ayet ınaa.r.lf :ratidı1rlüdcle.mu: gön- rft Vekaleti Yoluyla ~hha.t veki.. ımda Burgaz ruhısmda, Kalpaza.r. Banlarm biri et me ele 1, öte- lacnk bir Ç3reyi liim, nf' rnkıt bu 
öermiştir. Jetine gönderilcektir. kaya mevk:indeki çamh1tla.r bir • ki &üt <lerdlıHr. lncııı.k! 

Her okul his.resi lbmıassa okulla- Sıhhat Vekil.eti okullarda taıe- denblre tutuşmuş ve rilzgfı.nn da Bu la eti bi~ zehir ettiler. Sü- Siit. ya\'rularmızm, hn~tnlnrııııı 
nnda verer.a hastalığr durumu et. benin sağlt~c durumuyla meşgul o- tearile dethal büyilmeğe iba;şla - rü snhiplerine tc]~flar çekti er. 7Jn, perhiz'! mahkfım olanlnnmn:m 
rafında CSASlı izahat verecek.tir. lacaık. yeni "okul smııat teşekltUJ- mıştır. Süriilerl tmrn.da burada beklet"tf. ba~ ~'İyec'1l:•hlir. Bu bakrmdıın tc 
Muhtelif verem hruıtalıkla.rm.a ~ leri., vUcudc getirecektir. Bu.rgazm butün ça.mlıkJanru teh- ler. Kar ba"tr. Hn.)"ımlıır ar.mıt:ın rnlz \"e Jc:ıtrırJ,cı• ohn:ı'an ıazıııı 
tulan talebenin miktarını bildire- Bu teşkilat için bllyUk bir prog dit eden yangınm önleruneısi çok öl<lüJer. ~ark b:ı~kn, satış fiyatı g-rllr. lfalbnJd en berbnt hale 11,:;. 

ceklerdir. r.ım hazırla.nmakt:ı. ve ta.hsmt ay- zor olmuş, kadın, erirok ~ütün Bur- 1 ba~kft. idi. Cılı7., sL<ılın, <lu\llm \'ur. rntdan gıds m:ıild"fil de '"tf! bu-
Ayrıcaumumi beden m.yzflığma nlmakta.dır. gazlılar ya.n.c,"'lll sa.hasmn koşmuş _ san fı; bmlluna.z bir taknn ne ldli· ılıır. 

dl19ılJ' olanlan mfkta.rr, mfi~ de. lardır. Bir aral•k ateşi bastırma ğii bell""'I·,, mahltt1<1an önllnıtize ts,"c;rede ~0,·nn bir dostum 

Tramvaya atlayan çocukların akibeti 
gayrcUerfam Ufi gelmiyeceği an- &erdiler. Kiloııuna iki ytiz, iki ~·tiz hıma ':'O 'afra~., ~latmtstı: ' 
taşılmış, Adalar kaymaknmhğı kı. elli knnı~ i~~ Ç.trn ufanmnılı • Oraya ilk gittij.);im f>Afüt hası.. 
sa bir zamıuıda gerek BUyüknda lar. Jlalk sinirlendi. Ktı.<ınJılarn landım. Hel.iınler, 11§,çfar para et. 
gerekse Heyberde eli kazma. ve ldmse uğrn.madı. Qi'nı.;eılcJ'flo et- nıcdi. Bnna üt tavsiye ediyorlar. 
b!lto. tutan ne kada.r amele ve iıı- ler koktu. Uir yanılan ela ıleıılz1n ılı. Faknt ben a rl 7.aran bundan 

Beyoğlunda., Ferit.bey ooknğın
da oturan Ma.niik ve K~ adm
da iki çocuk, .evvelki giln, Kadı~ 
köyden Bostancıya gid-en bir tram 
vaya at!a.nuşlar, lAkin yol kenarın
da direğe çarpe.ra.k i.kW ~ yere 
dUşı:dişlel'\iir. 

Çarpma ve sukut sonunda çocuk 
1ar muht.clif Ytrlerlnden ağır su. 
rete yaralanmış, b:ı.yg:n halde Nil
mune hastanesi,>ıe kaldınlml;,lar -
dır. 

Deniz mevsiminin ilk 
kurbanı 

Deniz m~vciminin başlama.siyle 
be:ra.ber, iJk deniz kazası da VU· 

1ı:ua. ~]mjş bulı•runalı.tadrr. 
Bu ille kurban 23 yaşlaı:ında Sa.b 

rl adında birisidir. Sa.'bri Anadolu 
h!san önUndc YJ.krumıkt"n, a.kmtı;a 
ka.pılımş ve sürilklentrek boğul
muştur. S:ı.brinin ccseti bulunama
mışttr. 

Dut ağacından Jüıen 
müezzin 

Ahmet Şemsed<Iin camisinin 
müezzini Süleyman, dün cami 
avlusundaki dut ağacındaki dut
lara imrenmiş ve ağaca tırmana. 
rak yemeğe başlamış, bir aralık 
dalların kırılmasiyle yere düc;· 
müştür. 

Müezzin ba§ından tclılikeli su· 
rette yaralanmış, tedavi altma 
almmŞır. 

Beyoğlu Halkevinde . . . 
peyzaJ aergısı 

Beyoğlu lıalkevinde dün sanat 
aynım ikinci seııgis! açılmıştır. (;ij. 
zel Sa.na.tl'.!.1" Almdentlsi profesör. 
lerinden Ahmet Hamdi Tan!>maıın 
Sanat mevzulu konfemnsmda'll 
sonra peyzaj &eııgisi nÇ"Ilmıştrr. Bu 
~rgide 40 eser teşhir edilmektfı
dlr. Her gUn seat 14 ,5 tan 17 ye 
kadar sergi geziılebillr. 

Yeni ekmek kartları 
Yeni ekmek karUan gelmL5tir. 

Bu aynı 20 stnde kortlar mahalle 
birliklerin~ verilecektir. Ekmek 
knrtlan, bu sefeır de ikişer aylık
tır. 

Altın fiyatları 
Diln bir o.it.mm fiyatı 33 Hrıı idi. 

Va.pul'den çrkmca bizi. iki saf o
larak bu kumJuk ma.halıle dizdiler 
Kesif ağaçlı yoUıırdan kasa.ha da-

Diğer ta.raftan Be.Ia.tta. oturan 
İdrisın 10 yaşmdaki oğlu Mıı.cit, 
Edirneka.pıda.n Fatihe giden bir 
tramvaya atlamak btcrkeın dllş. 
mü~. ağır yara.'anara.k Ha.seki has
tanesin~ kld~lm~hr. 
Yel~ğirınenhıde oturan Hakk~ 

&dında birisirun 12 ya.~daki oğ
lu C'cva.t da tramvaya atlamak i::ı
terken düşüp, muhtelit yerleriden 
tehlikeli suretJtc ynralar:n.nrk has
bahMeyc ikaldınlmıştrr. 

Nakil vasıtaları 
ithalatçıları birliği 

gi va.nsa Burgam IJeWcetmek üzere cömertli~ tot:ırnk torik sürüle. 
toplanmıştır. rile boğnzı doldurdu. 

Büylilraı:ladan vapura bindirilen Fa.kat, süt, ete benzemez. Ranun 
bu ha'k mWa.t grupu henüz Hey- clinc'lcn çektlklerimir, dahıı yn
beliye gelmeden yangının bastml. mnnt'lır. 
ması mU.-ukün olmuıı ve va.pul' Rugiin Utlin kUo u gıiya kırk 
geriye çevrilm ir. kurusa satılıyor. ll:ıkilmtt~ şlz, bir 

H!dise tahkik cd:Jme'ldc bcro- litre sütü yüz yirmiye n'ıyorsu • 
ber bu ço!t tehlikeli yıı.ngmm çam- 001 ... ('iinl•ü her llt renin itinı1e iki 
lıklara. tcnegmh 5çin gidenlerin ya kat • u nı.r. 
ynktrklan bir ocaktan, veya.but da ~onrn., 5Üt s..'lbhn!lzsa, yoi:'tırt o· 
Yere attlan bir .c;l~ron:ın tutuşma. hır kurşınrn ı:ılı:ar. l'nğ şeklimle 
smd:ın ileri gelillbi s:ınılma:ktadır. önliniiztle belirir. P.cynlr halinde 
l'ar1.o~ neticesinde 150 mcıtııe ge- buzhanelere ı-.tiflt."llir. Jluliio;a a
r.işliğinde fundalrk yanmıştır. hlhini z:uımlnıı lmrfumı.'lk i~1 n bb• 

Universitel "lere 
f:l'ldc ~ircr. her bo\'uvn boyanır. 

Ben, kendimi bjtdim bileli, t5-
Motöı-:ü. motörsllz nakil vası

taları ile bunlara ait yedek aksam 
getirtcnler, bir itJıaUi.t blxliğ. kur 
muşlard;r. Birruc dün ilk içtimamı, muva k'kat af!ır i§çi 
ticaret odası s:ı.loolarmda yapmış.. karnesi Vali rölöve sergisini 

gezdi tır. !ç:Wıı.da ~ _h.eyeU uçilmJş tJnive""Sitc talebelerine askerlik 
ve Anımra.va ilci kışılik bil- heyet 1 kampı müddciın<'c sğtr işçi ka.rne-
göndcrJ.blıesine karar verilmiştir. 61 verilmesi kar:ırla.stırLmıştır. 

Emekli sahne 
sanatkarları yurdu 
Emdtl i sa.hnıc sa.natkfı.rla.nn1 

muhtaç vaziyetten kurtanna.k tize. 
re bir yurt açılmasına ıka.ror ve
ri 1 diğini yazmışlı!k, Bu yurt SU -
Jeymaniyedeki Trp talebe medre
sesinde tesis edilec~kttr. Yurdun 
"üra.lle nçr:ması için gerekc-n ta
mirata ba~:anmI§tır. 

Yeni belediye 
mektupçusu 

Belediye mcktup.:uluğuna tayin 
~dilen eınlfııt mU<tUrU Şı>vki dün 
ye-nl vazi~cmı.c başlamıştır. 

Dağıtılacak 100 ton . . 
pırınç 

Vilayet emrin" hnlka dağıtıl • 
mak Uzere 100 ton pirinç veril • 
n".İŞlir. 

Bir yaralama hadigesi 
Evvelki gece Nişantaşında sey. 

yar satrcr Yaşa.rla. aynı semtten 
~a.mi aras-.nda bir ka.vgn çtlcınış, 

S:\mi Yaşan ~la eol böğrtin -
dtn yaral!lmI§, kendic;lni yakala • 
mclc isteyt'll Mehmet f.sminde biri
ni de yaral!ıdrklan sonra kflÇlll!§ • 
ur. Ya.mlılar hastaney,, kaldınl -
mt!ılardrr. Sa.mi zn:brtru:a aranmak. 
ta.dır. 

Sahte lastik tüccarı 
tevkif edildi 

Bir kaç şoförü kendilerine h\s
tik almak va.adile dOlandrran \"e 
iki ailenin kızlarım aldatan, niha
yet ifa· berızinciyi de iki hln lira 
dolandtrmaJt istwken yakalanan 
Halepli dolan<lmcı Fuat diln adlı
yeye teslim olunmuş, ?-kinci sulh 
ceza mahkemesi tarafından sor • 
gusunu mUteo.kip tev'kif olunmuş
tur, 

Fuat heır şeyi it!raf etmiş, bu;;-. 
leri hasta olup tedaviye muhtaç 
bulunduğundan ynptığmı ileri sUr. 
müştfir. 

Merdivenden dü§erek 
ölen çocuk 

Aksarayda, Hasan'baba ma.hnl
le.sinde 15 numarada oturan l\ıaıı
ka ojacı!armda.'1 Hnsanın 5 ynşın. 
<laki çocuğu Sedat, evvelki gün 
rnerdivcnlerdcın dilsınü~, kal\hnl
d1ğı Haseki hastanh:ınesinde öl
müştür. 

Vaka.ya müddeiumumH k elkoy. 
muş, çocuğun cesedi a.dUye dokto
runun gö.'>tercliği lüzum Uzcrme 
mol'g'!l kaldmlnuştır. 

Un verilecek köyler 
Çatalca ve Silivrinin b:ız;r köy. 

terine ım veı41!nırs'nc karar veril· 
miştir. Bu köylere gUncle on çuvn~ 
un vcrilecelttir. 

VntC ve beledivc reisi Lut.fi Kır. 
cinr Maarif '-c":Hetinin nçmış ol • 
duğu rölUve serg.siırigezmiştir. 

KE'n<l slne mimar ~t Gctin • 
tnş izah:ıt vermiştir. 

---!>- --
Tamir edilecek 

medreseler 
Beyazrttaki Şemsi S:ı!a ve Ga

zanf erağa medrese1erinin esaslı 
fiurette tamir edilmesine llmmr ve. 
ıiimlştılr. Tıunırnta ynkın<la başln

ııncnkt.Ir, 

--0-

Mısırçarşısı civarında 

şadırvan yapılacak 

Mmırça.rsm önünde hir şndrr • 
van ynpıl"lln:.>t kararl!ı.ctrrılmı§lıl'. 

lmnr mtidiirlül;-U ı::ndırvlln icin ye r 
oramaktadır 

--0-

lzmir vapur seferleri 
fımir vauur ~ferleri haftnıln 

ikiye çıkarıbnıştır. Şimdıy~ kn· 
dar pazıır günlerl yapılan lzmır 
seferlerine ih\.veten pel'§C'IIlhe gün 
lori de limanmıızdan bir vapur kal
kncak t.rr ,. 

iaşe beyannameleri 
Halita da.i';ıtlln."l ir..,cıe beynnna -

melerinin topla.nmnsı bu haftn SO· 

nuna kadar ikırol edilecekti,.. 

Bir Türk Subayının ~~ 
Ie:i ya trun:unen köse veya tek 
t.t!k kı>çl .sa.k:ıl bryrklıdrrlnr. 

~fırilyordum. 

~·eden sonra, 1stonbulda ~·a.şa
nıı bir dokt-0r imdM'lnna yetistı. 
flllı:ları kesti. Ve: 

- Silt-e yan ynn~·a o koyuı1 
iç dedi. 

Jçtim, iyileştiı •. Bu basit tedıı'"' 
tanma "nştığnnı ı::ören hekfm: 

- Sizde sütler ı;uludıır. :Mide. 
l<'rlniz haJis 1;l1tu illi' ~nmanlard:ı 
hn7.tneclernez. 

Sö:zlerlle fşl anlattı, 
l\fcmlel<ctte bir süt d&\'8."lınııı 

ele ahnm.<ts1 Janm geliyor. Buıı ı• 
' 'nkit geelrrned~n ba.'}annalı ~. 

Hakkı Süha Gezgin 

Cezasını 
bulan haydut 
' Azılı bir sabıkalı bir 

polisimiz tarafından 
öl.dürüldü 

Muhtelif suç!Ardan 16 Eabıknsı 
bulunan Ye son :?8 suçundan dl.'.l
layı hakkında tevkif müzekkercsı 
bulunnn Tıın..'lŞ nchnda bir sab kıı
lı, geçenlerde Ü.sküd:ırda görUl
ınÜ§, yn.ko.!anm~sı için terti.OOt :ı . 
lmmıı:t:r. 

Lakin, o.zıh h:r.:.ıız pf ııine dU• . ı. 
polis meınurlarma karşı tab'.ınc:ı . 
f>IIlI çekeM.'lt ateş etmiş, kaçmııı -
tır. 

Nihayet evvelki akşam snnt 2' 
de Arnavut.köyü mUrettebatmdo.ıı 
Muz:ı.ffr §smind.;? h'.:r polisimiz Ta. 
Nışr Jtlrse r.rkasmdaki tenha bir 
ı:okaktn görerek teslim olmasını 
Hı tar etnrlştir. 

.t\.zrlr hırsız buna bıçağını çek -
meklc muknbele edince kendi.sinı 
müdn\a.:ı mrıcburiyetinde kalan P<> 
lis Muzaffer korkutmak mak&adilc 
tt•b:ınca.sım çclaniı;, ancak bu sefer 
Tnna.~ keodisi!li vurmak isteyince 
de neremi mlill:ı.f113. mccburiycl.in. 
de kalar:ık tabancasını ate~leml6 -
tir. Kın'§un Tanaşı b:ıcağmdan ya. 
mlamıştır. Şerir nldtğt yaranın 
t<.sirllc ölmüı::. eczasını lbulmU§· 
tur. 

Vnkayn miiddtiummnt muavinle. 
rinden Şe.1tlp el.ltoymuf:I. t.ahkika. 
tn başlanl'şf"J'. 

----1- -· -
TicaTet müdürü 
Anlcaraya gitti 

iaşe Müdürü değişti 
Bir milddettenheıi 1stanbul böl

S'e foşc mfidürlüğilnU muvaffaki -
Yctle ifn eden Mümtaz Rek, i~e 
rnüsteş:ı.rlığı :f1y:ıt murakabe ve 
rnUcadelc umum mUdUrlüğline ta
lin edilmiştir. Tayin emri, kendi
sine bildlt'Jlm.işt!r. 

. bilinde ile:-lrkn ahalinin sakil nn. 
2arlan altmda. bu ye:':ifl kasabanın 
Çinklln ve Hiııd melezi binaları, 
dUkkanlan ve yerli bambo mes
kenleri arasmdan sıknrak iki tara
fında Hindist.ancevizi. demirhi.ndi. 
muz gibi sıcak memleket ağa.çhı
ıile hiya.bl'ı.nlaşmış yola girdik w 
kampa doğru yollandık. 

~ 

< Birmanya Hatıraları :~ 
~ . 1 
~~ ,,.,:.;~""~""~""~" Yazan : lsbak Jeller ~ 5 ~~~ 
Eski bir hapishaneye sokulduk - Parmak kalın
lığında bir akrep - Tayetmiya ahalisinin garip 
kıyafetleri - Kadınların saç tuvaletleri - Yüz-

Rıulm ve el'G<~leıin giyiniş kı
) nfetleri hcımcn birb"l'in<> yakın
dır. l';öbckte bir tarzı mnhsusln 
clüğüm'enip bel" sa:rr1an uzun bir 
futs. - peştemal ve ü<;tlerlnde de 
sevh'elerlni gösterir temizli!f. ve 
kıy~ette ya koyu !1Cllltli veya ta
mamen boyaz l'eınkte birer yelek. 
len lbarett.i.r. 

Sac:ln.r er:<ek \'e kadında kaim 
tellidir. Kndınlnr, kt:ı1nr s:ıçlnn· 
nın tuvnJetJnc r,olt i t:inn gösterir
ler. \'e tepede küme hnlinde bir 
bUyiik~e topuz v:ıpıp uzun iğn ler. 
le tecıbit ed~leı-. 

1c;tanbu1 nıın·t..'lka ticaret müdil
rli Necmet''n Mete Anknnıya sil
miştir, TWa"C müdürli, muhtelif 
i~ler l1zeıinde alfiluııhrlnra izahat 
verecektir. 

1
---,, 25 yıl evvelkı Vakıt 

L M 
l\ftltbua.tın eski cmekc1nrlıınndı111 

rniırettib F..sat'm dün nkşam oldü
h'linll toes lirle öğrendik. Cenazcs1 
bugün öğl~ üzeri Fntih llnydar 
cudClesi Bıça.k~ı Alfl.ettln soka!;'ln • 
llıı'ki elinden lmlclınlarak iiğle nn. 
ına.zmı mUte:ıl•ip cenaze nnma7.ı kı
hnamk t.opnı.ğıı. bırnkılncaktır. 

Merhum em~kli deniz yüzb:ı15ıls· 
rındn.ndı. Uzun ~llnr \C bilhassa 
Umumi Harp • ırn.lnrmcla l>t•ni,; 
•natkıasının mürettiphane lusmı 

b>eflil:fndc bulunmu,, sonrnlnrı 
"\"akıt" gazetesinde, Al<<oam mat. 
b:ınsı liitap Jasmmd!ı, Vnkrt ldt-ııp 
1 ıoıımndn 'c tnlıl.,:ırl:ır matbaasııı
lla ç:ılısmıc;, kcndio;fni hcrk('se f;e\-
41irmis, iyi nhltlklı '\'c mcc;fo&-inin 

Evvelce vapurda bize verilen tn. 
gfüz askerlerine mahsus şayak d
biseler ve fanilfi. mintanlarla !v.ı 
nisan ayının parlak ve sıcak gü -
n<'§i altında epeyce terledikten son 
ra yine nehir kenarına yakın bir 
yerlle ağ.ıç ve banglo kalabahğm
<ian mürekkep üsera kampına vn. 
ffil olduk. 
Tnkrib~ üç bin kadar asker ve 

zabitanrmızm m:ı.hsur bulunduğu 
burada okseriycti s:lyah kadifeden 
mamül fes biçiminde icat ettikleri 
serpu.şlıır ı:;iymi.'} olan vatandaşla. 
rımn: btze karşı uzıı.ktan bir nevi 
hoşfu!ıedl sn.da.lan yüktıelttiler, Fa 
kat bg'ilizler bizi bu eski eskler 
arasına J?Öturmiyert'k nehrlfl yilk
ı-ekçe bir kenarmdn.ki bir kaleye 
soktular. O tarihten otuz, ot.uz bEş 
sene kadar eVV('I Binnnnyamn 1rı
dlızlcr ta.rnfmd:uı işg:ı.li esnasında 
yerli mahaiıllel"in ileri gelenlerine 
mahsus bir hap!sane olan bu kn. 

<'lılf bir znttı. 
(~lft\'e rnhmet, ~crlr1e 

1 rmı "nlıır dil('riz 

l"J'lın içi manastır avlusuna bcnzı
hırnlıt ık. vwdu. Avlunun muhitin bir hu a. 

foıd:ı boş hiicrt-1erin tavana ya. 
kın demir parmaklıklı küçUk pen . 

lerini çamurla sıvayan kadınlar 
ccreler,inden giren 10§ ziyıı. ile ay. 
<Unlanan bölmelerde sanki sa.bık 
nıcvkuflarm ah-U eninlerile. mcz
colmuş btr kasvet havası yi.izUyor. 
l;.izim içeri g:ırmernizlc ürken gece 
ku§la.rınm uçuşms.sı bu hınlere b!r 
t*'kli maddiyyct veri.yordu. Hn -
v-11. pek Stea'<l.ı. Avlunun k-ızgın 
topraklan Ü7.er:ndc birer rahmet 
katrnsı bckliyt"n, metrulı:iyctteıı 
sıı.ro.nıuş, uzımış otlann üzerine 
bir kaç ar'mda, SC'rildik. 

Fa.kat pa.mıa.k kalmlığında sı. 
yııh harbislı'.! uzatan bir bUyUk 
akrebin görllnmesi rahavetbnızi 
giderdi. Tophnd"'k. Otsuz bir yere 
oturduk. 

r.ece ye.'llek Vf'rmcdilt"r. Esnsen 
rro,;de de yorgun'uk ve nıhi ez • 
ginliktcıı iştiha ltalmrunıştı. Erte
si günU ve ~nra geçen bir i:kl gün 
uı.rfır.da. bu kaleden çıkarılıp yeni 
knmpın ta...1<sımatrna göre yerlcŞ -
tirilmek ve yeni kayıt. muamelatı 
yaprlmak su.."'Otile birnz ıhmalkiır 
bakıma ma.ruz knldik. lhtfüi.ttan 

memnu bir şeltilde diğer eslrler
den ayrı bir :mahalde on beş gün 

.kadar mahsur bmıkıldıktan sonra 
me!.leklerimıze göre yerlere t:ık -
sim edildC<. Yiıım.i gUn ronra veri
len pasala:rh :..:hbt vazifeye a}Tl

la."llk ~stçe kamplarm dnhil 
ve harkind~ ve knsa.bada gezip do
laıınbilrnek müsaadesini aldrk. 
Tayetmiyo - okunu.cıunda Tetmı

yo = Thayetmıyn 'l'ayel deni
len bi~ me)"-ayn nisbctle isim al. 
mış bir kasaba imJs. M')'ll = Şe
hir demekm1s. 

Bu ke.s:ı.ba frravndi nchrlniıı 
ck:ıeri yük.Mkçe bulunan sağ sa -
bilinde mebnidir. Bir knc b'n niı. 
fuını var. K•.smı azamı Blrman o
lan ahalinin tipi Ç'in \.""C Hind me 
lezlr>ıi olan n-ka mensuptur. 

Çin irtisa.matı veçhh esine Hin
din esmer nilantlarmdnn karı~mış 
açık esmerden koyu ı enge doğru 
gider, muhtelif açık ve koyulukta 
renktedirler. Kaclın ve erkek u
fak tefek zayıf büny<'ll Ye erkek-

Kilçlik yaşta <.Tkek ~ocukla.rdn 
kJzlardan farks."Z gibi Rtu.; bulun • 
dururlar. Bn.zr:31-ı ise modern 
mntnış veya tuvaletrdir. KöylU
ler salknn saçak saç btrakJlnr. Baş 
lımnd!\ esaslı bir serpu~ yoktur. 
Kibar erk'ı!tlcr ipcık bir mendille 
be.şiarına çatkı yapıp mendilin bir 
ucunu ya.na ı;arkrtırln.r. 

Kadmlamı serpuşu yoktur. Saç 
tanzi:nll'Ti pek itin3.1tdır. Serpuş 
\"erine geçer. B:ızan kokulu çiçek
lerle, renkli :ığnelerl başlamu slls-
ler!er. Yliilerini 11edit iklim güne
ı;ıindr muhafaza i<:,in krem renkte 
cir nevi topraktan çamur ynpıp 
sürerler ve öylce hamur teknesi 
yalamış çomarlı>.r gibl gezerler. Bu 
toprak nym zamanda c:Udi yumu
ı; ak tutıuı ~ 1Nldde tnılıJ ? 

18 Hıu.lrnn 191-

Japonyanın müdahales 
Fransa hUl.rometl Japonyanm A\• 

nıp& cephelerinde mUdahaleslnl talep 
etmek Uzerc Londra ve Vqlngton h!l 
kömeUerl nezdinde bir teşebblll!te bu. 
ıunmuştur. 

:E BALI Ça~mbn 

-> 
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:-----· rsuaünkü radyo 1 
T.• program n memleket saat a. 

yan, 7.33 Kal"I§rk program, 7.45 A.. 
jans haberleri, 8 Senfonik parçalar, 
8.15 • 8.30 Evin saati. 12.30 Program 
ve memleket saat ayarı, 12.33 Türkll. 
ler, 12.45 Ajans haberleri, 13 • 13.30 
Şarkılar, 18 Program ve memleket 
saat ayan, 18.03 Radyo salon orkes. 
trasr, 18.45 Faerl heyeti, 19 Konu§ • 
ma, 1!.l.15 Fr1:!'1l prı)ı;ramımn devamr. 
19 :'!O Mt>mıeket sa~t s;arı ve Ajana 
haberl"ri, l!ı.45 Serbe.!!t 10 dakika, 
19.:;:S Saz eserleri ve oyun havaları, 
20.15 Radyo gazetesi, 20.4:5 Vlyolen. 
sel sololar, 21 Ziraat takvimi, 21.10 
Arya ve dUola.r, 21.30 Konuşma, 
21.45 KIA.sik Türk müziği programı, 
22.30 Memleket saat ayarı, ajans ha 
betleri ve borsalar. 22.45 • 22.50 Ya. 

lstanbul Levazım Amirliğinden 
askeri kıtaat ilanları 

verilen 

-95 
Kodar, Yoliyi tekrar danseder Kadar kendisini tutamıyarak 

~;en gördü . Kavalyesi uzun boy- sordu: . . 

.Aşağıda miktarları yazılı samanlar kapalı .zarfla eksiltmeye ~onmuştur. Iha.Ieleri hizala
rında yazılı gün. ve saatlerdeKırklarelinde askeri satın alına komısyonunda yapılacaktır. Ta
lipierin kanuni ves1kalarile teklif mektuplarını _iha..I~ saatlt>rinden bi~ saat evvel komisyona .verm:: 
!eri. Şartnıameleri Ankara, 1s~a11 bul Lv. Amirliklen ve Çorlu a:;kerı satın alma. koımısyomarmr1 
;..,i..külür. 
Miktarı lu, geniş omuzlu gri elbiseler giy - Yolı, pıyano çalıyor musu· 

miş bir gençti Başi:ırı vaJda.şı - ı r..uz? 
yor, ve gülüşe·r~k konu;uvorlar- Y~lınin "evet!" dıyc ~~1' v_e.. 
dt. Birkaç dakika sonra dansı receginc!cı;. o k_rı.dar cmınat h.ı .. 
Yoli,Yi, Kodarm karşısına kada!" fakat Yo!ı aksı~e: .. 
g-etirdi Gözlcrile takip edince - HaYJr, dedı maateessüf ça. 
Kociar: Yolinin nazarlarının ken la.rmyorum Evvelce m~erak :t • 
di masaları iiz.erine mıiteveccih miş başlamıştnn Hatta kula.gı -
olduğunu gördü; hatta, hatta bu ~n ku_vvetli olduğunu da söyle_ 
nazar: ar <lahazi yade kendi üze- mı~e~dı .. Fakat az -:aman .. ~nra 
rinde duruyordu. Kadar süratle kabılıyetım olmadıgmı gorunce rmki program ve kapanı§. 
Ilaya baktı. İki gcn.ç arasına o- terkettim. . .. 
tlll"mu~ olan na parmakları ara.. . - Evet! dı~~ .. Kel~men s~e e·R 
sında bir siı::-ara olduğu halde karıştı. Bız. b~tun aıl~ m~~~ • ~ 1 
tatlı bir konuşmava da:ınıştı. Az kiye karşı ıstıdat sahıbı degılız. 
sonra Kelemene ricada bulun!'·' Ağır bir dans b~lamış.tı •. _sa~ 
0 oldu : safon piyan?nun rcf:ıkatılc ınlı-

- Kelcmen, dedi, lfttfen kar- yordu •. Yolı kalktı: 
deşinizden gelip bizimle beraber - ~ğer arzu cd~rseniz·: ... 
bir bardak ııamnnnya i<;'«Desin.i ~J?e?ı. Am_~a~ da ~lanm o~uude 
ricaeder misiniz? egıldı ve dordu bırdcn te.ıc sıra 

Kelemen kalktı ve di<Yer ma: ~ halinde piste do~ru yürüdüler. 
~aya gitti başını bir~ eğerek Yoli y~in: ~afi~~"' .. ken?i .. tn. 
Ylinin arkndaşlarından biriyle rafına ç:evınnıı:tı. Yuzu yı.1:ı1~~ 
ingilizce iki kelime konuştu, son o kadar yak1ndı ki _ayrr!_a~ ~'.r ık1 

ra Yoli kalktı ve kardeşinin ko. tel kızıl saç Kadarın vuzu.r:,u ~~ 
tunda yürümeğe başiadı. Etrafı - ş~y~~~~· Saçlarında!1 ol?ugu gı
na da: mağrur nazarlarla bakı • bı yuzunden de temız bır sabun 
yordu. Garip değil mi bu kızıl ~okus~. çıkıyo~?u. Cknç kıvn 
saçlı ~enç kız bütün nazarları ınce vucudu vucud~na uyu~or. 
üzerinı:ı çekiyordu, e<Ter saçları adımları dansın agır ahengıne 
olmasaydı muhakkak ki kimse u~uş g_ölı;eler gibi adımlarını 
kendisiyle alakadar olmıvacak, takıp edıvordu. 

KAFKAS 
ROMANI 

Birçok yabancr dUlere tercUme e. 
dilmiş olan bu eser, Niyazi Ahmet 
tarafından doğrudan doğruya Gür. 
cü dilinden tercüme edilmiştir. Baş. 
tan sona kadar aşk, macera ve kah 
ramanlık menkıbeleri ile dolu olan 
bu ne!is eser Türk matbuatında. ilk 
nUmunedir. 
Fiyatı 40 kuruş olan bu eser, bu 

llAnı kesib getirenlere Vakıt Kita. 
bevlnde yii.zde 50 tenzilatla. 20 ku. 

nışa ver~UACllr. 

(Mevcudu a.zalmıııtır.) 

Vazifeye davet 

Ton 
13~ 

389 
267 
80 

230 
268 
234 
120 
179 

Yeni Neşrıyat 
.-...--.Lzm& .. 

Döktim 
Tutau 
Lira 

67,100 
19,4:50 
13,350 
4,000 

11,500 
13,400 
11,700 
6,000 
8,950 

Temtnatr 
Llra 
5032,50 
1(58,75 
1001,25 
300 
862,50 
1ooıs. 

877,50 
450 
671,25 

Yap-ı. / 

Bu isimli güzel sana.Uar ve fikir 
dergisinin le inci sayısı çıkmıştır. 

İçinde birçok güzel makale ve dikka. 
te değer §lirler vardır. 

Romanyalı piyanistin 
konseri 

Tanmml§ Romen piyanistlerinden 
Madam Sylvia Şebescu, Kızılay men. 
faa.Une bu akşam bir konser verecek.o 
Ur. Şelırinıiı: aanat mahıı.fıh, repertu. 
va-:nda Liszt 'e Ba.ch'd:ı.n parçalar 
bulur.an bu kon.>el"e f.::vkalAde chtm:ı .. 
mtyet vermektedir. 

Sultaııa.bmet Blrlncı Sulh Hukuk 

belki de manasız görünecekti. Kadar düşünüyor. "Bu sükO.tu 
üzerine çevrilen bütün nazarla " b?z!11am icin muhakkı:ı.k hir .~<>.v 
ra cevap veriyor, hatta onları soyıemek, mesela havanın guzel 
tahrik cdivordu Kclemenin ko • oldtığ'ıından, Margerit adac;ınm 
lunda yürllrken kimse onların iki f~vkal~deli~indeı; vcy~ kc?disi " 
kardeş olduğuna ihtimal vermez ru evve.ce tamdıe-ım bır kımseye 
di benzettiğirnden veya güzel dan • 

Mahkemesinden: hanbul 01.bnhuriyet Müddıehımu • 
942118 

millğlnden: 

·Kelemen masadakileri karde • settiğinden, falan muhakkak bir 
şine takdim etti. Ila kaş!arını serden bahsetmek lazım!" diyor 
haf if~e çatarak g-enç kıza baktı: du. . .. . . 

- Sizi tanıdığmıa çok mc.m • Fakat bır şey soylıyem.ıyordu . 
nun oldum matmazel dedi .. De- Yoli de susuyor. konuşmuvordu 
min kardeşinize çok nazik, se • Konuşan valnız saksafondu, o 
~lı bir !kardeşi olduğunu söylü· da konuşmuyor, inlivor, a~lıyc .. 
:yordum du. V c bu inleyen musikinin a-

Yoli ~vvela bir iki dakika için hengi adımlarmı vücutlarını bir 
SYkıldı, f~.;:at sonra oturdu ve bl · birine bağ'lıyordu. Kadar r.:nla • 
raz sonra da bir bardak a~mak madurr bir teslimiyet, bir gev • 
üzere elini uzattı: şeklik içinde blitün vücudunu, 

- Ancak bir dakika kalabile.. bütün benliğini terketmiş, kendi. 
eıeğim, dedi. Arkadaşlarımı yal _ si dönmüyor. etrafında dans pis. 
nız bırakamam ti, bütün bar hatta bütün dünya 

"A~zı güzel değildi .. çok bü - dönüvordu 
yük ve dudakları çok inceydi." !şte ilk olarak böyle bruj!aıruş-

Yoli, tJaya: tı. 
- Sizi tanımak benim İGin bü Müteakip günler veni hiçbir 

vük bir ~crcf oldu, dedi. Müsa• hadise olmadı, Budapeşte yaz 
ade cd0 rs

0

cniz bir gün ziyaretini. mevs~n~n bu ilk günler~.nde ~
ze geliı im Muhakkak ki bana varetcılenne çok tatlı . guler bı.r 
nek. çok ve enteresan şeyler an. vüz ~~teriyor, ~~:"' e~sals!~ 
lata.biiirsiniz Cünıkü siz tama- Margent adası, gunduzlen Cunı 
men ba..cka bir dünvada benim dalgalı banvoları.ı nehir üzerinde 
ancak ·sinemalarda gördüğüm motörle her zaman vapılan ge • 
Yeva macera romanlarında oku· zintileri veya cenup da~larına. 
du°r'Yum memlcket?e:rde vaşıvorsu . yapılan gezmelerle fevkalade bir 
nu~ · şehir olduğunu tasdik ettiriyor-

Ve gülmcğc basladı. du. 
Kadar, "ben bunları .• bu gü _ İla şehri gezmek :ırzusunu gös· 

lüşü bir güı:ı. sahilde bir \'apur- terdiğ'inden bir dı:ıf<ı~mda And • 
da duvmuştum. " diye dtişündü. rasy caddesini baştan sona ka 

- Evet, s izi kabul etmek ba. dar katetmişler, diğer bir defa • 
na da zevk verir. sında da başka bir bulvarı dolaş-

Dive İla mukabelede bulundu mışlar ve nihayet üçüncü defa<.-.. 
Kadar hii.la "ben bu kızı bir lara.k biraz da.ha uzanmışlar bi • 

yerde ı:-ördüm .• muhakkak gör. raz daha kenarda kalmış bir ma .. 
düm. " diye düşünüvordu. Bu sı hallcvi gezmişlerdi. 
rada Amman, Yolivi dan.sa kal· Kadar bu gezintilerde çok ça· 
dırmıştı .. ·Kadar h1h't düşünü • buk yon.ıluyor. lla çd.( afır yü 
vordu: "Beyaz vüzü, dar omuz.. rüyor ve asabiyet gösteriyor, bu.. 
ları, zayrf vücudu ile .• evet .. an.. nun Ü?.erine derhal "otele dönü • 
lıyorum .. Tillyye benziyor .. fa • yordu 
kat saçları biraz daiha açık de.. Daha ilk günlerden W.barerı 
ğil mi? Ya elleri .. ellerini gör. Kadar, Kelemcn vasıtasile fev • 
meliyim .. " kal ide lüks dört kişilik bir cto 

tıa da Yoliden bahsediyor, mobil kiralamıştı. Direksiyon ba.. 
gem~liğini, tazeliğini methedi • şına _g~tiği zamanlar kendisini 
vordu.., Kelemen: daha rahat hissediyordu. E sasen 

- .F'a.kat, dedi onun bövle yer Kelemen de artık her gün geli • 
!erdi! bulunmasını anu etmiyo • vor·, sıhhat haberlerini ve bir ar
rum •. kendisine cok kı7.dım. zuları olup olmadığını soruyor -

lla, Kelemen ile 8.deta eğlen - dn. 
di: Bir~ !la: 

- İngiliz ve Amerikan kızla:ı -- Klemen hakikaten kibar 
bütü:;ı dü:ıyayı tek başlarm.a do ve ivi terbiye g-C'.rmüş bir gene 
laşıyorl~.-. dedi Sizin bu kadar imiş, dedi. Doğrusunu söylemek 
hareketi hafif karşılamanızı ga- Jazınw:elirse ilk günlerde onu pek 
rip bulur ve sizin gibi bir gene ! a.hte bulm•1ştuP1, me-Kcrse alda1 
adamda bu derece m:.ıhaf azakar mışım. 
orensiplerin mevcudiyetini sa • nu sözleri söylemec:ine rağm.en 

Beykoz sulh mahkemesi kAtiple~ 
den Kemal Berkman 22.6.942 tarihi. 
ne kadar işine ba§lamadığı ve~a ad.r 
Uye encümeni kalemine mUracaa.t 
etmediği takdirde vazifesini terket • 

Harun Çalık !le Mustafa Dgazm 
§8.yian ve mU§tereken mutasarrrl ol • 
dukları Fener nahiyesi Kasım GUIA.nl 

mahallesinde Han aokağmda açık bir 
arsa içinde IA.stiksl.z harap Ford mar. 
ka.lı ve 2872~0 B. numaralı bir adet 

mlş sayılacaktır. 
kamyonetin izalei şuyuu zımnında 

....... · fUrUhtu teicarrUr ederek müzayedeye 

1 ü7 AV' 1 n 'AR' 1 vazolunm.U§tu.. Ktymetı muhammene. 
lft ft lJ1 r • n si (800) seklz yüz I!radır. Birinci açrk 
Fatih Askerlık §Ubesinden aldığrm artrrması (7 .. 7.942) tarilıJ.ne müsadi! 

"k 1 Uf cüzdanımı salı gllnü sa.atı (11 den 12)ye kadar askeri vesı am a n us 
kaybettim. YenJsinl alacağımdan ca.,. icra. kılrnacak kıymeti muhammene
kisinin hUkrcU olınadığmı ilAn ede • .sinin yüzde yetmiş beşlnı bulduğu 
tim. Edirnekapı Sultan mahallesi takdirde o gün ihaleyi kattyesi yapı. 

KUçük~ aokak Mehmet lıı.caktxr. Bulmadlğt takdirde en 80n 
ıı.ı "'- ., tti artıranın taahhUdU baki kaımak tıze. 0 6 u ='JAI' n. 

( 40199) re on gün müddetle teindlı.l edilerek 
• :/r • 

3845 numarah bisikletime alt Sey. 
riseferden aldığım vesikamı kaybet.. 
tim. YenlSini alacağımdan eskisinin 
hlikınil olmadığı iHln olunur. 

Hallik Furtun, Şişli Caterbey apart 
mıııı No. 2 (40206} 

* * * 
4339 numaralı bisikletime ait sey .. 

ri.se.ferden aldığım vesikamı kaybet _ 
tim. Yenisini aıacağmıdan eski.Binin 
hUkmU olmadığı i!A.n olunur. 

Ender Furtun; Ş!şll Caferbey a • 
pa.rtman No. 2 (40206} 

Arab'l.ct sü:-llcU ehl!yetnamemi ve 
b:ıygirlerin çürUk kAğ'ıdmı zayi et • 
tim. Yenisini alacağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. 

Tophane; LWecUer 10 numaraıda 

a.ra.bacı Mehmet Salih Aydm. 
{4.0193) 

* * • 
Konya .Aksa.ray jandarma bölüğün. 

den aldığını 338 senedo;:ki şahaJctr.~ 
meml zayi etUm. Yenisini alaca;'!nn • 
dan eskisinin hllkmü yoktur. 

Amavutköy; Gazlnoou Yorgi ya p 

mnda 83Z doğumlu Ömer Erkan. 
(40196) 

~ .y.. 
T. C. Zirnt Bankası İstanbul şu • 

Desinde bulunan 1341 sayılı tasarruf 
hesabıma ait llJtlMal etmekte oldu • 
ğum tatbik mührUmU zayi etUm. Ye. 
nisi.ni alacagınıdan eskisinin hUkmU 
olmadığını bildiririm. Şaziye Uncu. 

' (40197) 

Fatih nUfus memurluğundan aldı. 

ğmı nUfus ka.ğldımı zayi etUm. Ye • 
nisinı alacağımdan eski"llnin hllkmü 
yoktur. 

Fener; Tevklcafer m.aballeel Kh'6. 
mit caddesi 5S MihaJ Bedos Çenıh 

oğlu. ( 40203) 

1273 numaralı hususi otomobilimiıı 

ikinci açık artırması (17.7.942) tarı.. 

hine mU.sadif cuma günü saat (11 

den 12) ye kadar icra olunacak ve o 
gün en çok artrra.na ihale edilecek • 
tir. İpotek sahibi alaca.klıl:ırla diğer 
alA.kadaJ'larm işbu kamyon Uzerinde. 
ki haklarını: hususile faiz ve masrafa. 
dair olan lddialarmı evrakı mll.ıtbite_ 
lerile 15 gün içinde bildirmeleri Jı\ .. 
zımdır. Aksi halde halJ.arı kaydi ·es. 
mile sabit olmadıkça satış bedelinin 
paylAşmasmdan hariç kalacaklardır, 

Müterakim bilQmum rwrum ve vergi. 
ler ve plı\ka :resimler! hissedarlara 
ve tollA.Jiye ve ihale pulu ve ferağ 

harç.lan mUşteriye aittir. Artırma 

§art.namesi i~bu i1An tarihinden itiba 
ren mahkeme divanhanesine talik kı. 
lmnu§tır. Talip olanların kıymeti 

muhamme.nesinin yüzde yedi buçuğu 
nisbetlnde pey akçesine hamilen o 
gUn ve sa.ııtte mahalliııde bulunacak 
satl§ mem•.ıruna. 942/18 numara ile 
müracaatıa.rı: ilAn olunur. 

.lstanbu.1 Asliye Altıncı Hukuk 
Mabkemeslnden: 

940/291 
Müddei: Kalotin o(Kalo Korin) 
Müddeaaleyh: BahaetUn - G..ta.ta 

Alaea.mesçit mahallesi thkUpçU so • 
kağrnda. 8 No. da. 

mimi karşılamam. sesind~ yabancı ~hre ve yabancı 
Kadar: Elini görmeliyim .• eli- olan Kelemene karşı duyulan pllkaax zayi olmuştur. 

Mllddei: Kalotin Kalo Korin tara. 
fındl\Il müddeaaleyh Baha.ettin aley • 
hine açılan butlan dııvası için mUd
deaaleyhin 12-6-942 cuma günü sa. 
at 15 de mahkememizde hazır bulun. 
ması lüzumu HA.nen tebliğ edılmesi 

lizerine murnaııeyhin o gün gelme • 
mesi veya bir vekil göndermemesine 
mebni hakkında gıyap kar!l.n ittihaz 
olunmuş ve ımlA. kılman bu karara 
ait ihbarnamenin bir nüshası d~ mah. 
keme divanhaneaine asılmrş ve key. 
fiyetin on be§ gllil mllddetıe nanı i· 
ç!n tahkikatın 14--7-942 sah günü 
saat 15 tıe,,e bırakılmış olduğu teb. 
llğ yerine geçmek üzere illin olunur. 

(402CM.) ni görmeliyim .. djyc çırpınıyor _ bir nefret hissolunuyordu. Seya" zıya Altınıştk. 
du. Bu sırada Yoli ile kavalyesi hs tlerinden evvel Kadar karısına * * • 

(40201) 

g-eJmiş y erlerine oturmuşlardı Peşteden pek az ve pek ehemmi• Eski.şehir hava da!i batarya Bl. 3 
Kadar derhal kalktı: w•ts·z oiarak .•nlıscb1işt~ Ka den aldrğmı askerlik terhis tezkerem! 1 

- Dansedelim mi? dar şimdi düşünüyor: "Karını zayi eyledim. Yenisini alacağımdan 
Dedi, Yoli güldü: muhakkaık ki benim Macaristan. eskisinin hükmü kalmadığı: na..n olu. 
- Hay hay, t*1ckiir ederim. da geçirdj.ğim eski hayatı merak nur. 

Kiiçükpaz&r Yavu:ısinan mab:ıllesJ, 
1 

T'JTbe soka.l< 11 No. lu kahvede Ah.. j 
met oğlu Cemal Altay. 

bir taRgo veya bir bluz Galmca. ediyor. evvelce oturduğum evi 
va kadar oturalnn •. çü.nıkü bu s~ !?Örmek sevdiğim mııhitleri öğ _ 
r1 tcmpo1u dansları hiç sevrniyo.. renmek istivordu •. " divordu. lla 
rum. da belki bunları diLc:;üniiyor, fa.. 

Di:ft mllkabelede bulundu ve kat bu mevzuda kendigine bir tek SAHlBJ : ASIM US 
vcriıi.e oturdu. eti ~ampanya ka_ kelime sövlemivordu. Bu mevzu· Basıldığı yer: VAKiT MATBAASI 
delriwe ~. Oh ~eri de trpkt da hi~ konuşmuyorlardı. Umum! Neşriyata idare eden 
Tillyn!n e11eııt~ benziyordu. (Deoomt var) Refik Ahmet S~ngfl 

lSTANBUl. BORSASININ 1 
15.6.942 FİYATLARI 

Açılı§ ve Kap&nJ!) 

Londra. 1 Sterlin 15.24 
Nevyork 100 Dolar 180.70 
Cenevre 100 İsviçre Fr. 30.03 

Madrid 100 Pczeta 12.9375 
Stokholm 100 İsveç Kr. Sl.16 

ESHAM VE TABVlLAT 
Sivas.Erzurum 2-7 
Anadolu Demtryolu 1 ve n 

19.90 ( 
152.2:5 

tp be.lyalı 
'l'-emina.6-. Tut.an 

Lira 
83,875 
24,812,50 
16,687,50 

5,000 
14,375 
16,750 
14,625 

7,500 
11,187,50 

Lira 
6290,62 
1823,44 
1251,56 

375 
1078,13 
1256,25 
1096,88 
562,50 
889,63 

Tel balyalı 

Tut.arı Teminatı 

Lira Lira 
87,230 
2:5,285 
17,3:55 
5,200 

14,950 
17,420 
15,210 
7,800 

11,635 

6542,25 
1906,38 
1301,63 

390 
1121,25 
1806,50 
1140,75 
585 
872,63 

ihale ıtln 'V! 

Saatt 
22/6/942 10 
22/6/942 15 
23/6/942 10 
23/6/942 15 
24/6/942 10 
24./6/942 15 
25/6/942 10 
25/6/942 10 
26/6/942 10 
(841~021)' 

DEVL[.f · D[MİRYO~L'ARt v~ '~~f':1ANLAR,t ·· 
~ .İŞL,~"F_ME:· UMU .. M ı IDARJ;:SI~ ll:ANLARI 

Mwıamuıı:u oc..ıeıı .ı.:l!rn:ı ton ıkı bin dokuz yt1z yet.mi§ altı) J.ıra 60 
taıtmış) kuru§ olan cem'an 112,840 Ma. muhtelit eb'atta 190 (yüz dokaa.n). 
adet çam kalas ve :5180 (beş bin yüz seksen) adet çam tahta •(28. ~ 

ran. 1942) Salt günü sa.at ll5,30) on beş buçukta Haydarpaşa.da. Gar bl. 
uası dahilindeki komisyon tara!mdan kapah zart Usulile satın aımacaktır. 

Bu işe girmek J.steyeruerin 973 (dokuz yüz yetmiş üç) Ura 25 (yirmi 
be~) kuruşluk muva.kkat teminat ve kanunun tayin ettiği vesikalarla tek. 
ll.flerlnl muhtevi zartıarmı aynı gün saat (14,30) on dört otuza kadar ko. 
mlsyon Reisliğine vermeleri lA.zımdtr. 

Bu işe ut şart.nam.eter koınisyonda.n parasız ol.arak dBğıtıbnaktadlr. 

(6.221) 

t&tanbul Dördüncll İcra Memurlu ğundan: 

Gayri menkul satış ilam: 
94l./3612 
Bir borçtan dolayı mahcuz olup satılmasına karar verilen Beyoğluıı. 

da Şahkulu mahallesinde Kumbaracı sokağmds. eski 55, Yeni 77 kapı nu. 
maralı kA.rgir hanenin tamamı açık artırmaya çıkanım.ıştır. 

HUDUDU: Şarkan yol, §!malen yol 25, garben 2:>c, cenubcn 3247 ilt" 
mahduttur. 

EVSAFI: KG.rgir hane olup binanın beden duvarları k!rgir, dahm ak. 
samı ~ptrr. Elektrik, terkos te.ııisatt vardır. 

Bodrum kat: Sokak kapxsmda çLtt kanat demir kapı, 4 buamakla 
çı.kılxr kaprda.n ve çini mermer dö§eli antreye ginllr antreıreıt 4 basama.k.. 
la çıkılan bir sofa tızerine karştltk!I lkl oda sofada Mbit kiler vardır. Bu 
r:ı.sı a.yda 9 lira kira getirmektedir. 

Birincl kat: Demir kapıdan ahşap merdivenle çıkılan yine bir ıofa 
Uztırin® karşılıklı iki oda sofada mermer mwıluk ta§ı ve alaturka. moza.. 
yık taşlı bir hela. vardır. Bu daire ayda 12 Ura kira getirmektedir. 

tklnci kat: Biı- sofa t.IZerinde karşılıklı iki Oda. birin.in tavam petrol 
varlJ.Jr. Mermer ta§Jı alaturka bir belA varclır bu daire de a.yda 12 Ura 
kira getirmektedir. 

Çatı k&tı: Bir sofa üzerinde biri merdiven ba.§Inda lkl sabit dolap ze. 
m.lı:J1 çimento mermer muşluk taşlı ahşap bölmeli kUçUk bir Oda kömürlük 
olup sofanın Ustu dahi çimento duva.r korkuluklu daraçadlr. Çatmm llat1I 
Marıı!Iya. kiremidile <lrtülüdtir. 

UD'.IUDll Evsafı: Binanın bazı tavanlan yağlı boya. kısmen kalemka.r. 
dır. ön cephede birinci kattan itibaren· ortada sa.hrınct vardır. Zemin kat 
pencereleri demir parmakllklıdır ve muhtacı tamirdir. 

Takdir oluna.o kıymet: Mesahası, 57 metre 75 santim murabb&Idlr. 
Halihazır alrm ve ss tnn rayicine göre tamamına ehlivukuf t.ara!nıdan 

(3840) Ura kxyınet takdir olunmuştur. 
1 - İşbu gayrimenkulün artrrma şartnamesi ~942 tarihinden 

ltlba.ren 941/3612 numara ile tstaanbul Dördüncü İcra Dairesinin muay. 
\"Y'.Jl numarasında herkesin görebilmesi için, açıktxr. nanda yazılı olanlar. 
dan fazla matömat alma!! isti.yenler, işbu şartnameye ve 941J3612 dosya 
No. sile memuriyeti.m.lze müracaat etmelidir. 

2 - Artırmaya iştlrll.k için yukarda yazdı kıymetin yüzde yedi bu
çu.ğı.ı nJsbetinde pey veya mlll1 blr banl.anm teminat ım:ktubu t:evdl ed!. 
leccktlr. (Maddo 124) 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer alı\kadarıann ve lrtifak hakla 
sahlplerinin gayri menkul Uzerlndekl haklarını hususl.Je faiz ve masrafa 
dair olan Jddialarmı işbu UAn tarihinden itibaren on beş gUn içi.nele evrakı 
xr.Usbitelerile birlikte memuriyetim.ize bildirmeleri icap eder. Aksi halde 
hskları tapu sicilli ile sabit olmadıkça satış bedelinin paylA.şmasmdan 

hariç kalırlar. 

4. - Gi:isterilen gUnde artırmaya lştirA.k edenler artmna şartnameıri. 
nl okumuş ve lüzumlu malümatx almış ve bunla.n tamamen ka.bul etmif 
act ' 'e itiba.re olunurlar. 

5 - Gayrimenkul 6-7-942 tarihine mUsadlf pazartesi gUnü aaat 14 
drn 16 ya kadar İstanbul Dördl!.ncU İcra memurluğunda Uç c!ef& bağinl. 
dı'..tan sonra en çok artırana ihale edilir. Ancak artırma bedeli mııbam.. 
ı:r.en kıymetır. yüzde yetmiş beşini bulmaz veya satış Istiyenin alacağm& 
rüçhanı olan diğer a.lacakltlar bulunup da bedeli bunların bu gayri men_ 
lı:t•l ile temin edilmiş alacaklarının mecmuundan fazlaya çıkmazsa en <;ok 
arttıranm taahhüdü baki kalmak üzere artırma 10 gUn daha temdit edi.. 
lcrt'k 16-7- 942 tarihine ruüsıı.dif perşembe günU saat 14 den 16 ya ka.. 
da.r İstanbul Dörd1incil icra memurluğu oda&mda artırma. bedeli satış is
tiyenin alacağına rUchanx olan d!ğer alAkalılarm bu gayri menkul ile te. 
mln edilmiş alacakları mecmuundan fazlaya çıkmak ve muhammen kry. 
metinin yüzde yetmiş beşini bulmak şartile en çok artırana. ihale edilir. 
Eöyle bir bedel elde edilmezse ihale yapılmaz ve sat~ 2280 numaralı ka._ 
mına tevıfikan geri bırakxlır. 

€ - Gayri menkul kendisine iha.le olunan klın.ie derhal vey& Terilen 
rnUblet içinde parayı vermezse ihale karan fe3holunarak kendisinden 
E-''vcl en yüksek teklifte bulunan kimse arzctmlş olduğu bedelle almağa 
? azı olursa, ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen yedi gUn müddetle 
attırma.ya çıkarılıp en çok artırana ihale edilir. İki ihale arasındaki fark 
vr. geçen günler için yüzde beşten hesap olunacak faiz ve diğer zararlar 
ayı1ca hükme hacet kalmaltsızm memuriyetım!u:e ahcıdan tahsil olunur. 
iMadde 133) 

7 - Alxcı artırma bedeli haricinde olarak yalnız tapu ferağ harcmr, 
yirmi senelik vakıf taviz bedelini ve Iha.le karar pullarını vermeğe mec
burdur. Müterakim vergiler, tenvirat ve tanzifat ve tella.Ilye resminden 
n:tltevellit belediye rüsumu ~ müterakim vakıf icaresi altcıya. ait olma. 
yop artırma bedelinden tenzil olunur. İşbu gayri menkul yuka.r-:1& g!Sste. 
rllen tarihte İstanbul DördUncU İcra memurluğu odasında. işbu tlAn ve 
gösterilen artırma. şa.rtna.r&esi dairesinde sa.Wacağı llAn olunur. ( 40200) 

170 numaralı ilan 
Fiyat Mürakabe Komisyonundan 

İstanbul Fiyat mUrakabe komisyonunun 21. 4. 942 tarih ve 161 sayılı 
ua.nlle muhtelit nevi balık yağlarına tesbit edilmiş olan azami salış fi. 
yat:armm kaldırıldığı ve balık yağı satışlarının serbest bırakıldığı i!An 
olunur. (6563), 


