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SALJ 

uru·· 
YIL: 25 ~ SAYI: 8'77'1 

(dan evtı AAkara «... \&Kn rur"u 

l defon: lcbn (,.:110), Ya&> (!l'1BJ 
elll: utanbQJ Vakrı-.POf'ta lmtuau :4ı 

N ersa Matruh 
düştt:k en sonra ... 

Yazan: Asım Us 
Mih\•er imymü:Jan dün a.kşa.ııl 

~lersa Alntruh'un .Homel ortlosu 
tarafmdım zaptedilmlş olduğunu 
bildirdi. İngfüz kayna.immnda.ıı ge. 
len haberler bu haberi telwpt.Ln 
ziyade teyid edecek mahiyette. 
di.r. Bu itibarla bu dakikada mih. 
ı·ıer kiln"tlorinio Mersa Matrulıu 
tgal eder k Kahire \"C su,·ey~ is. 
tikametinde ilerlemekte olduğunu 
tahmln ediyoruz. 1 

Çör~ll Amerlkada. bulu~duğu sı
rada. &.5\elôl mua,·ini Atll Tobruk 
feli"'..tethıdeo ba)L<ı.ederek: "Bu mağ 
lüblyet İngiltere için dehşetJi bir 
darbedir.,, deml~tl. Aradan beş, 
altı gtin geçmeden senclenlenberi 
Libya.dan gele<'.ck taarrozlnr.ı. ı.ar. 
&ı tngtlliler tarafmdan tahkim 
edilmi~ olan ve r:imdlye kadar da. 
bııa uıptedilemC'L diye gösterilen 
MersB l\fatruh mUst:ıhkem mevkli
r.fn de mlh\'er eline g~mlş olma
sı Tobruk darbesine nlsbetle yüz 
kat daha ağır bir hezimettir \"e 
nıersa Matruhtnn sonra Mısır yo
hında Romel ordusunu tutacak 
başlaı hJç bir mania bulunmadığı. 
na göre nihayet bir iki gün sonra 
Nil \.'8.disindeld bütUn lngiliz kuv . 
vetlerinln Sllve~ gerisine Çekilme
&iııe ve bUUin Mısrrm mih,·er işgs... 
lioe g~meslnc ihfjnUI.) vermek nıil. 
balıiğalı bir görliş olmasa gerıek
tir. 

tngl11z a..cıkeri miitehs.ssıslan Tob 
nık'un almmMmı ağrr bir mağhi. 
blyet diye kabul etmekle beraber 
Mısır için bu yaz me\'siminde bir 
tehlike bulunmsdığmı söylemiıt
)eJ'dl. Hiç olmaz<;a ı>onbaham em· 
niyetle mUdafu c<Ulebileeeği tc. 
mln edilen bir ülkenin böyle nlha. 
yet bir hafta iç1nde kaybolması 
orta sa.rkta hiNlenbire meydan~ 
gielen~ buglln~di durumun bizzat tn. 
gillz efkin umumlyesi fr;l~-~nanıl
maz bir hadise teşkil ethgı anla
Etlrr. 

Bu bakımdan ::imdi en ~k Dlt'· 
rakı tf\hrik eden Şey, Mı rrda hu. 
şule gelen yeni \ıızfyetin Londra 
muhitinde nasıl Uılakki edileceği 
meŞelesidir, 

Aınerlkaclan av.elet eden Çiir~l 
Tobruk'un düşmesi U1.erlne Avaın 
kamara..4'mıla harbin se\'k ve ida.
res1ne karsı yUlaı--Jen ten'I.it se; 
lerinc cevnp 'Vermek icln h1'.ı:r.ırfıım· 
yordu. H~ür; .Tobruk m~t-lesi mü. 
ııakac;.'\ e<ı=11T'..e<len l\ft'~n 11lııtru. 
hun diismt'!ll ve Nil ,-nelisi fi., ~ü. 
,·eyş yo,unan Romel ordusu önUn
ae ~ılmıs oldui;-lnnn j~fflmesf 
ber hnlde tnı:ıi11t Ba!il•ekilintn A
\'ıam Knmn:rasmdaki me\ ldini gilç. 
ı~c.t irrr,.ı;t•r. 

' I 
VAKIT'ın 

Okuyucular na 
bir hizmeti 

Şehir hattında çalışan 
vapur, tren tarifelerini bu. 
günden itibaren vermeğe 
baılıyor-

İlk olarak 

. 
atlratJJ llerle.)1şJ karııısrnda tchllkey o giren lskendcrt.ycden bir gôrilnlf. ..• 

laglltzıere göre: 

Marsa Matruhun 
tahliyesi curetkar 

bir tabiyedir 
Çünkü bu ıayede Almanlar 

üslerinden çok ı 

uzaklaşmışlardır 
-<>--

Rommel-
in ikmal 

yolu 
kesilebilir 

o 
Fakat kati netice ihtiyat 

kuvvetlerine bağlıdır 

, 

Loııdra, 29 (A.A.) - Londra re. 
mı mahfillerinde Marsa Matruhun 
d~ttlSUnc alt Alınan ve J4araa Mat 
ruh doğusunda kıyı yoluna ulaşıldığı 
hakkındaki İtalyan iddialarını teyit 
eder mahiyette higblr haber yoktur. 

Maamaflh askeı1 mahteller, Mar 
ııa. Matruhun bırakılmasmın seneral 
Auchinleck strateji.sinin bir kı:.mımı 
t~kll etmesi w bunun elde mevcut 
az sayıda İngiliz zırhlı tUmenlerinin 

(Devamı Sa. ı, Sil, 4 de) 

Mısır Başvekili 
Y anlıt haberlere karşı halkı 

uyanıklığa davet etti 
Bern, 29 (A.A.) - Basler Nah

rihten gazctesin\n Kahlreden öğ
:::endiğine göre, Başvekil Nahas 
Pqa, bir beya.nnaıııc neşrederek 
halla YanltŞ ha.berelr yayılın.asma 
kan,ır dikkatli davramnağa çnğır. 
nJL~Ur. 

Na.has P~, kral t.a.ra.fm.dan ka. 
bul edilerek askeri durum hakkm. 
da izahat vermiştir. 

Bundan ba.'.lka, bıından böyle ca
susluk suç'e.n askeri mahkemeler 
tarafından 3 yrl<lan 16 yıla kadar 
hapJ.s cemsiyle oczalandrrrlaca.kt.ır. 

Mlbver tebUQlerı : 

Marsa Matruh 
işgal edildi 

Altı bin İngiliz air edildi 

Mihver kuvvetleri 
doğuya ilerliyor 

Berlln, 29 (A.A.) - Alman ordu • 
lan ba§kuma.ııdıuıJıtmm husuıı1 teb • 
ilğ:I: 

Şimal A!rikad& derlnıeme.bıe il 
tlhkt.mlarla ve 'birçok mayn aahalan 
ile müdafaa edilen Marsa Matruh ka 
lesi bu .sabah dll§inanm ofddetU mu
kavetine rağmen htkumle. za.ptedil • 
mlfUr. 6.000 lnglllz esir edllml§, 36 
tank ve birçok batarya tahrip edil • 
ml~tir .. BQytık aayıda. harp malzeme 
n•Alman ve İtalyan kıtalannm elin
de "1§mllştür, 

(Devam1 s(I. !, Bü. ~ de) 

Almanya 
1942 yazında 

Kahireye 
girmek 
istiyor 

Muvaffak olursa Japonya 
da Ruayaya taarnız edecek 

I.ondrn, 29 (A.A.) - Niy0ı 
Kronik! gazetesi yazıyor. 

"Alman başkumandanlı~ı varıla· 
cak hederin mühim ve tehlikeli ol
duğunu biliyor. Maksat İngiliz me 
kani.;o:masının kalbi S3)'Jlabilece4· 
bir yere aJhr bir darnc indirmek· 
tir. Alman stratejisi 1942 yazınd ı 
Kahireye ulaşmak isliyor. Bu plun• 
lar Almanların limit ettiAi gibi ta· 
hakuk edecek ohırsn Japonların 
Ru<;yaya taaruzunu beklemek JAzmı 
dır. İşte hunun içindir ki gelecek 
ilç Aylar hillıasım Hitler için pelc 
kat't bir mahiyeti haizdir, Çünkfl 
Hitler bu sefer kazanıımaz<;a bir 
daha k11zanamıyacağını biliyor . ., 

Soba başrna 2 ton~an fazla 
kömür verilmiyecek 
' 

Pesmi ve hususi daireler geçen yıla 
nazaran yüzde 1 O tasarrufa mecbur 
Ankara, 29 (Va.kıt mubablrindm)-ı alt beyannamelerle kalorl!erll bina • 

KömUr satış ve tevzll talimatname. lar, hastaneler ve otellerin verecek. 
si neşredllml§tlr. Bu tallmatna~eyc ı leri beyannameler tasdlka tAbt ol 
göre, önUmüzdcki ay başından ltföa.. mıyacaktır. 

ren ki:lmUr satış ve tevzi müessese BllClmum resmi ve husust daire ve 
teri tc;ıkllAtmcı i kömUr a mUes.seselcr geçen yıl ısUhl&.k ett~ 
lacaklar bu mi! r birer ihtl. !erinden en az yüzde on kömür ta • 
yaç beyannamesi vere .. ~klerdlr. Tes- sarru!u yapaıağa mecbur tutulmUf 
h1ıı sobaları için verllecek bU ihtiyaç lc.rdır, 

beyannameleri halk dağıtma blrllkl". Ankara k&lorlterlerinln tbtiyacı 

r1 tarafından taacllk edilecektir. Ti 1 yüzde 70 kok, yilzde 30 t&§ kömUrU 

Boğaziçi vapurlarının 
lıareket tarileıini tam bir 
cetvel halinde 4 ncü •ayla. 
mızda bulacak•ınız. 

ı careUıane, yazıhane glbl mahallere .Weva111l Sa.. ,e. Bü. 3 de) 

.arko a bo ba a( 
altında tiyatro 
3 üncü sayfada L __________ _ı 

''•ota cepbeııade' .3 kişi -ö~dUr n HOse· 
! Almanla- yin kihya · bu sabah 

rın yaz i d a nı 
~~~~~~tl~~ e d i ı d i 

taarruz baıladı 

1 Hedef Rus ordusu
' nu üçe ayırmak ... 

Katil, balrkıadakA kararı ıopkllaalablEla 
dlniemı, ve biç bir şey sfiylemGmiftfr 

1 
1 

1 

l 
Sivaa\opolda Alman zayiatı 

100 bini bulmut ! 
Loodra, 29 (A.AJ - Bugiln doğu 

cepbeiılnden gelen h&be.rlen Ha.rko! 
doğu$Unda Kurakdald Alman baakr • 
suun, esas hedefi Rus ordu.sunu Uç 

parçaya ayırmaktan ibaret olan ve 
çoktanberl flAn edilen yaz taarru • 
zunun ba§langıcı gibi göıtermekte • 
dlr. HarkOf doğuınında evvelce ya.p•. 
lan Kubyan.sk taarruzu da Katkaa • 
yayı merk~ Ru.syadan ayırmak için 1 
Rösto!un alınmasını hedef tutan bir 
hareket §el<Unde görUnUyordu. 

Daha §!ma.Ide, Kurıık baakıar, Do • 
netz havzasında Tlmoçenko kuv • 
vetterinl Moekovaya . dayanan Gene • 
ral Zukev komutuuıdald Rua mer • 

(Devamı Sa, !, Sü. 5 de) 

Cebelüttarık 
bombardı
man edildi 

(Yazısı ~ nci 1Ja,yfamızda.) 

Berlin, hava meydanında 
yangınlar 

çıkanldığını bildiriyor 
Btrlin, ~9 ( A.AJ - Lalinea'dan 

D.N.B. ajansına bildirildiğine göre 
birkaç bomba tayyaresi dün gecı; 
Cebelattarıkı t>ombalamt,hr. Oôlki 

kadar bomba askeri han meyd8D.-

lımzakere Ji)lo tekmr buJı:ıpcakl&n haber verlleıı Musollnl ile LAvAJ eekl 

görüpnelerbaclm blrlncle .. , 

na isabet etmiş, birkaç tayyare ha
rap olmuştur. Hava bataryalan r.
aliyete geçmiştir. Hava meydanının 
tesislerinde çıkan yangınlar Lalinea 
ve Ekeziras'dan görünmekteydi, 

Vekillerimizin 
tetkik seyahatleri 

Adliye, milli müdafaa, 
ik\ıaat ve münakalat 

vekilleri ZongÜldaktan 
ayrıldılar 

Musolini 
Llvll'le 
buluş,a

cak 
İtalyanın Franaadan 
istedikleri müzakere 

· edilece~it 
I.ondra, 29 (A.AJ - Musollni ile 

Lavalin on be.' gün sonra buluşa• 
eaklan ve İtalyanın Fransadan iste
diklerinin müzakere mevzuu olacajlı 
sanı lıkır. 

Duçe, fafimıin gittikçe azalan iti
barına yeni bir parlakhk vermek 
için Fransadan toprak tavizleri elde 

lskenderiqe
ye hava akını 

qapıldı 
Kalıılıe, %9 (A.A.) - Mımr dahili 

ye nazırlığının blldlrdiğlne göre, bu 
sabah İakenderlye bölgesine bir hava. 
taarruzu olınu§tur. Birkaç boınba. a• 
t.ılınfJtrr. Haaar hafiftir, inaanca kıı . 

yıp yoktur, 

Maarif Vekaletinin 
tebliği : 

Yüksek tahsil müeaaeaele .. 
rinde aakerlik kampları 

nasıl olacak? 

Zonguldak, 29 (A.A.) - Bura
da bulunmaıkta olan Adliye, lıliltt 
.Mlid:afaa, tkta.t ve YQnalraJAt Ve
killerimiz oumartdi gUnU Ereğıı. 
Ye giderek omda.1ti kömUr havza&. 
nı gczmio1cr, inçilC'rin vaziyetini elmeğe levllı."""nliide tnrnftardır. Eğer 
tetkik eylcmişyerdir. Laval hu bakımdan iş birliitl yap .. 

A1qJamı tekrar Zooguldağa & _ mak is1cme.ıse, İtalyanların Rorslkn 
nciı 'Y'Etillerimiz dün de Ereğli ka.. Y1 Teya Vişinin layikilc müdnfoo
mi.irlcri şiıiretinin Üzülmez m.m.ta- ı danaciz bulunduğu Frıın!':ının lınşkn 
kasım ve oc:ıJcla.rm.ı ge:zm'şlor ve topraklarını ele geçirmek" miisaade
Tilıit maden mi»ıendi81cti birliği 1 sini almaları mümkiin görülmekte. 

J\.ııkarB, 29 (A.A..) - M'ıa&rU Ve • 
killiğlnden blld1rllml§Ur: 

Yüksek tahAll mUe58esclerlnin 1.9'2 
yılı askerlik k.apmlan .Ankara ve ıe. 
tanbulda a§ağıdakl tertibe. göre ya • 
pılacaktır: 

ta.ra.fmduı !fereftcriıne veri'en zı.. dir. (Devamı Sa. !, Sıi. 6 aa) 
ya!ette ham- bulwıdukta.n ecm.."8. --------------------------
s:ıat 15.25 de ~den ayni. 
nuş}ımln-. Voltillcrimtz tst.a.ıyonde 
Zongu)ıhklrlarm içten t.cmhllrleri 
De ıığur'lıa.nnuş1a~ltr. 

Halk birlikleri 
Kayıt muamelesi bu alqam 

ıona eriyor 
Dün vildyctle Vali vellcleıilve 

reisi Lütri Kırdarın başkanlıltında 
kaza kaymakamlarının iştiralı..ile bir 
toplantı ypılmı~tır. 

Toplantıya iaşe müdürü Mümtaz 
Rek ve Toprak ofüi müdürü Şakir 1 
de iştirak clmiştir, 

Toplantıda ekmek JcartJarının te., 
ıii e-trafında kaym:ıknmlar izahat 
''ermişlerdir. 

İaşe birliklerine kayıt işi bu ak. 
ş~ • bitecektir. Bunlara aft muamele 
!er süratle ikmal effilecl'klir. 

Fatih, Eminönü, kaymakamlarının 
iştirakile bir komisyon kıırı•lmuştur. 
Ilu komisyon birlik işlerile meşğul 

olaca.leh:-, 
Kartlarını ııayhedenler hakkında 

ynpılac-ak pofü tahkikatı vilAyel'! 
''erilecek ve orada toplanaca'k bir 
komisyon marifetllıe fnct'lr.ne<'ektlr, 
Bir lfl6Üiz: 6metuine göre: 

Politika 
..,. awwws "'- ıwwwı ~ 

Bir miiieti mahveden 
en bOyük kuvvet : 

FISIL Ti 
t . ~ 
Fıadtının hedefi aun'i bir efkan umumiye yaratmak, oto 
riteyi alaşağı etmektir. Anarşiyi mürettep, dedikodu 
··hakikat" gibi gösterir. Milli birliği unutturacak en ufa 
dedikodu, en küçük fısıltıya karfı hepi~ıizin hassas ol 

ması lazımdır. 

İnsanlar toplu bir halde bolun 
duklan zaman daha çok akıllı ol
mazlar, fakat kendilerlnl daha 
kuvvetli hissederler, Bu cesaret 
arfmaaı., ba pervasızlık, ba hamle 
anaını sadece toptanmrı olan in
.. -. •JI ,...runundM ibaret 
telOdlr. Şa halde imanlar kendi. 
lerbıl da.ha cesur, daha hamleci, 
... feıllld.r hissettikleri zamaD 

~üphesiz bir kalabalık lç.inde<lir
ler. Tek elin şama.tası çılanaz, Fa
k.at bo topluluk i~inde fetlııkiırlı. 
ğın, blıramanlığm, pen·a'iIZUb"lD, 
hamJeclliğln özü kalabalıi;,'l teflkll 
eden lnsanlamı aynı fikirde, aymr 
kanaatte ,aynı emelde oldoklanll 
sarDa nrett~ bihnJ, olmsb.mu!a
dır. 

(DeVBm.I S Uncll &ahifede) 



-z- VA KIT 
BE!&D 

işleme 

a 
müs~adesi oln ııyan 
o ar hükQmet-

çe ın alınacak 
Ticaret Vekaleti bunları en lüzumlu 

yerlerde işletecek 

'l'eni Mısır 
Elçimiz 

Kahirede 

lng ı zıe ·e göre: 
( Bcu;taraft 1 incı satJfada) 

sayıca üstün Rommel zırhlı kuvvet. 
lerlyle savaşa girmemek suretiyle 
Almanları lnzillz müdafa.a hatları • 
nı yarmaktan menetmek için kulla • 
nılmI§ bir taktikten ibaret olması 

KBh.lre, 29 (A,A.) - Anadolu n- ihtimali bulunduğuııu Deri eUrınek 
jawımm hu!JUSI muhabiri blldlriyor: tedir 

TUrklyentn yeni .Mısır elçlsl Nu• Şimdiye kııda1' Rommelln derinli • 
man Seymen Kahlreye gelmiş ve ğtne yapılllll§ İngiliz mtıd&faasma 

Dola cepbeııade 
(Bq tarafı 1 nclde) 

ku.I Jruvvetıerl.Dden ayırmak hede!! • 
nl takip etmektedir. 

Ruslar Harkof kesiminde lnadla 
mukavemet etmekte ve Von Bock 
kuvvcUerı de §imdiye kadar Kub •• 
yansktan 11edye doğru hlçblr h&re.. 
ket tahakkuk ettlrememl§ bulunmak 
tadır. 

SO - G - 1911 

Midvay muharebesinde 

Japonların 
kaybı 18 bin 

kişı ... 

.ınkara, !9 (RadYo oa:etesi) ....:.. Bu bırakılırsa yeni gelet'ek kamyon iP. 
~ün bir knc ı_nG~in_ı koordinasyo~ı j :~n en çok ihlh·ııç sahilıi olana dr. 
kararı neşredılmıştır. llıınl:ırdan J,ı,. Sıl, en çok pıır.ı verene girlecd;i 
rl çiftçiye dağıtıl:ıcıık ziraat aletl<·~i nsikfırdır, Kamyon teTZiini tanzim 
ı:ıkkınd:ıdır. eden )'l(>nf knrora göre bülün hı:' ı. 

latuyonda :Mısır harlelye nazırlığı glrnıeğe muvalfnk olamadığı ve vo.. Slvastopol .kalul fiil ofddelll hava 
protokol mUdUr muaviniyle elçilik ziyetin tnktır edilemlyooek kadar o.kınına ve kaleye te\'Cih edilen müt 
erkA.nı ve diğer birçok §ahıslar tara- ciddi olmasına. rağmen, lnglllzlerln hl§ topça atepzıa r&gmen hAlll tu • 
tından karşılanmı§tır. alacakları takviye kttalarfyle savaıı tunmakt&dır. Ga111 reınn1 Sovyet hıı 

Elchram gazetesi elçimizin Muııra talflnl kendi ttıroflarma d!lndUrebl., bcrleri Brianak cephesinde yeniden 
gelişini bahis mevzuu ederek yeni eı• ıecekleri sanılıyor. faaliyete geçUdlttnı ve Almanların 
çinin lntlhnbmdıın dolayı takdirli TEYİT bu keBimdıeld Rwı müdafaa kudrettnf 
cUmleler kullanmakta ve bunu TUrk - Kalılre, 29 (A.A.) _ :Marsa :Mat anıamalt Jçln denemeler yapmağa 

Bunların hepsi ye·~i§tirilme. 
leri güç mütehassıslnrdır 
Jlonolulu, 2D (A.A.) - Resmı ol 

mıyan mUtalll.alara göre M.ldvay a • 
dası muharebesl.nde Japonlarm kayr 
bı hiç değilse 18 blndlr. Bunınrdan 
~ blni tayyare gemilermde ve 4 bini 
de nakliye gemllerlnde ölmU!!tUr. 
Şu cihet kaydediliyor k1. sadece 

4 tayyare gem.isln.ln kayıbı Jııpon)'f
nm Paslflkteki stra.tcjisı içtn !clA 
kelli olabilir. 

:\falUnı olduğu fızerc hukömel çift 1d ve hiik:mt ş:ıhıslarn nit olup 
cJ.ye dağıtılmak uzerc memleket!/! 8. 6. 042 tarihinde pHikMı ve ı;cyrfi 
·rant nletleıi ynptır:ıcaktır. }falla scftr müs:ındesl lmlıınmıyan veya 

bunlardan ırnlluklıınn mııliycHcı " · gümrükler<' gelip cıkor1Jmış, yııhut 

Mısır dostluğunun bir inanccsi ola• ruh tahliye olunmuttU1'. teşcbbtı.s ett1klertnı bildirmektedir. 
rak g68termcktcdlr. OORE'IKAB BIK PLAN PENİ TAARRUZ 

Londra, .29 (A.A.) - Neva Kronikl Londra, !9 (A.A.J - B. B. C: Al• 

ı .. n n5J~ıya satılması bile düşiır iil.. henüz cıkorılmnm15 olan kamyonı:-. A . 
mcktedir. fn~~t .dahilde .Y~P!l~n zi. ~ı Mili~ Ko~unma kanunu hükfimlr. merıkada 
raııl aletl<'ri Jrnf1 gclmed1~1 ıçın rl•. rınc mustenıden berlrllerini vererC'k 

gazeteslııln muhabiri, Harsa Matruh manlar, Kursk cephesinde de yeni 

Yakala• etratmda Ç&rpJIDl&lann ba§ladığı bir taarruza geçmişlerdir. Kursk, 
haberi gelmeden ve Martıa. Matrubun ~ar.kotun 200 kilometre şimalinde• ı almdrğm& aft Alman haberleri daha dır.Almanlann taarnızlan fiç kesim· 

Japonlar 7alnaı gemi ve tayyare 
değil, aynı zamanda yüclerce yeti§ • 
tlıiJmi§ tayyare piloUlan, tayyare 
ıemUıi mürettebatı ve diğer tayyare 
mllstahdemleri ka7betmi§lerdl1'. • 

!'lnrı.dan da g~irtileceıktir. Yrni • • satın nlınnğa Ticaret Vekliletl Al 
roıo hü'ttln }>u işler için Milli Korun .. wndnr. llnnlıırın nerelere verileceği nan man a1an arı radyo lle yayılmadan evvel , §UW.n de, Harkof, Siv~stopol ve Kursk'ta 

yazm.I§'tır: devam etmektedır. mA senn:ıycsinden Ziraat Vekaleti Ticaret Veklılelinin !cnsihl ve Bıı~ 
emrine 1,800,000 llr.ı verilmesin•! vdkı11ctin tasvihile 'tayin nlnnacnktı~· 
claltdlr. 1~diııcü karar, petrol ofislle di~c; 
İkinci koordihnsyon karan, ır'~"l•.. petrol şirkellerinin ntelyc ve depr. 

lelcetc ilhnl edilecek kamyonlara lnrındn sünı1 , üç saat kadar fn7.h 
<birdir. Malfun oldu~ üzere merrı. m<'ı;ııi yauılmasına müsaade olıınn. 

Parlamento mahfillerinde General Ritchienln Marsa. Matruhu Karadeniz Rus filosu sonsuz zor"' 
bunların idamı isteniyor mUda.taaya karar verdiği hiç de katı lu lara r&ltr!ten, SivastopoJn hAJA yl• 

• dcgildir. İngilizlerin burada artıcı Yecek ve mühim.mıU ycliştinnektc-
ispanya kralhk mı 

olacak? \'aşlngtbn, 29 (A.A.) - A:y:ııı. mubarebelen vermeleri mUmkündUr. dir. Sivııstopolda Alman taamız:lan 
meelisl adliye cncll:ınen.i azaların - DUşmanı doğuya doğru 300 kilo • şiddetle devam etmekte ve Alma ı 

lel>elin bu gibi hışıl vasıtalnıın Ilı. C'altı hakkındadır dan ikisi Bj-leşik Amerika.ya çı - metre çekmek ve delta. hududlanna ıank ve cese'lleri kendi astıerlerinin Hariciye nazırının seyahati 
'kan ve son gil.n!e.rde tutulan seildz kadar getirmek gibl cUrctkArane bir cesetleri üzerinden geonıektedir. bununla ilgili görülüyor tf7acı büyük1ür. Fnkat iUıal serbest 
Alınan suikastçı:smm ibret teşkil taktik tatbik edilmesi de mUınkUn. Ruslar, Sivastopoldn Alman zayia!ı· Vişl, 29 (A.A.) - Anadolu ajansı 

Almanya ya 
"Binlik,, 
akınlar 

B sayla HAiıya 
idam edildi 

edecek surete ceza.kınclırılma'an: dUr. Böylece dllgma.ıı ordusu son mü nı 100.000 kişi olarak lalımin edi- nın hıı.susl muhamri bildiriyor : 
gerekli olduğu filoini ileri sürmüş ne.kale ve muvasala noktalanna. ge.. rorlar. Vişi diplomatik mahfillerinde Is.o • 
!erdir. tırildlktcn sonra tamamen tahrip ~ SOVYET TEBLlOt pıınya hariciye nazın Serrııno Sua .. 

Bundan sonra ıık sık ve 
muntazaman yapılacakmış 

Eline geçlrdlgt mavzerle Uç cana 
kıydığı ve he§ ltl§lyl de ağu' surette 
yaraladığı için birinci ağır ceza m!lh 
kemesi tara!mdan idam ceza.ama 
çarpılan HUseyln KA.hya adlı terir, 
bu gece sabaha karoı Sultanahmet 
meydanında asılmııtır. 

Aynnda.n Murdok Alınan mıilcıst tilleblllr. Çölde ccnubtan bqlamak Londra, 29 ( A.A). - Sovyet gec,, nerin fta]yaya seyabııUnin mubtr
Ç}la.rn ö!üm Cl'ZnSlllIIl verilmesi surettyıe Rommeıln takip ede~ ik yansı tebliği: mel neticelerine dair dolaşan şayia. 
şiddetli ~yılmıyacağı mütaleasm. mal yoll&rının kcsilmcsı iınkllnları 28 haziranda, Kursk istikıımetin• lara oldukça dikkat atfedilmektedir. 
da. ibulwunllfi ve kem il.ynndan Ma~ bOyleoe taha.kkuk sahasına konula • de, taarruza geçen faşi.o;t Alman Ba şayialar anısında İspanyada kral 
Ka.ran da Birleşik Amerikaya çı- b1Jecelııt1r. Vavelin taarruz ruhundan lnıvvetleriyle çarpışmalar olmuştur lığın yeniden tesis edileceğine dair 
lraca.k her Alınan casusuııun kur- ilham alan bir O!'dwıun karpına u. Sivastopol kesiminde kuvvel~ri• olanlar da vıırdır. Ruı;ün lsııanya 
~713. di7!iteceğlnin Alman başko - sun ve yorucu btr ytlrüyUoten 80l1r& rniz düşman hücıtmlarını seri 11•• tahtına kendini namzet Uıin ebni 
ınutanlrğmoo lbildn:!ncısl J~in ynlm - çıkacak olan Almanıarm durumlan mışlardır. ol~n prens don Jııan son krnl oı 
lamın Almruı casusınrm.ın muhn.'te· pek buhranlı olablleccktlr. GörUldU • Diğer cephelerde önemli hiçbir üctincü Alfonsun kilçük oğludur. 
melerinhı lbinın evve lhitiıilmesi ğt1 gibi btıgUnk11 durum fcvkallde fCY olmamıştır. Mamafih lrngüne kadar hu şayialan 
temennisini serdetmiştir. Dflzik bir mahiyet almlf ve katt ne.. TAARRUZ DURDURULDU MUf teyit edrc<'k mahiyette hiç bir hıı.· 

Londra, 29 (A.A.) - Bir taraf
t.:uı çok büyük sayıda Amerikan 
pilotları Büyuk Britanyay:ı gel
m.cğc dcva.m ederken, öte ya.odan 
m1ilüm Ame:'.iJaın kuvvetlerinden 
bir ik:ısmmm Atb.ntiğin bu yanına 
taşmmnlan işinin hemen tama.mile 
litriilmiş olduğu ısöylcn-ebill:r. Bu 
rxuOOrıth lljj.r çok hava .alanlan 
~. Tahmine göre Amc!i -
kB uçaliı.n ha.roket sal:ı:ısı çok 
~ lbam'ba uçnkln:n ile çift mo.. 
Wrlil orta. b:mıba uçakkı.rmdan. mü. 
reJdccp kudretli teşldUerden ~ 
kahcnkttJr. Bund:uı böyle pek ya.. 
kında Alma.ııya U>pmklarma htt 
defasrndn binden ftızh uçakln mun 
tm:am alanlar yuprlncağını ~ 
için bir çok ısebepleı- vardI?'. 

Htı.seytn kAbya. Çatalcanm ôcünnU 
k6ytlndendlr. Burada be.baeı Ali KAh 
ya hUk!ımete ait bir tarlayı 15 .sene 
müddeUe i§letm1f nihayet hUkWnet 
bu tarlayı muhacirlere verince kA.b. 
ya aileal buna 1Uraz ederek tarl&yr 
bın.kmaml§lardrr. KöylWer bu hale 
1k1 ae11e tahammuı etmJ§ler, nuıa;ret 
938 .senesl ekim mevsimi başında 

hep beraber giderek t&l'Ialannı geri 
almak lsteml§lerdlr. Htl.eeyin Kthya, 
köylUlertn bu konu11masını kahvede 
duymuş ve doğru e'Vlne k<>g&rak mav 
zerini alm!.§, ara.be. ile k!lylUler<!en 
nvcı tarlaya gitmiştir, Hllscyin kAb 
~ ara;be.yı stper alaro.k mavzerini 
daya.mi§ ve yolun ucunda g!lrUnen 
köylQlere hiçbir §OY 86ylemeden ras. 
gele ate§ etriıeğe ba§1ıunl§tı.r. 

tioe de her §eyden evvel ihtiyat kuv Londra, 29 ( A.A.) - Harkol cep her nlınmamıştır. 
vetlerlııe d:ıyanm~ bulunmaktadır. hesinde Kapyan.sk'ın ile:-isinde Al: Soba başma 2 fondan 

fazla kömür yok 
Ştl>DETU MUHAREBELER man taanızunun durdunıldu~u tah• 

KaJme. 29 (A.A..) - ~erin hu. mln edilmektedir. iTmoçenko, Or 
sust mub&tılrlnden: kal neıhri dolaylannda kuvvetlerin! 

lnglllZlerln mihTer baskuıma ~d • toplamakla meşguldür. 
(B<Jl}lamft 1 inci sayfada). deUe mukavemet ettikleri M:wr ç6. 

ALMAN TEBUGJ 
veya linyit. İstanbul kalorlterlerinln 
ihtiyacı yüzde 80 kok, yUzde 70 taş 
kömUrll olarak kar§tlanacaktir. Dl • 
iter v11Ayetıerln kaloriferlcrlnde nle. 
betıerln taylnt villlyo.tıerln kendi mu 
tohassısları marifetiyle temin edile • 
cektlr. 

A.nkanı. ve :tııtanbulda l90ba baumıı 
ısıtma için .senede <ın çok iki ton 
kok istene~ktlr. Ancak husust 
Jkametgtiılar lçln soba adedi ne ı. 
hıra dlsun venlecek kok mlktnn 5 
tonu geçmlyecektir. 

ltındekl Ç&rpl§ma, mevzilerin her sa. 
at elden ele .geçmesiyle lsUkrarsız 

bir §Ckilde devam etmektedir. Bir ta.
raftan topc;:ı durmakınzm faaliyet 
gösterirken Uç gün.denbc"ri de tuıll. 
larla şlddcUi tank çarpI§malan p • 
ptlmaktadır .Mllcadete son noktasma 
gelmek Uzere bulunmasma rağmen 

vaziyet tebellür etmeden evvel çar • 
pışmanm de.ha devam etmm de muh 
temeldir. • 

Berlln, 29 (A.A.) - Alman ordu • 
lan ba.§kunıand&nlrfmm tebliğ1: 

Sivastopol mUatahkem mevkii böl. 
gşalnde Alman ve Romen krtaları e.
hemmiyetu b&va kun-etıerlnfn yar .. 
dxmı ile ~Uretli bir taarruz yaparak 
derinlemesine tahkim edilmlı;ı olan 
Qornnyat:ah zorlamJ§Jar ve Mklm 
Sapnm tepelerinde çok kuvvetli tar .. 
kim edllml§ oian mevzilere ayak baı 
ml§lardır. 

Maarif vekaletinin tebliği 
(B~tarafs 1 incı savfada) 

l - .Ankarada. kamplar bir tem. 
muz çal'§amba ııabahı başlıyacak, .20 
temmuz pazartesi akşamı bltece1'o 
Ur. 

2 - lstanbulda kamplar Uç devre. 
de yapılacaktır. 

Temmuzun be§!nde ba§layıp 2IS hı,. 

de bitecek e,,lan birinci devre edebi • 
yat, hukult takUltcleri ile yUkack öğ. 
rctmen ve yUksck mUhend.la okulti 
talebelerine, temmuzun 26 ııuıdan 
ğustos lli iııe lcadar devam edecek o. 
lan ikinct devre tıb ve iktmat fakUl. 
telert, gUzel sanatlar akademlai 'PO 

yUksek Uca.ret okulu talebelerine, 
16 ağustostan be§ eylüle kadar sn . 
recek olan UçUncU devre !e.n takillte. 
si lalebelerlne mahsustur. 

Japonlar bir 
Çin şehrini 

daha aldllar 
Müttefikler Çine çok 
miktard:ı tayyare 

gönderiyorlar 
Tokyo, 20 (A.A.) - Kiyng3i 

cepl:ı.e&ndcn bildirildiğine gör.e 
Jopon. lkuvvetieıi Fuvoçıın 33 kilo
metre oenubunda bulunan Lun.g • 
kovu a.lınt'.}La.rdir. Fu~Ia Nanfeng 
arnsındn ~'den lıa.reket e
den d~ bir Japon bil'Jjği Liço
V'Ull }ıı.'kbılarnıı. ıkadar gelııüştir. 

Çine tayyare ynrdmu 
KalkütA, 29 (A.A.) -Çine harp 

ımlzemesi ve mühimmat g6ndtt _ 
meye devam etmek i~ çok bilyük 
g:a.yııetler S!lrfedilmektedir. Her 
stm, en moren tiplerde Ameri.lcan 
ve ln.glliz OOm:ba uçaldatt Hiru:lis
~ ayrılmakta. ve Çinin vahşi 
dağa.lrmda bu iş için bllhassa ya. 
prlnnş bir sıra m:.., a.lıınlarm.t geç. 
tikten sonı"l. Qun~Inşmak _ 
ta.dırlar. En çok göze çarpan nok
ta 'bu yolu takip ederek Çine ge
le?' :ıv uçakfo.rrr.m Afrika ve Hin
dıırtruu ~tan smıra yerlerine u
laşmış bulunnıal:ındtr. P:ı1otla:r, bu 
yolculuğım dUnY3?1m en zabnı~tli 
yoJcu.~a..-mdan birini f.c>şkil t-
tiğini söylemektedirler. - e 

Çörçilin tayyaresi rekor 
kırmış 

Londrn, 29 (A.A.) - Çörç:ilin 
sidlş geliş atlant..ik seyahatini yn.p 
tığı deniz uçazı yeni bir h.TZ reko
ru tos•s etm!sUr. Knllrn] ve varış 
nokta.lan açrğa vunıhnamakıa. be. 
baber. uçağın ha'V'n.da 20 saatten 
fnz'a kalm..1.d ğr hild7.rilmc:ktedir. 

lık nte§te köylUlcrdcn Ahmet oğ 
la Mehmet der'hııl ölmU§, Ali, Selim, 
Selimin kansı Behiye ağır, d.lg"cr 1k1 
kişi de ha.ti! surette yaralanmışlar .. 
dır. 

HUseyln kA.hya bu kadarla hırsmr 
' o.lamamıg ve elinde mavzer, gözleri 

dtinmU§ bir halde köy • meydanına 
koşmuştur. Katn bu sureUe etro.fma 
dehşet vererek vo köy halkım korku. 
larmdan evlerine kaçrrarak dolaşır 
ken, köy lhUyar heyetinden Niyazi, 
bu hareketinin doğ'ru olmadığını söy 
!emek Uzcre yanına gelm.1§. HU.seyin 
kfthya onu da bir kelime s!Sylemeden 
6ldUrmU§tUr. Bundan sonra yine ay
nı maksaUa kendisini teskine gelen 
lbrahlm çavugu da bit' kurgunla öı 
dUrmUg ve artık yapacak lfl olma • 
dığını görerek Çatalcaya gitml§ k&. 
ırakula teslim olmuştur. 

lstanbulda kokhanelere kok imali 
lçln kömUr vcrilmiycccktır. 
Diğer taraftan bazı mahallerde 

mahrukat kanununun tatblkı tehir 
edllml§tir. B1I mahallerde odun ve 
odun kömUrUnUn yakılmasına kanunt 
hiçbir m&.D'l k8ılmam111tır. 

Hararet cereceslnln yUkaekllğt çar 
pışmalar için çok zahmetli bir du • 
rum me;ydaıuı getirmekte ve haı:ıeket 
Jeri olağan Qst1l gUçıegtfrmektedlr. 

Fe<Jrden gUn batıncaya ko.dar kıyı 
oYalan boyunca durmadan toplar 
gUrlemcktcdir, Parlalt bir ay l§lğı al 
tmda taı:klar, toplar ve uçakla.r ge
cenin ileri saatlerine kadar mncade 
ley,? devam etmekte ve patııyan mer 
mllerln rşıklx huzmeleri çölde bir ce-

Kalenin zaptı için 7 hazirandan 28 
haZ!rans. kadar yapuan muharebe • 
lerde llS.667 esir almnıl§, 221 top, 
462 bomba atar ele geçlrllmi§ veya 
tahrip edilmiş, ~79 istihkllm fogal 
olunmuo ve 112.64' mayn temizlen • 
ml§tlr. 

İstanbuldaki yüksek tahsil mQes. 
seselerinln kampa U.bl talebelerinin 
piyadeden gayri smıtlara a;yrıJ.&nl& • 
rındnn birinci ve 1kiDcl yıldan olan .. 
!ar kendi fakuıte Te okullarmm 
kamp günlerinde kampa gidecekler. 
dir. ÜçUncU yıla ait olanlar lae, .nok 
san devamı telatı ederek imtihana 
girmek lçln 12 temmuz 1942 saat 9 
da kampa :.ıahmln iltihakla 19 tem.
muza kadar 4 kamp bölllğUndc kamp 
görecoklerdlr. 

* *. 
Hüseyin KAhya gece saat 2 de~ 

ka hapishaneye nakledileceği eöyle.. 
ncrek uyandırılml§, tnfa.z he~ 

U ve hoca kal'§1Smt\ gcUriltdlğl r.a. 
man vaziyeti anlam!§ fakat .soğuk.. 

kanltlığmı bıraknuyara.k Mkin btr 
halde hoorınm dlıı1 tclldııatmı dini• 
miştir. MUtenklben mQddolumuınt 

muavinlerinden Cevat Özbay, haptaa.. 
ne mUdürU Htl.ım.U Konukçıı, doktor 
İbrahim Zatı Öğet, ağır cez.a. azamı 
dan bir zat ve Jandarma.a. kuınanda.

nmdan mUtCt'(!kkU heyet kendisine 
karan anlabn~ardır. K&tn 
mnteakil:ıen Sultanalımet meydanm
dn yanan :ı.dllye sarayı &ıllno konu
lan darağacı albn& ~Urtlınll '9'e a. 
ğ1r ceza azam hakkındaki kararı 

yUkaek sesle okunmll§tur. MUte&ld
ben hUkUm infaz edilmiştir. 

:MUddeJumuıntlik ve zabıta. etla' 
inzibat tedbirleri alnuıı, idam olu
nan sahaya . idamdan eneı hiç kim 
sc bıraltılmamı,ştır .• 

11!11981' f8lJllft181'l hennem ate01ı yakmış bulunmaktadır. 
Haren bugüne kadar Atrlkada da 

Donetıin doğusunda dU.,ınanm zırh 

ıx kuvvetler de.steğlle yaptığı mQte 
addit mevzii taarruzlar tardedllrnlş 

ve 115 tank tahrip oıunmuııt~r. 
Yukan Donca SovyeUcr için çok 

ehemmiyetli olan muhtelif la§e fataa
yonlarma yapılan gece taarruzlann 
da H nakliye treni bombalarla tah 

( Ba§taraft 1 inci sav fada) ha. bir eşi g!lrillmemiş bUyUk zırhlı 
kuvvot1er birbirleriyle çarpıgmakta 
dır. Çölde devamlı bir hareket göze 
görünmekte ve seklzlnc1 lnglliz or • 
dusu kıyı boyunca genl§ bir çevrede 
Rommel baskısmm bUtllıı ağırlığma 

ka11ı koymak zorunda kalmaktadır. 
Çarpı:şma her saat vtddetlnl artır·. 
maktadır. 

İTALYAN TEBLiöt 
Roma., 29 (A.A.) - İtalyan ordu

lan umumi karargMunın 762 numa
ralı tebliği: 

Marsamatnıh bu sabah zaptedll• 
ml§tlr. Mihver motörlU ye zırhlı bir
likleri mnstnhkem mcvkUn doğu CC"' 

nubunda dllfrna.n zırhlı kuvvetıerln~n 
mukavemeUnl kırdıktxuı eonra doğu
ya dofru ileri hareketlerine devam 
etm~lerdlr. 

lYGJLt ZTF..BLIG1 . 
Kahire, 29 (A.A.) - Orta "8rlc İn• 

[;1llz umum! kararg!Uımm tebliği: 
Dlhı .Marsa. Matruhun cenup • 

rlp edllm~tir. ı 

Merkez bölı;eslnde hUcum kıtalan 
mızın harekeUeri neticesinde dll§man 
9000 ölU ve 832 esir kaybetmlştt1'_ 
Bir karşı koma bataryası ve 216 ıa
tlhkllm fabrip olunmuııtur. . 

Bu senenin şuba.t ayında lklnci 
Sovyet orduslle 32 inci ve 89 uncu 
Sovyet ordulanrun bazı kısımları ıı. 
men gölünün §imalinde Vollwfun buz 
tarı Uzertnde llerlemeğe ve Alman 
mUdafaa cebheslnde derin bir cep aç 
mağa muve.f!ak oımugtur. 

Dün ce~yan eden §iddetıi saW§lar batı Te cenup doğwmnda mot6r1U ve 
esnasında ve letlhkt.ınm zaptı sıra• zırbZI kuvvetler aramnda şiddetli mu• 
Smda 6000 den fazla. esir o.lmnıi§tır. harebeter devnm etml§Ur. M:uharebe-
Bundan bqka 36 .sl.llhlı tanlc tahrip lor geniş bit' saha llzerindo cereyan General Llndemann'ın kumanduı 
VeJ'& za~ kom kotllyet:ıl etmektedir. Tafsı1At yoktur. aıl.mdaki Alman kıtalart Uo İspanyol 
mürtarda top ve otomobil ganlmett 1hl tiır.lf d1' t.aklwtye aldı ve Flaman gönUIJU te§killerl general 
almiDJ§tır. UçaW&r, kara harekeUıeri- Londra, 29 (ıl.A.) - B.B.C: Cu• Kellerin kumandası aıtmdaki h&va 
De ktrn'etls lftlrak ctmtp.ırdir. Mal• m::ırte61 günü, ?>forsa M:ttnıhun sar. kuv"f'etlerinl.n mUkemmel bir yardı 
ııeme depolan TO otomobiller bomba binde b~lıyan büyük muharebe, mı ile çok ml1§kfil hava prtıan ve 
ve mitraly(Jz atıe~!De tutuımu,tur. diln de bütün gün de\"Om etmişlir. toprak anzalan içinde aylarca suren 

Uuharcbc meydanı Manıa Metruhun çetin çarpı,malar sonunda dl1fmo.n 
50 kitomctrei eonubu gari>lsinde ord~armı ilkönce muvasala yolların.. 
Sidi Hamzayn lc:ııdar UE:Ultllaktadır. dan ayırmağa. sonra tedricen kuşat., 

Manm M:atruh Uma.nmda iki gcmt
Ye isabet nkl olmuş ve bunlardan 
bin ate, almlftlr. SııVl1§Jar esnumd& 
tngillz uçaktan dU§ilrUlmUşttır, A1'" 
man UÇllklan Lulta. ve Mlkabba ns
kırine hUcum etmişlerdir. 

fngıliz km·v.cUeri takviye e•'flnı mağa ve nihayet buglln de katı ola 
lir. Gt'nernl Tioınınd de bilyük t:ık- rak yoketmeğe muvaffak olmU§lar • 
viycJer nlııı ışlır. dır. 

Gencr:\l Tiommel iiçii zırhlı olınnk D~manın Volkofu geçerek I~nln. 
=============:::::l!i7:erc 5- Ü lümenlik bir kuvvclle gradm yardrmına koşmak için bUyUk 

lngiliz labrilralarındaki 
genç iıçilerin yerine 
ya~lılan getirilecek 

1 
Mıırsn Mnlnılıtnki Tngiliz mevziler:• vnsıtalarla hazırladığı yarma taar 

Ne dememeli ,, 1 ~e hücum clrnc!<ledir. Herldi, lngi_ nızu bu suretle t\.klnı. ltalmış ve dllş-
1•-... ____________ _,_11ız hallarını yararak lskenderiyeye man için ağır bfr ma.ğll)blyeUe sona 

p·ol açmaktır. 48 snallenberi i!evnm crml§Ur. Şimdiye kadar tcsbit edil • 

Londrn, 29 (A.A.) - İngiliz iş na.. 
urı Bevln, narp için çall§an fabrika. 
lardn.ki genç Jş1:'Ierin yertoo daha 
Yll§lıla rın W-!tirlleccğinl b1ldlrmlfUr • 

Bizim ajansın dOnkU telg1'aflarmdan eden bu ınuJı:ırebenin henüz neli • diğlnc göre, dUşman 32.759 esir, 649 
birinde (Kosva) ltcllm~ini gOrUnce: /c;-eo;i nlınmamıştır. top, 171 tank ve 2904 mitralyöz, bom 
- Eyvah, dedik; (Kosova) yı ne çs. ALMANLAR DELTAYA RADAJt ba atar ve otomatik tabanca kaybet. 
buk unutmu~z! 1 İLERLF.Dtı..ER Mİ! mltşlr. D~manın kanlı kayıptan c 

(Kosova)' bOylc üç heceli bir kC- / Londra. 29 (A. f\.) - mıyter ajan- Birlerin eayuımdan birkaç mlsll fa,. ... 

Suikast mahkUınlarma ait 
mufassal karar temyize 

verildi 
Ankara, 29 (\'akıt muhabirinden) 

- Suikast maznunları hakkında An 
k'o.ra ağır ceza mahkemesi t.aratm • 
dıın verllmta olan kararın mufassal 
esbabı muclbosi hazırlanarak bugU.n 
temyiz mahkemesl!lle verilmlştlr. Ka., 
rarda mahktuniyet sebepleri 48 say. 
!ada uzun uzadıya. anlatıl.makta. ve 
kararın tefhim gtınU blldlrilcn malı • 
kQmiyet §Artları t'Ckrar edilmektedir. 

Ankarada yaz çahtma 
saati ba~lamıt değildir 

Aakaru, 29 (\'AKIT Muh&blrln • 
dcıı) - Ankara vllAyet ve belediye 
dairelerinde yaz çah§ma aaatlnln 
tntbikına b:t§landığma dair bazı ga. 
zetelerdc yapılan neşriyat asılsızdır. 

--<J.· I 

Trakya ıuınumi müfettİf 1 
vekili vazifesine batladı 

Edlrnt''. 29 (\"akıt oı.uhabirlnden)-
Trakya Umumt Milfettış vcklll ve 
bq mUşavir Salim GUndoğan bugUıı 
Teklrdağmdan otomobille şehrimize 
gelmiş ve müşavirlerle umumt mu • 
fetti§tlk ve vllftyet memurları tara .. 
fmdan k&l'§llanmıştır. Yeni umumi 
müfett!(ı vekili öğleden sonra vazıf 
sine 00.,lnmıştır. ı 

lime olarak TUrk tarihinin en !!nemli 1 smm askeri muharriri yazıyor: ladır. 
olaylarından birinin hatır~mı aak • 1 Mersa "M'ltruh etrafındaki muha 
!ar. Nasıl ki işte Yugoslav hUkCıme. rebeler sala.blyetli kayn.nklnrca şid : 
tinin Londradakl mUıtecllerl de Mı-.. cleUI, hareektll ve karışık olarak vo... 
rad HUdavendlgft.rr hançerllyen :Milo- l!Iflandmlmaktadır Şurası muhak • 
§Ul1 onlara millt bayram olan hatıra. kaktır ki çok geniş bir saha Ur.erin. 
mnı dUn orada anmak için toplan • de çılgmcıt hareketli bir muharebe 
mı~lar! 1 olmr.kt:ıdır. BugOnltU Knhlre tebHğ!n 

Fuzuli'den secmeler: 

IKosova) ucmeli, (Kosva) elem<'. l de Meraıı. .Malruhun cenup batı ve 
mclL I cenup doğusunda muharebeler oldu-

ğ'unu bildirmesi düşmanın do~da 
çok bUyUk mesafelere kadar girme • 
f!;e muvaffak olduğunu g!lsterlr, .Mer 
sa Matruh He Nil deltası arasında 
arazı bnkımmdan elvert,,lt hiçbir mcv 
zl yoksa dl\ Romm.-ı ordusu llcrl<-yt.. 
§inde giddetU bir mukavemetle kar. 
şua,.<ıacaktır. 

PerlflUl}ıkd!:.ıı, ey ehU cihan, siz 
oem•eııı.n hltır, 

l(J ben oom' eyledim her kon-da 
vardır bir prrişonlik? 

Bana zıılın.J sarih nl kftflr eyler, 
klm!le menehtl<'?

FuzOU, kllfr olur mu yer desem: 
yoktu mllısUlmantık ! 
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Bir nleti mahve
den Jivet : Fısı ıtı 

( Boajı 1 ıncı say/ada) 
lıısanlarervasızla~tıran, ln

fıanlan dal.>k fedaki.rlık )'ap
ıııaya ı;e\'kı kahra.nl3ll olmaya , . 
cebreden ~t bir flkırde olan. 
la.mı blrikr)bnal:ınndan doğan 
kuvvettediı~r tarilıinin büyük 
ham.le1eri, ik eserleri böylece 
aynı flkirdrnı ,ke.naatte. aynı 
lı1sde olan \'DJ hisde, aynı ka.
Daa.de eldu.1u bilen t.oplulak. 
arı t&rafınd.atıhnı.5tır. 

TarUıbı bt de,irleri diyebi
leceğimiz bi fetlJ• er, muclze
ler, büyük s devirleri böyl~ 
~. b01leserlerlni bir hn.
lar tarafmda.r:ıtılml§tır. 

Tari1ıln dcııUstesna de\irle. 
?i \"DJ'drr ld ıuer bUyük bir dj. 
llamimıle b~ i§ler yapmıblar
dır. 

Meseli bir tııe hrristiyunın 
~ma lmparoğunu yıkıırnl<, 
başlan ayak, tlan ha~ harne 
l<oyan lra<le'lf5ylece bir fikir, 
bir his, ihtiktiğlnln ~uurun. 
dan doğmuştu 

İslim lt.lkıu1 ~ zamanda 
cihanı ba pslkyal mucize ile 
fethetml~. <dn sliv:ırilcri, 
'.llmunm ordnlrublardıı yaşa.. 
'Yan, fildrleriJJ.tt(?rek hislerin, 
ınn,ıerp Uıtiım neti~i ota. 
tak birer ok AhıınA sıı.l<lırdı· 
!ar. "Kml elınCUrk athlanm 
llfuktan ufka, Qn Jutaya &Ü. 

?ükleyen mUşt fikrin, mü~te
~ ihtirasm, aeyl dftşüıımü~, 
duyma olınanılcsiydi. 

Napoly-0n or<, Fnuısn: ihti. 
lllintn dört ke\ ~nurlarmcla 
tn~rek ,.. ~mnık hisse. 
den F?aruıız. mlfn en büyük 
()lnam!z.nıini lfıııer: 

IIUrriyet. nd~ü~a,ıı.t, kar· 
Öc§lik! . 

Bu dört keJillıenlbettC Jıl!J. 
~tttğln.e Jaml O'ransu: mlTie· 
U sıenelffit Atb.ıki ile Mos. 
ltova arasmda oynadı. Dir 
f.aıam fikirleri l,tte hiSAet
tlkıerine nru ~mlyetler di
tlanıik faaHyetlıeıaytet edile. 
~ bir Şekilde Y eevlY-t'Ye tt· 
karıyorlar. 

~-~fil kapıcı ile arkadaş 
idamı istl ndi 

n 

Bir mUddet evvel, Bcyoğlunda, Ak. 
tar a\>artmanmm kapıcı odasında 
feci bir ctna.yet l§lenml§, kapı::ı lııfeh 
met ile arkadaşı Haydar, HUseyin 
adındaki bir hclll§crilerlnl parasına. 

tanın.en ewcııı. la.bancn Ue vurmuoııı.r 
b11Ahlre telle boğarak ccsedlnı kuyu. 
ya atmı§larc!ı. 

lklncl ıl1tır cezada muhakeme olu 
nan suçlularm dUn mUddclumumt mu 

T opkapı • Küçükçekmece 
yolu · 

Topknpı, J{ilçlik çekmece ycıu
nun ta.mir edı meGiııe başlanmış. 
tır. Topka.pıd9.n it.Jbat"en yolun il· 
HS3.k noktasına kndar olnn k°n!Jn.1. 
dan hJç b1r vcsrut i(llt>miycceklir. 
Bu yol h-up:ınmı~lır. Nnkl!.yat ve 
e!diş geliş diğer yollardan ynpıla
ca.ktır. 

Gazincların teftişi 

Eminönü kaymakamı Agah be· 
lccliyc iktısat işleri müdilr mua. 
\ini Feridun ve be"cdiye miifet\iş... 
leli şehrin mulıtcllf scmtierlnrleki 
snzir.olan tefti§ ederek tarlfeleri 
ve t.mizliğini kontrol etmişlerdir. 

Dünkli teftişte Sn.rayburnu par. 
kı, ve BoğııziÇi semti gözden gc?
rilrniş ve 20 ye yakın 2a.brt tutul. 
muştur. 

Buz satı,ına talip çıkmadı 

avinl All Kemal tarafınd:ın !dıı.mla.r:ı 
istenmiştir, MUddclurnumt mwı.vlni 

cinayeti taammüden Jka edilmiş ve 
hırsız.ııktan aonra. dellli imha mnks;ı.. 
dile IIUseyl;ıin öld rUlıı:.11,ş olduğunu 

söylemiş, ancalt Mehmedın 19 ya§ını 
bitirmemiş olmasının gözönUne alııı. 

masını isteml~Urı 

Muhakeme müdafaa ve kanır için 
b:ııka. bir gUne bıra.kılmıştlr. 

Hır~ız kundura boyacısı 
yakayı ele verdi 

Knragilm'rii:kte İlı!kender .maiıal
lunn.de Kn.ba.kulıık sokağında 31) 
ı:umamda oturan terlikçi Şiıkrü, 
Topka}Jıda. Yenıb:ı.hçede bir gnzi. 
noda içip S'.U'hoş o!du:ktan sonrn 
ev;nc dönmek üzere yodanl geçer
ken t.arr. mı;.s ca.m.isi civarında 
fumfalıklar içınde önüne beş ild}i 
1;ıkmıı:tır. 

Bımlar Şükriiye: 

- Du:r kımıldama, ynkanz! dl. 
ye bağırclL'.ttnn sonra korkudan 
titrebcğe bn.~layan te~likçin.ln ce
bindeki 53 lirasını ıı.lım.ıi. kaçm.L~· 
)ardır. 

Tet-IJ.kçi Şükrü hemen ka.r:ı:kola 
koşmuş ve ba§tna gdenelri anlat. 
mıştır. Turu ettiği ~ ilbcrme 
sııçlulan a.raşlıran zabıta bunlar
dan kun,?um boyaersr !smaili yaka
lıınu~tr.r. İsmil arlrada.~lannı söy. 
miş, Gnlarm da ya.ka}a:nnmları için 
tertibat alınmıştır. 

Buz sa.t~ınm müteahhide ihnle- Olüm sebebi fÜpheli 
si dUn daimi cncll.Jnen tarafmdnn 
yapılocaktı. Fakat arttmrrava ta- görülen çocuk 
Lı> çıkmadığınd:ın ihale yapılama. Ta.ks!.t::-de, Sıraselvllerde oturan 
mıştır. Sadrl adında birisinin kansı ev-

Bun sebep de buz talimatname- veJki gü n ilkiz çocuk doğuımuş, 
binde §artların nğır olmastdtl' Be- Jfıkin her iki çocuk da dün hasta.
• _..ı: d • lanaralt ŞjşPl çocuk hastanesine 
h: ..... ye aiınt encümeni talimatna· 
~ede tadilat JllP.acaktır. Fakat ta. kaldmlmışla.rdrr. Çoc:ıklardan bi _ 
limatııaınenin ta.dili ıızun sürece_ ıisi hastanede ölnıilş, cesedi mu
ğinden bu yıl meriyet mm ... ıtUne ayene eden adliye doktoru ölüınft 
~ güç olacaktır. şüpheli görcre!k morgn kaldırt. 

Bu vn.zlyet ke.rırsmda buz satı. ımstır. 
fi'Jlt doğrudan doğruya belediye Petrol ve mazot tev:iatı 
kendi et D3Jtil vasrta.larile yapa- Temmuz ayma. ait wt.roı tevzin. 

NorveÇten ~. Plreneler
<len Moskova önllaıAlar geniş 
bir saJıada pala stıı .W.n or
<lulamım U9 sen harikulade 
hamteıe:rinln tek ı bud01'. 

c<i.kbr. tma yakında ba§lana.cnktrr. Evw =============== lmndc petrol kulla.nan aileler ev
velce tesbit edilmişti. Tevziat bu 

Her gtiD içinde lhtlllU, bir 
lııhuat alinııett be\ Rus onln
larmm umulrnaih1avemotlerl, 
11'1nulro.a<M< dlMbareketleri 
trıü.sterek ruhun, erek pura 
daY1tınma51 blidisetmıı edile
bilir 

&jtnonon arkild Fran!!t7. 

otclusunun tnhilii.111cti aranır
ken ba pmJ<olojik ' tınnel et
lliemek tiizımdıt'. < Majino. 
tınıı nrkasl1lt\ ı:ekFransmm 
~'&pbğı harbi foJyecek tek 
'~ hatti te.'l(esi yokta. 
l'ransız' OJ'dUS1l bu :Ji btıla· 
~ tnhilli1 etti. 

Alll.,ıeftık hls mlın !ıaml2 
de~Ic:rinde f'D bll.ıvvctlerl. 
cliı-. FMat tarihin devrinde 
lnllletlerde bu mili~ r:uura 
"3'akt.a değU<lir. ~ o. 
llQD dalgın ııtr hal~, battl 
Ufkuya daldıi'.,'1 btltıir. t,t.e 
aenüyetler için eıikell, eın 
lcorirnnç a.n budur. f.mıııetle-
1'1 dUşmanl:ırı par~ zira, 
dü~ ka..-şısm<la sinirler 
•Ya.klanır. Bu uyku Lllaruıda 
Ceınlyetler cJüşın:ıtıllloJyaıııaz 
Olurlar. Scrserolil<, :lok finı 
dil§nıaru dost· cliye g\llir. Ve 
"Yuşnklıık nnıayet hı zaın.a.n 
~iyetler koll~ntl\Ptelerc 
'll.rulmu~ oldaguntJederler. 
lıüyük harp sonrııstnnıpada 
böyle bir uyY.a scrs{{levreei 
lıakim olmustiır. 

MU~ttıref• hisleri, e olan 
tılhları uyu~ onımvetle 
~h afetin gelişi clzclcr 
Yaratan hayat gibi b sac1e
c1ir. Nasıl Jı!slerde iw 'ııldiın. 
daW 'lUUI' ltısanları il\ bir 
bule ı:-Ol nuyorsa, basil, dcdiw 
kodu bir ccmlycti pel\ir za. 
ııınndn zayıf, irade h,cts\z 
bir mahlUk bal.ine 601 

"iyet demınnsızlaşıverlr. 
İnss.n §:l.5ınr, bu l<Schrarnan, bu 

attlgaıı millet ha muydu der. Hal· 
buki lınldkıtt sudur: 

Rehavet ~ami2D'lin yerini al. 
mı,nı-. 

Rejimler her sam..'\D bu ebedi 
dü D\&Dla mticaiele için ittifak et. 
mlşlt>.rdir. Fısıltıları, de<likodulan, 
yılaeı tenldtleri tehlikeli zamanlar. 
da sushınnayı bir ne\'İ tedbir ad. 
detmislerdir. l\facarltsan bu iş için 
lilr de kanon lıazrrlamıı.,tır. Birim 
~in de bu hidiselerd~ alnw:ak 
den.ler vn.rdu 

Bizim müş~rek hislerimizin ifa,. 
rlcsi mitli blrlil\tir,' Milli birli[;-i u
nutbıl'!\Cak en ofak •1~ kodu. en 
küçük fıı;dtıya foırşı hepimiz.in 
hassas olnut.mrz laımıdır. 

Sadri Ertem 

Burada bu münasebetle bir k&ç 
söz söylemeği zait görmiyeceğim: 

1ngi1iz.!erin hô.klm idaresi altın
da bulunan Birmanya.h veya ın.nıt. 
Jiletin seviyelerine göre, bu idn.re
ye ka.l"!Jı telakkilt!ri türlli tilrlil ol. 
malda beraber neticede tngiliz!e
ıin h&.kimiyctler.iniıı ağır tara.fi~ 
?mI bile tahfif edebilen, yerinde 
masruf bazı ufnk tefek teselli ve
rici muameleleri, bu, yer.ine göre 
ş:ddetli gibi görünen gaHp idare. 
nin bUsnü tevil ve i.nkıyadı celbet
mekte ve hiddeU temin ettiği e.ı~ 
Jcşılıyordu. 

esas dahilinde ya.pI!s.cak ve he'1" is
tihkak sahibine bir ay için iki lit
re petrol verilecelrtir. 
Diğer te.ra.ftnn şimdiye kadar 

petrol ofiS ta.rafından yaıpüan ma .. 
oot tevziatı, barcmn bölge iaşe mü 
dtirltiğn tara.fm<hn yapfüıcaktır. 

Daimi yatılı talebe 
Şclıir yntı o'!cuDıanndald. çocuk

larm tat.i 1 münaeebetile bir araya 
toplımmasrna kamr veril.m.içti:. 
Daimi leyli ola.role okullarda bulu
nan ta.ebelıtin miktarı 90 d11'. Hcp
S.:. Kliçlikyah yatı okuluna toplana. 
cnkt.ır. 

Yıldız bahçesinin tanzimi 
Belediye Yıld:ız ~in hat. 

ka açıJması için gereken hn.ztrlık -
!anı. bA.§lamıştır. Bahçenin tnnzimi 
bir hs!ta içinde iknml ediler..ektir. 

etmekten de 8ciz kalacalrla.'r'l va.h. 
det, birlik fikirlerini seyrelten sey
rekleştiren ma.ha.lll şartlı:ı.ra göre, 
bu mJlyonls.rca kalabalığın o d:ığ
dağa.lı ta.ııihte memur, askCT ve 
muhtelif iş Eahibi.nden mürekkep 
yalnız scltscn bin ha:.is İngf.]lz ta
rafından eVl"llip çcvrllğini re.kanı. 
Jarln tem.in eden ve bu huswsta ser 
be:st~ m.U<lavclc-i efidrdıa bulun
mayı teklif etlen, Rangunda mü
temekkin, yüksek tnlısllli btr lngi. 
1'..zin delillerle göst.emı.esi Uurinc 
çah!wı ikıın:ı.at lıaı::ıl ~ttim. 

Muharebe 7.<'manlar, mil· 
leün en büyllk düşmııtıdır. 
ltinyetlerdlr. lisıltıhı1ctler 
kı a bir zaman so!lra lc.'1· 
hı nnnrşlyi besle~ en hı kuv· 
vctlcndlnncğc çn' ~ır.tmın 
hedcfl suni bİr efkilrmiye 
~·nıııtmak, otoriteli all\nel'-
1ir. Onun bir öğle uy\ re· 
lıa,·ctinc benzeyen U\f.atnrı 
ıla \'nrdll'. Bnnlnrla ca.2 nüT. 
ı\narsbi hürriyet, toyu 
''hıı.kilmt., ~ibl f''i°~1 rrlanm 

İmtiyazları azaltılmış bir pren
shı gizli hi.lznUnil zahiri neşesi a]. 
tJnda saklayan şu sovbn gibi da.ha 
ııice muhtelif seviyeli ve aklı oo
Fmda. eşhasla bu hususlarda has. 
btihaJl-:'rde bulunmak fTrSa.tmı el
de etmekle edindiğim intibalara 
ist:i.wıden gerek Birmnnva ve gerek 
Hindistanda bugün kadar devaw 
edip ı;-elen İngiliz idaresinlıı, ~k 
noks:ı.nlnrına rağmen clııhA munlsi
nt temin etmenin ~dilik i!nkAn. 
srı old11ğu kanantile karştlıı."?trm. 

Pek meşhur diye tanılan İngiliz 
nnlıvet ve nuur.ctlni 260 ve klisar 
rr.ilyon Hint ve Birman müı;tcrek 
nüfusuna, bazı olıvale göre, şaya
nı kabul nddcttiren objektif §ekli 
id:ırer.in, filhakika bundan b.:ı$ka 
türlü olması dı:ı kabil değildi. Yilz 
IC'rce cins, yilzl~ree dil, din, mez . 
lıtp ve kn.'3t ayrıltklarlle muhtelif 
arzu, temcnr.ı ve isteklerde, te. 
Firlerde bulunan bu ~k kaalbalık 
mi.Jyonkır camin.!'nutı yetişkio ad
dcdile:ı rcbberlerinin bile bir tür
lti lemin ve telif cdc.'ll<likleri ve 

Avngbandn gördUğllmüz birinci 
fuardan sonra. )ine bir müddet gc
~Jn~ tekrar başka tilrlil meTaSim
li ve çiçek yerine m.m.rr kavur-l,'3.'31 
SeTJ>iştirilen alaylar gösteren fu. 
nnmm şeyler yapıldı. Cinkii.n sa
ray manzarnsı gösteren ça.-rçı:ı.buk 

'-nprlruı binnlıı.r bn sefer Avngbanm 
ilst tarafında, sırtta kunılclu. Bun. 
larn dini bir mahiyet veren san 
elbiseli Ponkilcr de ilılhi gibi şey
lerle iştirak ediyorlardı. Arslanla 
kaplan karı§ığı bir mahlüku ten •• 
sil eden ve Birmnnlllarm (Wtemi) 
addeöilen bir hayvan şekli pago. 
da meUıallerindP olduğu ~'bi ku
nılan binaların knp~mm iisllinde 
''eya iki ~-anında yer alryoı'Öıı. 
Hintli müslilmar:Jnr bizim ge!·ek 
dini mahiyette ve gerek milli me-

uplest 'e reh:weHn j ilı• lr""' })ir z~antb <llnaı uz. 

arf sını öldüren 
kuyumcu 

Dün adliye dok'ı:orluğunda 
muayene edildi 

Birkaç gUn evvel, Şııılldc kıınsı 35 
YS§tnda Dlruh yi oğullarından km • 
k:ı.nara.k vuran kuyumcu Leon .A:r • 
tl.nyan, dll.n öğleden sonra. adliye dok 
torıuğıına getirilerek munyeııe edil -
m~tir. Ka.tll h!Lkkında verılen rapor 
bugUn mnhltemcde okunacak ve mu. 
teaklben tıbbındll mUşa.hedehnneslne 

sevkcailcceKUr. 

Güneş banyosunda 
ifrat 

Bir genç bu yi!zden öldü 
Kumb:ıra.cı yokll§Undn blr demirci 

nl.n yanında çalı§an Ohannes adında 
blrlal, pazar günU Heybelladada Çam 
11.mıı.nında dcnl.zc gtrmı,,, eonra da 
gUnC§te bir hayli dolaşmqıtır. 

Evine dönen .J11!llltanlı biraz sonra 
hastal:ınml§ ve ölmll§tUr. CeJJedi mu. 
ayene eden adUye doktoru Enver 
Kıı.ran, Ohannesin günee çarpına.sm • 
dıı.n öldllğünQ tcsblt ecıerek gömUl • 
mesine izin vermtoUr. 

t &:Al 

Olüm, dirim 
boğuşn ası 

)irıni I;~ milyon ki5inln iliı.h al. 
tm:ı. a'!mdıE;rmı bihllriyordu. 

lif~ bir z:ınıan, h!ç bir ycr(Jc, hlc 
bir milletin yüzde ı?.ltmı,.ı nsker 
olm:unı~hr. Orclulnr hcsap!anırl>eD, 

Bu on sına.5 başladığı gün, in. ~imdiye lrnd:ır hep ''J·Uzde -0n,, Iuli 
Nllllık, nasıl bir Jron upunnnuna a. rnkamlnr söylenirdi. lfalbnttt işte 
tıl<'l;ğmı bihniyordu. Bilseydi, hiç İngilizler <% 10) u, (% 60) o. ~· 
bir bıış, ld:ı.re ettiği rnllyonl:ar \e ltaNlıl:ır. ~'ünldi bu harp, gcllşi gti· 
bin l111ıl< Mr mc<lı>.r.jyetin blltiin zel, bir gururun ok.,.ıuım:ısı, bir 
\nrlığı üst.ünıle kuıruı.r oyun.mali topr::.lt par~sınm sıııırlnnı. katıl
luıldunı kencl ndc göremezdi. nuısı iç!n ynpılnuyor. Bu harp, yer 

Felaket, bin koldan aka aka, J üzümle iki taraftım birinin ndmı 
bugünkü ınuau..ıun ölü:u denizini silmc.1<, lıökünli Imzrmek da,·nsrn. 
doğurdu. öne ahlanlru', sanıyor- lladnır. 
Jardı. ki hazıradhklan korkung ea· Ta.bli onlara lıücum edenler de, 
'-a..S makin:-si, bir hızdn. btitün ofult. im yolu tutmnuslar, onl:ır ela ca.o
Jan a,.'!neak ,.o lıarşısmcla herkes Jarmı dfslcrinc tııkmı:ılnrdır. 
diz ~eeek. (Jlnrkof) da, son lfu.tıeleri bir 

Gerçi hesap iyi yapılmıı;tı. llil- türlü bitmeyen "Sornst.opor' da 
tün noktal:u göz. önünde t.utul- nkau kanın bo~altığı d:un:ırlan 
mu,, en inc--e kırıntılar bile dlL!ıÜ· beslemek gn.rek. Sonra., henUz ba
nülmü~ Dü:;Unülmeyen, hesahıı. Jıar tsarnıznnun <ln. b:ı5mdn.yız.. 
Jmtıhn:ıyn.n yn.Inız ruh kun·ctidir. llfeke<lonya da.ğtn.rmcla tillek se
İ~te bu yn.nlısbk, bu ihmal ko~kocıı si dinmedi. D:ı.hn dilıı bu dni:1anla 
~ehennem mrudnestnin ı:a.rkları 3 • Ud 1tn.Iynn tümeninin pcrisan edD. 
ra ma demir bir kazıl< gibi girdi. diğl lın~rlni okucluk. f..fbyada M.. 
Dl~ler ezildi. Bomlar patladı 'fe Un sula.111U '!n Jmn selleri ~ 

nı:tk =~---.11!r, makine buğular içinde ka!dı. ~ 
Uk '"llru"tan ~onra. yaralılar Riitün bunlar. gösteriyor, k$....ı0. 

1>enullerlni topallrlar. Vıı.tan top. Inm.dirim Jımi, son gilcüm1 har
raldarma snnsıkı ynpıımlar. QOkt>n cayor. Biltfüı mescleler bu yaz vo 
de\'letlerin, <lev:riLcn taht!nrlıı, yu. bQ güz ç&ti~ B1r kıs &ha lCS-
'arlanan ~lamı maıwımsı, da- Ulh ba.5Jll(l:ı-beklemeğe, bir kmm 
yanamıyanbrm ne hale gelecekle- dünyanm, . arak takıı.tı yok. Snat 
rini göstemıi tl. Yavaıt ya\'tl!:I sa- dr,imda k:ıla.nlar bile büyo""'k ıztırap.. 

Yaman bir elbise hırsızı \asm ge~lı yilzii göründü. Bu, larla tavraıurlarsa, arak ha.rtıln 
yakalandı I bir ölüm • dirim bof,"ll~.,1a ıydı. hUtün aE;'Tl'lığl altmda inleyenlcıin 

Sabıkalı ._ __ , _ _..__ zı.va oı.1u Bu hakikati ilk serıcn ln~ltere 1:11.linl bir dfb\l.nün. Eğer dava, blr 
........................ b Müm-dirlm --

1 
.--...ıs., • Bd ta. 

Ahmet, evvelki gQıı Gala.tada elinde oldu. Bütün silah arltadll5lıınnm .ı;,ı vu.ı.-,ıı .... 
bir takını paketlerle dolagırken gö • beyaz bayrak ~elmıelerile, yapynl- mf da. silahı atar 'tıe yaralamn 
rtıımu.,. zabıtaca. yal~lıı.nınl§tır. nız ka1mıah. J{cndine dayandı ve sumağa ba~udı. P'almt bagtin 

Yapılan tahkikat sonundıı. Ziyanın tarihin, ömrii ol<lokç.a Öl"ecei;i, ka.h =~~' Jd = ;: 
paketlerde bulunnn clblselerl Sirkeci raman bir müdafaaya girişti. 
deki terzi Mahirin dUkkb kepenği • Dftn gelen bir Londrn telglrnfı, mişe kadar, herkes Mkerdlr. 

nı kırmak ırureuıc çaldığı anıqıımı:. =:kır::k==:1>eş:==:m::U::yo:::n::ıu::k==ın::g::il:::ter00==:::e::,===H=A=K=K=l=S=U=H=A=G=E=Z=G=l=N-: 
t:ır. 

Tahkikat derinl~rllince bu ya • 
me.n hırsnını buııda.n başka Sirkeci • 
de doktor Ra.§lt Kadrinin muayene
hanesinden elblse ·sırkoclde 7 numa • ralı matbaadan Armcnağın )ine eı. 

blse ~ paltolarmı, halk sinemam Ue 
Azerl sinemasuıın makine daire.sin • 
den elbiseler, Sirkecide kolacı Hak • 
kmm dUkktuımdan 10 talum kostüm 
ve Çiçckpalllıı otelinden Je blr sUrU 
elb!Be çaldığı meydana çıkarılml§ • 
trr. 

Elbise mora\dml gece hırsızı dUn 
adliyeye teslim edllml.§Ur. 

Liman iıçilerine aıcak 
yemek verilecek 

Yarından itibaren Devlet Liman • 
larr Umum MUdllrlUğü kndrosundn
ki ikl bin tah.mll tahliye ameles!M 
sıcak yemek verllmeğe bnşıanaca.k • 
tır. 

Iskendenına vapur seferleri 
ha.ılıyor 

Şimdiye kadar .Mersine t~Uyen 

Türk posta vapurları, bundan sonra 
İskcnderuna kadar fDletlleccktir. tık 
lskcndenfn postam temınurun 3 Unde 
limanımızdan ha.roket edecetkir. 

Harkofta bombalar 
altında tiyatro • 

Zengin bir kömür ve demir madeni 1 almak bile Sstcmeyeccği "lı:lot'" PP • 
hıı.vznsında bulunan Harkot, Ukran. kalar Harkoft& ıııklık alAmeUcDr. 
yanm merkez: &ıehrl unvanını kaybet- Zevk huawrunda da m~ tada 
mlş olmakla beraber, Sovyet Rusya meyil var •. 
z.a.mıı.nmda bUyllmUş ve §imdik! ha.11. Hnrkofta gtizel kadın pek çok.-'A'f.. 
ni bulmuştur. 1k.l asır önce Harkof le ki, §ehlrde çirkin kadm lılı; ~ 
kU~k bir .kasaba iken 1939 da bir denJlebOtr. SllsU, makyajı onLar da 
milyona ya.lwı nUfualu koca bir oe • tatbik& ba.§lam.I§lardır. YOzlerlnl pad 
hirc:U. BugUnldl Harkof Jae ancak ya. ralryorlar, dudak1arm& nıj sQrQyor • 
rım milyon nUfusludur. Ah&lln.ln bu_ lar. hal'buk1 temin ~ &GMa 
yük bir kısmı SovyeUer çekildiği zn- eskiden, yani harpten ve Almmı ı.... 
man ayrılmıııtır. MUtehaaSLSlar, tek. llnden enel buna pek nadlnm ıesa.. 
niayenler ?Mmurlann hemen hepsi dQ! edUtrmlş. Sokaklarda ba ~ 
Alman ~talan §Chre yakl&§tığt za • boyanmış'"' sU.sleıım1ş )1ıdmlıarm Al 
man çekllmlıılerdlr. man askcrl~ kolkol& geç~ 

Şehir tam manaaiyle bir mimari kık görlllen mıı.nzaralllrdımdır. 
seTgl.sl halindedir. Harap veya 1900 Şehir bayat Te canllhk 6'>~_.. ..... .,. 
stilinde bLııalarm yanmda tll§tan ve. Fa.knt sefalet bUytıktUr. Hnrkofun 
ya betondan btıyUk ve modern btna • nllfusu cskls\no nlsbeUe çok na""" 
ıar yOluıelml§tlr. "Kızıl :Meydan'' olmaımıa rağmen şehrin iaşflld ~. 
Rusların iftllıar ettikleri binalarla kUlle§Ull§Ur. Sovyet orduso ~ -
doludur Ve gUzc batmak isteyen bir ken erzak stoklarını ber&bet gOlQr • 
mimarı anlayıaınm bariz bir nUmu • dDk1'crl veya imha. ettiklert lıl:ln bilik 
nesldlr. Ft\kat binalar ahenksl%, kan. zal:ılnı anban Ukranyada. bile ıı:dcmtr 

1 
§ık inşa. cdllmtııttr •. 

Esasen zevk hususunda Ruslnrm 

Altın fiyatlan çoğu dl~r Avrupalılar gibi dUııünmU 
Olln bir a.ltmm flyntı 32,SO liraya, yor. Hnrkofta kadınların büyUlt bir 

kUlçe ~tmm bir gram flynt.t ise 489 kısmı 1924 de modn olan roplan gt. 
kuru,tu. 1 yiyorlar. Şimdl hiçbir kadmm eline 

çekmektedllr. Yollarda yiyecek tlıdıt.. 
rik etmek 1lzcre klSylere gldeD kadm 
ve çocuk ka.!lleterlM (erkeklerin hep 
si cephede olduğu için Hıı.rkatta he • 
men hemen bt(; erkek yoktur)' tcsa p 

ra.sim şeklinde vaki alaylara veya 
bin:ı.1.ıı.m girip k.~mamrzı pek hO§ 

görmiiyor, iğrenç bir §eye bakar 
ı;i.bi bu gibi Şeylere işm:f:rıaslt ta
,·ırlıı.r alıyor1ıa.rdı. 

Bir de lbur:ımn bir gnribesini da. 
ra gördük: Bizim l:xımlıodan örgü. 
lil ,JneMenimizin önünde bir ç~ 
yırlılk, bimz ötcf;d.nde de to:du bir 
:rol geçiyordu. Bu yolla çayırlığı 
ayıro.n ve lıiç bir tarafa m .. inal:.ı, 
mbrtası ohn:ı.yan kuru bir kanal 
yağmureuz mevsimde toz içinde ve 
kupkuru bulunUr'ken yağmurlar baş 
1aymca. cl.raftan bu kanala biri
ken su1:arm 5çinde birdenbire ne
reden geldikleri belli olma.yan ve 
kayabn.lığma milşabilı esmer renk. 
11 b":.r sürü balık kayna.şmağa ibra§· 
la.eh. Menşelerini anlayıunadığımiz 
cJmı dolayı hayrette kalmll]tık. 

Bi.zlın askerler bunları tuta.rok 
tavn.sm.ı da yaptılar. Jt,akat rcnk
lmnin pek hoş olmaması sebebi
le bizim balrk hasreti •çekmemize 
rağmen bunlara yruuı.ş3Jlladk. Yağ
ır.uğlar kcsihncc bu balıklar yine 
birde:nbire ortadan knyboldular. 
Kanal tekrar eski kuru ve tozlu 
ı;:eklliıi nldı. Bir gtin merak ederek 
tercüman lbrohim Zihni ile bu ba
Jıld:ı.rm nereye r;i ltiklerini anln -
mak için knnalın ötesini berisini 
ks.zarnk areştırma1ar yaptlk. Top.. 

rağm y.irn•i otuz santim altında 

ynnk ve dehklerdeki derin rutu
bet iç~nde bu balıltlarm kış uyku
~ yatmış rfı,Oi s:ıkin }'nŞ<'l.drkla
rmı kemali ha)Tetle gördük. Me
ğer btmln.r susuz mevsimlenic ha
f"ıf rutubetle ya.~ya.bilen cinsten 
çamur il:xıh!k ları : :ıırlş. 

Ra.ngunda. (mukaddes) addedi
len bir havuzd:ı hiç d.ıeğiştlrllme -
yen yeŞil, ~ yosunlu 63ldn sula. 
mıa ııiıi.ncmmnd:ı.n y:ı.pılmış ~rek 
Jer'..., ne-nı.p Jrostile ntan yerli zair. 
Jeıin bu hf'diyc~cıi kapışmak için 
1:i:rden o ycŞil lCUların seım.pa es. 
mu nınkl.i balıklarla Jmyna~tığı 
görü~u. 

Avngbo.mn tenha!$, civa'reh gi. 
dip göI'C('.Ck yerler bulunma.sma 
rağm61, artık bizi stkınağa başla
mı~ Ne tedarik ettiğim a.t, arabn 
ne yiizlere va.ra.n gıramofon plfık. 
hm ile a.VUl>mak mümkün olnmı
yorda. Derin vat2.n hs~reti cennet 
gibi güy.el yerleri bile muzlim gös
teriyor, ruıstnlji bimiTimlze sira -
yet ede.n tez.:ı.hürlcrlni göstennew 
ğe beşlanıtştı, 

Bereket versin Mektilada bmık
t.Jğmırz arkadaşlar kamp idnrcsin
dC'n mcr.uniyet nlarnk birer ikişer 
b:ze misafir gclıneğe ba!iladıla.r. 
Mekt!lli.dada hnst.anemfzi.n başt/c. 
kimi olarak kalan bin~ı Vası! 
Bey gerek n:alünuıtI ve ı;er<'k ye
tişkin insanlığı ile pek §ayanJ hür 
mt fnzlyctu blr zı:ıttı. Ha..~ta as. 
kerler:imizc karşı g5sterdiği riya
EIZ ~!kat ve lht.ima.mlarile kend\. 
f\ine kıı.~ hissettiğimiz hürmeti ve 
sevgiyj. çoğaltıyordu. 

( Detxımı var)) • 

d tı:r edll1Yor. 
Toprakta ~a.blleee.k kabUlyettc 

herkeııe .Alınanlar bir parça arazi te. 
mln ve buraya buğday veya ayolçcği 
ekmesi tenb1h edilml§tlr. SabGbm 
Mat d6rdllııden itibaren kaclmlaml 
tarlalarda küreklerle toprak sfirdllk. 
ıcri görülUyor. Ziraat tıletleri, trak • 
USr vesaire t&brip edilmiş olduğu f.çin 
~ecck kış aç kalmak istemlyen halk 
toprağı knz:nıı. ve kllrekle stınmıktcn 

(Lutfcn sayfayı reı:irinizJ 

1 
25 yıl evvelki Vakti 1 
---

SO Haziran 1918 

Garp cephesinde Alman 
tankları 

Garp cephesinde son muharebelere 
Alman tank.lan dıı. ~tırtık etmlş ve 
büyük bir muvaffe.kıyeUe ~ görm~"
lerdlr. Tankıar 6ne sUrtılerck piyade. 
'yo yo! açılnll§tır. 

:E SALl 

·- 80 Haziran 
> 
:=-=: 
et O. lılur: JG 
ı.- Drzır: 5G 

\ aKltlcr \ ıı:.11 tı '~ili 

GUneşln 4.80 8.45 
(loj!"aşu 

Öğle 12.l'i 
tklnaı ı G.1s 
Akşam 19.•'5 
Yatsı 21.41 
lınsak 2.lS 

4.32 
s.as 

12,00 
2.03 
6,89 

Ç' . .:u11nınba 

1 TCIIRl1U7. 

O. nhtr: 17 
ılirıır: 67 

\ıı.snt: ~ 

4.80 M5 

12.18 4,88 
16.19 8.33 
19.45 12.00 
21.41 2.03 

2.14 6,39 



il 
-... 
"" 

- Ta.nıdnn, .:l"'di, Agatha değil 
misiniz? · 

Ve tereddütle elini uzattı. 
- Ne tcs:ıdüf değil mi mösyö .. 

.Muıkaddemt bu tnglJiz kadını bu
raya. getirtecekmiş ve bizi tekrar 
karşı lkıı.rşıya koyacakmLS.. Demin 
'.konuşurken r;jzi tnnıımston. Oh 
.Allabrm birbirimizi görmiyeli o ka
dar za.ma.n oldu ki nasılsımz Mös
yö, iyi ~·niz? Nasıl olı:iu da Peş
teye geldlniz 7 

Biıbl..rimizdEJı ayrJdıktan sonra 
bir daha hiç Peşteye gelmemiş
tiniz değil m1? Çok şükUr siz.in de 
çok iJ.i olduğunuzu gfüiiyonım. 

Aga.th:uım hallan hiç değişme
mişti. Ancak biraz fazla f.işman
lamşt.r. Fakat her halinden ruban 

. çok rahat olduf;'U SC'Ziliyordu. Hat
ta ıhasta.lığmm en fdddetli günle
rinde kend:ısini cko.a.mış avutmuş 
olan sesi de hlç defi-.memişti. A
satha devam etti: 

- O h:ınım .. O demin konuştu
ğunuz fuı.n:m sizin ka:rnuz değıl 
:r.ıi? Ne s::vimli, ne nar.« bir hı
nım. Oh allahun, ayrıldıktan bug~ 
ne lk:ı.d:ı.r o uzun wm:ın zarfında 
geçenlerin hepsini öğrenmeğl ne 
lkada.r ru-zu edeıdim. Fakrı.t hemen 
gitmek üzere olduJFnu.zu görüyo • 
rum. Eğer mil&ıade edenıeniz s:zi 
~ağıya hı.hçeye 'kr.füır teşyi ede. 
yim. 

Agath:ı. böyle söyö,yerek Kacl:ı
nn sol ta.'"afma geçti. :Merdivenle
ri mdilderi üç d:ıkikB mrfmda Ka
dar h:ıyret nidaları He dolu biı" 
sual yağmurum maruz !kaldı. 

- Oh Alfa:hnn, demek halri'k:ı
ten cenubi A frikada )~ryoısunuz. 
Buna bir tUrlU inansmryorum. Fa. 
Irat orad:ı 4.'!'lcrinizin rnükcmmr.l 
gitUği rnuhnkkak.. Evleneli her 
halrdc çok oluvor .• Bu kadınla me-

ba§ka çare giJrcmemlştlr. Etrafların.. 
da devam ~n harp sanki onları hiç 
alA.kadar etmlyormu., gibi halk ıaş•. 
Iacak bir sUkQnetıe durup dinlenme. 
den tarlalarında çalışıyorlar. 

Şehirde evlerin bUyUk blr kısmı 

yangın veya bombardıman yüzllnden 

but ya..,'13.dığını:za da aslA. ştiphe e
aemem. Belki o da Peşteli<lir .. He
ııUz çocuğunuz olmadı mı? Hayır 
mı? Yaztk .. lnşsa.Ilah yeltmda o
lur .• 

Ve sonra Age.tha kencL&inin de 
çok iyi olduğunu, bundan dört se
ne evvel bu hastanenin daire mfi
clürü ile cvlendiğinl ve şimdi has
tanenin bnı•hcm~iresi olduğunu söy 
ledi: 

- Evlendiğiııdenberi tabii daha 
rahat.mı ama, dedi, ne de ohıa biz 
altm değil, tAhta tutuyoruz. 

BBAkalannm l!ıhhati ile aliı.lca

cla:r olan bu sıhhat dolu kadmm 
lrarsısmda Kadar garip bir ruh İS· 
tirahati hissediyordu. K.ı.pJda ay. 
nhrlal"ke.-ı Kada.r elini uzattığı z~ 
ın:ın Agatha yam Hihik M~.am Jo
~er mmminer hu ıcli eski eamimi
yet, eski h3J'a.Tetle slktl. Yürlinde 
çok garip, fıikat güzel bir tebes
süm vnrtlı, bu tebc!SUm gözlerinin 
içini lY.Jc aydınlatıyordu. Yavaşç'l 
bllızunun düğmel_e9ni clizdil ve 
~·İ.'iJMn boynunun Jatz3srr.da duran 
face bir zinciri çı:knrdı .. Bu zinci. 
l'i.n ucu!lda bir de uğur yağnığı 
vardr. Kathr bunu derhal tannn~
tı .. Agnthn: 

f Deva.mı t1ar} 

RAŞi D RIZA 
Ttı·ATROSU HaHdt! Pi1kin beraber 
Hnrblyede, BelvU bahçealnin alaturka 
kınmında her gece ıaat (21,30) da 

Beni öpünüz 
KorMdl - 3 - Perde 

Mevliidu terif 
Sabık Cezalri Bahrlaeflt vi!Ayetl 

jandarma kumandanı merhum Şahin 
Pqa mahdumu Yusuf Kenan şa.ııı.n.. 

Alper vefatmrn kırkıncı gilııllne te • 
sadüf eden (2) temmuz perfCDlbe gU .. 
nU merhumun ruhuna ithaf olunmak 
Uzere öğle namazından sonra BUyU. 
kada camllnde mevlQdu ıerff okuna. 
~odan merhumu sevenlerle arzu 
edenlerin teşrifleri r!ca ohınıır. 

<.f0238) 
tahrip cdllml.ş bulunmaktadn'. Gar • -------------
binuı tamamlyle tahrip edllmlştlr. 

Fakat Alman hattını buraya ba#la • 
mak mllinkUn olmuıtur. Bu sayedo 
iki buçuk gUnae tren değiştirmeden 
Berllne gidilebilmektedir. 

P'lyaUara gelin~; bu sahada çok 
garip oeylere tesadüf ediliyor. KUçll. 
cl1k bir ~rek parçası 2,15 mark, yanı 
25 rubledir .• Bu yU!:!ıck flaUar aile • 
lerhı satmağıı. mecbur kaldıklan gtı. 
mUt en•anm çok dU~Ult fiyatları ile 
bir tezat t~kil ediyor. 

Birçok tiyatro ve sinemalar açık _ 
tır. Bu vazi,"Ct, Harko!un harp mm. 
takası: oldugu dUşllnUlilrse garip ge • 
ll!'Se de Rugyada hiçbir şeye §aşma • 
mal< lA.z.ı:m.:l.ır. Ayrıca Alman a.aker 
lcri için b•, tiyatro açılmıştır. Bu 
tJyatrolard'1 Alman truplnn oynadık_ 
ları glbl Ukranyalılar d!I. konserler 
veriyorlar. 30 kilometre ötede ~arp 
§idC:eUc d vam c1ftrkcn a.ııker ve 
ba!k ı;i§<'I"rln önünde bllct almak ı
"]in BD"3. l:cl.Hyor. 

1 Buıünkü radyo J 
,. . 

7,30 Program ve memleket ııaat a .. 
yan, 7.33 Karı§ık program, 7.45 .A. 
jana haberleri, 8.00 Sen!onlk parça .. 
ıar, Scl::.~.80 Evin aaat1, 12,SO Prog. 
ram ve memleket saat ayarı, 12,38 
Oyun havalan, 12.415 Ajana haberle .. 
rl, lS..13.30 Şarkılar, 18 Program ve 
memleket saat ayan, 18.0S Radyo 
salon orkestrası, 18.415 Fuıl heyeti, 
19 Konuşma, 19.115 FaBll programı • 
nm devamı, 19.80 Memleket saat a. 
yarı ve Ajanıı haberleri, 19,415 Ser. 
best 10 dakika, 19.155 Meıire ve bahar 
p.rkılal"!, 20.115 Radyo gazetesi, 20 . .fl5 
Koloratur sesler, 21 Ziraat takvimi 
21.10 Koro eserleri, 21.30 Konuşma, 
21.45 KtMlk Türk müziği programı, 
2.2.30 Memleket saat ayan ve ajans 
baberlerl, barsalar, 22.45_2250 Yarın 
kJ program ve kap:ı.nf§. 

19.U de Harko!ta hayat işte böy. tdrar l'olları \'C Ta.-ıaııüt-.ı 
le. Şehirde Alman, Macar ve Romen ı hast.alıkle.rı mUtehaallısı 1 
a.ııkerlerl c1:>lu. Soknkl:ı.rda scyrll se-
fer canlı, çUnkU tramvaylar ve dl ı Dr. KEMAL ÔZSAN 
ğcr umum1 nakil vasıtalal"I l.şlcme _ A\•det \'e ha~tal:ınnı kabulr. 
meklc beraber Alman ln,e ,.0 maıze.. 1 !Jaelamı,tır. Beyoğlu htlkllt 
me kcllnrı mUtemnd yen sokaklardan j· Cad. No. 880 Bursa Pazarı UstU. 
f:'t'llp geçiyor. (Jurnal dö Jöne,.') , ...... Tel: 41235 ...... 

Yevmiye No. 6355 
Huauıııl No. 233 

-
Beyoflu VçllncO N oterllttııeı 
İhbar talebinde bulunan: l<lrkor 

Karekln kuyumcuyan. Beyoğlu lıtik. 
IA.1 caddesi Ferah Apartman 1 No. 
ıu dairede. 

T. C. Edremit ~ On& B. Sayı 
113-251 

Mım korunma kanununun •ır ll~ 
yılı kanunla muaddel 31/3 maddeal 

htikmllne muhalif olarak ekmete tes.. 
bit olunan fiyat fevklnd'c ekmek satı.. 

§mda bulunmak maddesinden suçlu 
Muhatabı: Ba~ Fatma Nezahat. Soğan~mez mahallesinden olup Ed_ 

Erenköytlnde Etemefendl caddesinde remit &fatr ç&r§ıda helvacı Bayram 
17/19 numarada Bayan Sebahat na. oğlu liaticeden doğma 310 doğumlu 
dinde. (Sahra! ~dld) evli .f çocuklu ümmi sabıkasız Salt 

Yaman hakkında 3005 sayılı kanun 
UıkUdar kazası Bulgurlu mahalle. ahkAmı usullyeslne tevfikan cerayan 

ıdnln eski KUçUkçamııca, yeni Uçpı • eden açı~< duru§ma neticesinde: Sut
nar aokağmtia eski w yeni H kapı !unun 8Ubutu fiiline bJr.aen Milli Ko
No. lu harap bağın 1800 hiııae ltibe.. 

nuım& Kanununun 41ŞO eayııı kanun 
rlle 66 ve yine mezktır mahalle ve so. 

la muaddel 59/3 maddesi muclblnca 
kakta eski ve yeni 18 kapı No. lu 
maa kll§k bağm 12980 hlll$e IU'barlle be§ Ura aflr para cezaslyle mahkO • 
392 ve yine mezktır mahalle ve 80 _ mlyetlne ve dUkkA.nının bir hafta 
kakta eakl ve yeni 18 kapı No. lu ha_ müddetle ka.patılmamna ve bu mUd. 
rap bağ'In 12980 hlaııe itibarile 392 det zarfında ticaretten men'ine ve 
bluelerin!n intıkalen mutasa1'hfı Ba. T. F. Kanununun ISO/l madde.si mu -
yan Fatma Nezahatten mae.da diğer clbince 200 kuruş maktu harcın auç.. 

blltUn hissedarların hUı!tlerinl aatm ludan t.ahalHne ve hUküm fıkraıı kea 
almifım. Ya.!mz mumalleyha Bayar. . bl katlyet ettiğinde hulftsamnm mah
Fatma Nezııhatln yukarda mezldU' kılma alt olmak Uzere Vakıt gazete. 
hisseleri knlm!f olup hakkı ,urasını siyle neşrine ve fer'i ceza olarak ve. 
Urtimal ıı.rz.usunda ite tarafımdan ve.. rilen dilkkA.n kapatma cezasının hu_ 
rilen 9000 lira bedelinin ııbu ihbar lA.aasmm da büyük har:rıerle yazıla • 
proteatOBUnun tebliğ tarihinden ıtı • rak ayrıca dUkkAnmın göze çarpan 
baren otuz glln zartrnda tapu vezn~ yerlerine yapI§tırılmasına ve beraatc 
sine teslim etmesi ve yahut atm a'. mlltedalr iddia makamı talebinin red 
mak al"7JUl'Ullda deA'flae tarafım& bil. dine dair mahkemede verilen 10 . .f.942 
clirmeırl &kırt takdirde Defi hakkmm T. ll karar kesbi kaUyet ey1edlğtn • 
.Mil olacatmı maıQmu olmak ve oııa den mllll korunma kanununun muacı.. 
göre hareket etmek Uzere l§bu ihbar del 63 UucU madde8l mucibince key. 
varakasmm mezbureye tebllfl bir flyet illn olunur • HOS17) 
ntlıdıumın dairentMe hıtzı ve üçlln_ 
cil nUabasmm tasdlkan yedime veril
mesi.Dl u.ygtlanınla rlca ederim. 

21.e.&U Karakln Kuyumcuya.n 
İft>u protesto varakuı muhatabı 

mahalli' mezkQrda mukim Fatma 
Nezahate tebliğ olunur. Beyoğtu U. 
çüncQ Noteri Rqtt Konuk. 

M.'uhatabt Fatma Nezalıatlıı Avru 

pada olduğu ve fakat ikametgAlımm 
meçhul bulunduğu indeltahklk anla .. 
şılmak1a sahibinin talebine binaen 
neşredilmek nz.ere "Va.kıt" gazetesı. 

ne gönderildi. 29 Haziran 1942 
Beyotlu UçUncU Noteri Ra§ll Konuk 

(.f0380) 

Devlet Demiryollan itle me:Umum Müdürlüğünden: 
Devlet Dcmlryolları hareket eerviainde münhal bulunan mU!ettl§ 

mu&vfnlilderiııe yapılacak mllabaka fmWıanı ile yilksek tahsil mezun 
larz alııı..acaktır. • 

Milll&bakl\ lmUb.aııı .Anka.rada 25. Temmuz. 942 cumartesi gtlnU 
ea.a.t 14 de yapılacaktır. 

Müııab&kaya girçıek için: 
1 - 35 yaım;. geçmif olnı&m.ak 
2 - Tnrk olmak 
S - Ecnebi ile evli olmamak 
4 r İdare hekimlerince hizmete elveritll olduğu taııdik edllml§ bulunmak 
~ ·- Ftfl1 albrtik h~tiDi yapml§ olmak ve ihtiyatlık celblıe iJC"18I 

bulunmamak 
S - Hüanü halini polleten taedikll v88lka. ile tevalk etmek şarttır. 
7 - Fazıla taf8f!At &imale wteyenıer lfletme mQdUr!Uklerine müracaat 

ederek <lfrenıeblllrler. 
Talipler ve.tkalarile 2<ı. Temmuz. !H2 pazartesi gUnU aqamma ~ 
dar mmtüatamıdakl :toıetme lllldOrlUklerlne müracaat etmeleri 
Db olunur. (4 780-7033) 

lnlaiaarlaı· Umum Müdürlüğünden . •. 

in1tihanla memur ahnacaktır 
ı. - Taıra teıkillt.muzdakl mllnhll memuriyetler için 2.7.9'2 pel'§em. 

be "'iiee mezunları .. ve 3.7.9'2 cuma gtlnU orta moktep mezunları arasında 
saat 13 de Sirkecide lnhlArtar memurin kunu blna8mda bir imtihan ya. 
pılacaktır. 

2. - Talip oı&Dl&r bir dilekçe, evrakı mu.blte ve lld folografla birlik. 
te 2'at itleri §Ubembe mUracaat etmelidir. 

3. - lmtlha.na girmek isteyenlerin ap.ğıd& yazıb v8'ıt ve ııartları 
halı: olmalan l!zımdll': 

A. - Lise veya orta mektep mezunu elmak, 
B 8 ... --- __.,.,. . - 1 ya§mı uıtlnni§ olmak ve kırk'be§ ~atından yı.ıknn olmnma'k, 
C. - Vazife lfauııa mAııl bir hali bulunmamak, 
.D. - Aakerllğlnl yapmlf oımalc wya mOeccel bulunmak ve bilhaBB& 

her iki hııldc de son yokl&malarmı nUfus cüzdanına kaydettirmiş olmak. 
4.. - İmtllıt:.nda kazs.nanlıınn muvaffakıyet ve tahall v.azlyctlerlne g6. 

re bnremdeld dereceler tlzerin<Mn Ucretlerl teablt edilerek sıraslyle tAyln. 
ter! yapılır. 

3. - lılUracaatlar 1.7.Pil çarıamba günü akşamına.ke.dar kııb1Jl edilir. 
(6519) 

SUMER BANK 
istanbul Satınalma Mudorluğunon: 

Mobilya yaptırllacak 
Karabük Demir ve Çelik Fabrikalan Müeusni 
için Müdürlüğümüzdeki ıartname ve projesi auel· 

bince 73 parça mobilya yaptırılac•ktır. 
Talip olanların 10.7.942 tarihine kadar müdiifete 

mür~caatlan 

.Muhamwcn bedeli 161rt0 (on &ltı biıı dokuz ,.ez yetmif ..;> Ura ola! 
muhtelit eb'atta 3650 (Qç bin altı yUz elll) metre 'be7.11 lletf traa..m. 
yc.:ı kayışı yalnız muktazl k&uçuğu idare tare..!mdaa temiD .p.ek 1-ei 
(17. Temmuz 1942) cuma gllııU saat ll6) on altıd& Hayd..,.-... gar bin' 
sı cahUindeki komlayon tarafından kapalı zarf WIUlile .... ~. 

Bu i§e girmek ı.teyenleriıı. 1273 (bhı 1k1 yüz yetmif Oç) 111'& 11 (O 

Uç\ kutuf}uk muvakkat teminat, kamııı.un ta)'in ettfti ve~ t.i 
!ifü.rlnl mı,ıhtevi .zarflaruu aynı gl1n -.at r(15) cm be,e ka~r ~ 
reüıllğlne ve::-melerl ıa.zundır. 

BJ4 Jşe l'Jt ,G<U"tAvllelt.ı: koımla7ondan paıasız o.!frak ~lttadl 
: .JUtJJll ('İ'ofQ, ' -

... '1 
Memur abnacali .. , ~ .;1o ~ -'...,:,,.., =-

ı - Devlet Demlryollan s.taQoc mııfmda bW\dan1 edilmek il.zere m 
sa baka ile orta m4lktep meızuıı.larmd.an hareket memur :dmı.edi a 
na.cakttr. ~!ıı' A 

2 - Muaabakada kazananlar& 60 lira Ocret verilecektir. 
B - Muaab:ıka imtihanı 18.7.942 cumart.lll camı aat l! ~ Ha7& 

pe.f&, Ar.kara, Balıkurir, Kaymerl. Kaıatya. Adana, }.!yon, hm 
Slrkect, Erzurum ve Eaklfeıl* tı\etm.e merk~rlade, Sivu c 
atölyea~ ya.pılacaktır. MUrae&&tl&ı' bu lfletme\er, ve atöl70 Dl 
dtlriilğ(l Ye istas10D ıetliklerl:nee kabul O!Wllll'_!J 

,ı - · MUsa.baka:ra ı,tir&lt teraltl fQDlard.Jr. 
ı - Türk olmak 
2 - F.cı>cbt bir ldmae ne evli olm·-k 
8 - 18 J'&fIJU blUnzı.lt n 30 ,. geQDemlş olmalt ''30 1&f 4&h1I" 
4 - Askerliği yapım11 veya ~ yapmuma en aa bir ae 

~an kaımı§ olmak ••emsalleri cUJı nltmda bulunan veya o 
be tAbi olanlarclı!L t&hall veJ& ~ .abeplerle erteal ıaenı 

bırakılanlar 1tUrAk edemesıer.• 
fJ - Askerlf#lnl ya.pm11 ve ihtiyata gegımtf olanlar aynı derectı• 

kavınanlara tercih edllecektlr. 
6 - İdare doktorları tarafmda.n yapuac&Jt ..-7enede aılıhl dunı 

lar: Demlryol f~lerinde vazl!e g«Srmete ~11 bulunmak 
5 - llllracaat isUdalarına bağlanacak Y..ı.kai&r flllllardıl": 

Niltus cüzdanı, diploma veya taedikname, &llredDt YUlkaa 'ft i 
tıerlik yoklamaları, polisten tasdikli iyt huy Jcllldl, çiçek 8.§tll kA 
dı ••cvıl lae evlenme cüzdanı, altı &del: vealkalık fotıııtraf. 

6 - Daha !allla ınıı.IQma.t almak tat eyenlerin lflıetme mldllrlUklertM 
ya ista.syon oefliklertııe bls.zat müracaat etmeüdlıter. 

'I - lstidalar en eon lf.7.942 ,.unu ... t 1.2 19 lıadar b.bal olaııuar. 
<'TG8-TOS2) 

l•tanbul Jandarma Satınalma KomüyonanJan: 
TMmba ı.edıııll 

tik --Mlkdan Oln8I Lira Kanii Ura ... 
270.000 adet Orta mat halkalı dfllme 2106 00 167 ~ 1015.000 KUçUk mat halkalı • eoe 00 ~ 

49.500 çift Büyük kopça 8ı8I 30 2T 
~ 121.100 .. Küçük I 6015 50 " 2.6115.000 adet KUı;Uk beyaz fimfir cmtme 9'H ()() 106 ol 

1.400.000 Ufak renkli dilime rscMO 00 a'18 ~ 239 kilo Parafin 298 ·115· . 21 
113 Sabun I 88 u. • • 

153 Çiriş • 15 90 l ıi 
273 Soda 85 "9 2 .. 

i85'79 08 
,.. t• el 

l - Mikdan, cinsi, tahmin bellll ve ilk temina.Uan yukarda pmlı 
kalem dikiş ma!7'1meal l.7.9.f2 pe?'fembe aaa.t 115 de ı.tıatıaı Tlblmdt 
Sa, Al. Ko. numuzun bulw.ıduğli mahalde kapalı zart ek.IOtmel&le alıi 

caktır. 

2 - On kalem malzemenin bir l!ıtekllye ihalesi caiz cılı!uta sttıl Ol 
ve kUçllk mat halkalı dllğmelerin bir ve bUyUk kUıçük qgrlrna lılr 

renkli beyaz dllğmelerin bir ve geri~ kalan dört kalem mal•m la 
ayrı ayrı isteklilere i,lıale.sl caizdir. 

3 - Şartname her gün komı.yonumuzdan paruız atmn'. HOm
lıer gUn komisyonda glirülUr. 

4 - lırtckıncrtn tcmJnat mektup veya makbuzlarım '" ....oaııll' 
muhtevi kapalı zıı.rf teltllt mektuplarını ekalltme va.ktmdeD 'bir _..t -wf 
lir.e kadar komisyonumuza. vermeleri. <ShBJ 

BOGAZiÇi .VAPURLARININ YAZ TARiFESi 
K n P R 0 1> B N: 

nc~ıktuşıı 

o küd:ır:ı 
Kuzguncuğa 

OrlıikÖ;)c 

Beylcrlıc;) ine 
Çengclkö)iıne 

Arnnvutköye 
V:ıniköl·c 
Jlcbcr\• 
K.ınrlillıyc 

Küciık Plt'ıj:ı 

A. His:ıtııın 
R. His:ırın:ı 
Emirgiiıın 

Kanlıca~a 
lstinycyc 
Çul: ukltıya 
Yenikörc 
l'aş.ıbnhc<';)e 

Beykoıı 

Tomh;):ı~ıı 

Kircol•urnuno 
llü~ fikdereye 
S:ırQ·cr<.-

y cıı ı ııınlı'llle~ c 
ıı. füı. ,ın:ı 
A. Kavııgına 

S.D. 
_i 
G,5 
G,5 
7 
G5 
G,5 
7 
G,5 
6.5 
n,5 
6,5 
fı,5 

7 
7 
G,5 
7 
G,5 
7 
fı,5 

G,5 
7 
7 
G,5 
6,5 
6,5 
7 

'1 

Pazar günlerine mahsus Köprüden Boğaziçine 
SJ). S.D S.D. S.D. S.D. S.l>. S,D, S,I>, S.D. S.D. S.D. 
8 !) 9,45 10,30 11 11,30 11,45 12,3013,30 14,15 14,40 

S.D. .S,D, 
15 15,20 
11,45 12,30 

S,D, S.D. S.D. S.D. S.D. S,D, S,D, S.D. S.D. 
16 S.D. S.D. S.D. S.D. S,D, S,D, 20 20,25 

S.D. S.D. 
21,10 21,15 
17,20 18 

24,15 

S,D, S,D, '-. ~ 

ı9,t5 19,30 ı9,45 20,20 21 " 24,ıs 
18,25 18,45 7 i,20 8 8,30 9 9,10 9,20 11,40 10 10,30 11,10 

7 7,30 8,30 9,10 10 10,30 11,45 12,3013,30 14,2.J l5 16 17 
13, ~16,15 16,20 17 17,15 18,30 19::: Hi,30 17 
17,20 13,30 14,25 14,55 15 15,30 16 21 22 

D,20 J1 l:J 13,30 14,40 1!1,20 16,20 17,1510 19• 21,10 - 18 18,45 19,15 10,30 19,45 20,20 
7 i,30 8,30 9,10 10 10,30 11,45 12,3013,30 14,25 15 16,15 17,20 18 18,45 19,30 21 22 24,15 
7 7,30 8,30 9,10 10 10,30 11,45 12,3013 3!1 14,2.') 15 16,15 17 
9,JO 9,20 u 12,30 13 14,40 15,20 16,3017 17,15 18 19• 21,10 

17,20 18 18,45 19,30 21 22 24,15 ,,,.. - -
( 

.. 
9,10 10 10,30 ll,45 12,30 13,30 14 24 10,1517,20 18,45 19,30 20,25 21 22 21,10 
7 8 9,20 9,45 10,30 l 1 12,30 13,3014,25 U,40 15,20 16,30 li,15 18 18,25 
7,80 9,10 9.20 10,30 ıı 12,30 13 14,25 ı~ lli,16 17,20 18 18,45 20,2:-ı 17,18 
7,30 9 9,20 10,30 11 11,30 12,30 13 14,1;) 14,40 15 15.20 18 lG,30 17 

19• 19,45 
18 18,45 
18,30 20 
18,.t5 2ô 
21,15 

21,15 
20* 
21,15 
20,25 

20,25 21,10~1,15, 

i,30 9,10 lU,30 11 t:!,!:O 13 15 16,1517,15 17,20 18,45 19 20,25 21,lfl 17,20 
8 9,.1511 12,30 13,30 14,40 15,20 16 16,30 17 18 18,30 20 21,15 20 
s 9,4511 12,3:> 13,30 14.40 15,20 17 18,30 20 21,15 ' 20 
7,30 9,101 ı 13 15 16,15 17.2-0 18,45 20,25 21,10 20 
8 9,4511 13,30 14,40 15,20 17 18,30 20 21,15 
i,30 !l IO ı 1 13 15 16,15 17,20 l 8,45 20,25 21,10 
7,30 s n.. n.4~ı 10.30 ıı 11.30 12,30 13,30 14,15 14,40 1s.20 16 
7,30 9,1') 11 13 15 lfı,l:> 17.20 18,45 20 25 21,10 
7,30 8 O 10 !l,.t:l 10,SO 11 12,30 13 14.15 14,40 15 
8 O* O 45 10,30 lt,30 12,30 13.30 14,l:ı Hı 11; l7 
9,45 11,3013,30 15 17 18,30 20 21,1:; 13,30 14,15 15 
7 R O• 9,45 10,30 tı,30 12,30 13 13,30 14,15 15 
7 8 !l* !l,45 10,30 11,30 12,30 13 13,30 14,15 15 
7 8 !l* 0.45 l0,30 11,30 12,30 13 
8 9,4:l 11,30 J3 30 15 17 18,31) 20 
8 9,45 11,30 13,30 15 17 18,3-0 20 

15,20 1G 
• 18,30 20 

16 17 
16 17 
16 17 

16,15 17 

16,15 17,20 
21,1:l 20 
l8,3ı1 20 
18,30 20 
18,30 

21,15 
21,15', 

1880 20 21,15 

18,415 2025 21,lO 
21.15 
21,15 
21,ll'i 

.... 

21,10 J 

·-------------···-__, - ··----- ~ 
De.vlet Limanlan lıletme Umum MüdürlüfÜDdeıı: 

l. Temmuz. 942 tarihinden itibaren ı.taayontanmız ~P&f& o.nJ 
aıtmda haznlanml§ plıın mahalde vazife g6~ekıertnden att.kadatlard&ll 
telefonla yapacakları mUracaaUann cer, rom6rldS" w vasıta ihUyaçtan 
için 43556 ve 423{)5 numaralara ve dahllt ticaret efYS.SI ıı;lll de 2•sıa DU. 

mara ile yapmaları 111\.n olunur. (70615) 

• 

Zayi 
1169 numaralı reis §abadetnameml 

zııyl ettlm. Yenisinin aımmaın için 
mUracaat etum. bmaıı Erol 

('033~) 

SA RlR1 : ASlll VS 
RuıJdıAı yer: VAI\11 ~A 'rnu.sı 

Umumt Neşrlyah ıdrrt PdeD 

Re/Ilı. Ahm•ı )tVttı#IC 


