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Sayfa KURUŞ 

Yüksek Ziraat EnstıtusUnde bir gün: D 

Pretrum Roseum Milli 
.ıaponıara senede 4 mııyoa dolar Müdafaa 
kazanliıran ba çiçek memleketimizin için 

her taralıada yetıştlrlleblllr 
sır tek~ıı ---,

1 
120 milyon 

Zirpat Bankas_ı mutavassıt bir alıcı vazifesi 1 f 8Vkalade tahSİSal 
vapmak suretıyle yardım ederse bu istihsal, ı 

Memleketimize her sene milyonlar kazandırabilir 1 
_____ _,) ·ı 

Yazan : Asım 
bi Oç yıl. evvel Doğ.u vilôyetlerinde fidesi tütün gibi yetiıtirilir. Dikildik· 

Ankara, 3 (V akıt muha~ 
birinden)- Milli müdafaa 
Vekaleti 1942 mali yılı büt. 
çesine yüzyirmi milyon lira 
fevkalade tahsisat verilme. 
si hakkındaki kanun bugün 
neşredildi. 

r tet~ık seyahatınden donerkerı ten bir sene sonra çiçek verir. Bu iti
:araden~z _yolunda Ank~r~ yüksek zira barla bizim köylülerimiz tarafından 
p t ens~t~su nebatat yetı}tırme ve ıslahı ziraatine pek kolay alı1ılobilir. Ve bir ı harekctlınclcll en·C'l bomba ve torp11lerlnl alfll()r 
;o~oro Vamık~ ~n~m~tım. ~y b~~kil~~~ron~~disened~am -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 81 
kam ~k~radan kara yc;luu ile ettiği için tütünden daha az zahmetli 1 Ekm k b . . d ·ı .b aıerıa ak••• 
~na gıtmıJ, bu civarda ziroi tet ve daha kôrlıdır. 1 e ugun en l l aren d dl k~lderde bulunduktan sonra Artvine Buna rağmen ıimdiye kadar pire evame J0f 

ugramı}tı. "Pretrum Reseum" isminde otunun memlek·t·ım'ızd , ı ı ES ki b• • • • ... e yayı mamıı o· l SEN ıtgının Artvın dağlarında yabani masının sebebine gel'nce b h t ı k •ı k ~l~~okb bulunduğunu gördüğü için ki zorluk daha ziya~e ;eti~tiri~:usi~; am o ara vnrı ece 
a .' undan fayd~la_n~ağa dav.et alıcı arasında münasebet tesisinde gÖ· C:. 1 O O O • •ı • t -!~IJ, >:nkaray.a donu.şun. de ~.u. bıt· rülmektedir. Alıcı olmayınca müstahs·ıı • • ıngı iZ ay-

gıy ehi k ld t ~ Dlln vllA.yette vali muavini Ahmet VlIAvetten tebll~ -'-'-"- d 1 yisi ı ~ şe. ı e ye ıştırecegını ve pire otunu yetiştirmiyor. Alıcı olmak ., & .. _~u: o a yle bir çuval una. f8 kuru,, 
bunun fıdelerınden ve tohumlarından için de bu mahsulün fazla miktarda Kmrğm ~kanUğmdıı yııprlan bir top S.6.9U Ç'are:ıırıbB &1lJıllnden Jtlb&.. l(adar yeni bir zam ıta.ve edilmekte • ya res ,. ta . f d 
arz d 1 1 k lant!dtı. halka tevzi edilmekte OlLn ~ bfi..4'kler 800 ft~t.1. 1"0 ra ın an 
r 

u ~. en_ere ~a!asız o ara gönde- yetiıtirilmiı olması icap ediyor. Meselô .ru e • ~ra u ve dlr. Bu vnzlvet ekmek narktnı yeni 
eceğını soylemıJtı. birkaç sene evvel Hamburgdan bir ta- g!ln1Uk ekmek miktarı \17.ertndo )'el!! ~ lifÇUenı ele 600 pam olmak Uuı. tıruıbit etın<ık IUzumunu hissettir - b b d d d Sayın profesörün verdiği malüma· lep gelmiıtir. Bir Alman firması Türki- kara.rlar alUlllU§tır. Bu karara gör<", re ekmek istllıJ<aklan bt-r glln tam ml§tir, om ar 1 man e il i 
ta ~ör~ ,''~retrum,, denilen bu kıy . yeden birkaç yüz ton miktarında pire bir gün tam blr gtın yanm olarak ve olarak verlleoett teblll olunur. Komisyon, bu hu.susta tetkiklerini 
rnetlı bıtgınır. menıei esasen Dal. otu çiçeği istemistir. Halbuki bu mik· rilınekt.e olan ekmek her gün tam DDO:GE 10 PARA ZAM YAPILDI tamamlamq ve ekmeğe bugünden L 
maçyadır. Orada bunun ziraati ile far pire otu çiçeğini yetiştirmek bir olarak verilecektir. Diğer taraftan tıyat mUrakabe ko. tiberen 10 para zam ynpılmasmı ka. 
meıgul olan köyler vardır. Şark vilô • iki kisinin baıa çıkacağı bir iş değil- vna.yet bu hususta bir tamim ya. misyonu öğleden aonra bl:r toplantı rarl&§tmnıştır. Ekmek 10,5 kuru§a 
Yetlerimizin yüksek dağlı bölgelerinde dir. Bütün Çoruh ;ilôyeti içinde yal· parak a!Akadarlara tebliğ etmi§tir. yııpm.ıştı:r. Son yapılan vergi zammı aatılacaktrr. 

--0--

Karup ıllib labr!
kaları bombalandı 

denizden iki bin metre yükseklikte olan nız bir kiJi bu pire otu iıine alaka 
Yerlerde yabani cinsine tesadüf edilir göstermiJ ve kendisinden sorulduğu 
-~ bu ne~~ta her yerde baıka başka zaman yabancı c'.nsini 150 kuruıa gön 
tsımler verılrr. Meselô Olti taraflarında derebileceğini bildirmiştir. Fakat de· 
buna "Olti Otu" denildiği halde Art· diğim gibi bir odamın kendi baıına 
Yinde "Pire otu" ismi verilmektedir. birkaç yüz: ton pi~e otu tedarik etme-

Uıun ıamandanberi Artvin dağların· sine imkôn olmadığı için bu mühim 
da bulunan "Pire otu" no bu ismin istihsal teıebbüsü Yüksek Ziraat Ensti· 
Yerilmesi sebebi yaz mevsiminde oda· tüsOnün gayretlerine rağmen bugüne 
lora serpildiği halde piı elere ve tah- kadar neticesiz: kalmıştır. 
takurularıno karJı kokusunun flit gibi O halde bu İJİ yürütmek için ne 
t•lr etmMi ve yerft halk toratindan ltızımdır? Fikrimce buna benzer te
bu ıekilde kullanılmasıdır. Bu otun ter- ıehbüslerde Ziraat Bankasının Uzerine 
kibinde bulunan müessir madde Avru- bir vazife düşüyor. Bu vazife Yüksek 
pa ve Amerika klmyahanelerinde çı- Ziraat Enstitüsünun pire otu gibi fay
lıarılarok flit halinde tahta kurularına dalı gördüğü mahsullerin memleketi· 
lıarıı mücadele iılnde kullanıldığı gi- mizde yayılması iıine yalnız kredi 
bi meyvolara arrı otan zararlı haşe- vermek değil, .;,utavossıt bir alıcı va
relere karJı mücadeleye de yaradığın· zif•sİ yapmak suretile yardım et· 
don ziraat sahasında büyük bir rağ- mektir. Bankanın bu gibi teıebbüsler 
bet kaı:anmııtır. için ihdas edeceği bir servis pire otu 

iptida Japonlar Dalmaçyadan bu istihlak eden yabancı firmalarla mü· 
nebah memleketlerine götürmek ve nasebete girer, onlar hesabına asgari 
Gretmek yolunu düJünmüşlerdir. Bun- bir miktar taahhüt eder ve iptida bu 
dan altmıı sene evvel Japonyada miktarda mahsul yetiştirmek icin Türk 
Pr•trum roseumdan bir kök bile yok - müctahsilleri teJvik eder. 
ken az zaman içinde ziraat usulü ile Bir kere memleketin en müsait bir 
~etiıtlrmeğe ve çoğaltmağo muvaffak tarafında bu nevi ziraat harice hiç ol· 
olmuılardır. Bir halde ki 1933 sene- mazsa bir parti mal ihraç edecek de
ıinde Japonyadan Amerikaya 4 mil- receyi bulursa ve böylelikle halk bu 
yon dolar kıymetinde pire otu çiçeği iıi benimsemi' olursa kısa bir zaman 
ihraç etmiılerdir. sonra kolayca memleketin diğer yer-

Bizde de daha 8'VVel Devlet Şurası ferine yayılır. 
6zasından Süreyya ile Nihad Egriboz --------------

Pire otunun lzmir ve Aydın tarafların- M•ıLL""ı ŞEF 
da yetiıtirUeblleceğini tecrübe ile an· 
ıa .. ıılar. Onlardan sonra nebatat ye- M 1 '-etlm1Zd8D tiıtinne ve ısfahı profesörü Vamık ay· em ea 
"i mevzu üzerinde tetkikler yapmıJ ve 8'11'11118C8ll OIU 
memleketimizin her tarafında ve bil· J • 
hassa yağmuru müsait olan sahil vila- ç i n e 1 çisi n i 
yetterde bu nebah yetiıtirmeğe imkan 
bulunduğu kanaatine varmıf. Nihayet k a b LJ 1 b LJ Y LJ r d LJ 
ıark vilôyetlerimixde daha müessir 
olan yabani teklini g~rünce oralarda 
sulamağa hacet kalmaksızın yeti,tiri
lebtleceğint düıünerek Yüksek Ziraat 
En.titüsünde bu nebatın fidelerini ço
ğaltmağa, ayrıca tohumlarını almağo 
ve enstitüye müracaat eden vatandaı
lara bu fidelerle tohumları parasız ola·· 
rak dağıtmoğa karar vermil. 

Ank&ra, % (A.A.) - CUmburrelal 
İsmet tnönü dUn Çankayadakl kÖfk. 
lerinde, be.§ka bir vaziteye tayin edi
len Çin orta elçisi doktor Peng • 
Çun _ Çang cenaplannı kabul buyuı
muglardır. Elçi, C:Umhurreialmize tA. 
zlmlerini 8WUDU§ veda etml§tlr. 

Bu kabulde Hariciye VekA.leti U
mumt kA.tibi bUyUk elçi Numan lıle
nemencioğlu ııazır bulunmuıtur. 

Kolonya 
bombardı
manında 

Oç yıl evv~I aldığım bu malümat be
ni ~ok mütehassis etmiıti. Toprak üze
rinde hayatlarını kazanan vatandaşlar -------------
için yeni bir iı mevzuunun bilhassa bir 
\'üksek Ziraat Enstitüsü mensubu targ.. 
fından meydana çıkarılması tabii her 
l'ürkü sevindirecek bir ıeydi. Bundan 
5onra ben Artvine bir kere daha seya· 
hat etmlıtim. fakat orada tetkikat ya
parken "Pire otu" ziraatinden bohse
dlldiğini iıitmeyince Yüksek . Zira~t 
Enstitüsündeki çalıımaların gelıımesı
ne engel olan birtakım sebepler çıktı· 
ğını anlamııtım. Fakat !imdiye kadar 
bu sebepleri öğrenemediğim için me-

rak ediyordum. 
Profesör Vamık bu sebepleri bana 

izah etti. Bu izahata göre Yüksek Zi· 
raat EnstitGsü pire otu ziraatini mem· 
leketimizd• yaymak için her türli.i ha· 
ıırtıkları yapmııtır. Bu nebatın fide~e
rini ve tohumlarını kafi miktarda yetıı· 
tirmiıtir. Müracaat edenlere de para
·~ verme~d başlamıştır. Pire otunun 
fidesi ilkbaharda ve iklimi müsait olan 
~ aonbaho[da ~l!o!!t Pire Qhl 

• 

20 bin kişi 
ölmüş 54 bini 
yaralanmış 
Loacıra, 2 (A.A.) - Cumartesi ge. 

cesl Kolonya Uzerinc yapılan hava 
akınından baluıeden Lord Halltaka bu 

l~ 8'I. •• Si. ' deJ. 

Parti grupundalAlman m'sl•em.esl 

ılondranın 

Londra ~. ( .A.A.) - Jngiliz 
hava kuvvetleri 1000 uçaktan 
mürekkep toplu bir teşkil halin
de dün gece Rur havzasının ma
deni ve sanayi en mühim şehirl· 
enden biri olan essone başka 
bir hava .akını daha yapmıgtır. 
Essen.. ~va~ın?~ Alman harp 
sana.yıının ıncısı sayılan büyük 
Knıp fabrikaları bulunmaktadır 

Adliye Vekili boşan- liman 
ma vak'alarının artma şehri 
sebeplerini izah etti Alman tayyareleri

nin akınına uğradı 

Loadra, ! (A.A.) - Hava nAZirJıf;, 
tnglllz avc.larmın bu sabah ve ~g!e
den ııonra l§&'Bl aıt,mda.ki Frama. iJe 
Belçika Uzerlndc dört devriye UÇUf1l 

yaptıklarını blldlrmcktedlr. 

(Devamı Sa. 12, Sü. 4 de) 
AAkaı'a, % CA.A) - C. H, Pr mec. 

ı.s gurupu umuml heyeti bugUD ''2.6. 
&il,. sa.at 115 te :rela vekili Seyhan me 
bum Hilmi Uran'm relalltüıde top • 

!andı. 

Celse a.çıldıktan ve geçen toplantı 
zaptı okunduktan ııonra ru.ma.meye 
geçildi Ruzna.me~ Bun& mebuau 
Nevzad Ayas tarafmdan verllmif bir 
takrir vardı. Bu takrirde ıon zaman. 
!arda memleket içi ayrılma. davalan. 
nın ve ayrılma va.kalannm dikkati 
çekecek derecede arttıtmm görUlmek 
te oJduğu ileriye ııUrUlmekte ve bu • 
nıuı aebebleriyle bu bale mA.ııt olacak 
kl\llunl tedbir dilfünWUp dtlfllnWme. 
dfğl Adllye vekilinden ıııorulma.kt& 

ldl 

Libya llPrbl 

Berıine göre 

451 İngiliz 
tankı 

tahrip edildi 

, Takririn okwımumı mUtıeakib Ad.. 
liye vekili Huan lılenemencloğlu kQr 
ııUye gelerek bopnma vakalarma en --0--

gok ııebeb tqkil eden hallerin vek.L s.ı1 "h • ıetçe tetkik ve teablt olunduğunu ve '' a fabrıkalarına 
onıversı.temlzln eetlhlyetll makamla. I yangın bombaları atıldı 
rmın mUtalealan da almdrktan sonra. JJe.rlin, 2 (A.ı\.) - Alman hava 
bu vadide JUzum görUlecek ıtanunı ted kuvvetleri ta.rafmdarı lpsvlç üze. 
birler de dahil olmak Uzere vekA.let. rine yapılan alan ha:kkmda Alman 
Çe icabına teve•W edileceğini blldlr. orduları 'ba.şkuma.ndanlığın.."ll bil
nllştır. dirdiğine göre Alman muharebe 

Noktai nazarmı kUrsUye gelerek tayyarelerinden mürekkep ilk dal
§ifalıen de izah eden takrir saJı>bi ile ga gösterilen hedefler böl~·aine 
diler hatiplerin ayni mevzu etratın _ yaklaştığı zaman bit' çok projektör. 
daki mUtaıealan dinlendikten eon.ra Juin yardımiylc AlmAn tayyarele 
saat 17,20 de toplantıya aon veril • rinin yolunu ke!fmeğe ça.l:ışmakts 
ml§Ur. idiler. Şi<ld.etli blr at.ete nı.ğmen 

Alman muhıu-ebc tayyareleri hava 
bata.ryala.nmn mif paı-ajını Y'\l'· 

(Devamı Sa. 2, Sü. 4 de) 

Livil 
Pariste Abe ile müza· 

kereler yaptı 
--0--

~itler italya ile 
uzlaşmak için 
mühlet vermiş 

neme, Z (A.A) - Böyter: 
lııl, IAval'ln Parlste !ıl'. Abetz ile 

u:ıllzakere ettiği aöylenmektedtr. lırlU 
( Devaını 5 inci _,., .. ) 

ÇGrçilin 
Harp 

hakkında 
beyanatı 

Ali Suavi lzerlas• 
de mlaakaşalar 

-<>--

Londraya göre 

Romelin ilk 
defa taarr.uzu 

akim kaldı 

).ihyada mihver kuvvetlerinin SO 
, kilometre kadar geriye çekilmiş 

olma1a.n muhtemekUr 

66 yıl evvel yazılmış ve imzası"" 
basılmış bir mektup 

." 

BerllD. 2 (A.A.) - AJınan orduları 
başkuma.ndanlığı tebllgiııden: 

Şimall Atr1kada kuvveUe tahkim 
edil.m1§ bir mevzle karp Alınan ve 
İtalyan ıutalart tarafından yapılan 
bir taarruz esnasında tngWz kuvvet. 
lerlnden mllrekkep bir grup çenber 
fıçine aımarak imha edilmiştir. İçle.. 
rinde biri tuğgeneral olmak Uzere 
S bin ealr almmıltı:r. 101 tank, 12• 
kamyon. bir çok motörlU tqıt ve çok 
miktarda harp malzemeal 31 maym 
ile ı hR.Zlr,ıın aralllllda elimize geçmi§ 

veya tahrip edllml§tir. 
~rHn, 2 (A.A.) - En 9on alı

n~ reNDi ma.lfımata göre, Libya.
da Tt>bruğun cenubunda yapılmak
t• olan bllytik t&.~ meydan muha
rebesinde eon Uç gUııı içinde 46? 

( Devamt Sa. !,, Bü. 6 da) 

Almanya 
Hiç bir memleketin 'imdiye kadar 
maraz kalmadığı bir imtihana tabi 

tutulacaktır 

Londro, 2 (o. o.J - lngiliz batve

kili mister Çarcil bu sabah avam kama 
rasında harb harekôtı hakkında bir nu 
tuk söylemiş, libyada Romelln taarrvx 
planlarının akim bırakıldığını, 31 ma
yısta lngiliı: hava kuvvetlerinin mihve

re karşı taarruza geçtiğini, bu hücum· 
ların her gece tekrar olunduğunu, AJ. 
manların der.izden r.ısker çıkarma t•· 
ıebbüsünde bulundukların, fakat ha· 
reketin tard edildiğini izah etmiı ve de 

miıtir ki: 
"Mihvercilerin Blrhakeme karıı yap 

tıkları taarruz muharit- Fransız kuvve' 
leri tarofındon püskürtüfmüıtür. Hava 

kuvvetlerimiz dii1manı hiç rahat bırak-1 
(Devamı Sa. S, Bü. 6 do) 

Süleyman Paşa diyor ki: "Süavinin kalemini 
(gayr) İn menfaati için esir etmiş olduğunu 

haber verdiğime taaccüb eylediniz mi?,, 
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li Suavi üzuinde müna aşcııar Fevkalade kazanç- ç6~!!.=,.~~!~!,.d•) 
;!~ı·~~:.~~~::~~:1~~=:~;~~:~:;~:, ~~: 1 ar dan ah nacak vergi ~::::~a~:.::!::;.~:=;;;;~~:~ 'J yıl 20 mayısta, ölümünün yıl dö/ matbuatında Ali Suaviye dair, her ne

numünde Ali Suavi üzerinde bazı neş- dense pek az yazı yazılmı}tır. Halbuki 

riyat yapılması ve bu ne•riyatta Ali Suavi (Yeni Osmanlıl1.1r Cemiyeti)nin 
• 

Stıaviden yana sözler bulunmosı70-80 mühim bir rüknü idi. Londrada ne}ret

tiği (Muhbir gazetesi) .JU cemiyetin bir 

organı idi. Sonraları c.:miyetten ayrıl

mıf ve Avrupadaki refiklerile bozuş

muJtur. Bunda bütün kabahat Ali Sua-

kin buna {millet çok yo.Şa!), {vatan çok K roı iesz" Partl· ,,..alı .. ko dar geriye cekilmiJ olması muhtemeı-
yo}aıı zemzemelerini dahi terdif eyle- anun p J .l j -
yen oskerlerdenim; şu halde ben dahi , d b • • • k - r.lir. Muharebe bltmlı değildir. Mihver 

yıl ....... etki münakaşaları tazelemiş ol

du. 
tensik~tı .. isti.y~nlerdenim. m l s yon un a l tırıl m e uz ere layyareleri büyüle faaliyette bulunmuş. 

Alı Suavrnır. varakasını redde gelin- Jardır. 266 tankı tahrip edilmi_ştir. 

Memleket münevverleri arasında 

Ali Suavinin lahsiyefni tahlil ve ten· 

ce: Ankara, 2 (Vakt muhabirinden)- mektedlr, ıtı.ırable §Üınul mesele.at. tt.. Çörcil, bundan sonra Kolonyaya 
Ben gerek siz:den, ve gerek istikbal- FevkalA.de kazançlardan alma.ca.k ver zerinde ~ mtı:ııakaşalar olduğu kar~ı yapılan hava taarruzunu anla! 

den daha başka şeyler düşünmekteyim giler haklandakl kanun projesi. Uze. haber verilmektedir. Bu suretle pr0-
kid eden sözler günün mevzularından vinin değildir. Bu ayrıhktc siyasi fikir 

biri olduğu gibi gazete ve mecmualar arkadaJlcmnın do kusurları olmu}tur. 

da bunun yankılorı okunuyor. Bütün mesuliyeti Suaviye yüklemek 

_. mı_ş, bu harbde bu kadar maharet ve nıülôhaza ediyorum ki Ali Süavi kimdir? rinde tetkikler yapmakta olan parti jedeki muhtemel ınahzurlıı.r Mgan 

Mütefekkir ve muharrir arkadojı- doğru olmaz. 

ız Yunus Kôzım Köni'nin Yeni Adam· Suavi, Avrupada iken ve döndük· 

da çıkan son yazısı do bunların en dik ten sonra lstanbulda neJrolunan baz:ı 
kate lôyik olanlarından biri... Ancak gazetelerde Suavi aleyhinde bazı ya 

biz Suavinin ~ahsiyeti hakkında verıle· zılar neıredenler vardır. Moralı şeyh 
çek son hüküm için daha zaman gel· Necip efendinin hafidi ve Sami paşa 
memiş olduğuna inanmoktayız: Henüz zade Suphi paşanın büyük mahdum" 

bv devrin ve bu şahsiyetlerin hayatını ve Yeni Osmanlılar Cemiyetinin ilk &
aydınlatacak olan vesikalari tomamile zolarından Ayetullah 'ey, Kemal pa· 
gfirmüş ve gördüklerimizi tamamiyle ~a zade Said bey, Karagöz gazetesi 

inceleyip kuvvet ve sıhhat derecelerini müessisi Fuad bey, Ebüz:z:iya Tevfik 
anlamış bulunmayoruz. bey ve Ahmed Midhat efendi ilk tı0 • 

işte, meselô, bugün okuyucularımı· tırıma gelenlerdendir. 

Ve ne haldedir? tali komisyonu faaliyetini bitirmek hadde l.ndlrilmlş olacaktır, Proje on 
Bu, zeki, fotin, ô/im bir adam olup, Uzeredlr. Projede görtl.len ma.lıZurlıır g\lne kadar meclis umumi heyetine 

on, onbe.Ş seneden beri vatanından geniş bir tetkike tA.bi tutulmakta \'C sevkedilecektir. 
mehcurdur. Bu güne kadar vatanına ov Adil bir şekle sokuı.mag-a. gayret edil. 
det edemedi; koymadılar. Koymadıkla-
rının sebebini de bilemem; fakat koy
madıklarını bilirim. 

Ali Süavi zengin bir adam değildi; 
zira, fakri hasebiyle ötede beride bir 
hayli döndü, dolaştı. lstanbul kendi dü· ' 
hulü için kapılarını kapadığı gibi, taay
yüıü ic;in dah' kesesinin ağzını büzdü. 
Eminim ki yedi sekiz senedenberi Süa
viye lsfanbuldan beş para gönderildiği 
yoktur; halbuki herifcik Paris gibi biri 
yerde familya sahibidir. Ne yer? Ne i
çer? Yemezlerden, ic;mezlerden değildir 
ya? .. Böyle bir adam kalemini (gayr)in 
menfaati ic;ir. esir' ederse tayibden kur-

150 milyonluk 
tasarruf bonosu 

Ankara, 2 (Vakıt muhabfrinden) - 150 milyon 
liralık tasarruf bonosu ihracı hakkındaki kanun proje. 
si maliye encümeninde kabul edilmiş, bütçe encümeni 
müzakereye haşlamıştır. 

Binlerin a iDi Kolonya bombardmanı 
tulamazsa da, fakat hic; olmazsa mazur ( Ba:;taraf ı 1 inci sm/(a(la) 
görülür. İçlerinde bomba uçakları da. bulu. ( Baştarafı 1 inci sayfada) 

ı:esaretle idare olunmuş bir hava taoı 

rvzu yapılmamış olduğunu dün geçe 

de 1036 uçağın Avruayı 'Ziyaret etti

ğini, Essen bölgesinde genİJ tahribe, 

yapıldığını söylemiş ve sözlerini ~öylr: 

bitirmiştir: 

"Bu iki bii)'Gk gece bombardıma!l 

akını, Almanyaya lngiliz havQ taarru 

zunda yeni bir safhanın başlangıcını 

teşkil etmektedir .,. bu taarruzun mik

yası, pek yakında Birleşik Devletler 

hava kuvvetleri bi'Zfm hava kuvvetleri· 

mize katıştığı zaman hissedilir derece 
de artacaktır. fiiliyatta diyebilirim ki 

bu yıl ilerledikçe, bütün Alman jehirlc 

ri, limanları ve harb istihsali merke~le 

ri, deyamlıhk, ıTddet ve genişlik bakı· 
mından hic bir memleketin şimdiye ko 

za sunduğumuz mektup. Bu mektub .\İl Ali Suavi, kırk sere evvel, benim 
med Midhatın 1876 da çıkardığı (it. gençlik zamanlarımda, mümtaz toba. 

tihad) gazetesinin 16 blrinciteşrin sa· kodan ziyade halk arasında meşhurdl.I 
yısında çıkmıştır. Çırağon vakasını yalan yanlış halk an Diyorsunuz ki "Süavi muhb;ri yazar- nan mUteaddit filolar Bru.ges'e hti. 

ken tensikat-i milliyye tarafdariydi de cum ederek dokları bombalamışlar. 
şimdi çıldırdığı veyahud ilmini, fazlını dır. Akın esnasında vultu bulan hava 
kaybettiği için o efkôrı tebdil eyledi." savaşlarında iki Alman avcısı tahrlp 

nun Avrupa kıtasma kar11ı endirekt dar maruz kalmadığı bir imtihana tô 
b ı· hUcum olduğunu söylemiştir. bi tutulacaktır. Ali Suavi Abdiilhamidin tahta gec;- lotır dururdu. Yine uydurmc nevinden 

tiği günlerde Paristen Vakit gazetesi- Sua·ıinin hikôyeleri söylenir, dinlen:r
ne bir mektub yollayor ve gazetenin di. Halk kütlesi kahramanlarının böyle 
19 eylül 1876 tarihli sayısında c;ıkorı yaratır. 

bu mektub meşrutiyet nizamının kurul· Çıroğan vak'asındon evvel, Tüı ~ 

ması beklenen bir sırada me~rutiyetin matbuatında Ali Suovinin lehinde de 
ve Millet Meclisinin aleyhinde konuıu· tek tük yazılar neşrolunmuştur. 

yordu. lttihoddaki yazı da işte beyan- Meşhur Şipka kahramanı, (T arih-i 
name denilen bu mektubun tesirini g;. ôlem) ve (Mebanilin_şi) müellifi Süley

dermek istiyordu. man paşanın (lıtihod) goıetesinde Su 
Mektub (lttihad)a "Suavi efendinin aviyi müdafaa yollu bir yazısı intişur 

beyannamesi hakkında mühim bir va etmiştir. 

raka" başlığı ile konmuş, fakat hiç bir Tarihi bir hatırayı taz:elemek, kılıcını 

imza konulmamıştı. ve kalemini ayni cesaretle kullanan bu 

Bunun meşhur müşir Süleyman pa- Türk kumandanının sayğı ile anmak i· 

•aya aid olduğunu bize öğreten de· cin bu yazıyı aynen veriyorum." 

:; ~rli kitabiyatçılarımızdarı Ahmed Pfam Süleyman paşanın bu yozısındcı, 

• Tanyeli'dir. Suavinin· lehinde olan cümleler varı 

Ahmed Hamdi Tanyeli Suavi üzeri- onu akıllı, faziletli tanıyor. "Z-eki, fa. 
,.] bajloyan son neşriyat üzerine ga-, tin, ôlim bir adam biliyor. Ona göre 

temize verdiği bir yazıda mektubun Suavi efkôr-i cedideyi tesise boş!cr.nış 

'~leyman pa~a tarafından yazıldığını olanlardan biridir, lôkin ikmal etmiş 

ldlrmiş, filvakii mektubun ba_şlanğıcı, olanlardan değildir. Kalemini gayrin 
üslübu. Vfl l::elki k~ndi cülus ettirdiği menfaatine esir etmiştir. Bundan daha 

sultan Muradın, tahtına çıkan Abdülha mayubdur, fakat mağdurdur da! .. " 

Yanlışınız var, efendim; Muhbiri yo. edilmiştir. 
dığı zaman, karnını o efkôrı terviç e· Daha sonr.ı. başka bir teşkil Dieppe 
denler doyuruyorlardı. Ya sekiz on se- ve Abbev1lle çevrelcrlne hücum et.-
nedenberi?.. mfştir. 

Süavin1n kendi kalemini gayrin men- Akşam üzeri ba§ka devriye UÇU§. 

faati ic;in esir etmiş olduğunu haber ver !arı yapılm;ştır. 
diğime taaccüb eylediniz mi? Berlln, ~ (A.A.) - Askeri kaynak 

Tensikat-i milllyyeden bu kadar mu- ta.ı:ı öğrenildiğine göre, .AJma.nı sava,i 
tazorrır olan {gayr) kim olabileceğini uçakları dUn İngiltere kıyısı UstUnde 
mi dü.Şünüyor sunuz? keıı:t uçuşları ya.pmrşlardır. Alman 

Etrafınıza güzelce bakınız: O sizin savaş uçakları bu hareketten ayrı o_ 
yanıbaJınızdadır; devlet·İ ôliyye bir la.ra.k dün gece doğu İngilterede 
meırutiyet intizamına girdiği zaman !pswich'e taarruz etmi§lerdir. Alman 
en ziyade mutazarrır olacak kim old:.ı- uça.kla.rmm hepsi U.Slerine dönmUşler· 

ğunu, her ne zaman iki dakıykacık te- dlr. 
emmül etseniz, bulabilirsiniz! Londra, 2 (A.A.) - !ngı11z hava 

Ben Süaviyi tayib etmem; bil'akis, kuvvetleri dün Ayrupa üzerine 6 ha.. 

Biz şimdl düşman naltllye kollı.ı.rma 
taarruz ediyoruz demiştir. ''Levazım 
bakımından ilk mUşkilla.t devresini 
atlattık, düşman bunu §imdi anlama. 
sa da. yakmda anlayacaktır, 

KOLONYADA ÖLENLER 

Nevyork, 2 (A.A.) - Berlindekl 
salAWyetU bitara.t müp.hitierden ge. 
!en hususi haberlere dayanan Nev
york Tayıni8 gazeteai, Kolonya.ya 
karşı yapılan hava taarruzunda ölen.. 
!erin aayısmm takriben 20 bin ve 
yaralnnanların da takriben 54. bin ki. 
,ıye yükselmiş bulunduğu kıınaattn • 
dedir. 
Aynı haberler h;lkm toplu bir hal

de muhaceret etmekte bulunduğunu 
ıla kaydetmektedir. 

tahsin ederim! va akım yapmıolardır. Holandaya ve 
Süavinin zikr olunan beyannomesin- limalt Fraııaada Şerburga taarruz BİR ISPANYOL GAZETEStNlN 

de serd eylediği efkôr batıldır, vahi- edilmiştir. Belçikada bir limanda \'AZISI 

dir. doklara da isabetler kaydedilmiştir Madrlt, 2 (A.A.) _ Kolonya bom. 
Süav; bu efkarın batıl ve vahi oldu- Bir dllşma.n hava teşkili ile karşı. 

bo.rdımanmclan bahseden lndepandan_ 
ğunu ketmetmeyip, belki, ilôn eyledi,· lqllmış ve bUyük bir hava muharebe. ce gazetesi bunun insan hukukuna 
zira sefide siyah, hakka batıl, gündü- si cereyan etmiştir. 

karşı blr cinayet olduğunu söylemek 
ze gece demek mertebesinde hata et- Kaleye do taarruz edilm4ttlr. 

~ te ve lngillz hava kuvvcUed ba.§ko • 
mek, Suavi gibi bir adama mahsus ol- Bu hava akınlarında hiçbir mukn 

mutanlığmı böyle blr olaydan dola:ın 
madığını kadınlar bile takdir ederler. vcme1ıe rastlanmamıştır. 

'd k ı rt t ı ·hı · lebrik eden Çörçilin mesajmm her 
mı e arşı o an se ve acı e mı en SlJLEYMAN PAR, ANIN MEKTUBU Şu halde 5üavi böyle demijse iste- HAVA NEZARETİNİN TEBL1Gt 

S- b m~denl insanda çok slddetll bir net . 
o sırada ferik olan ve ır istan muvaf- meyeceği bir _şeyi demi; olması pesbel- Londra, 2 (A.A.) - Hava nezaretL • 

1 d S 1 Me'zOnen lstobulo avdet irin Yeni lı' b·ır maddedı'r. nin teblt,..·. ret duygusu uyandırdığını kaydey • fokiyetlerinden stanbula önen ü ey " 6• 

''.ln paşaya aid olduğunda şüphe bı- ~";:f,~1~~ ~:::ik~;,vad~:i~~lc~;~~:ı1~~ Kendi menfcıatini, tensikat-i milliy- DünkU paznrtesı gecesi bombardı- ıez:~k~:~te, bu kabll hareketlerin 

'.. namı.Ştır. 

Bu itibarla o z:aman mühim görü· 
l.m bu varaka bugün mühim bir vcsik;:ı 

değeri almakta o!duğundan Ahmed 

Hamdi Tonyeline te~ekkür ederek onu 

hasebiyle önüme gelene haberler sor- yenin vaz'edilmemesinde arayan ta- man servi.sine mensup I()(){) tayyare_ ı,.lüşmanda ancak bir aksUJa.mel doğur 
rafa nasihat ederim ki, istihsal·i matla- lik, biT teşkil garbi Almanyaya kar. 

maya başladım; bir hayli haberler al- ba vusul için bulduğu yot, çıkmaz bir l}I taaruz hareketlerine devam etmip. maktan IJa;şka bir §CYc yaramryaca . 
dım; fakat lstanbula müteveccihen hare- "' ğını ve dUşınanm ~imdiye kadar insan 

yoldur! Millet-i osmaniyye meyanında tir. Essen de dahil olmak üzere Ruhr 
ket etmekte bulunan vapur müsaade Süavi ol ferid-i asr değildir ki, onun harp endüstrileri ba~lıca hedenel'! hukukıma saygı göstermi§ bulundu • 
vermediğinden, elime son posta ile fa. böyle bir beyannamesi efkôr-i c•dide-i teşkil etmiştir. 35 tayyaremiz dönme. f:tınu yazmaktadır, 
tanbuldan gelmiş olan lıtihad, istikbal, milfiyyeyi tahvil edebilsin! nııattr. Lo ı 2 

okuyucularımıza arzedeceğiz:. Vakıf, Basiret ve sair gaıetelerden bir ~ ııc rn, ( ı\ . .\.) - Britnno-
• 4 * k k t t .J 1 M 1 b r Va k ı a, Süavi, efk8r-i cedideyi vo.n:rı hav~ muhab!ri yazıyor: Ko-

uca §ev u u~tur,..u ar. a u muı tesise ba•ıamı~ oıanıardandır. ı.akın Alman mis~ le · es 1 1 Bay Ahmed Hamdi diyor ki: moğribiyye gibi bunları kucaklayıp ke- " ~ 1 •ınva ın.vı akmmda, general Rom-
" Ali Suavi, devrinde 'fazılannd<.ın mal·i iştiha ile okumaya başladım. Mü· ikmal etmiş olanlardan deği:dir. ( Baştarafı ı inci sayfadrt) melin Libyada şimrlikl taarruzda 

tarekeye, Musalehaya{l) dair bir c;ok Aralıkta bir kere, Süavinin yü;ı: yirmi ma.ı:.a muva.ffA'• ol .. ,.,.,k bombal~ .... - kufüınılr~;-ı ordudan dı:ıha kı:ı.labahk 
ziyade şahsiyle, ıahsiyetile _şöhret al- t 'l'f h'b. b' d "'' ~ ..... "' ...., bir o rl k 'I ı h havadisi ter geçtim. Zira bunlara daır parça e ı sa ı ı ır a am olduğu nı İp'!'viç şehrine ve limanına at- r u U ı am mış ve ava taar. 
mış, enerjisi çok kuvvetli bir adamdır. 
Zamanında yaşamış, .:>nunla bir koç 

defa görü,mÜj, ve onu dinlemi~ kim· 

selerden duyduğuma göre vaızlan, hi 

zaten Yenipazarda dahi bir çok malU· dermiyan edilir. mrşlardır. ruzu bu ka!ab3lık ordu ile bllvası-
mat almakta idim. Gözüme Ali Süavi e· lôkin, ôlim olmakla keıir·Ül·ôıar bir H..'il'bin başia.ngremdanberi !ps. :a Yeya doğrudan doğr.ıya başa.-
fendinin mektubu iliJti. Baıtan aşağıya müellif olmak dahi olmak lôzım gelmez; viç Londr.tnın yardımcı füınaııı o .. ,lrıı~tır. 
kadar okudum. Sö.zün doğrusunu isler Süavinin validesine yazdığı mektublor lara.k kullantlm:ııkta idi. Bu liman I{doya Uzerinde altı bin pflrıt 
misiniz? Hic b'ır·ıs·ını' beg-"'nmedı"m. dahi bu te'lifatın içinde dohildlr; en b. • ~ 1arı uemu)ttır. Yüzlerce subaydan mtl-

tabeleri c;ok düzgün ve ateJli imij. Bu- '" b"' -k ır ÇO.ıt un uepo , çelik ve siliıh ı ı k 
_ Nı·r·ın mı· dı'yecek~·ını'z?. uyu te'lifi bir cild olarak ele alına- d .. tri f . ı c.l "'P urmay heyeti bu hareketi 

" • en us a.oriıkal:ırı ile bilhassa k na mukabil hukuki ve diğer bazı ma· işte, sebebini söyliyeyim. Bir koç gün bilecek bir kıt'aya varamamı}tır. Ondan ehemmiyet kaz.:ı.nnuştır. ALıluıı en ıl<'ük teferruatına kndar tesbit 
kot-eJeri istisna edilecek olul'$a yazıla- evvel Ali Süavinin Bulgarı"sfan meselesı'- başka efkar·i cedideyi te'sis ve teşkile ~· 1 t t.ni~, 13(1 !,in klı:ıl blitün ha.ztr-

1 •
0

.ı.n e:rce y:ıngrn bombaları ŞE"hrin ı ' J • 
l'lllda bu hararet ve bu hareket pek ne dair yazmı• ofdug-u mektub{21u IHi· ça ı_şan_larım. ız. va_rd.ır(5) ki masalların- ht :.; :ırı yapmışıar ve bomba uçakla . 

., d b 1 f k h mıı elif mahallerinde büyiik v. ,111 60 1 d h 1 d 
90-rülmez. Kendine mahsus bir uslübil had gaz:etesi derceyledi. Bunu istikbal an 1 e 1 r-ı urrıyet dersi alınt1bile- ı k !'; rn :ır ava a anm an arka. 

' cek olan • b" k-ı··bh d ld gm ar çr a.nl.n4~trr. H ke:o.ı'miyen d.ql.,..,.IRI' halı·nde '-- 1 
yoktur. Düzgün yazıları olduğu gibi dahi ehemmiyetini bittakdir mecmua- asarı ır u u ane o urur. Bütün tayyarelerimiz o·• ı.m-

sınd~ bulunmak üzere, nakletti. Bu mü- Halbuki tensikat·i milliyyeyi men'et- a·· ti 1 üslerine Zıi:ı arnı zamanda iki uçu~ tıaha _ 
düşük yazıları da vardır. meye "alı~anlar ecı"zım ı' m" • ·· ·r L" onm ş erCUr. sıııch n kallcmak suretiyle havalan-

nasebetle Ali Süavinin fazlından kema- " ~ ' • uşarunı eynı- !!!!!!!!~~!!!!!~~~~!!!~-=mııı~ 
Suavinin hakiki hüviyetini didingen !inden, diroyetinden, fetanetind~ıı bah- m.i ~le. alrp da, Süavin!n .~eya~namesi rünen Ali Suavinin sözlerini hükü~:~ nııi~~~~~t· " ı 

mh:aanda, siyasi ihtirasında ve müte· solunarak mcdh ve sitayiş göklere çıka- gıbı bırer beyannameyı cumlesıne yaz- d- _ . . • ·, - (A.A.) - Ga:ı;etc•c- ı 
·hafdöm fikirlerinde aramalıdır. rıldı. iŞmdi, tensikat-i milliyye hakkın- dırıp ilôn etse!er, gene boıtur! uşurm~k. ve ken~ı. davasını muz:cıffer 1 rm esas nıe~z~unu ve İngiliz hat. 1 

iyi teıkilôtçı, toplayıcı, cüretkôr bir da yazıdığı mahud beyannamesi(3) ü- ~ hold~, zıkr.olunan erbob-i ~alem, kılmak ıçın de ıhtıyar etmiş olabili; kıum csı:1s ~o::-Uşme mı::r~uun~. her j 
z:erine cinnetinden cehlinden bahsedi- kendı te.Şkıl etmıi oldukları efkar-i u- Bunlar daha geniş tahlif ve tedkik bek h:ıngl btr h3V2. kuvvetır.ın bir tek 

adam olduğu ölümünün Jeklile sabittir. ' · J d ' il • • 
, yorsunuz. mumıyye müvocehesinde mes'ül kalır- leyen mevzulardır. Biz bugün oku u- '~ e.ı. .~cri'ı.~ y:?.ptıgr en muazzam 

Daha ewel lstanbulda çıkardığı (Muh O ü 1 k 11 1 Al' 5 .. . far. 
1 

Y t .. va hucumu olan Kobnyave hU-
bfr1 gazetesinde Giridliler için iane - .. ' g n evve ~dı ~~on 1 uavı Vaktiyle Avrupada efkfü-i cedideyle ~~ arımızQ paıcının mektuburıu verec3. eıım te~kiletmektc:dir. • • ! 

uc; güun ~~nra mlı .ç1'. ırf~· 
1 1 

Al' 5 .. jefkôr-i atika musademe eyled'ıx.·1 esna· gız. Yarın da AH SuaviyT tezyif ic;iıı Sal3.hlyetli Londra mahfı'lJer1· ı toplaması ve bunu bizzat Giride götü- c gun evve a ım, azı o an ı U· ~ -
1 

• ~ · 
rüp da~ıtması ba~anlmış bir İJ, memle avi üç gün sonra ilmini unuttu, faz:lını da böyle kuvvet.i kalem erbabından stanbul gazetesınde neşredilmif olup b1: ~kın la ~!akalı ol~mk bilhaı:sa I 
kette bir gazeteciye ilk defo nasib ol· kaybetti mi? ~azılarını ele alarok kendi menfaatle· gene Ahmed Hamdi Tonyelinin verdiği ıkı o.:ly~ belırtrn.ektecLrler: Birke. 

. . . - işte bu sebebe mebnidir ki yazılan rıne muvafık neşriyyota sevkedenler bu iki karikatürü QCI bir hatıra olarak k re bu hücum esııasmd:ı 'kaydedilen 1 
muş bır muvaffokıyettır. Halkc;ılıgı da 1 . h. b .... b • d" lunmuştur lôkin o yolda bir faydaya 1 d -· na hayrph.nn yllzdesi <'Ok memnuni 1 . -· . . • . . ~ey erın ıc; ırısını egenme ım. I • e ecegız. • . . . _ • -
söz ıle degıl, bu fiıllcrı ı!e sabıttır. 1 V k b k b' d y 1 destres olamadılar. yet verıcidır. Diger taraftan tn. 

a ıa, en as er ır a omım. azı e· "Ji ı k t1 · b ' ! 
Meşrutiyetin ilônından beri Türk k d . b'fmesen mayub 0 _ ı ger zamanımızın bu kısım menfa- {TJ 0 "hl d ~· z .ıava uvv~ el'i, u akmla, 

yazmayı~~ _e eyı _1 
• _ • otperestleri istihsal-i motlaba yol bu:- tart .. er e Sırplarla t;ıkon mu tef:kil.'.itrnm muntazamlıifmı ve u-

lamam; lakın oyle mubohasat·ı muhıın- k . t 1 b d b k b' 1 harebede Su/eyman pa~a Rusyalı snl1crı'nclek· cilr'etk" 1 • ·· t 1 
d d k k . . Al' 5 .. . · ma ıs eyor arsa un an aş a ır yo h " · .ı ar ı~ı gos er . 

1 
:-;;-j'=-z;l;;r-J me e ~a a•a,ma "'" • ua" g•· ı b f 1 1 meş ur ceneral ç; r n 0 ye fi mağ- rr.i~tir ı 

~(/(./~(/ bi bir adamın aklını cinnet ve fazlını usun ar · IOb etmiş, ilk defa A ı e k s i n '
0 

/\ • • , 1 
~ . . cehaletle tefsir ederek hak kazanmak Onu dahi öyle her rastgelen bile· girmiştir ç . merıka radyosu, Kolonya Uzf'- ı 

'AZAN::l1-CE.MIL PEKYAUŞı olundaki meharet-i kalemiyyeyi tahsin meyeceğinden ve bulam<ıyacağından (2) 8~ lo I . .VAKrr r:.ne vapıl~n.bıı akmm, Almanyn 
* Sokra tın bilyükHlğ'U hak.sız ka. ,:yleyecek sadedillerden de değilim. 1 erbabını bulup ondan sorsunlar. Paristen J 7 '1-u=:~n1g~~~d ;n karı;ına n.uh.~r;b~~ının. b:ı..~lımgrcınx t~kil 

nuna ıta.a;t etmesinde imiş. Hakir ka_ A a so'·zu"me bakıp da 'Zannetme-! Yoksa, Süavinin beyannamesi gibi b' kt ı.. 9 .. 'd' .a yazı m.ş et gıııı ~oylemıştir. Kolonya ak•. 
. m , , 'ı ır me UJ;)Un tercumesı rr kı Bulgarlar t:'T'!l verıl n b · · t · li h 

nuna itaat etmeyip kendi kendine le. y·n·z ki Ali Süavinin mohud beyanno- beyannameler, yazanı da yazdıranı do leh. 1 ı..· • • • •• e U ısıı.m, ngı z av,1 
. ı ı • . • .. ' ıne açı an ı.1ır ıaneye ıştırôk etme- lı.n V"tlerhe Am rk h ku 

matta bulunanlar tam mMasıyle se. mesinde serdeylediği efkarı tahsin e-ı efkar-ı umumıyye muvacehesinde tak· mi v T" ki d Ik .. . ı . -. . • e an ava v-
tll d m k ol.r.aaz mı? denlerdeniml blhden başka hiç bir fayda hasıl et- sin~ he u~. ere .""~ş";,~~Sı .. gost;rılmc-1 ı:erlrrı ~e. ıln.ve ol~nunc~ hava. mü-

* "İyi 11 !Qb ile yazılmış §eyler ah. B'I' k" ı mez. d oş gkormbemdıi,ı. ı ~avı, uu .m..:ı- c:ırlelesının alacagı gen.şlik hak. 

Avam kamarası, her halde, hava 

moreşalı Harrise, bomba servisi subay 

erbaJ ve erlerine ve tamir servisleri 

müstahdemlerine baıcrdıkları işten ve 
elde edilen neticelerden dolayı teb•ik 

lerini bildirmek istiyec..:ktir. Bu cesaret 
verici hadiselerden dolayı, hava nazı 

rına, havacılık genel kurmayı şefine ve 
hava nazırlığı teıkilôtına 

0

da teıekküı 
etmek gerektir. 

Libya harbi 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

t~liz tankr ta.brip edilmiş ve di
ğer bir çok İngiliz tankı da muha
ı-ehe drşı bırakılmıştır. 

Bu şiddetli muharebelerde Al
mM. zrrhh kuvwtlerl de kayıplara 
uğramıştır. Fa.kat salillri.yetli Al -
man kaynaıldıarr bu ka.yıpla.rın Al
m.ruı.lara verdirildiği iddia edilen 
k~YIP ra.kam.la.rmın onda birin.den 
d~ha azdır. 

LondJ'a, 2 (A.A.) - Röyter: 
60 ~ttcn fazla bir ır.amandan

bfll"i Rommelin tankları lngilir. 
sl'\flarihda açihı.n ~dik)en.~en ge
çerek b:ıtıya doğru dönımek için 
uğraş-tyorlıı.rdı. llk s:ı::ı.tlerd.,. tank 
v,. D'.l!\lzl'me araba.lan cnkıız!.le do
lan muharebe meydanının büyük 
bi'l' kısmı İngilizler ta.raflııöan iş
gıl. edilmiştir. Rom.melin kendini 
toplayıp gelecek günler zarfında 
yı.rüden muharebe verip verentlye 
ctği suali sorulmaktadır. Bu sur.
Hu cevabını türlü moıieldc 1nglliz 
tnyyarelerile t.anklarr ve 1ngilız 
tflpçı.ısu verecektir. 

tngfüzler, bu vasıtaları gedikle
r; tıka.ma~c • e Rommclin zırhlı a
layla:rmı malze.-ne kollnmım ya.kı
mnda tekrar toplanmaktan menet 
meık icin kullamyorlr.r. 

)fayda değer ati için \•ait dolu 
bir hadise vardrr 1d, o nu Alman
la.rm çölde yaptıkları b r t.aarrıı • 
zun ilk defa oi:ırak b'4ilangıçrııda. 
aldın kalınrş olr.ı.:ıı":rdrr. 

1 ı a ıs. 1 ama me tu un a Bulgarıstan mesele· k·r '':ı ı..ır f'ki ;;. k .. r·cı· 
la.ta intikal eder,, lisan .ıuı.leleşmek , Ben efkôr i cedide erbabındanım Anladınız mi, efendim· 5üavi zikr •· . . .. .. .. / k d ''" •· 1 r vcırm~c e u ı ı:· 

, - • 1 .ının ıc yuzunu an atma ta ır M r.tirçil Kol bil F 
mecburiyet nd!! kalsa da iyi §eyler pa nasıl ki .... (4) efendi kalemine dayanmış olunan beyannameyi ne suret ve key-, (3) · Süle man 

0 
anın <Be· J , • •· , • onya cumunıın mu uzuli' den se~m l 

ytdar olur: Eski Yunan mUelliflerinin olan efkôr·i cedide erbabından ise ı fiyette yazmıştır? ded' •. Al: 5Y.. . ~ şb h 
1
/anname "\iaffııkıyetıl'!den sonra hava ma.I"e· ~ J;. .. ~- e!: 

' ıgı ı uavının a sett :,ıımiz mot- ı-1aı1 Ha.rris" g" d d'ö-i t b ·k Ren ı "' d 
ki gibi. ben dahi kılıcına dayanmıJ bir efkôr-i Bunu anladınızsa mul:ıakematınızı bu mektubudur VAKrr ·. : - .. e on _er. ı., ~ .rı lI'e g. r • .,yun on dem urmuş: Sl. 

• Voıter temenni ediyor: ''Alman_ cedide erbabıyım Usu!-i istibdadın bi· ı ona göre yürütünli:z; ıira efkar-i umu- , 41 ~ t d. b d" •~' k SaJında 5rıyle dcmışti: !ngıhz boru- gar.I suhh'.1.'y11 bal ? · . . . . .. ı vaze e e ura31 ort rtOKTa o ha hava kuvveti rın·n gı·tt•k Atl"'b ile k ı dr. • t tulm ıann nklı Q"\a çok, koruıonl.an daha na yi •evketimiz:i neden dolayı örsele- mıyye sızın dahı kalıptan dokme, mu· nula ak b 1.. k f .. ~ d e ı ı Çe ar. WL 
1 ur av,ı: ıı uş 

• ~ , .. • • • • r oş oıra ı mr~.ır; a~agı a ya·ı t~n kudret.in bir bil h t '·' 
a_z olsun .. ş:ıl'r yalnız konson mescıe. miş olduğunu takdir edenlerdenim. Se- sanna mucodefatınızı tahsın etme ıtı· zılan bazı vasıflara öre buradaki -:ıd rl . e , r an . eıı~l .e-: ay'a balı: 
si.nıb halı.lrcta: ll'l'ed'er.111"1 Fra"!l'IZc lômet-i ôtiyemizi te'min için tensikat·i ı.adındoyım. ('Ar'dh tJ 1 kt g VAKiT en bır akın aynr :ı:am<.1ncla bırbı.rı Şrm' bı1şmdan «:ıkarmı~ dQd.i 

' 1 n, a o aca ır. ı-:rdma Alrr. :ti 1 . . h 1 l ya~• pQba Voayell bol blr milliyyeyi vaz ve te'sise ne kadar muh· Süleyman pa~a bu tefsir ve tevil Y" (SJ Ahmed M.dhat f d' . L 1 
1 

' .an şe' r -=~ ının aşımı lfC\ k·ı kllhüli.ı ı: 
1 1 .. d d 'ı ' e en '"'" l'iaı- ge ecekleri de "'mcıı·deıı "ek ~y· B"• ı" l<u- teıı o·,., ıı ... ~ iJ ı · ısa.n ° masm .. an ır a. taç olduğumuzu görenlerdenim. Asker lunu o tarihte meşrutiyet aleyhinde gö do/unduğuna lıülcmolunabilir. VAKiT ,,.6!Jt ............ ırte:..ııı·r·'.· ~ •· 1 v., u .,t· e ı.r.ı~ı..'1 a" 

"" ~A .. ..., ';J. ilCYd<iya bal'' 
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~jj~~ 
Modern hır politika K tll 

mevzuu a 
~· t~rbiy.,; bir bakımdan bir 1a•aJa 
~ 11tdır. Şüphesiz bunun ihtisasa U 
~ eden kısmından mütehassıslar 

ecekler. Nasıl koımah ha . 
~e hareket etmeli, kollar; n:g; Sultanahmedde Dimariyedf', ' Zati Oget ve birinci ağırceza. mah 
~ ırmalı: f"!bolü uzun otlamaya ,::. hırsızlık maksadile girdiği e\'de kemesi katibi Cevdetten müt.eşek 
~;""·" mı, etmemeli mi? Gençler polis Hasan Basrıyi gırtlağını hı il hükmü ınfaz heyeti tevkifha 

aıan sporlar mı yapmal k kl k . IGlle mi kaldırm 
1 

? 
8 1 

'· yo sa ça a esmek uretıle öldilren ~-a neye gitmişlerdir 
lt . a ı. un ardan elbet- t'I Sa" - • .. • bız deiil, mütehass slarr b h d 1 ~ ım oglu .Nazım, dun sabn• ldam hükmünü bır çingene in• 
~ b' a se f!· h k .....:· ız~ bu iıler ıçın bir reçete a a~~ı saat 2,30 da asılmıştır. 1 faz etmiş ve hemen can veren 

F ~klerdır. . Agırccza mahkemesin n idam mahkmn bu suretle cına..,.tinin 
..__ aAat beden terbıyesı · h ·· k .. • ·· ~ ~ ~ .,-.,. bütü b' . aynı zaman- u ·mu geçen gun ycwuıgımız veç cezasını bulmuştur Saat 11,5 a 
~. kC:ak;~Y:ıı~7gtıi~i ~7ryamtiyle,ledfi~- hile• 20 mayl8 1942 de Bil} ük Mil kadar cesedi tetJbi~ ohl~ 
... ese ır let M r . d ...-. • 
t' -...ıe amk ihtisas iJi olmalıt • • ec .sın e ta::ouwı. olunmU!J ve Annesi katil oğhmu reddettijin-
.:~ bir !"illet hayatını daha yü~~ bir k~ç gün evvel de reemi 6ue• den OOJOOi .Beleiye} e teaJi1n °""'3 
tlt hbır zavıyeden seyretmek, bir mil- tede ınti~ar etmiştir. Tasdj.k ka- rak defnedilmifftir 
-.. ayatı haktıında hüküm vermek iJi- rarı evve1ki EYiln öğleden sonra ad OOYMl!J't'JDA.Ki YAF'PA 

°ttt ta_ bakımdan beden terbiyesi dev- liye vek:\letindcn mliddc-iumumi Katilin ~una asrlan ydta 
"'~ın bir politika meselesidir; ~e po- liğe tebliğ oluııımuştur. Buaun da şunlar yaalı idi: 
lıir a bakım111dan mütaleo edilecek ü~rine keyfi~·et tevkifhane mü.. "7 şubat 1937 tarihiıadolw-z "°' mevzudur. Modern devletlerde ıtürlüğüne ve zabıtaya bildirilerek hık kudiyle Ha6an Basriııiin evi"', 
Lı iti politikanın ihmal etmiyeceği hükrn.. h . . ~~aha olmuıtur. Türkiyede beden • un emen ıcrası iç•n icap e ne-girerek öldilren ve birhtci alır 
_ .. ıgryesi bir kül halinde kültür dôvô· den hazırlıklara başlanmıştır. ! ceza mahkemesince idamına b.· 
~bir _parçası telôkki edilmektedir. Gece yarısından sonra saat 2 rar verilen Edimekapıda T<ımtWc 
~ böyle olduğunu beden terbi- de müddeiumumi muavinlerinden sokağında OOıran 318 doğumlu 
~.umum müdürlüğünün rr.aarif ve- B, Cevad Özyay. Ağırceza mahke Saim oğfo Nazmı, hakkmdald ka 
L... 1 kadrosuna i!haı<ından anlıya- mes· aza d s 1 ~. Memleketin bütün terbiye faali- • 1 sın an ~ a im Başol, t~ .. • rar kesbi katiyet etmiş ve Meclis 
~rinden mes'ul olan Maarif Vekô • kıfh~ne miidürü Hüsnü Konukc;u çe de tastik edi1mig olduğundan 

"''" ruh terbiyesi yanında beden tevkıfhane b~ hekimi İbrahim ölüm eezasma çar.pdmlftır.'' 
~y.,sini kadrosu dııında görmesi 
~idik olurdu. 
~""'a bedeni biribirinden ayırmak 

'kün olmadığı gibi, bunların teroi:::i de biriblrinden uzak feyler fek
'- tasavvur etmek hatalı olur. Be
~terbiyesi Türkiye için sosyal ma
...-:-·. bi! problemdir. Bunu biz, her
:"""Oı bır spor meraklıhğından, me
~ıların bir oraya gelip te$kil ettil<

birliklerden çok farklı bir mües
addediyoruz. 

Spo, meraklılarının yapacakları ha
..._ belki milletin spor kabiliyetini 
,,...,...akta yardıma olur. Fakat dev

g6re spor davası birkaç düzüne 
, birkaç kahraman futbolcu ye

elı, bunlan propaganda maba
.. beynelmneı sahalarda teıhlr et

..__. değildir. Şüphesiz propaganda ba
·""""'dan emsalsiz bir hizmeli 'Wal'dw. 

ldzmeti propagandc ~esseseieri vü 
getirecekleri te.UküU., YCllltCllİle 
ederler. Hatta bunu lhtl.....,. bir 
hazırlamak do lazımdw. 

'fcatnız bir milletin spor faaliyeti yal
be.,nelmilel bir hayatta propaganda 

akiyeti ile hülôsa edilemez. 
Onun temeli bir milletin geniı halk 

arasına yayılarak beden cevik
mukavemeti artırmak, karakteri 
endirmek değildir. 

lunkmn bir millet orasına t•llôt 
e sokmak, geniı halk kitlelerini 

lllzam altına alarak nizamlı bir ıekil
""-ceviklettlrmek beden mukavemetini 
,,ırmak kolay bir ~ey değildir. 
' Hatta zannedildiğinden daha güç

dtyeceğiz. 
lialk kitlelerinin muayyen yaşta bu

iL. . ferdlerini nizamlı bil surette be
:oııııı terbiyesi faaliyetine İJtirak ettirmeİl 

)Qndan bir bütçe, bir yandan bir ih
lıadrosu, bir yandan da memleh
~ sosyal faaliyetleri orasındaki 

meselesidir. 
L. ~· genlt kitleleri arasına sokan 
_,,.._ bu vazifeleri baıarmak mecburi
~edir. I~ vazifeleri başarmak için 

ve1c61etf nisbeten diOer vekalet· 
llCIZaran daha müsaid ıarttara sa
bulunmaktadır. Bilhassa köylerdeki 

~.icln k&y enstitüleri iyi hir depo va
-~nl g6rebffir. fakat halk arasında 

yaymak, muvaffakiyetinl devıir

Beyazıtta blii iştial 
Eski filmler tutuştu,beş kişi yaralana

rak hastahaneye kaldırlldı 
DtlD ötleden aonra, saat 16,30 da yangın çıkmlf, ifÇlllır ve halk -bG7Uk 

Beyazıtta, Yenlçenler caddeaiııde bir bir korkuya dQ,erek etrafa nc.m• 
lfti&ll mUte&klb yangın çıkDUf, UçU !ardır. 

ağır oımak üzen beı klfı yaralanmıı İ§tial aıra.amda, ~tbauede bulu.. 
br. nan l§çllerden HUeeylD, Nejat, Al • 

İftlal YeniQlrilıer caddukııde ..uak bert, Vartana ve Sattet admd& 1ıef 
z.adelere alt olllll ve Ollll&D adında ldtl muhtelif ~ yaralanm~ 
blrilt ~ kundura tm&l&U..... lardlr. 
• cılal8lı;) •eden 2/3 numual•dDk Vak& hemm IUalre:Je haber ...._ 
lllaıdllD .,..,...., mit n yetifen ttı~e atefl, fa&1a L 

DOkklnde -..... illJDllerdln bUiel, rayethle meydan vermeden butırmıt 
içülı lill&r&JJ bir k6fede duran bur. tır. 
ıl& film ve akı mika parçalan bulu- Yaralılar imdadı aıbhl ile Cerrah. 
nan vaftıı..a ~ atmspır. ,... butalumellble kaJ4nlmJflardlr. 

S't&ra, ya\l&f y&V&f, kaynatıldlk. Bunlardan Hllaeyin, Vartana n Ne. 
tan llODJ'& lnmduralarda kullanılan bu Jadm yaralan ağırdır. 
ftlm p&rçalarmı tutuıturmU§ ve bir. Vakaya mUddelumum1llk el koy _ 
denbire bUyUk bir gUrUltUyU müt.ea. ınU§, stp.rayı kimin atı'b l§tiale MISe. 
klb çuvallardaki mika ve filmler iftl- biyet verdiği yolunda tahkikata b1ıf. 
al et.mı.tir. Bu euretle de dUkkf.nda 1 lanmııtır. 

Ziya Gun davasında varislerin bazı 
talebleri reddedildi 

Doktor Ziya Günün Univerııi
teye teberrü ettiği serveti ida!'(. 
için şart koftlğu tesisi heyetinin 
tesçiline dair Üniversite tarafın· 
dan aaliye üçüncü hukukta a.çı• 

lan davaya dün de devam olun· 
muştur. 

Varisler, avukatları vasıtasile 
Meserret otelinin eoyaları, Ziya 
GtfnUn emniyet sanığında bulı;• 

- Biliyor musun, dedi, gt:rı.ç 
kızken Peşteye gitme-k için içim. 
de önüne geçilmez bir arza var
clı, eğer evlenmet-eydim muhakkak 
Peştne kaçıırdım .. Sonra pek çok 
bilytik "ehirler gördilm, faka: 

nan paralarile altınlarının ve zail 
eşyalannın vasiyetname hükmü• 
ne dahil olmadığını ileri sünnü.ş
ler4 bu hususta açtıktan davaları 
nın bununla birleştirilmesini iste. 
mişlerdir. 

Neticede mahkeme bu talebi 
reddederek duruşmayı bqka bir 
güne bırakml§tır. 

Yazan: ~ ranl'uva Körmencli 

KculıköyünJe bir 
açıyor 

ıube 

Memnuniyetle haber aldığımıza gö
l'e Emniyet sandığı Kadıköyünde bir 
rube açmaya karar vermtı ve teşeb 
hUsUnU tahakkuk alanına ulll§lınnı~
tır. 

Yeni şube bu ayın önUmUzdekl 6 
ıncı cumartesi gUnü açılacaktır. 

Emniyet s:ındğt ayni gUn 75 yaşına 
girmekte ... e bu 75 inci yıldönUmüne 
ltavuıttuğu gUn ilk evlMını örm k 
rnUrilvvetine ermektedir . 

Emniyet :xutdtğmın bu §Ubesi ~im 
ıl1Uk mUcevher rehini üzerine yapılan 
rouamelecka başka ana sandığın her 
1ürJ-O ifleriyıe me,gul olacnk \'c san. 
chkla Kadıköt'ilnde allkası olanları 

1eta.n\Nla geltp glmıc külfetinden kur 
t:aracak•ır. 

Mücevherat üzerine ~ yapılmasının 
nonraya bıralnlmaaı bu tUrlU işin tah.. 
1Dtıı ve muhafaza bakımlarından bir 
t.akJm b\18118tyetleri OIU§U yüzünden. 
ctir. 

Emniyet undığmm 76 inci yılmı 

ıta, yeni tubeslni de §lmdideıı kut-
)arız. 

Tarihi eaerler aergiıi 
Mimar Sedad Çetintaşın vü• 

cude ~ olduğu tarihi eser 
ler sergieinin 84Jima töreni dUn 
aaat 15 de e&d eserleri konıma 
biıılijlniıı belıedi)'e karrı 

binasm.da açılmDJt.ır. 
Bu aeJVİde, latanbul "·e Bur

sa vili.~ bulunan tarihi 

kıymeti haiz ihaaıamlar, medrese 
reeiıderi tepıir ediJmektedir. 

Manifaturacılar birliği 
kurulacak 

lsts.nbul manifatur&A:llan vili. 
yete mtlBacMt ederek bir birlik 
laamaya karar Wl'd!ilderiai bil· 
diı~dir. Bu suretle mahru• '* biiliii cıtiaia gl>i manifat~ 
l'Mll:ıM'lirliği de vücude gelecek. 
halkm ihtiyaçları nonnal satış fi 
ııtlarile daha kolay temin edilebi 
leclıiltlr. 

Hamamcılara verile
cek odun ve ~ömür 
HMnacdar bel yeye müraca· 

at m.elc. hamamların odun ve 
1.ömlır ~temin edilme
sini 5Memit1eıdir. Şehrimizdek~ 
hamamcıiar,~r sene için 7500 
ton harcamaktadırlar. Vekalet 
ancak 500 ton veftlbi!«eğini, di
ğer ihtiyaç içiıı...-oct.ı ~
eını bildirmiştir. 

Mangalda yamn 
Gebzeli çocuk 

Gebzede oturan Şevket aı1m• 
da birisinin dün 3 y&fllldaki lm:l 
Nazmiye mangalda yanarak, Sif' 
1i çocuk bastahaneeine yatmJıme 
dün de ölmUşttlr. 

Çeviren: Muzaller Acar 
~n bOt8n hayat faaliyetlerinin göz 

~ gecin1mesi lazımdır. Meıelô, b• 
.,. ..Okellefiyetine tabi olan gençle
"'- eolu İl sahibidir. Bunların mükelle

Peşteyi görmedim.. Bugünkü Bu
dape~te her balde e8kl!llinden çok 
rarkh olmsh. -83-

ni ifa edecekleri saatleri ton
~ etm•k bile baılı oaıına bir iktisat 
~dir. 

lunlann kökünden hali icab eder. 
,, top yekOn hallettikten sonra be 
"" terbiyesinin halk arasına girdiğine 
"'lıllledebillriz. 

Torldye devletinin milli sporundan 
~ de onv halk kitleleri arasına sok 
'b.r. llıim spor politikamız budur. 

SADRI ERTEM 

a.t'.ae Jallanna el kondu 
Fabrikalann \ · • yacl. rn1 

"trga,mak 117.ere Rafina yağtnll 
'11t.yet.çe el konmuştur, 

26 yıl evveikı Yakıt 1 
~-

3 Ha.ziran 91S 

Teriik Rüıtü Beyin 
iatifaıı 

t ~ müdüriyeti umumiyeal mU
~ umumlal Doktor Tevfik Rllf. 
~ dOn tatJfa etmlıUr. Ha.ber a. 
......_ _ 1Gnı Tevftk Rllfttl Bey ba.. 
~ tol&7' tı~ ıtcarıetlJ.le tfUla1 

Ilık hır !lkfam rilzgirı tar:ıçayt 
yalayarak g~ti ikl!ıinln de ~il· 
zUnU bu~ ı;ibi okşadı. Hint ok. 
yanuımnun akşam riizgin. 

Kadar dalgın dslgın: 
- Jo~-~. dedı her bıılde Peşt~ 

c:ok deği~. muh!lkkak fa&'ası'e 
lnki11sf etmiştir. 

o 
K!lc1ar yazı makinesine geçırdi

ğı antetlı kağıda yavaş yavaş ya
zıyordu. Bu kAğıdm bs.şlığmda: 
'lıf'ı.mar Abley, AleUi, Kadar, 
Hnton ve Skot .. ,. firması ve h~
men altında kırmızı ile çizili· 
'•MUatemlekeLer şubeei, Part - E
liabe.t,, ibaresi vardı. Mektup 
ş11nlan ıhtlva ediyordu:. 

··Aziz dotttum Kel emen .. 
Mektubun fevka1lde hoşuma git .. 

u. Hic; şUpheeiz başt:ı serı t.>lmak 
üıere mektubu imzalaysn bütün 
arkadaşları tanıyor \e çok iyi ha
t•rltyorum.. Uzun zamandanberi 
bırtirin:izl görmedik değil mi" 
~te bu sebeple bu kadar kıııa bır 
mektupta kendimden \1ZUll usun 
bahsetmeli ~ buluyorum. 
Buna mublıil ~ Peete
lO l'CI ..... 9't~' 'mfl .te* ~ 

•.ctU olduğ-ıou ssna şimdiden söy
ı:yebilirim, çiln.kU bu kış Londra
·la yapılacak bir i<Jim var ve bu 
ırada A vrup:ıy:ı ds bir seyahat 
,\'!!lme.k lstivoruz.. Siı.lcrl yakm
•hn gönnel< timidllc !!"lamlnnm· 
\rı·ııworum 

Antu\on Kadar •• ,, 
M°l"ktu?u okuyan fadam K&-

- F eki ya Peşteye gJtme7.!\:k 
'J znrnan ne olal'ı>Jt? 

Di~·e sordu. Ked:.>r omuz silkti. 
- Onun da liiı; bir ehemmlye

li \'Ole.. Nihayet bu mektupla bir 
11er taahhüt ctrnllı d~ğilim va. 

Dl 

Jtilyet mutf&k ks.pmnd" dunı 
\'C•!'du Efendisi ic:eriye girerker. 
ı :ıhunlu ellerini önUndc>k! önlili':" 
kı.:rııladı: 

- Mösyö, dedi. Size bir mek 
t:.rı vn, her halde Amer kadan •'> 

ı.ı.cak, Elizalı fa 'an bir isim. 
Kele~nln yüzilndeoki bUtUn kan 

bir an içinde çekildi. Mektubu 111· 
ğa doğnı tuta.riten elleri titriyor· 
d11. Oh Allahn lıa mcktvp Kadar· 

d4'n geliyordıı. 
Mektubu 24 lf'frinlsanide daire· 

ı:in me'.ltupla.n ile beraber kendi 
f!lile postaya götUrmllş vennlştl. 
~imdi !}tlbehn on alt191 idi. 

Üç aya yskm bir zaman geç
mişti ve bu ilç ay zıarfında Antu· 
van Kadar lami onun !çın bil' flit. 
Pi s:ıhit halini almıştı. Öyle g;ın. 
1er oluy()!"C!u ki kendini artık 
Afrik3.Iltn en gilzt-l ~~hırlı>rınden 

!hinde far:(~iyor, hu hayalle 
Y!l"'IYM"du. Kendi.sini Kadar'ın en 
yakm dostu, iş arkadaşı, sağ eti 
olarak göıilyoı-du .. Fakat bıu1 klS
lH e;eceleT bu güzel hayatlı rini 
b~nr1Urüyor o zs.man çrplak haki
katle karşı karşıya kalıyor. "Fa 
ut niçin, ne mUnuebetle PeF-te 
ve ,.-1.stn ... Yazdığımız iki satır o
'l'Jn gururunu tahrik edecek deği' 
\ 1\ ! diye dUşüntlyordu. 

KR1ıır ve Port Elizabefe git 
·ı~ek Umldl. elinde oynayabilcceğ: 

e>n kor olt!uğu için böyle hakikat 
le karıı karşıya gec;lrdiği gecek r 
.tCelemen içln çok mllthiş olu-yur
du. <;ablbit mtıeeaeee klııuın11&
nlde Gll iki *'1 ,... c*&nml· 

q&rup_ -nA'1MI 
Al el'unUI}. leşi 

Dön ıtabalı, tramvayımıı, Sul. 
tıınahmet daratma \'annea, &01 
tarafta kaynaşan bir kalab.ııkta 

k•n:!ıl•~tık. Uzaktan atlı polisle· 
ıin talgalan parlıyor, jandarma.. 
ların tüfek namhlan çakıyordu.. 

Ortada torba gibi bir ~yln .n. 
tığını hay:ıl meyal Sl'rjnre, anla. 
<lım. Bu, o mel'un \e kshbe lıaf. 
lin le"İ idi. -\sı!acağını gazeteler
de oktmıu'f \e özlediğim ha ada
let dakika.-.mın nihayet r;.,....i 
giirerc,_ s.ıwimni~. &nı fıhn 
yer olmıulı~ halde areha.ı.n ...._ 
<hm. 

Renlmle blrlilııte, 'O taNıfa ..._ 
~an selleri alayol'da. A:t ....._.._ 
de dizllmi~ atlı puliıllem .....,., 
Altti1u:e kabaran Mr kala•dlıl• 
doluyordu. 

Seh)'91lm tam altında w m.; 
er , .e bir kaç ""'9 wNı. ~ 
adanını ytbtl, de* kmtz • 
nQktH, Renk su~_. "'1ı 
fluk, Datif hafif MllH ı•, ili 
11ola htikHlmi.41 b9şı, 9dllk ... 
i':renç bir korka)gğu ~ 

.\:\'Rklanndıa.ld tatla l't!llkli ~ 
ımı:Jıır yeni boyamntth, Va ö~ 

insan yiızl\nü bambaşka bir ~e 
koyoyor: yahut ba bM1in fll el
<'e ':tkan ~leri, ketattisine eti• 

umlyor. ÇUnldl beli, ~ •
nun arMmda Ja~ bir .. ...,_, 
hattft andll'lft bir ,...._.. ... 
bulamadan. 

B OYUK echirierde fatir balkı 
beslemek için önilmilz.deki kJI 

mevıııiminde, hükQmetbı, IWılle.y
ıa anlapnk aoJ-nelıer 8ıÇIDak tı·. 
zere olutu blitün haJk tabakaları
nı aevmdiıl'eceık bir haber olank 
telikki edJ]ımŞlir. l!>rYelll gilD
kü, "Akşam,. gaseteeinde, bu 
rcevzula ilgili olaraık bazı fikir
ler ileri siirülUyor, bilhau& ge. 
;en umumi lış.rpte Dr. Celll Muh
tar ta.rafm.daıı kurulan atemin· 
tatbffd öğliıt Vf'ıiUyordu. 0 aıiıllıe
me göre, dağJ:ima ~urlan 
renk renk kıyafetlere 80kuluyor 
ve her birinin elbhlesinin ren
ginde olmak üzere fadtir halka d:ı 
ltameler d:ığıblıyonn~. MeeeU 
yE'l}il kam~li vatnndaş, dofnaca 
yeşil elbiseli a§ÇJYa ~. flç 
kiPilfk mi, beş Jdlllllc mi; ,.aba 
b:r ki§iıt.k mi; b8lll'1 ~ tltv
zle memur edflı•dpe, ellede, 
o ölçüye göre haarlamnl!I kep
çeyi kanna daldırdığı gibi fu
kannm tasını d~'IJI. 

Görilnilşte hayali bir "'P""ra 
teetrtnf bırakan bu malillmıtm. 
bir esaaa · daysııdığma şflphe yok 
tur. Bedava ekmek dağıtmak gı
bt gayet mUşkill bir i'}in ~ant. 
ması için renkli ~ renbiz her 
tllrHl uııulU tecriıbe etmek zaru
rldi'l'. Ba..,lrea m~ele, beda\-a ye
meı;e ha.kike.ten muht.aA; halkı 
seçmek buıswnmd6 göet.eırilecek 
itina ve bu halka, dağrtunı ızt.J. 

tı. Filhakika Kelemen bu ~ye 
dahil ediımemişti ama tefi Maayö 
Zilelc kendisine hiç bir ınüaama.ha. 
göstenni~.lr, bilAUs her aözlln.de 
1ğnele-yici bir mana bulunııyor, 
Kelemen bu sözlerle 6efmin: "Bu 
d .. fa kurtuıdı•n, fakat gelecek ae • 
fere merhametsizce hareket ede· 
ceğlm .. ,. demek :iatediğini anhyor-

du. ı 

Fakat Kadar'dan hiç bir cevap 
ıılmadrfı ve artık cevap almak 8-
mitleri d~ yava..' yavq bybc-Jdu
ğu i(in artJk elinde yeglne koz 
olarak geeeleli kirH ~ IMl
ğuk yatağında dilşünmek kendı 
kendini avrıt:maktan başka çaresi 
ltatn?anııştı, Bu Kadar işin<le mu
vaffak olabilme"k mulıskkak ki 
çok iyi olaes.kb. O kadar kl bu işi 
@adeC"! dllıtl\nmek bile insıına fe
rahi* milsbıet btr gönUl rahatı ve
riyord'1. 

Ve o gece hic; beklemediği blı' 
zamanda Ksıdar'dan mektup al· 
nuslt. Daktilo ile Yasıimış on a
tırdan ib.vet olsn bu mektubu 
bir tUrlil elinden bm*mıyor, de-
n 1 'U'CA okuyordu : 

•'tlkbabM"Ja ~teye gftnemk 
!Mtmalhıin çok kuvv~l oldutuaa 
~:ına timdlden e{Syleyebillrim .. 
• lnkll bu kıl Londrada .... ,. 

Oh btı 99.trrlıtr beklediklerlnfın 
umıtlerinln fe\fktnd~ ldl Jten41 
kendine şöyle ı~yleniyordu: 

{Deoamı ow1 

nlJ:l81Z temin edebilmektir. 
Çocu~.n hatırlarıl'l U

mumi haf1I aeotle!•;nd• •ı daha 
geri~ giden z:unrut1ar1a bile 
''imiıret,. deoüeıı b-~ t.nkıro te' 
aisatm önünde yığ:n:arca insan, 
ellerinde birer bakraç, t u; veya 
k~Wle toplanır, bi.n türl!l oğul 
tu, c;elti.,me ve dedikodu içınde 
~l\ndeltk i&tlhkaklar·nı kuan
msdan :ılcırak ,·oJ!ft...yn:ı' k wukır
lardı. Bunlarda~ bir kısmınin sm 
a. tıebiiep )'4lsllndPn i~eiz rt.kaüa 
7fe..;inmeyi kendile-rine !:ı.nat e
dindlttleri de şUphcs·:: ı. Ciimhu. 
riyet devrinde yaptl9r ak tevaia-
tm, hwdan ~o!t farltlı t.aaslara 
dayanacağmı biliyoruz. Hakiki # 
ynk.Mıl ha1*uı hm bir hAk'kani
yetle ayn'lmasmfılllıll ~onra, ooıa.. 
ra verilecek ayniyııtlu. memle
kette iaşe meselesin·n b'r n1iıhim 
noktası ha."led:tmjc; o'P.caattır. 
Hat ti\ bf'lki, brn ~ "l c ' '0 11 bir 
dereo..e yüks~k. feJ<:.-ıt bugilnkil 
ftal~lı J>iy11sa frrtmııl<trrn:n ort.<:1.
!'mda yüzıi so'""" n \'l' el4cri b:ığ-
'ı kalını., bir k. 'll!l'I ''at~nooşa kü-
cUk bir m"blA~ karı::ılığt ola.rak 
uctıı yeme'< !ı.tAn atıhane1er ktı
nılma.sı da düştinUlebilU.. B!r 
tarnftan bedava yemek. ger
~ektNı y.:>'tBttl \"f'\" .. nl....amt\z ha· 
le gelmh hıılk t"bekasmın ihti
Vı\cını karırlar~en, djğer tarof. 
t~n ~alrıun:l.ğ.ı devam ettim halde 
s:? pe.r.ı kıızı>nan 21,·nı derecede 
ü~ntUd~ halkı uC'IJ~ •!!haneler 
tntmin edebHir. 

'P.;.ı mtiliilı'lzalaria in dereceli 
a~hancler teelsi ula ~or ki. 
birinden h9ki!d manamle m11ht~ 
ve ça.hşama.z ln!lfl.nm ~ i ve<.>e~i 
c;tkAT'ken, Me'kinden, calıştıft ha-!. 
de knancı, bugilnkil rı'\'e.san-n 
knrtrunç citveleri ortasındll buna
lıp blmll), iki yt'kııımn bir tUrlU 
hlrleştiremiyen 'bir krtn'!n zava11t-
1ann gıdaar bedP.vaY!\ vı.km bir 
nyatJa temt.n edilir. r.erei bu 
ikincisinin taljlj çok "l!ieaktır 
F'skat blri?ıcf tedb'r .... ·~ ba d·ı 

if'timat muavenet sv c-ınıiR bll
\'1\1< fedatlrbklard~..:ı klıwe• alo
rıt~ı için ve be~~d f <l-1cirl•k 
tan hiç çe.1<inmeye!l hi" h!ik '•met 
J,nlundu~ı clhetlf> t..<ılbiJrme gi
dilmesini imkAns11 o-öremi~z. 
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l~iR MESELELERi'. Salgın 
ı.::.:.:..: Yazan: YEKTA RAGIP ONEN 1 hastalıklar 
Cun1artesi pazar akşamlan Eminönün- Japon askerıer.ı arasmda 

' tahrrnat yapıyor 
den Beyoğ.una tramvay kaldı.rılmah ! 
a mim ün olmazsa gemefte giden halka 
ba sevdadan vazgeçmeleri blld rllmell ı 
Bııgim yine tramvaylara dair ı ıemektedir. Tmmvny idaresinin 

bir iki noktaya i$lret edece&1m. zaınnn zaman halkı resmi surette 
Bunlıırdan birincısi arkadan binıı- ikaz etmesi vnzi.fesi olmalıdır. 
:.nden inmek mesclesdir. Meı:mu- ...:enede bir defa veya iki defa .ne§

ııyetle gbrliyorum ki tramvay ida- ı't'dilen tarifeden kimse b1r şey an
rr.si n~ğı :> ukan bir haftadanberı ıamamaktadır. 
bu usııliı E:n.nönü meydanından Tlt/U\IVAYLARDA l\OÇOK 
oiliıüp Beyo~ıu ve Be§ikta.ş isti- ÇOCUK AIE f;ı.t;st 
ıtometine gidecek tramvaylarda. Tramvaylarda kUçlik çocuklar 
tatbf"'ke OOşalm!§tir. füı karamı mC$eleeini de bu arada söyleyive
vc..rilmcsind:mi sebebi •incelediır .. ı reyim: Dostum Münir Çapan Ha.
Buna bir kazanın A.mıl oWuğunu berdeki b!r yaz.ısında kllçük ço-

Londra, 2 (A.A.) - Hindistan hu· 
dudunda esir edilen Japon dovriyeler:I 
salgın haatalıldnnri Jopn.n kıtauin a. 
raaında tahribat yapmakta olduğunu 
teyit ediyorlar. Akyabda hnstaneler 
tamamen dolmu11tur. Hindist.ana kar. 
ı.ıı Japon taanıızunun şimal tıssU olan 
Homıı.Jlde hergtln yüzlerce kolera va· 
kası olmaktadır. Hldlllerin çoğu bu 
salgın hastahklarm ntıh1 bir müdııha. 
le ile düşmanı yok ettiğine hUkmeyle. 
mektedlrler. 

--------o,--------
İngilizler 

ispanyada gönüllü teşkilatı 
kuruyorlaı:mış 1 

Ciğrendim. cukların beş ya.5ından küçllk veya 

haf l 
bi;yillt olmıı.ls.n m""'"lesi yüzün- Madrlt, % (A.A.) - Sevildcn alı. Bu kaz'l geçc-n ta o muş, '"""" 

- · den a.nneı.....ıı_ bı·ı,.+"iler 8 .......... •a nan bir habere göre, polis bu şclılrde 
yn5lı bir Rıım erkegi lmıi:>an glt. "''-= .. """ •"'"'4Uu 
miı;tır. Akş3Jll üzeri yedide işin. <lflima mUna.lm§3lar olduğunu, bu çoktanbcrt Içnnyoı komUn!.ıitıerinln 
<i<'.n çıkan bu adam Emtnönll mey- işin esaslı bir surette halledilme- CebelUttank hududunu ge~esliıe 
<lanma ge!m!ş, uzaktan gelen E- filıtin lüzumlu olduğuna işaret et- yardım eden sekiz kl§illk bir çeteyi 
nıinönü _ Maçka tnımvayma doğ. mişti. G~en gün ben de böyle bir ı yakalrınuştır. Cebelllttankda bu ko . 
tatlfrke başlamı.~Ir. Bu kararın vakaya §ahit oldum. Annesi ye- mllnJstler ya İngiliz ordusuna :veya 
ru seğirtmiş, kavsi dönllp min ederek beş ynşmı doldurma- deniz Ucarct servisiııc alınm.:ıktD.dır • 
durak yerine doğru il.erli- dığnu söyliiyor, biletçi bu boyda j ıar. 
yen trarnvnyn ters taraf • hlr ı:ocuğun çoktan be~i ger;tlğini Bu hldlııc ikinci defa olarak teker. 
tan clurm:ıd:ın atlamak fstemJ.;ı, ileri sürilyor, mtinaka§a uzayıp rUr ettiği için İspanyol hUkOıoot mn. 
ön bm;ama.ğıı tutunanuyara.k ayak- gidiyordu. Nihayet ya~lıca bir za- kamları 1nı;ilizlerln İspanyada g~ 
Jıırı tm.mmym cltm.s. girip kesil- t.uı bilet.çiye bir 81ULli j~ kökün- ölc;;Ude bir gönüllü te§kilAtı vücuda ge-
mi,, kaldrrıldığI has\snede de ol- ılen ballcti: Bu zat biletçiye: tirdiklerini sanmaktadırlar. 

müştür. Bu kazadan 11oııra tram- - Evlı ntisin? dedi. Biletçi: 
vay idaresi ön Jcapılann kapan- - BekUım. c;evnbını verince 
ranıunr, !,ı;eridekiler.in önden iı:up yaşlıca za.t: 
dıs:ırıdnklleı•m arkadan binmeleri - A birader, dedi. Bekarsın. 
knm.rmı vererek tat.bikat.ı:na. geç. da çocuk yqmdan ne anlarsm! ... 
ml.ştir. Arka tarafa. &Silanlar ol- Bu zatın s-..ıali etraftakller:n 
sa ve bWllar düşse de tramvayın ba'kemliği ile çocuğun yaştnm beş 
altına gitmek tehlikesi yoktur. 1- c;lduğuna. kanar verllerek annesine 
dareuin bu knrnn halkı 'burada ol- bilet aldınlmadı. 

Amerika trenlerinde 
Lüks servisler azaltılıyor 
Nevyork, ! ( A.A.) - 15 ha· 

zirandan itibaren Amerika demir 
yollarında bazı lüks servisler a
zaltılacaktır. Spor v-e siyasi te
zahütiler için kuUamkuı hususi 
trenler tamamiyle kaldırılacak_ 
!ardır. 

Lavi.1 Pariste 

rıun tramvaya binip inmede usuı Bence yapılac:ık şey, ansnın .sö
ve Il'izama nlıştzmıakta, aynı za.. ı:ilne itima.ttır. Hiç blr kadın da 
manda kaza tehlikesini de önle- yedi sekiz y:ı.'.uvJ:ıki çocuğuna b~ 
mektcdi.r. Ancn.k... Bazı vatman- yaşm<'ladtt diyemez. Be~ geçmiş, 
la:r, trnmvııym içi tamamen dol- yahut altı ya,mdsld. çocuğa da 
nınd:ın, hatta ön kıs:nı "°' bir ~ yqanda diyen olunııa o da ana-
haldc iken tr.ımvnyle..-ı ka.ld:r.mak- um vicdanına k3lmI3 bir mesele- l'lıJI, .% (A.A.) - HUkQmot rclsi 
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bir t 
Yazan: HASAN BEDREDDİN OLGEN 

llk tahsil mUessesekrinin prcn 
sip ve hedeflerinden biri de; ço
cuğa ok"Ullla zevkini tam mana
siyle verebilmektir. Bu okuma 
zevki, onu, ya m yüksek tahsil 
müess~lerinde daha büyük bir 
istekle başarılara sevkedeceği 
gibi, o!gun ve kültürel yurd ev
latları yeti~elerini de temin e
decektir. 
Çocuğun bu isteğini okul kü

tüphaneleri ve talebe wlileri im
kan nisbetinde karş1lamıya çalış
maktadırlar. 

Fakat ihtiyacın daha geniş 
ınikyasta karşılanması ve çocuk
lann maddi bakımdan hiçbir 
klilfete lüzum kalmadan istifade 
edebilmeleri için, çO<!uk kütüpha 
neleri kurulmasına lüzum görül
mü.~tür. 

tık olarak bu işe Eminönü ka
zası Çocuk Esirgeme Kurumu 
ön ayak olmuş, Divanyounda 
tesis ettiği bir çocuk kütüphane
siyle bu davaya atılmış ve mu
vaffakıyetler göstermiştir. 

Bu bilgi yuvasının çalışmasını 
g?stermiş olduğu başarıları şim
:lı okuyucularımızla birlikte göz 
den geç.ireoeğiz: 

• * • 
Vakit öğleden soT\ra saat tam 

16., çocuk kütüphanesinde bir 
faaliyet var. Mini mini ynvrula
nn bir kısmı kitap almak üzere 
ala.kadar memura müracaat edi- 1 
yorlar. Bir tanesinin yanına yak 
Jaştrnı: 

- Sen ne kitabı alıyorsun ba
kayım? Küçük dedim. 
Yüzüme baktı ve: 
- !nki!.ap QOCU:kla.rı .. dedi. 
- Senin adın ne? dedim. 
- Gülseren,.. 
- Buraya her gün geliyor mu 

sun? 

Öğretmen ıuLnlmlııl ynvrulann Dctjcll oyunlarmı seyrediyor 

da bu şekilde çocuk kütüphane
lerinin kurulması hususunda fa
aliyet gösterilse, memlekete mü
him bir hizmet edilmiş olacak -
tır. 

•** 

çağında olan çocukların en nıO
him bir ihtiyaçlarından biridi! 
Yurdun bu ihtiyacına cevap :veli 
mek üzere atılacak adımların 
müspet numunesini. Eminönü. ~ 
cuk kütüphanesi vermektedir. 

·-Çocu-_k_k_·ü_tU_·P_h_an_el_en_·_i_lk_Wı_s_il _____ H_a_san Bedrettin 01:..A 

•• •• •• cu 
ayı 

lnönünün himayeleri aitın1 

da 10 ağustosla lopianz9ot 
Ankara, 2 (A.A.) - TUrk Dll Ku. sanla yazılmışlar ise onu da b 

rumu Genel '>ekretcrllğindcn: Udlrler. 
1 - Türk Dil Kurumunun koruyu· Türk yazısmdan b ka ynzı 11 

cu b3§kanı ulusal. tinderlınlz CUm:bur soyad5Iz istek yazıları biç (;ol~ 

su 
Sü 
ka 
hal 

:tek 
l6. 
t>oı 
I>a1 
dalı 
bir 
tııtı 

tir.ı 
~ııs 

Iinc 
Sini 
ııuz 

bun 
h> 
tel 
l?ll:ı:i 
ita 

tadtr. Yeni !eltllde tramvayın an- dir. La.vAJ., aalı geceal Partse dönmU§ ve 
ca.k hir kapısmcl3n istifade edil- Bir kaç yU:ı mtl,ıeriden bir ka- salı sa~ru tekrar hUkQnıet l§lcrinin 
ıUğlne göre binme zamanını biraz !;mm frtikA.p edeceği yalanı mey-1 ba§ına geçml§tlr. • 

- Hemen hemen her ak~arn 
uğrayorum. Bazan kitap oku
mak iG-in. bazan da öğretmenle
rin bize verdikleri dersleri din
lemek ve bilmediklerimizi sor.mnk 
için •. 

Başkanımız tsmet 1nllnU'nlln ytlksck sayılacakbr, ce 

111.atm.ak lAznndrr. üstelik halk dana. çıkannaya uğraşırken bilet-
bıına hmuz ıa.h~r da ..• Ak- ~~~. tdare va.ri&tmd~ ~ir hay- Romada askeri konferans 
mları bakıyorum Eminöııünde ıııııını kaçrrdrğau göz onüne alıp 

lalk tramvaydan rahatça. inmek- bu i~i de <kdiğim ,gibi hallctmeıt- 1 Tokyo, f ( A.A.) - Nişi Niş 
e, Mraz ıuılaı tarafta.lciler itiş.p dir. üetelik btletçini:n müşteri ile gazctesı pek yakındn mihver dev. 
~ııkrşınaktadır. Z~bıta memurları mUna.laışnsı insana hiç de hoş gö- ı Jetleri arasında Romada askeri 
bunları bir sıra.ya koysa bu itişme 1ünmiiyor!... bir konferans toplanacağmı bil_ 
t1e muhakkak surette ortadan kal- YEKTA n l\OIP ÖNEN dirmektedir. 
!ıııcakt.ır. Bu gibi -Oeledl kararlar 
~u: anda b:ro.z garip k:a.r&ılamYor-

1
. • 

Ell da sonra.dan halk pek&li alı§r- i 
ycır. Netekim Aksarayla Beyazıt :• 
'l"nsındakl pek kısa mesafede 1 • 
tramvnyla.rın sol tarafmdan in- ı 
mek aekli tatbike be.şlandTğı za... 

- Şimdiye kadar 1rnç kitap 
okudun bakayım? 

Küçük parmaklariyle say:ma -
ğa başladı: 1, 2, 3, 5, 8, 15, 20, 
25, 

• • • 
Kütüphanenin haftalık progra 

mında derslere de yer verilmiş, 
haftanın her bir günü bir derse 
tahsis edilmi§tir. Dersler, ders 
takriri mahiyetinde olmayıp, 

hlmayelcri altnıda dllrdtıncU TUrk Dll 5 - Kurultayda davetlJ, üye Ola 
Kurultayı 10 ağustos 1042 pazartesi dinleyici olarak bulunıı.cak zaU at 
ımat Ui de Ankıırads. toplan:ı.caktır. Kurumca basılı ve mUhUrlU gtrlş ıı'I ha 

2 - Birinci TUrk Dil Kurultayında ğıtlan verilecek vo yalntz bu kG.ğltJI 
'bulunup kurultay k rariy e urum n ~ n öıı renıer Kurultay toplantı etJf' 
Uyele1' sayılmış olanlarla onaan son. 1 nund:ı. kendilerine ayrıl cıık yeril: 
ra kurum aruı. tıızugu gett,ğlnoo ku. gfreblle<lOklerdlr. j 
rum Uycllğiııi alm~ bulunanlar, bu 6 - DördüncU Türk Dll Kurult11• 
kurultayda. da Uye olarak bulunabilir- nm genel toplantıl.'ln gündeminin 
lcr. çizgileri §UDlardır: 

Bunlardan dördllnctı TOrk Dn ku • 8 ) Türk Dll Ku..";llmU ~ 
rultaymd:ı bulunmak istiyenler, ona 
göre hszırlık yapabil~k üzere, 15 
temmuz l9.t2 akşamına kadnr adlan. 
nı, l§lcrini, adreslerinı Kurum Genel 
S kreterllg-lnc bildirmelidirler. 

açma söylevi, 

b) Kurultay br f nlık kurulu 
çall§Illa komisyonlıı.rmrn secllmesl. 

c) Kurum Genel Sckretcrinl.D • 

man da iler.l geri söylenenler o!- A d • 
ınuı;, bunu ters teUl.lCki edenler gö. nı ıra Beşiktaş la 

yıllık çnlışmalaı'4lzerine raporu, 
d) Bilimsel koml:yonlann ra.pO •ocuklarm umumi bilgilerini ar- 3 _ Kurultayda yalnız dinleyici 0 • 

tıracak ve müşküllerini ycnecclr n Czerfne konuşmalar, 
ı.iilm~tü. Falcat 5imdi Sirkeciden 
Beyaz:tıı kadar tramva.ym sağ ta
rnf.mda.n inildiği halde U.Leliye 
gelince ka<lın erkek sol taraftan 
inmek istemekte, kapı kapalı ol
cıuı;'ll zaman vatmanı veya bilet
•;iyi .ikıız ederek ~tır.maktadır. 
Bunun gilrl nrk3.dan binip önden 
inme mesel~ de sıkı takip ve 
kont:·ol sayesinde muvaffak ola
caktır. Benim buna k::ı.U kaır.uı.tim 

mahiyettedir. ıarak bulunmak lstiycnlcr de adlannı, e) Yönetim komlsyonlan Taporl 
• ... • iş!crlnı ve adreslorinl 15 l«'Il'""' !.iZ 1 'H2 ... Uzerlne lconu~aıar. 

K ··t·· h . akşamına kadar Kurum Genel Sekre- f) YcnJ ana tüzük ile ,.al•....,a prd 

bugün ognu or u up anenın kurulmasında ve terliğine blldirmelldlrler. " ..,.._ 
yaşamasında büyük emekleri o- rammm onanması, 
lan doktor Ihsan Sami kütüpha- • - Kurultaya girme isteği, Türk g) Genel merkez kurulu seçınıı. 
nenin kuruluşunu ve çalışması- yazısiyle yazılmıli' olmaak, .isteklilerin h) Kurultay Başkanmm ka 

Maç saat 18 de Şeref 
stadında yapılacaktır 

nı bana şöyle anlattı: adlan, soyadlan ve adresleri oku· j söylevi, 
"- Çocuk Esi eme Kurumu naldı olarak yazılmak, Oye dJn~yJcJ 7 - Kurultay luı.zırlıklan, çal 

Eminönü kazası iı:f are he eti ka- olacakları a~ça bildirilmek şarttır. ııı.n, konuşma yollan aynca tıa.zırll' 
rariyle ilk o!rula devam %den o- l Birinci Tllr!t Dll Kurultayı Uyclerl, mış olan dördUncU Türk Dil KrUıtı 
cuklarınuzın (Çocuk Okuma h o kurultay listelerine hnng1 o.d ve 1 programına göre düzenlenir. 

vardır. 

ıt::Mll\'"Ö~"1lND~ REKJ.EŞE1''7.F.R 
Bugiln Şeref stadJnda Adrnira §II1 eSki santırhafı GençlerbirH· vi) ihti_Y.acını gidermek i.ızere 

takanı ikinci maçını l..tan.'btil ğinde oynayan Ha.san ile Ankara bunu iş programı içine almış ve 
r::minönU meydanmdaıı Beyoğlu şampı;-onu Beşikta.şla Yi.Pa.cak· mühtelitinin sağ açığı Halistir. 31 teşrinievvel 936 yılında Di-

semtine dönen tnımvaylann bil- tır. Bize kalırsa bu iki oyuncu ile vanyolunda bu lrutüphaneyi te-
hassa cumartefil ve paz:rr gu~ nleri sı·s etrnfo"·:r ".__ fud~-·1 1 takviye edilecek O't>'f1"1erin yanrn• ~ı..ı • azlıfmda.n sfknyet edeceğim: .nııwau vv cu arının geçer. t>---~ . 

~.aa.t. 21 den .......... r~.,.e t-- ·· ·· 'l:'I bah ~- da Şeref, İbrahim, Hakkı, Fevzi Kütüphanenın gayesi, çocuk-.,.,.u .. ~"" •.. pazar gunu .n~er çe 1\ar§IStn- .ı lara okuma revkini aşılamak, so 
,un,:e-n çıkan halkla Adalar, Kadı- da çıkardıkları oyunu gördükten gibi eskilerin de yer alması doğ• knklarda ba§ı boş dolaşmaktan. 

'1y, .Tt"a.ydarp.aşa, Boğaziçi va. sonra bugünkü maç hakkında dü• ru olur. Genç Beşiktaş takımı e- kurta:r:mn.k, çocuk kütiiphane-.; i 
puı · nndı.ı.n çıkan yolcu1ar lkyoğ- ·· dükl-...ı-:..: ~~.ı s-ru~ ed nerJ.İSİ ile !belki Ad.mira takımı· bulunmıyan L>nt"nklara ~ngı·n bir 
!una gitmek %in uzun müddet şun t.•uuu.w ııv.T•ece :u asa u, :t""-

l 1 0·ı· · nın oyununa day,,....,,bil~r, f-~·at kitap serisi temin etmek, fakir ramvay bdklemekted±rler. Sirke- ı ırız: .......,, • u.n 
ci treni d ,_,...,_1"- h li Ud Yavuz, Hüseyin, Rifa.t, Ça1>1, Ha- çocuklara elde edemedikleri ~c 

n en ~~ ay m - Geçen pazar gilnü takviyeli Ad ~- nnıalan ve çocuk romanlarını 
~et ~irkee~~~ön~~k- mira takmu Fenerbahçelilerin cid san, Sabri Halis, Şükrü, Saim gi vermek, derslerini hazırlamak 
1 
~~ 80=anınakta, ldm. i ;:e~~ den yüksek, teknik ve güzel oyu- bi oyuncuların yanında Hakk:, üzere onlara hazırlık yeri temin 

·ruka:r:la:rdnn binmek ilzere parl• nu karırsmda bocalamadan ve es Şeref, İbrahim gibi milli formayı etmek ve öğretmen ile çocuğu 
kapl'SUn doğru gitmektedirler. ki Viyana fudbolunun sembolu giym'iş ve fudbulün tekniğine va· ~~l haricinde de meşgul etme.k-

T'-ıznr günü nkşamı Eminönlı olan kısa paslı fudbol zevkini ok kıf kıymetli oyuncuların da yer Bunlardan ba:-1-a muhtaç, ça-
m~v:'!:ı .• "ll gezmeden dönen kadın . alması n .... iktaş takımının rand•· !1A 
ı:ocuk ve erkeklerle dolu idi. Ba~ şayan b.r maç çrkararak bihak_ ~ 

4

- hşkan ve devamlı çocuklann cl-
r.akl:ı..'"lJltL güvenenler, yahut bek- kin mağfub oidUlar. mamnı bir kat daha arttırabifü;. bise, ayakkabı, çamaşır, çorap, 
Jemektcn usınanlar n~vox..,luna. do.,~ F .a..":ı.. Hl .. uk.. Sıyah Beyazlılar bll,;,"'Ün uzun ve defter, kalem, tiyatro, sinema ve 

U<.' l> r.neı u"";çe •. er p:ıznr gu u . . 'ht' ç1 d · ım~ı-
rıı istikamet tuttutır. Gezmeden deplasmonlı bır oyunla ı~1'ıp crı - gezme ı ıya arı a gıa.er1 ..,... 

nıa~hı.nle hem 1 > sene ev: el d- • cl ı,,.,.kl b· ı · F leclir. 
-ellerindckı sep<'t~rktr S!rllarmtlrı . . . nı vcnm ermt ır.ı ı .. e ı ırız a -
ve kccaltln:rmda. 11~ı.•ynn c:ocuklarla •:111.'aya 4-..) yenılen 11ğ~beylf'rmın J kat Adı."Tliı ;:ıhların dabugün birin _,_ Kulrulmpmun ılk zama.nllnnn
aönoo kadtnl:ı.r be seııetlerin Us- ıntıkaanını almışlar ve hem <le . . . . ua bı e miıs )Ct tesıri rrorü Pn kü-

. ·"kil bo b rn:•~- f dbol .. "'""4' k d cı maçlarına nıs'bctle daha ıyı oy tüphruıc b~"ilnkü maddi ve 
tune t;:A • p yııro tramvay ek- ı w.I\ u una :r-•"" azan ır- " __ ,_

1 
. . lehl . 

\cdiler. Sa.at dokuzdan tam onu l rd l nayQM;l.A an ve netıceyı erıne manevi buhranlar karşısında bile 
<'eY'rek geç:ye kadar ben b1le bir DU§ n .~r. . çevirmek için bütün gayretlerini ehemmiyetini muhafaza etmir; 
tramv ya ası!T.laya lmkfın bula- Bugun Sıyn.ı-.·3eyazlılaroan da sarf edecekleri de süphesizdir. ve muhitiınizdeki ilk okulların 
mod;m. Çün.1<U İstanbul tarafından ayni neticeyi, nyni galebeyi bekle Admira takını; içinde Şilling, bi!1Ie:ce .talebesini her_ sene ken-

"" gelen trnmvayhr b3.samaklarrM ka mikteyiz. H yte Malezk. G 1 U dı sınesınde toplamaga muf.fak 
cl~r doluydu. Bu iti~rla şu işi de Haber aldığımıza göre BugUn ban~ 1 r~'-· .b. iı anşef ,dbı-1 olmuştur. 
bır yoluna koys~ tyı olur: . ' . an, ı.a etu.ı\ı gı 1 man u 0 1statistıklere nazaran munta-

Yn tren ve vapur yolculan için j Beşikta., takımı Ankara.dan gelıp yıldızlan yer almışlardır. J zam surotte senede 16000 çocuk 
r:..mlnönllnden f:ııln trnmvny kal. klilblerine giren yeni ve eski oyun Beşiktaşlılara muvnffakiyetler kütüphaneden maddi ve mnnevi 
dırmalr yr.hut dn halka ger.me- cularla takviye edileook ve .saha· dileriz Maça bugün saat 18 de istifade etmişlerdir. 
ye g'ltmemeteri açı'kça ilan ertilme- ya tamamiylc ~nç bir takını ha· başl • ak v hal uw· Ah ed Gönül öyle arzu ediyor ki; E-
»cllr. Yok.M ha11k tnlmvny ft1" di- tind 

11 
akm 1 anne c <:cm gı m 1 minönü kazasının Küçükpazar 

~. !berlri çb.geUr diye geç vakitle- ı e ç {ac. ış. . Aderr. yapacaktır. nahiyesiyle, ~yazıt nahiyelm-in 
re bdar yorgurw-gm tramvay bek Bu yenı oyuncular Beşikta• HA-SAN de aynı zamanda. diğer kaz~lar • 

Geliboluda yaralanan kadın Cerrah
paşa hastahanesinde öldü 

Geliboluda bir aile faciası ce-
reyan etmiş ve Fahri Semiz adın· 
da bir zat, karısı Nndireyi tnhan 
ca ile ild yerinden vurarak ~ a· 
ralamıştır. 

Ş~hrimlz.deki Cerrahpaşa hasta 
hanesine yatırılan kadm, aldığı 

Sidneyde batırılan Japon 
denizaltıları ~ıkarılıyor 

yaralardan mütecss:rcn dün JıS 
tahanede ölmüstür. 

Vakaya müddeiummnil:kçe <: 

konmuş, cesedi muayene eden f 
liye doktoru Hikmet Tümer ol~ 
nün defnine ruhsat vermiştir. 

Bir öğretmen velat etti 
Öğretmenler Yardım OenılycU 

Londrn, 2 (A.A.) - Sldncy llma. isllğlnden: 

nına taarruz eden 3 Jnpon cep deniz Cemiyetimiz Azamndan, ~ 
nıtısmdan ikisi limnn sularll\ln altın., kız lisest coj!rafya öğretmeni Ali 'fıl 
da yerleri ke~edllınlşlir. Onların bu. Balloğluyu maalesef aramızdan eııe? 
ı-adan çıkarıl malan için !Azımgelen n kns: betUk. Kederli ailesine ' 
tedbı1-.er nlmucakur. 1 sayın arkaclnşlanı. t.Aziyetlcriınizl ~ 

• :f. * narız. 

Tcr1no, 2 (A. ~.) - Jnpon dentz 

aıtııan tarnfmdan sıcın ye karrı ya lngilizlerin Trinidat kruVtl 
pılan hareketten bah!ıcdcn Stampn 
gazctesl, bunun gelecekte muayyen 
olmıynn bir zamanda tahakkuk ede. 
cek bUyUk hareketlerin ba§langıcı o • 
ıan kllçllk bir tccrllbeden ibaret bu • 
lunduğunu yazmaktadır. 

zörü hattı 
Londmı 2 (A.A.) - lngfltere atP

T&!lik dairesi, Trinldad kruvazörtın 
battığını bildirmektedir. Mürettebi' 
run nldbcU hakkında ak abalar? 
haber veı'llml§Ur. Trinldad sekiZ tıl' 
tonlla.to tutarmda b:.r gemiydi Birmanya hükfunet merkezi 

Hindiş'~ana taşındı 
~msterdam 2 ( A.A.) _ D.N.B. V AKIT' A 

lngıliz radyosu, Birmnnya bükü- ABONE 
rnet merkezinin Hindistanda Sim OLUNUZ 
la'ya taşındığını bildirmclctedir.- =========J==:::::::::../.:11 



VAKii' 

ast davasında müddei- ar cep besinde 

Şarkta mevzii 
muharebeler oldu 

Devlet Limanları İşletme Umum MüGt..J. ... iı ;:.mde 

Denizcilere 
. 

uminin iddianamesi i 
ZinaJrbomrı Ziyalı ~ndıra ı "(.aııııklmI , .lı •. _ 

(En'Clkl gfutkU uyunn:dnn denım) 

d~nana naklettiği üzere ken 
dıswı görür görmez Süleymanm 
korkuya ve endişeye kapılması, 

telA.ffuz hata:3". tütuncU . Y~ufun yecek miydin) diye sorması Uze- .Berllu, 2 (A.A.J - AlmıLn ordulan 
naza:ı di~~ celbetn:I(l ve mUı- 1 rine ani bir teıhcyyüçJe saradan bft§lrumandanlığ-mm tebl.1#1: 

Gelibolu ~·encrinln S 3/4 mil doğusunda Zlncirbozı..ı. Ban~u UZ<>r n(' mu. 
vakkaton konulmuş olan Fener dubam Haziran 942 iaK h fto.sın n ı.aidm 
ıacak ve yerine her oıı saniyede tek beyaz şıınşek tUstercn ~.ı ılı f 

hatta ömeri tıraş ettiği sırada 
e!inin .titremesi Omcrin seyaha
tindekı maksat ve gayenin ne ol
duğunu bildiğini ve bu yüzden 
dehşet içinde kaldığı pek iyi bir 
suretn? izah eilebil~i gibi yine 
Silleymnnın; :ne?.dinde 14 gün 
kalan Ömeri kendi muhitinde 
hakiki hüviyetiyle tanıtmayıp 
nıemleketindeki soyadiyle yani 
(Hlsa) olarak tanıtması da arka 
daşmın maksruJmı gizlerniye ça
lıştığını pe!t açıkça anlatmakta

terinın gıtm~d::U. sonra Abdur- ve şiddetli bir vicdan nı.tı.atmzlığı Şark cephesinde yalnız mevztt çar_ 
rahmMa keyfıyctı ıı;ıa:ret ederek iç.inde bulun:ı.n ve göz yqlarıııı Pl§m&lar olm~tur. Almlln pike bom. 
bu şahsın Bulg3r o1maeınm mtıh- ı:aptcdemiyen ömeıin co Ana ka- l:ardmıa.n tayyareleri taratmdan Jo... 
teme! bulun•Juğunu blldirmişt'ir. dar nefsini zorhyanı:k austuğunu • konp. ve Murmansk llruan testaıertne 

Pavlofun dükk!ndn.n uz.'lklaı;.nıa- !ako.t artık taba.mmUIU kalmadı~ k&r§T ya.pılan taarruzlar eenumda 
S!~ı~an .. biraz .sonra Abdımrahman, ğmı ,.e kendi.sinin Ankara.ya türk- orta hacimde bir nakliye gem.fsfne 
t~tu~cu :~sutla obn muhaveresı- te hile:ı Rus -yani Korn1l<'!- ta laabetıer kaydedllmiftlr, Bu gemi 
~· ~ırdenı>ıt'.! keserek Ryrılmr§ ve rafından gônderilmfş olduğunu) tahrip edilmiş sayılnblllr. 

D'.!T konacaktır. luJı:so;) 
'F~erln ooğmrt ın<'\ ıtıı· 

o ı JI 
A. 40;%5.%0. Ş. 

o ı JI 

dr. 
ömer bu suretle Ariknraya gel

dikten sonra hemen hemen her 
gtjn Komilofla buluşmalarına de
vam ederken Sllleymıı.n tanüm _ 
dan da. aynca Kavaklıdere civa
nnda gczd.i:rill:rkeı İsta.nbulda. d.n 
Pavlof Abdurrahman buluşmaları: 
nıuntazam:ı.n vukua gelmekte idi. 

Fılhakik.:ı Omerln Anka.raya ha
reketinden bir gUn sorıra yani 
l6. !. 942 terJlıinde Abdurra.hmnn · 
llolmahahçc pa.r'kmda sa.at 13 d~ 
l>avtofln buluştuğu zanınn Pavlof 
~hi Ömerin lzınire gittiffeinden. 
bn- aya ka.~ar döneceğinden ve bu 
ı:ntıddet za.rftndn mektup yn.zmıya. 
cağından bıhsıle mUteba.ki gUn _ 
lerdc ne suretle ve nerelerde bu
luııabtlecdld.erlne dair izahat vcr
nll§lcr ve satxı.hlan icap ettiği tak 
dinle saat &cldzle sekiz buçuk arn
auıda tUrkc;e bilen bir kadm vnsı
taeile talebe yurduna telefon et
tireceğini ve ka.dmm telefonla (na 
lıılsm, iyi misin) diye sorm11S1 ha
linde Dolmııbahtc paıinna gelme. 
Sini ve (çoktnnd.rr görUnmllyorsu. 
ıtuz) dJye hıtap edild ği takdirde 
'!:undan (bulusnınğa nınh:ı.l olmadı. 
CI) manasının çika.rtlnınsı JAzmı 
geldiğini bundan maruia ~ 
gtlnleri Fındıklıdan Taksime çı
lı.an ve ps.za.r günleri de Karaköy
den Toııha.ncyc doğnı giden yol 
Uzerinde sa.at 18,30 da buluşabile
Cekelrfni. hafta.nm diğer muayyen 
olan Uç gUnünde de sabahlan sa
at ondan itlbart-n Beyoğlu erkek 
hastanesinin ıı.rkn t.ara!mda.ki mer 
dh1cnll yoku§ta.n inilerek tekrar 
&affa aaprlm.alc suret.ile G«llata.sa
l'ay lıamamr:ıa gide"n yol Uzeriııde 
~'1.iründUğU takdirde kaııırlaşa.bilc 
Ceklerlci bildmnlştlr. 

O haf ta pazar gUnU ta le bP, yur. 
duna tclefo:ı edilmek suretiyle 
\'uku bulan davet Uzerine Abdur
l'abman Dolma~çcye gitnrlş ve 
!>arktan bir evw'ki istasyonda ine
rek ya.ya olarak buluşma yer.ne 
lt!~tc iken 1aıl'ŞI taraftan bli. 
YUk ve Jm.pı:ıh bir otomobil içinde 
l>ııvlot'un geldiğim gömı\lştür. Pav 
lof Abdumılımana, be!klemesini 
ihtar yollu bi.r el işaret1 yapm.L~
tır. .Abdurrahman; bu otomobilin 
~kara - ccnobi kelimelerine de
"41et eden A. E - 0531 numaralı 
l'esm.i plAkll.yı taeıdığmı bildirmiı· 
llr ki bu pllka nunuı.rasuım Sov
l'et ııefe.:rethanesine e.fdiyet.i doe
~ meyanı!Y.la bulunan Ankara cm 
biyet s. en ~be uıüdllrlüğtınün 
~Urekkeresinden anhı§llmaktadır. 

On dakika sonra yürüyerek par. 
~ ~elen Pavlof Abdurrahmana 
nır ftrö8.tln kacll'l1:mD:ı olduğunu) 
1!5ytcmiş ve (n:ısrl bir fırsatın ka
%ldıir) s1mline kal'§? omuzlar:nı 
~arıya doğru kaldırarak (ben de 
~ ilnı.Iyorum) cevabını verip sumna
t:J tercih eylemi~tir. Maçka istika
llıetinde bt>nı.beTce yUrUrlerlcen 
lıavlof o akşam s:ıat 16,30 ile 
~8,30 seansları arasında Saray, 
;;5-Ie veyn Melek slnemnlo.rmdan 

1 
ırisinin holünde teknı.r bulu§.ll\a
annı bildittrek ayrılmıı;tır. Aynı 

11kşam Uıle sinemasının holünde 
Js de bulunmuşlarsa da görüşme 
P~k kısa sllrmüş ve sadece rnnde
~'tı yerlerinın değjşt1ri1.mesi meııe
~ Uzerinde fikir teatisi yap1lıru:ş. 

Abdurrahman; kendisine yakm 
b~ yer olmak üzere Beyazıtta tü
liizıcüJük yapan nrkadnı:;lan lbrn
h>nııe Yusufun dilkkilnlannı tarif 
~tığinde nPnvlof o gilnden itina
\'n sabahlan saat lK'kiz buçuğa 

adar yurtta telefon heklemesinı 
'i(! akşemlnrı ela ı>aat 18,30 cln Bc>
~a:;ıtta.ıo tütüncü Yusufun dükkii· 
lltnd'l intizar etm~in isöyliverck 
Ll'r!lmışt.u. • 
Abdurrahmıı.ola Pavlof arasrnda

ıtı nıiiteakip h°'Jhışmalara krsa hır 
lllüddet de Beys.zıtta devam edıl
~İl3tir. HattA bu :ır:ıch 'hir gün ak-
eını Uzeıi Pavlof ti.itUncü Yus•ıfıın 
dlikkll.nm:ı uğrayarak -i<;eric.lc 
hekJemekte olan Abdt•IT.:ıhnıana 
\cndlsini göstermt"k mn.ksadi!e
hı rp:ı.ket En!ıHl slfnrnsı ~tedifi 
~nada (fılfı) k~limesindekl "L'' 
~art°mi çok sakil olarak Ala şek
'ltlde telaffuz etrni~ olduğu için bu 

r. 20.4.'5. 60. ş. a. 

:ıerıde bera.~rinde bir karim bu- söylediği ve niçin gönderild'ği su- Aradan geç-en zaman içinde Harko! 
unan. ravlofta bi'rleıJip Azak sine- aline kar}ı da (Hnrbi.n bir sene- muharebeııt esna.smda 6 ncı Sovyet 
rnasm~!1 ~.ınilak~ sokrurta bulu - de mi bitmesi iyidir? .• Yolum daha. ordusu kumandam ge.neraı Gordor 
şup gorüşmuslerdır. Pavlof o gUn fazla uzay:ır:ı.k milyonlarca IMa. Jaııaki'nln öldilll'll ınll§abede cdllml§. 
daha so~ralo buluşmalnnı bizzat nm canına ve kruıına mal olması Ur. 
ge~c.k ınıkfi.nmı elde edemediği 1 mı iyidir? .. ) tarzında tevc:Jh etti
takd~:c'.e )~anınd~ karimr ı;-öııde- ğı mukabi lbir sualle cevap ver
rece"ını bil~~rmlş ve görüı;me de mr.k istediği ve netice itibarile 
bu 7ur~tle ~!11ayt>te ermişt r. de "Türldycm.in; Sovyetlcr Birli _ 

.. Ş:mdı musa.a.de huyurursanı:>:, ğile birleşmesi hallnde bir seneye 
soz~ tekrar Ömer Tokat'a nakle- kadar Al.manyanın Yere serilece _ 
dehm. ğini, fakat Tilrkiyenin Almanya. 

rn. l. 942 tarihinde f!::tnnbıılclan ile işbirliği yapmosr halinde ise 
harc!:_~t~e erle61 gilnil Ankamyn har-hin uzun sUreccğinin, 0 he.ide 
geldıgtnı ve on dört gün berber buna vani 'l'i.irR;.ycnin Almanya ·1 ,., .. l · ı e 
~11 <>ymnnın odasında ikımıet ettı- islırili~i yapm~ma mani olmak 
~ını evvelce ancylediğim Ömer, lb:m geldiğini ve bu gayeye hiz. 
30. 1. 912 tarihinde birdenhire nn•t için Alman seftı:i Papeni öl _ 
1~~anhula :ı.vdct emrini nlnmı v~ diirınck üzere Ankaraya gönderiJ
Suclvmanla. akşama drığr;ı gilne.; öiğirıi sezdinin, Ankamda kaldı~'! 
beraber Stı.lonund:t b

0 ·le~crck hem- nı•ldrlet zarfında tlirkçe bilen Rus 
b~rcp istasyon.~ varml:l}lnrdır. Tre la -yani Komilof1a·- bulu~up 
nın gelmesine irıt:"z:ıren gnrd.'.l do- g5rfü•tti~ünlı. o ı:ı~ kadar ge
lnı:ıtrklnn :ımda çolt mryı•s ı;örU. çrn hucUscle'!'dcn kddislne bnh
nen Ö~erın bir :u-:ıl•'< ılıı:lintüsilufi r,ccl tinin aldığı tı.l:imat iktiznsrn _ 
YCTJemıyerek S!ilcym:ırn <Rii;yor ıfon bıılundıığu gfbi tekrar fstan. 
ınıısun ... Allahın bir J.:e'l'<' dıı.ha Ah bııla avdet edişinin de tal'lmnt ica. 
c~urrahmam görmeyi n:ıc-'11 ctn C'- • b•ııdan nlduğumın :ınlatıldrğı bil _ 
sınd<.'n dolayı ne karlar scviniyo. dirilmekte ise de .SUleYmaıun bu 
rum. ~ ~c>Clıö,-1, hu :ıfuleı-fn r rına vr ı;öz!~ı·i: hA.<li.scye anrnk

0 

son c'aki. 
m"dlulunU knvrayam:ıclrğı ic;l:ı Sii- !-rıda vAJuf o'dıJğunu teyit etmek 
leymftnrıı da (Bir şey nn"ny'!mıı ır."k<:.,diyl~ söylediğine hiç şilpht 
dım) Anka.'"acln.lıi jslrr;..'li bjt ro k- \'Oktur. 
ten sonra zaten 1stnnbuln <liinml· rncı•amr ı•arJ 

Askerlik mükellefiyeti kanu .. 
nunda değişiklik yapıhyor 

Ankara, :ı (\"ak11 muhabirinden) Rngilnku Ulu.s't& ya. 
:ııldıfma göre lillli l\JUılafna Velu\JeU ı 111 l'!ftyılı u8 kerllk milkdl fi ti 
kıı.nununun h-.ızı hlikUııılcrlnı dl•ğl!jtlren "·e bazı :l·~nl hükümler ıııı.,..: ~~n 
bit luuıun proJ 'ı>I lıazırlanıı'ltır. Bu projt! He aııkeri orta ,.hllyetnıınıesJ 
olanların mu\•117.z.aflık hlzmctlerlndl'n iki ay lnıllrilme>ktedlr. 

Askeri ı:hliyctnumcler lmldıntmıı olduğundan ıııaddc)·e elıtl)'t'tnarne 
yerine "olrnl diploması" kclbl'.1(181 konulmaktadır. Aynı proje ııe rğer takunı 
tecb1:1..atı lı:ıltkmdald St lincü maıJılcnln H fıkrası, t~hlr.at ayrı uyn gös 
tcrllıuek litıreUylc etaba "'UZlh bir ııek!e sokulıoaktadır. At, çltt arıtbnsı 
ınc.to:ıUdet otomobil \"e kamyonlylc mura<'aat eden erlerin nıu ... ·ıu7.anııc 
hlı.metlerf 12 ay olacaktır. 

l.'alnn: bu gibi erlerden blneklerıı· gelenk'r beş ecne, atlı aralın ,,-e moto. 
sildotlorlyle gelenler Uı; SMe otomobil ve kamyonetleriyle mıwuzzru!flık 
hl7metJnin ~c,,ıunı müıldctlnoo bunları sııtmamrya mecbur ola.caklardır 
mükellefler illan at veya harap olan ta~ıtlarmın yerine 2 \'e S 11cnellk möd 
dctler lçlndo lClllıılınl tenılne mecbur tutulllll\ktadır. Salta.t erler 12 ny 
hımJCt göret'e.klerdlr. 

ımuı Müdafaa \'ck61ctı bu mlıddctln altı aya indirilmesine salflhl}·rtıı 
ola<~. · 

14 Uncu maddenl.n tUrlü tıkralannda yazılı eebeplerle lnıqı hizmete tabi 
tutula.c:ıak erlerdf'ft (yfldelc •ubay yetiteoekler hariç) sakat olanlara da 
kısa hlzıuetlertndcn az olanlan yaptmıaacaktn-. 

---~~~~~~~~~~~~--

Maarif Vekilliğinc 0 terfi ettiri
len ve maaşlan artan muallimler 

Ankara, 2 (A.A) MAıırlf Vekilli. 
ğlnden blldlrllrul~tlr. 

1 - Almakta olduklan nıaa§ dere. 
celerindekl mUddeUerlnl doldurarak 
ta!tij raporu ve talim sicilleri netice. 
lerine göre muvat!ııkiyctlerl maarif 
vekilliği mUdUrler encUıncninccı tesblt 
edilen "680,. Use, öğrotmen okulu ve 
orta.okul öğretmeni birer derece terti 
etttrllmlıılerdlr. 

2 - MUddetlcrint dolduran va mu. 
vattakiyetlerl tc:ıblt edllcn ort.ıı. öğre_ 

tim okulları memurlarından 70 m<ınrn 
run dıı. manşlan birer derece yüksel. 
Ulmlştir. 

3 - 2019 aa3'Ilı kıı.nuna göre maaş 
karşılığı Ucrctlc çalı§an 100 öğTct

men de istihkakları olan derecelere 
göre maaşlara geçirilm{Olerdlr. 

4 .- Yukankl maddclordc söz.U ge_ 
çen öğ'retmen ve memurların iıimlcri 
Ulus ga.zetc.;;ınde nC§redilecekttr. 

Vakıt: Bu islmlert a)'™ln neı.ırcde. 
cejtiz. 

Ali Fuat Baş: il Siyasal Bilgiler 
Okulu Müdürü oldu 

Ankara, 2 (A.A) - .Mehmet Emln 
Eriblrgil'in Zonguldak mebusluğuna 

seı:ıımesi Uzcritıc siynsaı bilı;iler oku. 
lu mildilr!Uğünc ve bu okulun açık bu 
lunan esaslye hukuku OrdlnaryUs 
profesörıu:;-une tst.i:ınbul Üniversitesi 
Hukuk !akUıtesl dekanı Ordinaryüs 
profesör Alt F'uo.t Daşgil tayin olun. 
muştur. 

Siyasal bılgller, okulu mlldUrü Meh 
met Emin Rı1şlrı;il tarntından vekA 

Varidat umum 
ınüdürlüğü 

Anknro, 2 {\'nkıt)-Vartdnt umum 
mUdUr!UğünUn vasıtalı verglleı· u. 
mum mUdllrlUğU ve va.sıtaaız vergiler 
umum mUdUr!UğU tıekllndP. iki umum 
müdUrlliğe nyrıım~ ı hakhındnkl pro 
Je maliy11 encUmenll:ıde tetkik edil . 
mektedir. 

Jet suretiyle ifa edilmekte bulunan 
Ankara Unlversltesı dil ve tarih.coğ
rafya tal•Ultesi dekanlığına da ayni 
fakültenin antropoloji profesörü Dr. 
Şevl<et Aziz Kansu tayin edilmlftlr. 

Cevat Dursunoğlu'nun Kars mebus 
luğuna seÇilme.si Uzerlne boşalan ma. 
arif vekilliği ~ heyeti relsllgine 
maarif başmutetti§lcrindcn Besim Ka 
dırga'nın tayiııl yüksek t.ıısdlka arzo_ 
lunmll§tur. 

Sovyet tebliği 
i\lmslrnvıı, 2 (A.A,) - Sovyet gece 

yarısı tebliği : 

ı hazıran ~unu cephede önemli bir 
değ'i~ildik olmamıştır. 80 mayısta bi· 
ten halta içinde 42 düaman ucağt tab. 
rip olunmuştur. Aynı müddet zarfm 
da bizim kayıplarımız yalnız 14 uçak 
tan ibarettir. 

·Çin Hariciye 
Nazırı 

Japon hariciye nazırı
nın misafiri 

Tokyo, 2 (A.AJ - FevkalAdc mu. 
rahhll8 sıfaUyle Japonyada bulunan 
Çln hariciye nazm M. Şumlnt Salı gU 
nU başvekil Tojo ile bir mWAkat yap. 
ml§tır. Mill!kattan sonra Tojo, Çinli 
mlsa.tlr prefine bir ziyafet verm.l§Ur. 
Bu zlya!et.e ileri gelen birçok tJ&hsl
yetıer iştirak etml§ierdlr. 

LAvAt 

7.akerenln hedefi M. Musollnl'nln Nis, 
J<orsika ve Tunus Uzcrlndekl iddiala
rınmın uzlaşma yolıyle halli için M. ı 
Hltler taratmdan verilmiş olan müh. 
lct meselesidir. M. Llvaı, Fransa ne 1 
It.ıılya arasında doğrudan doitnJya bir 
ruı\B§mazlrk çıkmuma moydan ver _ 
meınek için büyük gayreUcr ınırted 
yor. Bir anı~" yapılmarnıa. cahş -1 
mak Qzere Cont de Chambrtln'U Ro _ 
ma'ya yolla.mıııtrr. 11. Ciano•nun Cu 1 
martesl ı;UnU mutedil bir nutuk söy 
ledifl .M. Gayda'nm dıı. itidalli mUln 
leaıar yürUttUğil belfrtUlyor. 

/Qugünkü radyo 

ZiRAAT BA 
liuruJllf ıarihl: 1118&. - Senna7est: l000,000,000 l'firk Ura.s 

Şube ve Ajanı adedi: 265. 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri. 
Para blrlktırenlere ı8.800 Ura lkramlye .. eriyor. 

•.11-aa1 Bank&smda lrumbaralı "' lbb&rsız tuarrut rıesapıarmaa n ,. 
00 Uruıı buluna.oııı.ra .e.nede 4 deta oeldleoek ırur'a 'le ~a~l!;:ı 

plb.na ıore lkraıniye dafttılacalctır. 
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OlKKA-'l Hcııaplanncıaıcı panıJaı ırtr sene ıçtnde 60 ıı.r..ttu "O"~ 
ııtşmlyenJert !kraı:ıılye çıktıgı taJldlrde 90 l!O ruıasıyte nırtıeoo1<Ur 

Keştdeter: lJ Mart. U t:lllZlran. U EylQ ll 8Jr1.nQllA.oUD tarlhle 
"\.Dele yapı.LLr 

--------------------
htanhul 'Vakıflar Direktörlüğü lli.nları 

J - .. umuradım 120 ye kndar eytam: 
I - :Nmuarad:uı 80 ne ka.d:lr tckıı.üt 

121 - '\'c tlıihn yukun eytam: 
8J - \ 'e d:lhn ~ ıılm.rı telnıUt: 

4.6.1).f;! 

6.6.9-12 
6,6.942 

P!ll'lleınbc 

Clurrn 
Ounmrl~I 

Vakıflar idare-si veznelerinden maaş olmakta olnn mütekait. eytam 
•r:ın.illn HaZtrıın • Ağuııtos 942 tıı: aylıklar~ yukarda yazılı tarihlerde 

Zdlnrmdn yazılı numara sıralarına göre verilecektir, (610:>ı 

---------·-
Jstanbul Fiat Mürakabe Komisyonundan: 
ll&rı No: 138 

7,80 Program 7,38 Radyo saıon or. 
kestrası 7,45 ajans 8,00 Raılyo tıalQn 
orkestrasının devamı 8,15-8,80 E\·in 
şıı.atı. :1.2,30 Program 12,83 Tek ve lxı 
1'8.ber farkılıır 12,45 ajans 18,00- 18 
30 Şarln!Jır programının devamı. ıs 

Program 18,03 Radyo dans orkeslra
aı 18,f() Fasıl heyeU 19,80 Haberler 
19,45 serbest 10 dakika 19,55 FJlnı • 
şarktla.rı 20,15 Radyo gucteaı 20,45 
Bir marş öğreniyoruz 21,00 Zlrant 
takvimi 21,10 Saz eserleri 21,30 ko. 
nurma 21,45 RlyaseUcUmbur bandosu 
22,30 Haberler 22,50 kaparuıı. % 40 rutubet.ij ve 600 gram sıkletindeki bir adet ekmek fiatmın 3. Ha. 

ziran. 042 g'!liıUnden itibaren ba;ı.1 masra!llc beraber ••ıo .. kurua "liO., san. 
İstanbul Asliye İklnrı 'fi<'ftrt'1 )fah . tJ;;.ı olarak tesbit edildiği llA.ıı olunur. (6108) 

lWWC!jlnden: ı--------·-----------------------
942/226 

1 
t ta.nbııl Beıılncl tcra Momurlıığıuı 

Dua tepe motörU kaptanı Mustaf ·~ ~ ın: 
Girit namına vekill avukat Emnılinl llf'~ ft 942,1688 
Ültay tarafından mnhkcmemlzo veri ll:ııii.....,:::so.-.-...._-.,.o=oo:a~~~;:..:;:~:.ıı Bir borçtan dolayı mahcuz olup pa 

len arzuhalde: Beyazıt nah!yesl iaşe mUdUrlUğün raya çevrilmesine karar verilen Bl. 
den nldığtm mayıs - haziran aylarma Zl?nml markn terazi ile 1/80 uzunlu. 
alt 4 adet ekmek karnemi zayi ettim ~nd:ı cnm vit.rln açık arttırnuı. sure. 

Müvekkilinin İzmir llmanma bnğlı 

BS tonUMoluk Duatepe motörU Bur • 
gazdan yUkıU olarak gelmekte iken 
18.5.0'2 Pazıırtesı gUnU saat 20 do 
Türk _ Bulgar hududu Uzc.rfndc Rcz. 
ve koyu önlerinde meçhul bir denizat. 
tının taarruzuna uğrayarak ateş aldı. 
ğı ve battığl ve bllft.hare tahlisiye ve. 
saltı ile kurtanlıp İstanbula. geUrile. 
rck enuılyet altına alındığını ve bu 
husustafti avarya raporunun deniz ti. 

Yenilerini alacağımdan c:ıkllerlnln ttıe Pangaltı Ergcnckon caddeaino 

hUkmU yoktur. 73/I nunıarıılı dUkkli.nda 10.6.9!12 Ça 
Beynzıt, Dükmecllrr l\tlm=ır lnnn ~ıunh& cUnU IJ&(l.t 0,80 _ 11 e kadıır 
cadde& ıoıı nurnnr.ıclo l{tt n Sonn 

• * • 
SlllVJ'f askerıu~ ~ubeslnln nutumıma 

kayıUı nüfus hüviyet cüzdanımı 

asker kayıtlarlle zayi ettim. Yenisini 
alacnğımdn.n csklıılnln hUkmU yok. 

caret kıınununun 1065 lnct ve mUte. tur. 
nklb maddeleri mucibince tasdlkını l\lmıtafa oğlu 916 dojtumlu Ömer 
talep eylemiş ve bu hususta kapta _ Kayalar <'0080) 
nm tnnztnı eylediği. deniz rnponı ib. 
raz edilmiş olduğundan bu husustaki 
§ahltlerln dinlenmesi için 6.6.942 tarl. 1 EyUp orta okulundan 1935 -1036 
hine mllsadlt eumartest saat 9 da, ra... j senesinde aldığım diplomamı zayi eL 
ponın alınması için de muhakemenin tim. Yenisini alacağımdan esklıı:ln!n 
8.6.942 tarihine mllaadlf Pıı.zartesi gU hUkmU yoktur. 
nll saat 16 da temama karar verilmiş EyUp. lı1l!Unbey mahallesi lehmet 
olduğundan bu hAdlse ne alakalı olan AJI ağa sokak numara St de SOS 
ıarın muayyen gün ve saaUerde biz.. diplom3 numaralı Ahmet Kmltnğ. 
zat veya bir vekil bulundurmala.n teb < 40082) 
11.ğ makamına kaim olmak Ur.ere 11A.n 
olunur. (40079) 

füitahya Sullı Hukuk. HAklmllğln . 

den: 

Kütahya.nın Şehre kil.stil .M. den o. 
lup İstanbul Emrazı akliye haataba... 
nesinde 30.3.942 tarlhlnde vefat eden 
gedikli mUtekait mUlAzım Murat oğ'. 
ıu Adilin mirası Kütahya sulh mah _ 
kemcslndc açılmış ve terekesinin reıı. 
men tasfiyesi fçin b:ışkAtıp SU!eymnn 
Şahinalp memur tnyln edilmiş olmak 
lıı i§bU llAn tarihinden itibaren bir ay 
zarfında ölU Adilin alacaklılarilc borc; 
lularmm tasfiyeye memur mumalley. 
he mlirncaatiıı alacak ve borçlarını 

kaydettirmeleri ve atacaklarını vıık _ 
tiyle yazdrrmayanlann medeni kanu. 
nun 569 uncu maddeııl mucibince mi. 

lstanbul lera Uılklmllifndcn: 

9•2/195 

Beyoğlu ıstikIAl caddesi SUreyyıı. 
pll§a apartıman 2 No. da iken ha.Jen 
lkametgAhları meçhul Hazaros kanın 
Ohannea kıı.ı Nemzur Karabet karım 
ve l{azaroıı kızı Zabel'e: . 

Alacaklı Vo.hram Demeracsyanm 
Nemzur ve Zabcl aleyhine yapbğı ta. 
ldp ü:r.erlnc mercice verilen l 7.12.941 
tarllıll karara karşı alacaklı Va.hram 
Dcrncrscsyar. tam.tından temyiz edl1-
ml.§ ve t.arafmıza gönderılen temyiz 
arzulıalı lkametgO.lıınızm meçbullye 
t1 hascbile bilntebllğ iade kılınml§ ol. 
duğundan temyiz arzuhıılinln birer 
ay mllddoUe Utı.nen tebliğine karar 
verilmiştir. Bu müddet lç!nda temyiz 
arzuhalini icra meroi kaleminden a-

nıaçıyı ue rıahaen ve ne de terckeyt ııp cevap vermediğiniz takdirde kanu 
lzıı.feten takip edemeyecekleri llAn o. n1 muameleye devam olunacağı il!n 
lunur. {40083) olunur. (40081) 

ısa.l lacakttr. Almıılt isteyen? rln mez 
kQr mahalde glj.şterllcn ııaatte bulun 
malan nan olunur. (40077) -, 

VAK I l 
.Jazetode çııtan oUtUıı yaLJ •t 
resimlerin bukulm mabiuzduı 

~JIO!liE l'ı\lUFE:SJ 

Yemle ket 

IÇU>d<' 

-'rtık v: 16(: ~ 

$ "ytııı t8(J 'Uı 
4 ytık ne ~l> 

l yılltil ıHlt 1600 • 

r&rUeôen Saikan Blrllğ'I IÇl.Jı 
4yda otm lllUUJ dUJWUr. Poatlı 
ntrUgtne gtnniyen yerlere ayda 
~et.mı~ oeşer kurut zammedl.llı. 

A tı6ne k.aydmı bildiren mektuı 
•e teıgra.ı UCretlnl aboDe paraaı. 
oın posuı veya tıa.nka Ue yoUaaw 
llcreUnl idare ilendi ıızertne aJu 
l'llrk1yeıılıı her l)()llb ırım lıM.lııclt 

~ l\..b.J't•ıı ,,.oooe yuıta 
"drp~ değl§tirml- UcreU 2~ I\.~ 

u .• A~ OCH ETl.Jml 

l'lcaret uo.nıan.nm santim • ea 
.ın sondan itibaren Ut'..n saytaı.a 
rmda 40. ıı_ saytala.raa ~ ıtu~ 
1ördtıocu sayfada l; •!itnCJ "' 
ıçünclldt- ı: ntnııclıll '· OBflllt 
"6m kesmece e Uradu 

BUyUk. ;oıı dC\'amı IOJ§Cil 
.. okll Utı.n verenlere ayrı ayn l.D· 
:.rmeler yapılır. ttesml uanıaru 
•ıı.ntim 11&.Un &' kur~tw 

l'tean Malı.lyetıe Olmıyıu 

KUçWı n&nıa.r 

dtr dere 30; uu aeıa:m OU. ur,: 
ıetaaı es. d6rt defam 16 .. em 
:ıetaaı 100 kUl'UftlU'. 



€ 3. B • 19'! 

r .c'&i~~ ~-l!ICii;:~.~iiıi!llli:::ll:;:;.:;'l::;(.':'::iii:J!!~-l&k-.. ' 

~~GER SİN GER iNGER Yeni SiNGER modeli 
K ON T Ö R K O N T Ö R Kronemetreli saat Saat ile iki ibreli kontör 

tnLEMITI. 
KBONOGRAr 

No. 109 
ayar altmd n, 160 llra 

yar altmdıın, !antazl 200 Ura 

No. 68/B 
TEK 1BREL\ 

25 Jira 

No. 84 
ÇİFT İBRELİ 

55 Jlra 

l\o. 89 
Nabzı saymak içinı doktot'lal'a 

!cvka!Ado lllzuınludur: 50 lira 

Bu yeni model saat; 
hem saatleri gösterir, 

hem de çift ibreli 
kontördür. 

No. 70 

Modern şekillerde, 18 
ayar altından 

380 Lira 
No. 71 

KROMDAN zarif 
155 Lira 

rıı,rııdan r;lparl-= \'1ıkunnda posta masrafı olarak iki lira s 
1
• N G 

:ınt bcdclllc beraber J>C6lncn gönd rllmc.lldir s E • 
1 MAGAZASI 

tSTANBUL EMtNO~ 0 
CADDESl No. 8 

• 

r.
stanbul Levazım Amlrliğindeo verileni 

Askeri Kıtaat UAnları 
A§ağıda yazılı etlerin kapalı zarfla ekslltmclerl 11.6.9.t!? gtlnU saat 15 

de Yalovada askerl satınalma komlsyonund:ı. yapılacaktır. Taliplerin ka. 
nuni vcslkalarlle tekil! mektuplarını ihale saat nden bir saat evvel komls-
yona verm~eri, 

Miktarı l"taU Teminatı 

OlruıL Kllo Kanış Lira 

Sığır eti. 120,000 100 7260 
Koyun eti. 120,0-00 120 84:50 

(3383-6907) 

••• 
Yerköydc 80,639 lira 35 kul'U§ kt!§lt 

bedelli bir pavyon ınvnsı kapalı zart. 
l eksiltmeye konmuştur. İhalesi 12. 
6 942 Cuma gtlnU saat llS de Anka. 
rı:ıda M M. v. Satmalma komisyo -
nunda yapııaeaktır. İlk teminatı 2972 
lira 9:5 kuruvtur. Proje ve ıartnamcs1 
195 kuru :ı. komlııyondan alınır. Ta. 

plerin vekı11et lll§a dairesinden ala. 
caklan ehliyet veslkalarmı ve kanu. 
nt veslkalarlle teklif mektuplarını tha 

saatinden bir saat evvel komisyona 
vermeleri. {3368-6855) 

••• 
72,000 kilo koyun ve sığır eti 

kapah zarfla eksiltmeye konmuş 
ur. İhalesi 15. 6. 942 pazartesi 
unü saat 16 da Ağn askeri sa
ın alın~ koıni:?yonunda yapıla
aldır. Koyun etinin tahmin 

deli 36,000 lira teminatı 1620 
lı adır. Talıplerin kanur.i V(!Sİ· 
kalarile tekl"f mektuplarını ihale 
~atinden bir saat evvel .ımmis
yona vermelerı. Evsaf \7 \? §art
narnesı komisyonda gorülur. 

(33ii> - e900J 
J(. :(.. ~ 

20,000 ton nakliye işi kapalı zartla 
eksiltmeye konmu tur. lhaıcsı 11.6. 
9!2 günU saat 15 di3 Ankarada Lv. 
A.mirlığl s t!llalma komisyonunda ya. 
pılı:ıcaktır. Tahmin bedeli 55 000 lira 
ilk temin tı 4000 liradır. Taliplerin ka 
nunl ııesiknlarile teklif mektuplarını 

ihale saatinden bir ll{lat evvel komla. 
1'0na verme! rl. (3331-5749) 

;r.*~ 

30,000 ton naklive isi kapa 
lı ZC!lfla eksiltmeve kClnmus 
tur. ihalesi 1 Ol 61 942 g;Ünü 
saat 15 de Ankara Lv. Amirli 
iZi satın alma koınisvonunda 
VP""T lacaktır. 

Tahmin bedeli 82,500 ilk 
teminatı 537 j liradır. Tliole 
rin kanuni vesikalarile teklif 
mektuplarım ihale saatinden 
bir saat evvel koınisvona ver 
meleri. 

(3347 - 5788) 
4~• 

HLkemt muayene ile 10 ton .sade 
yağı % 3 aslUI 10 ton zeytinyağı pa· 
zarlıkla satın alınacaktır. Sade yağın 
tahmin fiatı 185 kunıf kat'! teminatı 
2275 liradır. zeytin yağın 'tahmin fi. 
aU IH kurug kat'ı teminatı 1710 lira 
dır. zeytin yağın tahmin !tatma. mev. 
zuat bedellle nakliyat dahil d('ğildir. 
Taliplerin 4.6,9~2 Perşembe gUnU sa. 
at 15 de 1.zmltte postahane karuumı. 
~a aakert satmaıma komisyonuna gel 
meleri. (3398-5993) 

*** 
lılUteahhlt nam hesa.bma 18.5.9f2 

de ihalesi iltın olunan 121273 kilo sı.. 

fır et.in1t talip çıkmadığmdan tekrar 
pazarlığa konmuştur. Evsat ve husu. 
st prUarı komisyonda görUlebillr. Be 
her kllOallllun muhammen bedeli 95 
kuru§tur. İhalesi 13.6.942 cumartesi 
günü aaa.t 10 da yapıl&C&ktır. Talip. 
irin k&t't temınatıarl'e Harbi~ Ye 
dek aubay okulunda satmaıma komls-
yoııuna mUracaatıarı. 

la,000 kilo tavuk ctl kapalı zartla 
eksiltmeye konmuştur. İbatesi 16.6, 
SH2 günU t 15 de Ankarada. Lv. A. 
mirliği satınalma komisyonunda yapı 
lacaktır. Tahmin bedeU 80,000 lira ilk 
temınatı 2250 liradır. Taliplerin ka. ı 
munt veslka.larilc tekUf mektuplannı 

Satılık ev 

yona vermeleri. (3832-5750) 
' :.~ 

5000 çift er Jrnnclurası mütceh
lıi+ nmr. ve hesabına açık ek!Jiltme 

1'&küdarda Doğıı.n.mar pa.tkr alt 
kı:ıpmı kar3ısmda • oda iki aota 
terkoıı, elektrik, bebç.e ımyu. 

Ml\racaat: Vakıt matbruuıı Or. 
hnn. Ssııt lll-18 I' kadar. 

fhale saatinden bir saat evvel komla· ı 

ile almac rtır. İhnl~ 15. 6. 9~2 •••••••••••• 
pazartesi günü s::ı.a.t 15 de Erzu-
rum askeri ısa.tın nhna komisyo
mın.d:ı y pılıı.ca;ktır. Tahmin bede· 
li 57,500 lira ilk teminatı 4125 li
nıdır. Tal plerin belli vakitte ko
m yona gelmeleri. (3363 • 5828l 

SAHİBi : ASIM US 

Umum! Neşriyatı idare eden 

Rtfilc Ahmtl Setıfngfl 

Basıldıtı yer: VAKİT MATBAASI 

Nafıa Vekaletinden : 
Elailltmeyc ltonulan lıı: 

1 - Su lgrerl 16 ncı §Ube MUdtlrlUğU mmtakası dllhllindc Alanya ova. 
ııı sulanması için yapılacak kanal ve tmll!tı smalyo lııJ&atı mubam. 
n ke lf b deli vahidi flat esası üzerinden ''875,620., lira "17., kuruştur. 

2 - Eksıltm 1:5.6.042 tarihine rutlay.ın pazartesi ı;-UnU s:ıat 15 de 
A .ı<arada Su İşleri Reisliği binası içinde toplnnan Su elmlltme komisyonu 
v ıımnda knp lı z:ırf usulllc yapılacaktır. 

3 - latc iller ek ltme şartnamesi, mukavele projesi, Bayındırlık İ§-

1 rl Genci şartnamesi, umuml 811 ~teri tcnnt oaruıamcsno husu i ve fenni 
:-tnamelerl ve proj l rl •·ıs .. lira "78., kuruş mukaolllndc Su ı,1erl Reis 

~~den alabilirler. 
4 - Ek.ıııltmeyc girebilmek için iat tlllcrin ' 0 1!')774., lira " 1, kuru!J· 

lt k muv l.l<at temin t vcrmrsl ve t'kslltm nln > pıt<ı.c-ığ ı;:ftrıC:cn c:ı az ti<: 
gl\n evv l ellerinde b•ı ırıcın vesikalarla b!rlıl.tc bir dilekçe ile • a ıa Veıtfi. 
lel ne mUraca t edere'' bu • m hsus olmak Uzere veS!ka aımaıarı ve lıl 

v .kayı ibra:: etmeleri şarttır. 
Bu mlld .ıet içinde vCJılka talebinde bulunmayanlar eksiltmeye l§tlrAk 

cd mezler. 
5 l • 1\ r!rln tcklit mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten bır 

sa.at evHllne k dar Su İ§leri Relııllğine makbuz mukabilinde vermeleri ı~. 

zımdır. 

Po tada olan seclkmeler kabul edllm ... (8681-M63) 

..5,000 Kilo Taze bakla, 
15,000 

" Semizotu. 
5,000 .. Bezelya. 

10,0-00 Adet Enginar. 
10,000 .. lılan.ıl. 

4.800 Yeşil salata. 
4,800 Demet Maydanoz. 
2,600 Dereotu. 
4,800 

" Taze soğan. 

Yukanda yazılı sebzelerin pazarlık 
la eksiltmesi 4.6.942 Per!Jembe günü 
saat 15 de Tophanede Lv. Amlr!iği 

•satmalma komlsyonundn. yapılacak.. 

tır. Hcpsinln tahmin bedeli 6461 lira 
:SO kuruş llk teminatı 484 lira 62 ku. 
Mlftur. Şartnamesi komisyonda görU. 
IUr. İsteklllerin belll vakitte komls.. 
yona gelmeleri. (761-3982) 

~ ~,,. 

200,000 DA 250,0-00 adet portatif ça.· 
dır direk ve kazıgı almacaktır. Kapa_ 

lı zarfla eksUtmesı 10,6.942 Çarp.mba 
günU saat 15 de Tophanede tat. Lv. 
Amirliği satma1ma komlsyonunda ya 
prtacaktır. Hepsinin u bmln bedeli 
123,750 lira llk teminatı 7487 lira 50 
kuruştur. Nümune ve ıartna.me.sl ko. 
misyonda görUlUr. tsteklllerln kanu
n! vesikalarlle teklif mektuplarmı 1. 
hale saatinden bir saat eV\•el komla. 
yona vermeler!. (US-5668) 

* "* ıı: 
Beher kilosuna 7 kuruş tah

mın edilen 60 ton kadar balve 
samanı almacaktır. Pazarlıkla 
eksiltmesi 5. 6. 942 cuma xünü 
saat 15 de Tophanede Lv. Amir
liği satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. tık teminatı 315 
liradır. Şartnamesi komisyoIJda 
görülür. İsteklilerin belii vakit
te komisyona gelmeltri. 

(758 - 5917) 

ı z 
İıtanb~I Belediyesi ilanlan: 

Belediye hududu dahllindokl. §oa& yollarm Katran .kaplanm&ıD işi ka.. 
p.ı.lı zart uaullle eksiltmeye konulmu§tur. Ke,,i! bedeli 73450 Ura w ilk w. 
w!Datı 4922 Ura 50 ku~ur. Mukavele, ekJIUtme, na!1a. lşlert umumı, hu
nsl ve fenni şartnameleri proje ke,if hWAaulle buna mUte!crrt diğer ev. 
rak 367 kur..ış mukabilinde Be~ediye Fen İşleri MUdUr!Uğünden verilecek. 
ur: İhale 10,6.9'12 Ça.rfamba. gllnU eaat 1:5 de Daim! Encümende yapılacak. 
tır. Tallplerın ilk temJnat makbuz veya mektuplan ihale tarihinden sekiz 
glln evvel Be!ediye Fen İşleri MUdUrlllfOne mtıracaatla aıacaklan !ennt 
e;,jıyet, 942 yılma alt ticaret odam veslkalan, l.ınzalı şartname ve B&lr ka. 
nenen ibrazı llzlmgelen diğer vesaik ile 2490 No. Ju kanunun tarl!atı çcv_ 
resinde hazırlıyacakları teklif mektuplarını thaJe günü sa.at 14 de kadar 
Datmı Enctımenc vermeleri lAzımdır. (l5727) 

TüRKiYE iŞ BANi< ASI 
K ·~ ... ük T ') ~arruf 

H~~anl n 
ıtH% ...,.,:Allltı'li: l'l.A1'"l 

1(1'.ŞtllELEK: ! Şobıat. • 

l .ı YlA, ! 'tıısıo.. ' lktn. 
. ı~r111 tarih.lertndlt 

npıta 

11'4% ~ l ı' ıu.t:.Kj 

1 &det 2000 Llralık • 2000.-

1 • 1()Q() • - 1'000.- • 
1 • 700 • - UI00.-
1 • m • - 1300.-
ıo. 2lKı • • ~ 

• &{) 100 • - .000.- . 
~ • l5(l • - llW>O.- . 

ıao • ~ • - 6000.- .. 
200 • 10 .. - '2000.- . 

''Zevc'im Gözfe_r:ine 
İnanam-ıyof,. 

"10 ·nş DAHA GENÇ GÖ4 
RJ.iNDOGüMü SÖYLI OR0 

'eayan'WA~NER. Montreuil, (Seine,) 
bunu ve sebebini şöyle anlatıyo~ . -

( 
a;;anwaoner'ln "'Bloceı., ıf 
yeni clld unsurunu kullan.1 

ma:ıdan evvolkl foto§rafıJ 

Zevcim "bu ~itden bır harlk"a:
dır" diyor. Ancak, iki ay kadar 

evvel alnund ve 1'Öderiplle atzı• 
mm ctr mda çlrıgiler ve buruşuk· 
luklarvn vard1. Hakikaten yaşlı g5-
rünilyordum. Bugün ise, bütün çiz
gilerim silindi ve srkad8'$lanm, bir 
genç kızm cildi gfüi saf ve yumuşak 
olan cildime takdir nazarlarile bakı
yorlar. Onlara, benim Yll'Plığun iİbi, 
cild unsuru obn "Biocel., li Toka
lon kremini 'kulltmmalarmı tavsiye 
ettim. Evvell onların birçoğu bana 
~ü~lerdi. Fakat daha sonra biz
zat tecrllbe ettiklerinde, gördükleri 
pyanı hayre~ semeresinden c:id· 
den benim kadar mmınlln kaldı-

Bay•n WaOne?ın blrkii' h•f'tat 
zarfındaki pyanı hayret ,S•I 

'flkllOI gösteren fotolf•fı 

ar. Cild gıdası olan pem.'be renkteki 
'lbkalon kremini her akpm :Yd
mı»etan evvel kullanınız. TerkiblD
de Viyana Univeraitesi Profeıtörle
rinden blrl t.afından ketif ve ~ 
kı cilıdiml'ııin ta1>1t bH?eyicl unsur• 
lırına benzeyen ve ıen,ç ba;rvaıı.1 
lann cildinden istlıraç edilen; 
~nçlijin k(1metli cevberl olan 
"Blocel., vardır, Gllndüzleri de ı,.
yaz renkteki Tokalon kremini kuJ.: 
lanmız. Bu dyede cildiniz be~ 
yumuşak, ve bi.ıUln ~ nddalar• 
dan ve açılmış mesanattan kur
tulmuş bir hal ke=ıbeder. Tokalcnl 
kremlerinde mOBmlr ve ıayanı ınem• 
nuniyet neticeler teminaUıdır. Aokai 
takdlrde paranız iade oluriur, 

~ .. :.JS~EVL'E:T DEMİRYOLLA'Rl .ve La.JIMANLARI 
.. ~:, . .iSLE:.TME: UMUM İDARJ;:Sİ iLANLARI 

'.Muhnmmcn bedeli (2008) Ura (10) kuruş olan 179 adet aı.atraıı.ga. &b. 
d &thnne su haznesi <ıamandırası ve musluğu Ue komple) 50 adet ala!r&11· 
ere a.bdcstbane su haznesi §amandırası (12.6.1942) CUma güntı saat (1') 

'>D cörtte Haydarpa§nda Gar binası dahlllndeki )tomLByon tı:ırafmdan açılı: 
.ık..tjltme usulile satın aıınacaktır. 

Bu i§e girmek ıateyenlerln (188) lira (11) kuru§lUk muvakk&t teminat 
ve kanunwı tayin ettiği vesaikle birlikte ekııntme gilnU saatine kadar ko. 
T.l&yona milracaatıarı l~ımdır. 

Bu l§e alt 17artnameler komisyondan paraB'IZ olarak dafrtılmakta.dır, 
(l58'8) 

• • • 
Mtıh&mmen bedeli (120.0-00) YUzyirml bin lira olan 50 ton kayn&ml§ 

J.Lglllz bcziri 16.6.1942 Salı gilnU saat 15 de kapalı zarf usulU ile .Aıık&ra.
d:ı. idare blnı.ı.smda toplanan Merkez 9 uncu Komlsyonc.a satm alınae&kt.Ir. 

Bu l§C girmek isteyenlerin (7250) Yedı bin ikiyUz elli llra.J.ık muvak· 
kat teminat ile kanunun tayin ettJği veslkalan ve tekllflerlnl ayni g11D 
sa.at 14 de ka.dar adı ge~ Komisyon Rclsllğtne vermeleri lA.zrındir. 

şartnameler (2) lira mukabilinde Ankara ve Haydarpa.p veznelerla. 
c!en temin ol':..ınur. (1597•) 

Askeri Fabrikalar Satınalma Komisvonu 1 
ilanları 

Bakırkoy barut fabrikuı arazisi dahilindeki otlar Sulıpazarında u· 
ke:1 fabrlkalar aatınalma komiayonunca açık eksiltme ile blı;tlrilecekUr. 

Şartnamesi her gUn komisyonda. g6rWeblllr. tstokllterlıı 5. Haziran, 942 
cuma. günü saat 14 de komisyonda bulunmaları. -(5811). 


