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şebrlmizde 
Refik Sa}dam dün Vilayette 4,5 saat çalıştılar 

Bursa Vt1 

öl IQM' 

izmıtte 
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e ayp ar 

AD a"ava: 12 

Dört tü ı ü 
aras nda 

ziraat s:stemi 
bir mukayese 

Veraset usulü memleketimizde toprak tasarrufunu za. 
rnan zamar. parçalamakta, müteşebbis babaların vücu. 
de getirdikleri büyülz çiftlikler çocuklar arasında küçük 
Darçalara bölünmektedir. Bu meselelerin umumi biT 
nizama bağlanması için etraflı düşünülmüş bir toprak 

kar.ununa ihtiyaç vardır 

Yazan 
Adr..ruıila devlet zırant i~Jetme&i 

olduı,,ru gibi bhyiıl<, orta ve küçii'~ 
21taı\t sah.ipleri de ur; bu itibar
la. bu ılört türlü ziraat çe~it.ler;nı 
bir araya t-0playan Çukurovayı, 
toprağı mııclmı:mlı ~nrette Mete
bilınek bakıınmdııu, muhtelif !!İS
~.r arasında muk:ıyeSe yapa
bilmek için geniş bir nümune bÖL 
gesi farzedebiUriz. 

Devlet ziru.ııt i51ctmcle.r.i. geçen 
sene Adanada 26,000 del•ar ::ı.razl
Ye pamuk ekmiştir. Falcat yirmi 
nltı bin delmrJ:ın ancak 16-19 
bin dönümü intas etmiştin geriye 
katan işlennıiı; t-0prııkıara sa.rfc
dilen pnralıı.r v.e eme'ltler hep boıµ 
f;İtnıi.stır. \'inni altı bin dekar ara
zi üzerine ekilen tohumlardan alı
nan S00,000 çekirdeldi pamuktan 
ibarettir. Halbuki Adııııatla s.yıu 
nılktarda pamub,'11 26 değil, 9 bin 
dekardan a.an ~iftçiler olmuştur. 
Hem de bu netice A<lanada.ki dev 
let i,ıetmesinln elinde 14-1:> 
tııahineye muluıbil hu ... usi çUtlll, 
sahiplerinin elinde a11eak 2--3 
nıab..ıne bulunmasına rağmen alın. 
nı~ttr. 

Adanada.~i devlet ziraat işlet
oıeleıi.nin bü~iik ziraat sahiplerine 
nlsbetle g~en seııc «laha. az ra.n
dnna.nb çalı~~ olma.'urma baka
:rak tabii devlc-t sennnvesi ve dev. 
Jet \'&CJıtalan ile zira.~t yapılma."ı 
doğra olnıs.dığı gibi bir büküm ı:ı
karnıa.k istemiyorum. Yine g~eo 
Sene Ceyhaudakl l'tlerclınek çiftıi
ğinde 60-70 hin dekara tohum e
kilmiş, bo ekim isinde blr çolt 
Yanhshld:ı.l" yapıldıgı irin yapılan 
nw>raf bile ~ıknrıla.marnış. Bütün 
cnıe1d~r boııa ı;:\'ifmiq. J<'al<at bu se
ne g~miş hatalardan istifa.de e· 
dilerek ~alışılmış oldur;ondan yeni 
hasat ümitli lmic:. 

1lundan anın .. ılabilir ki devlet 
lşle.tnıelerindc gÜrülcn ilk muvaf
f~kı~·etSizlikler te"ruhe ile verıın
lı hır safhaya g-ötürülr-bilect;ldir; 
''e devlet isletmeleri an<·ak bö;rlc 
Verimli bir devreye girdil•ten son. 
raılır ki m.eııılekctimizin her ta-. 
r4fınd:ı çiftçiler modem 7Jrııatte 
devletin rehber ii:;rir.dcn ra:vdahn
nıak lmt,fıntnı hulncaktır. • 

Mcmlelc~tlmizdc zirantc kabili
Y~tlf olduğu halde eldlmeyen ııra
~~ Pek çoktur. Topral<sı:ı: olan köy
u1el" topraldanclırıldıktan ır.onra 
da ~ine bu \·aziy('tte bir çok tcp
l'a.klar bulunn«':ıktır. Onun icin 
haY\·ıuı ilb ekilip biçilen küçük zira 
atin Yanında büyt1'1< ve orta ziaate 
~aiına Yer bul~ahlleerği ~ibi dev-
etfn de kendi vasıtnlan i'e hubu. 
hat rnUstahsili olmn..cıı i«'in her n~ 
kit kfıfj derecede toprak rılac:ıktr.. 

Ctimhurlyet hülcfımctj 1930 !lf'

n.esı~denberl Türle köylüler·ru, çift 
çıl .. rıni makine ile r:ıpılıın mo~ 
dem zira.ate te~vilt iı;in elinden 

gelen her türlü yartlınıla.n yap. 
mıştır. Falınt hu yanlnnbrdan an. 
cak Çukurova bölgesinde büyük 
,.e orta ziraat yapan sayılan mah
dut te.~ebbüs sahipleri fayda1::ı.na.-
1?ilmiştlr. DJğer küçUk ziraat ya.
ı;an l.öyfülcr ıiınkasız kiılriıı_ştu·. 
Hntffi. bunfar arasında makine sa. 
hibi olmak şöyle dursun, Ziraat 
Vekii.letine alt olan ma.ldnelerlu 
her va.kJt köyhi hcsabm:ı. çalı~ 
ğnıı zannederek ~ift ha)'\·anlanm 
ellerinden !,;ıkaranlar bjle bulun
muştur. 

Şu kadar var ki Çukurova.da gör 
düğümüz dört türlü zira.at siste. 
:minin ayn ayrı memlekete fayda
lı olması, bu muhtelif ziraıı.t !:ılekil
lerinin birbiri ile rekabet vaziye
tinde bulwımama.sı hütlin memle
ket öJçll.sünde toprağa. tasarnıf u. 
sulünün lıudut.,uz br derecede ser. 
best olın.'l8mı icap etmez. KıiçUk, 
orta, büyük zinıatt:ı.n her birini 
muayyen bir kanunla yerine görs 
tipleştirmek uoğru ?lor. Zi.ta: şah: 
si ga)Tet1eri ile istihsal ettilderı 
kazancı her sene toprağa ve.rer~k 
çütfklerini genişleten. t~ebbı~s 
sah~pleri olacağı gibi bır gun bü
yük senna.yelerin şurada, bu~a 

.. binlerce dekar topraklar uze. 
!:de tasarnıf te.qis etmeğe ~alk
nıala.n ihtimali ele yok degıl~lr. 
Ka.nunlarnruı, biiylik zlr:ıatin ~y
le hudutsuz bir derce-ede genaşle. 
mesine lmkiın ,·eriı'Se bugün mem: 
lcketimlzde mevcut olma.yan ara~ı 
meselesi o vakit nıeyclıl~ çıka~!
lir Türk kö~·mlerl t-0praga bag ı 
~l~ler haline düsebilir. 
Diğer taraftan ve.ra.c;;et U.<Julli

nün memleketimiıde t-Oprak tasa;
rufonu ı.:un!l.n zaman parı:.alailıgı, 
mü~bbis babalann ölüm~.den 
r-ı-0nra onfarm hayatlarında VUC?· 
<le getird''Ideri btiylik çiftlikJenn 

çocnklan :ırasında küçük parçala
ra böliindüğü ele vardrr. Bu türlü 
toprak parçıılıı.:ınınlan için de bir 
lıudut çf:dlmez<>e memleketin iktı
sarti hayatı bundan zarar ;zöriir. 

İste biitün bu mMeJE"~erln omu. 
mi h1.r nizama h:ı'!fanms!i!t için d
rafh clfüıünülmü~ bir topralc kann
t•una ihtiyn~ , ·ar<lrr. 

s·rgün sulh 
olursa .. 

Bu ancak bir 
Otareke olacaktır 

YAZAN 

SADRt EhTEM 
Bu~ün U~llncU sayfamızda. 

--o---

Hariciye ve lnhi .. 
sarlar Vekilleri de 
şehrimize geldiler 

ıoı Ev yıı ını~ı, ıoo ev otur~ıamıyacak 
ız i i ıt labr kasnn a zarar 

bale geldi. 
50 bin lira 

Kızılaq Buı saga 100 çadır gönderdi 

lsfanbul, 3 ( A.A.) - Başvekil 
Dr. Tiefik Saydam, beraberlerinde 
Ticaret Vekili Mümtaz Ökmen oldu 
ğu halde bu sabah Ankara eksprc: 
sırle şehrimize gelmişler ve Hay 
darpaşada Vali ve Belediye Reisi 
Dr. LUtfi Kırdar, Parti Başkanı 
Reşad Mimaroğlu, ordu müfettişi 
orgeneral Fahrctlin Altay, Örfi 
İdare komutanı korgeneral Sab:t 
Noyon, İstanbul komutanı Asım 
T:ın:ızlepe, Üniversite Rektörü Ce
mil Bilsel, emniyet müdürü ve dost_ 
ları tarafından knrşılanmışlaıırlır. 

::: * ::: 
lstanbıd, 3 ( A.A.> - Bnşveki~ 

limi~ Doktor Refik S::ıydam, bugün 
öğleden e"'•el Ordu miifettişi Or
general Fahrellin Allnyı, Örri ida
re komutanı Korg~neral Sabit No.
yanı, İstanbul Komu!nnı General 
Asım Tınasle1Jeyi ve parti reisi 

(Devamı Sa, !, Sii. 5 de) 

Ltbva harbi 
Mihvere göre 

Alman 
orduları 

lngiliz hatlarını yararak 
Mısırın yetil bölgelerine 

• yaklaımaktadır 

Ankara., S (A.A) - Kızılay umu- Orhangazi kaz.a.sr içinde Orosk, 
mt merkezi Bursa.dald su taşmala- Kerpiç, Görele ve Soıus dereleri taş_ 
rından zarar görerek açıkta. kalanla.- mış, derenin her iki yanında beşer 

ra bir yardım olmak llzere Bursa yüz metrelik araziyi ve bu arazi için
merkezine ayrıntıları ile birlikte 100 de bulunan ltöyleri kaplamıştır. 
çadır göndermişierdir. 1 Palas köyünde na.nanın tki tahta 

Ankara., 8 (\'alut muJıabJrlndcn)- köprllııü, bir mezbaha, bir kahve ve 
Bursa ve İzmitte yağan şiddetli yağ- bir ev yıkılmıştır. 
nıurlarm yaptığı hasarlar hakkı.ııdıı. A.şağr Görele köyünde 23 ev, ı ca... 
al!kadarlara yeni maıo.mat gelmek.. mi, Porsak köyünden 10 ev, 4 değir. 
tedil'. men yıkılmış ve oturulamıyacak hale 

Bu haberlere göre Bursa vllft.yetl gelen 9 ev boşaltılmış ayni köyde 12 
dahilinde 101 ev yikılınış ve bir o ka._ yaşında bir kız ve bir erkek çocuk 
dar ev oturulamıyacıı.k hale gelmiş. kaybolmuştur. 

tir. 202 hayvan telef olmuştur. Uç' Ada. köyünde 12 ev yıkUinı!J, 17 n 
ölti, 3 ağır yaralı vardır, İki kl.§1 kay hasar görmUş, Hasan köyünde 60 ya_ 
bolmuştur. l ~unda. bir köylU sellerden boğulmuş, 

Amikiye köyünde iki çocuk ve bir 
kadro yıkılan evler altmda kalarak 
ağlr yaralanmışlardır. Ayni köyde 
4. ev bir dtikka.n 18 samanlık yıkıL 
ml§, 7 ev kısmen ha.rap olmuş, 53 
hayvan telef olmuştur. 

Hasan köyünde 4 ev, Ova köyünde 
3 ev, Samflll.lık köyünde 9 ev yıkıl.. 
mış, İnkaza. köyünde 5 ev harap ol
muştur. 

İhsaniye, Karaman., Çayrt, Çayır. 
dere, Çavuş ve Bilat, 1zrat, Yeıı!ce, 
Armut, Paıoz ve Apad köylerindeki 
hasar MnUz tesbit edilmemiştir. 

Bursanm Şllkraniye, Davut ltadı 
ve Ke!ezler m&hallelerlndekı evler 

(Devamı Sa. f, Sü. 1 de) 

ll~.tr El Alemeyn Selo•k a ....... oıruı= 

muharebesini Selç Kız Sanat EnstitüsOn e 
k d k . Don 70 mezuna parlak 
azanmış eme tır merasımle diplomaları 

Müttefiklere göre 

Rommel gerı 
çekildi 

Ohinlek orduları 
şiddetle 

mukavemet ediyor 
(Yazısı ~ nci sayfamızda) Okul Direktörü Bayan Belkıa Sevengll mezuııla.ra diplomalarını veriyor 

DEVLET KONSERVATUVARI 
SANATKARLAR! ŞEHRi iZDE 

. 
Dlln şehrlml.ze gelen sanııtk:fufar gurnp halinde .. 

Antigon temsilinde vazite alacak ' •'- 1sts.r.bula gelmek fırsatını 
devlet konservatuıtrı talebeleriyle de_ bulduğumuzdan fevkalA.de memnun 
koratörlerinden müteşekkil 42 klşL bulunuyoruz. Antigon tem.ıım Devlet 
lik bir beyet dUn saat 15 de şehrimi- ı konservatua.rııu.n blitUn çalışmaları
ze gelmişlerdir. nın muhassalasını gösterecek değil_ 

Heyet yarm saa.t 16 da abideye 

1 

dir. Bwıdan başka daha kuvvetli ça
çelenk koyacaklar ve sonra halkevi lI§malarımız mevcuttur. Bunları lle
tara!ından kendilerine Parkotelde ride !.stanbul halkına takdim edece_ 
verilecek çıı.ya gidec~klerdir, ğiz.,, 

Vali ve belediye r~lsi de sanatka.r. Antlgon piyesi ayni zamanda GU-
lara bir yemek ziya.t&ti verecektir. zel sanatlar akademisinin 60 ncı yıl
Heyete Devlet konservatuarı direk- dö.nümU münasebetiyle 10 temmuzda 
törü Orhan Şaik Gökay riyaset et- da temsil edilecektir. 
mektedır. Orhan Şaik kendislylo gtı. 9 kişilik orkestra heyeti yarın ge_ 
rUşen bir arkadaşımıza §unln.rı söy. lecektir. 
!emiştir~ 

iman te HOi 

Sivastopoldd 
50 bin 

alındı 
• 

esır 

Ruslar 6 günde 329 
tayyare kaybettiler 

Sovyetlere göre 

Almanlar Harkofta 
taarruza geçti 

K ursk' da Alman taar
ruzu neticesiz kaldı 
Berlin, 3, ( A.A.) - Alm:ın or. 

duları baş komutanlığı tebli~i: 

Sivn~topolun cenup batısındak1 

Kersonez yarım adasının ucunda~ 
ki son dıişman kıtaları da aşağı y11 
karı yok edilmiştir. Sivastopo! ka_ 
lesinin zaptı için 2 temmuza kadar 
yapılan muh,ırebelcr<le 50 hinden 
fazla e'\ır ıılınmış, 21 tank, 303 'op 
ve hrr nend n hir ~ok harp mal. 
zemesi iğtinam veya tahrip edilmiş 
tir. Kırım sularında Alman ve tıaı. 
yan hızlı hotlan silahlı üç düsman 
devriyeı-.i b:.ıtırınış ve kurtuıa'nıarı 
esir elmışlir. Rafkasyanın Kara de. 
oi:ı: ve A:ı:ıık denizi kıyılarında ıJ~ 

(Devamı Sa. 2, Sü. 6 da) 

varıldı 
(Yazı.,,ı e nci sayfamıza<!) 

tf 
Çörçllln IJeyaiuatın .. 

aaa sonra 
İngilizler Llbya harbıı:ı.i nlçi.n, 

kayettilert Avam kamarasmda cc.. 
reyan ede11 mli.za.kerelere gore bu 
suale en doğru cevap şudur; Alman 
harp silCUundaki tlstünlUk ve gene .. 
ral Romel'in tatbik ett.ı.gi harp sis. 
temlndeki kuvvet. .• 

Lord Littelton•u.ıı ve ba§vekil Çör .. 
Cll'in sözlerinden cıkan mA.na bu.. 
dur. 

İngilizler ~rek sllAh kemıyctl,, 
gerek silA.h. keyfiyeti ltibal.l ile ken. 
dilerinJ Libyacta ve Mısırda rakip.. 
Jeri.ne ÜBtlin far.zediyorlardı, Halbu.. 
ki harbin verdiği netice haki.luı.Uıı 
böyle olınadığuu, bilt\ki.s Alma.n. 

tanklarmm İngiliz ta.ııkla.rnıa kali
tccc fatk bulunduğunu hatt& Alma.n 
tanklarnım içerisi soğuk hava ter. 
tibatma benzer şekilde yapıldığr 1.. 
Çin sıcak ÇÖide yazın kotaylıkla 
harbed.ildiğini göırterıulştır. Birlha... 
kim harbine girerken İngilizlerin 
300 ta.nkı va.r ıdi; harpten sonra 
- ÇörçU'in itirafına göre _ bu tank. 
ların aledi 70 den ibaret kalmıştır. 

Fakat tank mesalesi tabii olarak 
mağlflbiyet sebeplermden yalnız blr 
tanesini teşkil eder. Hakıkat hOJd 
bu mağlfli:>lyetın daha başka sebep_ 
lerl budur. Bundan dol.ayı aıeııuıı 
yeti ba§•.·ek.ilin §ah,smda aramak 
yanlış olurdu. Bu itibarla Avam 
kamarasında 25 mllhalife karşı Çör. , 
çil 475 rey ile itimad kararı almış 
tır. 

SilAh tlstilnJütü meselesinden do 
layı bir mesuliyete gelince, bunu 
İngUiz harp sanayiine cilrektlf ve
ren teknık oaşlarda aramak daha 
d~ olur. 

İııgirtz l:>a§vekili Alnıaıı tankları_ 
na kalite itibarile faik olan AmerL 
kan tankıaı-ı.qdan mühlm bir yar_ 
dım kuvvetinin Mısıra gonderildıği_ 
ni ve bu yardı.ınların harp sahasına 
yetişmek uzere bulunduğunu söyle
mi§tir. Bu sözlerin uyandırdığı. il.
midin boşa çıkıp çıkmayaca.fı <la 
pek yakında aıılaşılaca.ktrr. A. u. 
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.. GENÇ NESil ANTOLOJiSi 1 Mihverin 
~Yazan: Safder Melih Tümay - Mısırlllara 1 

Dün geceki 
infilak 

Japon~ar \l'I lskenderiye 
iç Mogolıstan ı boşaltılıyor mu ? 

Salt Faik beyanl)a-
D!ln aJcoam aaat 19,15 da Beyoğlun

do. Su terazlal aokağtnda blr ln!llll.k 
olmuştur. Wll!k bu eokağıtı Nil a. 
partımo.m aralığında iaplrto glbl 
maddelerin bulunduğu yerde o1mll§, 
Nil apartmıanmın bir numaralı dal. 
resinde oturan Baytar Hikmet Sezer 
ytızllnden yaralanarak haalnhaneye 
kaldmlmt§t.tr. Dalrode Suna, kapıla.r 
ve banyo dairelrl kımnen yanmıııtır. 

Vaka. ycrlno gelen itte.Jye ya.ngmm 
bUytımeslnc meydan '\ ermemlgtır. 
Tahkikat yapılmaktadır. 

hudutlarına girdi 
Çunplnı, J (A.A) - Çln tebliğin. 

de töyle denilmektedir: 

Ada.ntn bir tar:ı.fmda bol gölg~ 
li ~larJ. gömUlmUş bir evde, ken 
di iç ft.lemlerl.ni yaı;ıya.n iki kişiden 
erkeğini k:ı.;> beden kıı.dmm ~knı· 
lı ı ve dnğmıkhğı, olilm haliııln 
yerinde bir hu usiyetldir. l{adm • 
cağız ccnazcy1 k ldırtm:ı.k için fp. 

kele :nemuruna ın :ıniyct namınn 

mu raca t ederek; katılaşmış ve 
v zifeyi S:per eden bir vicdan ô • 
nU~ Istor istemez geriler ve bu 
gerileme ıruuru tl.zerl.ndc bir zede
lenme me} dana getire :\t, ölümiin 
dik uı;:unıml:ır ar ındnn yuvnr • 
lanms ltadn.r deV""....m eder ve lıi 
ki.ye :lmdınm denizde intiharı ıle 
nfhnyet bultır. 

l.a}ikilc kulltuuhnrş bir çerçeve, 
normal U3lüp, blrnz humar kokusu 
ta J.}: n do\'to?' ve h!Ur. llar kah • 
yasm.ın karnkterlcrintn tasviri hi. 
k.Aycnin de~i iyiden sanat • 
k.firlığn. çev.orir. Bu çevirme dene .. 
ınelerin nihayctiJ!de ve kemalin 
ba~ ngrcmd dır ki bu olgunluğun 
ıtk ve ölmez meyvası "J>ark"'tır. 

1'.Beyar. aJtm.,da z ngini :işleyen 
hikA3eci tr.ı yaztsmdn fakiri, mnte. 
vekki so'lc:ıJdnn topladığı i.T.m9.rit .. 
Jerl t.e!le}ip tUttÜJ'fo!llerl, kIS:!ca 
Gor1ti mn lllS.l.nlarmt gen~ bir 
n h, sanatMr bir kalemle ı liyor. 

Bu hik!yede dol n, konu "n. 
Y&§Iyan be:- insanın e.yrr ~" tah • 
li!i var. hi, kötü, nankör b r 
~mdadır. Fakir ve kanaa.t.kA.r in .. 
ırs.n ar bkbi fermm ye.rdı:mcr.mhr; 
hıcr ı,e-)1.erl ~·rleıine emanet c
dilrQftlr ki Jmruyuculan yine ken 
dılerl 

1 izıhıti Ali dendi tiplerin-
den b rinı bulup çıkaran hlkAyeci. 
m hır üsl6qla, miı.em 

mel bir Tak' ) ı hlrlc4tfrmiştir. Ali 
efendi hnaattArdır; fakat bıaata. 
Iık onn bedbin etmiştir. Hattı ır.. 
fa ııda intih r f krl bit" yılan gl. 
h d 1 şımktııdrr. Park aııhdaıJifarı .. 
nın yardımı üe .btt f'Wtri sMtre 
kurlt !ur. AU fendi nanklSr mfi· 
dör? D a yardımdan ho$1anır 
mı? '<na menfıı11t du künii m~ 
dur? Bu mıllerin «'vahı okı1M1ea. 
nun hafız ndıı lh il dilır. 'cticc
ntn, c l J ~ı bi~i :in an r6bu12't.i& 
il zl kl'I !erine knd r ~liıınıfş... 
tir. "ParJ.·., iclndc yn~ 'ft1I in nfl. 
Iar nriı bir diill')"a, tcf'e.Rüalt 
U'lf 1 l:ı işi nmfş bir h:tY4!«w. 

fc,- lcri )'U'tık, h~efleri yıığ· 
h ve h:ısırlar kopı k Qiöy kahvesi 
kı n InsıınI:wı lınnt kn' u.şm~.-: 

ı ile bMındınr. K:ıhvcyyc gı_ 
her yeni fe.y, miidaTlmleri 
1 bn O} kır, h<rf'bl r ll~ftr 

' n'nin i'!İhri~le 1Je5ır.. 98t0t'. 
ko) 'ka:hv inin lasvit'i, yemi 

u un sercek ıfadcsi TC kö-.. 
n ll'rlc ıhtiy rlıır ltt'llSltrita!d 

mun lvrın h ·y i oWı "'6111: 
S bcuı,, c a-;en otrnfı-n!l,a '<Z•Jlı 
f k 1 rl fhH n mest ~lel!!nftdN 
fi ayrK'a ol{nmhtk arwdtıF. ~ 
rep Hl eonct İD5mı, sonra klb€ 
dftr. 

K f.&J;mdft d OTK"n dft!}ll cetcrtn 
1eten fikirlerin ~. 

y lMrş.ı ında lıeptmizln 
nm h lle~inin aynıdır. 

Ah nhk, ln.sıını her şe,yden 
ln!ttırıdrl ·r. K he Qhalislnl bir 
mit tJct oyala~ n yenilikler de, n
lışbırtı ın d me'l·le ölur. HAdi· 
seyc giri' \•akanın b :ılt 1.e.fMri ., .. 
fn~n nihunun :veni kn~a 
d ıydu~ acemi ve br ık, biraz.. 
da roman& < hisler sağlam H t{e. 

Jerle rlcrlnden beUl'.lihnt~ir. l\oz
mOf)Oltt ruhla gcçfnen komik, bu.. 
dala hn1t.~ bön insanlann ~oıo. 
:iıııine "'Plaj in.sanları,. lıa h • 
k ·\-ede 1.b ~sile l'flsthyoPm, 

H ıhe ~ be~ D)"M şafulµı tittrli~ 
1ı Vllf', BnnlnTden J{l'!Te ~inden 
e*ala J~b yııhudi!;f te,ı~ı deli. 
Jı.ıiriıı fle modern inen iki gonç 
kı7.ın ve v anın :ın bir nokt.1 · 
SilGıdo BÖril J eh ilen h Jı'kt;ın LD i OS!,. 

nt tahlilleri kuvyetlidir, Kızlardar. 

birinin nno'ı hnbası kntollktlr \'C 

o Pnriste doAmuştur. 
Frnn ız lııbiivcıine ı:irerek gôya 

A nupahlıışınış; fnknl im;n1ıhklan 
uznk knlınıştır. l>ığerl. hir l'Cnelıi 
mektep mt:zunu Turk l:ızıdır. H. 
rice karşı tr.rhh eli; n zik, nflır· 
başlı örünmck iste:ren, hnlbulı' 
ıı lındo nltdnn, hny,·nn, crkl'k dü<_ 
künıi hin. şe)•dir. 

(De' amı \·ar) 

Selçuk kız sanat 
ensUtftsClnde 

DUn Çapada Selçuk kız aanat ens. 
tltUsUnUn 63 ncü devre mezunları 

t ratmdan bir de!llc tertip edllmf.§. 
tlr. 

örn idare komutanı Sabit Noyan, 
Mmtaka komutanı SaUDl Çevat Ay
alp, Ba:ım Birliği 1atanbuı mmtakası 
rel81 Hakkı Tarık Ua ve daha birçok 
davetlllerln !ıs.zır bulunduğu merası. 
me talebenin söylediği İstiklal mar
şlle bqJanmıotır. Vali yerlM maarif 
mlldUrU Muhaln Blnal bir hitabeslle 
toplantıyı açmıtıtır. 

Genç mezunlara ba§arılar temenni. 
sinde bulunan maarl! mUdUrU ezcllm 
le dem~Ur ki: 
"- Sizlerin, eaerlerlntzle, bl.zinı 

k&dar mlsaflrterlniz de öğllnmekter 

dlr_ 
Bu kıaa açt§ hltabeıılnl mtıteaktp 

diploma. tevzii meraalmi ba,tl&DUI ve 
~natittt mlldtırU Bayan Belkıı Seftn. 
gtı taratmdan mezunla.ra dl.plomala. 
n verilmlfllr. 

Dafrtnn 1§1 bittrkten eoın!"&•Ba)'U 
Belkıı t&lebıe7e kaıa tak&t,.Mtl lllr 
hitabede bulunmuttur. Mmrin• 

.. _ SeTgiJi talebelerim bugQD Sel-
O'lk kapmndan hayat yoluna ada 
atıyorBUnus., diye bafl~an Ba;,an 
Sevengll kendftertne h&yatıta iyi b6ır 
memleket ~ı otmatı amennl et:: 
mwUr. 
ı Son olaıalt aDıs alan taı.beden Bay. 
riya Karyağdı mekteMD p,.-e.,. ta. 
~ot lza2ı eden a8z1er alPylem'~-

Amavu\lukta a..ilerle 
m•deme 

Bern, s (A.A.) - AmıwuthJk . 

mesı 
Mihver orduları 
Mısıra bir düşman 
iQlarak girmiyecek 

mangal ceptıeslnde düşman Lln • 
ıav'm ee.nubunda bulunan 1hvang 
§ebrlnl zaptetml§tlr. 

Sutyan cephealnde iç Mogollstan 
hudutlarında Japonlar Tuaun•un §l· 
mali oarldsınde bulunan Şuvu~cııe 

glrmlıılerdlr. O zamandanbert aokak 
muharebeleri devam etmektedir, 

Ucrlin, S (A.A.) - D.N.D. a.. 
jansı aşağıdaki tebliği ne. r .. tmiş
Ur: 

Ordularının J\Iısır topraklarında 
muza.Ifer bir surette ilerlemekte 
oldukları bu anda, mihver devlet
leri, Mısırm ishklfıl ve hiıkim.iye
tini temin huswıU!ldnki kati niyet. 
<>irini resmen toeyit cd<.'l' ve mıh. 
ver ordulnrmm Mısıra blr ~U man 
meml"Mctı olarak değil, 1ngifü~e
r! Mrsır toprnğmdan kC>VDlak ve 
tıı~ltercy-0 kareı asker[ harekMa 
ocva.m etmek iı;in ayak basttklıı.rı~ 
nı bildirirler. 

Libya harbi 
Berlin, S (A.A.) - Dhıst avz 

Doyçland ajansmm bildirdiğine 
göre, İngizillerln iddialarına mğ -
men Elalemeyn muhn.Tcbesi mihv:r 
kuV\ et.leli tarn!mdan kazanılml'§ 
oo.yıla.bilir. MihV'Ct' Jruvvtieri dUıı -
man hatlamu }ardiktan sonra Mı
sırm yc§il bölgel-erine yaklaşmak. 
tndırlo.r, Bu ajans muha.re.benln 
Of-lıreaini değiJ;Urdibini çUnkU mi.h 
'er krta.1anıun yeni &mzi şddllt
ıini dkkate alnıalttan geri durma
yaoaldarmt ilave eylemektedir. 

tTALYA NTEBL1G1 
Roma, 3 ( A.A.) - ltnlyan ordu. 
rı umumi karargahının iGG nu_ 

marnlı tebliği: 
Mih,·er t:uvvetlerinln El Alomeyn 

ccnub doğu bö~esindc yapdtklıırı 

hnrek{ıt cherişU olarak gcli mekıc 
dır. Düşmanın kaVTetle tahkim edi
Jen menflerinin iffalinden ısonre 
iki binden fazl:ı esir nlınmış bir 
cok zutılı makineler~ otuz top ele 
geçirilmiş v~a tab.Pib olunnnı.ş

tuf. 
Hnvn kırnellerimk diln de topla 

olara'k kaf'8 baret.ederine i,tiTek 
etmiş •e hın sa"flarıın:de beş 
l~tiı lU:at,ı tabRb eylemi~ttr. 

MaHA a,diiıRnda ~a "e T4!
Veocs&iı hn atenfan şiddc4le 

bombalaom11 ve nlan~i tesi•' 
7C hw çap_ı6an ... bôsİi2:1&l&rla mUteadıiid 

w tam tscibef!er by~ilmişttr. İtal-
tm d~ 1'8dt • l1!8fl u 11~lan n Alroarı refakat 

1 
~ ran t~ı)aıj11D~a 

Hind müs ümallla- 10 ~11 ·~ ılü~IJ·~· 
Gtmdik y~n ~' a har~..d 

d F. h «JOUltde ~lftM!ılfalıiitbn heıtl twe· 
rın a ruz an ine d6Dmeft)1fentir. KflradeQwe 

HinJi•fan meidalaa nazırlı. 
ğına tayin edildi 

bollnnmız Sh·nstaVOl'dftn katen 
deniz tqtflarına taernız etmi ler 
Ye Bnhkliıva koyunda bi.r :Rus ha. 
e.wı botunu ~hn'l_~r. 

Londro, ~ M.A.) - Din gıoe har ~i>iHttnac'Was" seri hfil'Um 
~ Dettt«to n re ·ı.ea ınt .fleb1i ALMAN AYE&t .KA.YJM.KLA •• 

Akdeni~de 
Ziyaa airayan lngiliz 

Jenlz kat>vttlcri 

RIN:IN VEf DlGt MAU1MAT 
B~ 3 (A..:A';) - D.N.B. Din 6L 

koı1 kayntrlrlardan !ig"rendJğin• göre, 
?ııfıaJrda yeııllen İ:ıail!..z kıt&lan Elt.. 
:ıemeynde kunoetlo tahkim edilmiş 

'olan meırzitede •oo bw mukanmete 
Ç!HtomtilM*r. ~n Alman ve t. 
.taıyan kJt.alanum Jam'l•meilllrl d•n- • 
duna k ii;Uı. saıhk tıefltlll ede aon U • 

rot ~(1$ btr ~ aarfetrnl{Jtlr. 
euaa ....... lutalan çar. 
~~:ıa g ".t;ıtf.ylll dtl§awı mUda. 

eÇbeetiri mcynin bıttmınd&n 
yvmJ!la• ve bu gedtğl ıımal, fkQIM 
dola '9C ~ dogtı lırttkametıerinde 

geı:i191 tre~ ~an mevzUcrlnl ce. 
mıptan ıtnuııle ®ğTu zaptemn,lerdir. 

.Atman ıı&vq ve pike tayyareleri 
"'1şman m~ kuvvet1erlne dalga. 
tı.UıSHrid MTUZ ederek kara kı. 
'talarmı 4Ul:eklcml~cHr. 

Mtittdlklere gtSrC. •• 
Kehh!e, S (A. .) - DllnkU por. 
~ sWıA ~zlınd ordm!un El
elenı~ mewilcnne kal"lll yap 

Lnnclıa, S (AA.) - ArofI'tWIHt tiğt~~irtilldOkten ıonra 
f.ltı~n ~-: • ~. ~eadi tt\ha şltt belgemde 

.Mnirallll ~ede ron ~en 5 7 ki'lomct.re k:ı.dar gen çekll-

8 Alman 
Amerika askeri mahkeme. 

ıinde soriUya çekilecek 
Vaetngton, 8 (A.A.) - RUZ\'Clt, 

geçen hafta tevki! edHen 8 Alman 
baltalayıcılannt muhakeme etmek 
tl.zere tAll aalahlyetu blr asker! ko • 
misyon kurmuı:ıtur. 

Bu muhakeme 8 temmuzda Vqtng. 
tonda bqlıyacak ve bizzat Ukim 
Blddlo tarafmdan idare olunıİ.cakt.ır. 

lran Dahiliye Nazırı 

lran rart..vosu, Akay Ferruh'un 
dahiliye nazırlığına getirildiğini, 
} eni neznn başvekil tarafmdan 
naztrlars ta.kdinı edildiğini bildir. 
ı.naştir. 

- Radyo gazetesi -

Irak kabinesinde 

Tmk kabine.!!inde bir dcğişi!dlk 
olm~. ~veidt Nuri Salt PB§a ha
~ ~t da uhdesJne al
nt!§tn'. 

- Redyo gazet~l -

Miıli göriilmemiı harp 
tahıi6atını 

VqlQl'tıoll, 3 (A. ) - Ret.B nımelt 
AG!ıeNka tarihinde mlıU görtılmemıı 
ol&n harp tahBl.eatı hakkmdald .ka. 
:ıwn llyihamnı hıua etm~Ur. IA.ylha 
10 m yar Sterıtnge yakın blr meb. 
ı.tt lbtıva. etmektedir. 

Bafveltil şehrimizde 
(Ba,kıra/ı I inci uıyfada) 

~at Mimar ~nu makamlarında 
Zıi~aret etmişlerdir. 

• * • 
tsianbul, S (A.A.> - ~vekil 

doktor Rcflk Snydem ... "e Ticaret 
V ekiti Mümtaz Ökmen, btJi'lln sa
at 16 dan 20,30 a ka.dar vilayette 
gahıııınnşiardır. 

Yaplian toplantıda. vali ve be
lediye reisi doktor L<ltfi Kn'liar, 
villiy-ct ve belediye muavinleri, o
filslcr umwn roUdürlcri, bölge ie~ 
müdiiıii, it!ıalB.t ve itrracat birlik· 
lr?i 00>umi katibi, belediye teftiş 
heyeti rciei ve beledi;c ikt.ra.lt 
mtlmirU hazrr bulunmu§lat'dır. 

B~kil ve 'J;'icaret Vekili ıs. 
te.nbulun ~ Yaziyeti ve ia§e te§
killh ve lstan.bulda vazife gör • 
meıUc o1e.n teşeldrtillerin faaliyet. 
kri.hek«mda ayn ayn izalıa.t al. 
mz~. 

Cab'ıımalıı.m. paznrl.esi günü de • 
vnın cdllccek Ur. 

HATiclye Vekilimiz 

Anam, 3 (A.A.) - Hariciye 
Yekfü ŞUkıii &u.ı.ıoğlu bu@n A· 
na.dolu c~e !stanbufa g.t. 
oıfıtir. 

Bmı.unln b,nbcr, diipını>wı pm 

Hariciye VekUi istasyonda me
bul!Ur ve H:ı.ıi~"C vekaleti erktı. • 
~)le 00:61 korcJO..plonuıtik azahn 
taf'tllııHlan uğurlanmı.~r. 

di m&<laf'3". natfarmuzı dclırnc« ~in Oimrük l'e lnhl arlar Y~ilimlı 

larda ~lfan rj:fekat lıarcketlcr mı: 
eanHE>c!a ~i gel!l'lerin zı. 

llğrıg.d"1!rıt eeefle bildirir: 
tn ast Arm.vutln~ eıiyah gömle&.. 
lilcr am:sınds 'l'BPilen bir ~de
med~ 60>1'tal~ ölmü!J ve 100 Jta. • 

II~rminine kruvzörli, Bu.nt sınt- tt~ h m.1-C{cr yapnoaiz kanaati 
~an Hnsty, Grove ve Ari clalc h~ ·r. 

dem:~. 

Bel mulıripleri. A~e ika.dar y~anllann en 
J>.olonya ~c de JSUnlaT kay f.İ<!d tllıtl ~ k iiııere Tobruğn 

(Ba;taraf ı 1 inci sayfada) d'cdibntktcdtt': tevcih cdt.len dün geceki hava. a-
su baakmma uğram.ıotır. hıma. Anı.en uı'ı mi.ıı-ettebat ta -

Ankar3, 3 <A.A.l - Gllmrill: 
v-c İnhi9:1.rlN' Yek.ili Rnif Karade. 
11iz Anadolu clcspr~::dle bugUn ls. 
tanbtrh h!Lreltct cylemf!l ve iı!tas. 
Jonda meC-.ı lar ve vekalet eri.-iın: 
ta.mfmd"n uğur'ar.mışt.rr. Ka:r:ıklı köytınde b r kan koca m. Londra.Cnk! Polonyo. urnumt )ta. ~fmde.n iı!z.re olunn.n Amerikan 

mllş ve bir ev yıkılmıştır. J#dır k!I. rar.gôhı Akdenhde son zarnn.nb\r. ~Jdarı d • tırak etmişlıeı•$Hr. 
yünde yıkıta.n nğrtda HJO b"f hayvan da kafildere rcfak t h.'.ırckctle - h'ttt, 8 ( A.A.) - Ortaoük" tn. 

" ~ teıet olmuııtıır. Susurluk k!lyUndo 30 rinde bulunan Orp KujaV\nlt JS - gUlz kuvvetleri umumt karargAlu 
eT bo§aUılml§, bUtUn bu k6y\erde tr-indt"ki muhrib:n zzya:ı uğradıi:'Itl'I rti:ı.vn w knra teblt:f: 

~-A~Alf-1:',111C.I.'1iL .... PEn • mahaull<ır taımııme.n harap olmu~tur. ~ bildirir. 2 t.cnunıız gUnll batldan go1eD düş. 
* LBmnTtJn diyor: '1n11&11 8Ukut lzmlrde birkaç köprll ve menfez mıı.n kuv\·etleTJ ~emeyndek1 tM.V. muz gQn9. ve gece.1 sava~ ç.eweıl 

etmıt bir A!laht.ır,. MQae diyor: "in.. 7ıkılmı§.§08& lherindo bUyü'k tahribat t: lerlmlzo karıı umıımt biı' taarruwa ıustUndo ~mau havıa faallyeU !az. 
aan btr çmı.ktır. bu tkl edtbtrı Dcl8i olmU§, ovada ae at&ın& teeadQ:f eden ı m,. •em' .--.u '.i ı &' çm6}kisdtr. Seyyar ve zırhlı ku" • a olmqtul'. 
de .bakWır: !nann e'f'Vcl!. çlnlttr; ln,ığdıı.y, m.J3t?' ve arpa ma!ıaulleı-1, r.!g it VlllP.I H ı \•etlerimiz dfi§man yan kanadına kar • * • 
1110m8 tımiUerini tahakkuk ettireme. bahçe mıı.hwllut hanp olmUftılr, K §ıltk bır taarruz ynpmıeıar ve dUn Ka.hlre, 8 (A.A.) - 8 inci ordu 
mi§ ııakrt bir hlikılmdnrdır. kııtt ovan ve Derbend böltfealAde Ra~o yabancı bir haberin (birbiri- aqam g-eç vakit zırhlı kuvveUer a. ~emcyn bölseııhıdc dl1Jllllln kuv • 

•A. Che!llıer dqor: ''hakslzlık httr zlrııJ zaraf m1llltm blr :yoektlna çJlt • o mutena.kız) olduğunu a6ylo,nr. rasındıı. yapılan blr çarp:ımadan Y"Ctlerlne nrkadeın bQcum etaılştlr, 
?e ~ n1bn tııa. eder" dllnyayı maktadrr. (M1ltenakız) birbirini boz:ın anlfl. 90l'lra dll§man kayıp verm k sur We Almanlar, ltalyanıar1a birlikte çar. 
bu ~ ıınrıı bale getirenler KAtıt tabrlıkaıarımma ııetıtnoz ~ bfr kelimedir. Böyle olduğuna b:ıtıya doğru oekllm!ftir. Mevzll6ri • pnba gü.ntl öğleden aonra mevızllerl. 
ldmlıcr olursa o?aun sarı derece bü.. tabrt'kalarmı da aeller b&aDUJ birçok ~ tıı?m (blrbltlne) kelimesi faz!a mlz satılam olarak durmaktadır. mm kartı yıelll bir hlleuma t>aıla • 
)11k ha.ksrrltk lrtika.p etml§lcrdir vo mamCll ve gayrı manı<U maddoler ha. otur, hem, fazla olmasa b!le, (bo. Çarpıpnanm devamınca hafit bom. dıklan sırada bDtUn sUAtı!arrmm 
:nlhları e.tA et:m k §Öyle du1'8Wl m 1- rap olmupr. l"ll'briltamn zaran 160 ~n) kelimesine u.y~n b r tamamla. ba ve av ~mnız faz1a sayıda kUBo.nmak SW"etlle anl bir taarruz 
~nlarca ölUmlerc .ııebep olduktan bin lira kadar tahinin oluıımaiı:tfldır. ~et olabilmek için (blrblrlne) değil, &a\Sfa lftJı:&k etmııler Ye 2.1 poeet i'_8ptılc. 

!?llJlo:nlarca.amı da açlıkla., pa. Keller deresinde kum ve çakıl ka- •(btrbhinl) dememek yan.il§ olur. 'E1tJ nıe.yn cenup doğun:ııdald dDf • Şlddıe.tıll çarpt§malar devam ediyor. 

~~---~--~---"~~~J~~~~~~~oo=~~~~~=~~=rm=a:k:~~~:a:n~~~~~~l~•:~=e:~~a:n:m:-~o~~~rlnln~~bo~~-~~~~~~~~~~~pm~~~~~~ 
nna t-e ne r en eL 

Mııırlılar müdalaa içi1' 
müttefiklere iltihak 

arz.usunda 
Londra, 3 (.1 •. 4.) - İskenderh 

nin t:ıhli)cı;ini kolaylaştırmak iç 
1 kcndcri)e ile J\ hire arnsınd 
munz.ım tren seferleri ıhda ~d 
mlşılr. 

Kahire, 3 ( A.A.) - Mısırdı 
inci kol !aalh eline dair hiçbir al 
met yoklur. Ye halk, fnnncını 

silkClnclinl muhafaza ctmekted' 
Milletin heyeti umwni)csi, ord 
nun muh:ırebc)e işllraldni arzu ( 
dh or denilmemekle beraber l\fı 
ordunun b:ızı kısımları memleketi 
rlnin nıüdnfaasında mUtteflklcre ı 

tlhak arzusundadırlar. J 

Alman te11ıııı 
(Raştaraf ı 1 inci &ay/ada} 

va~ uçakları ve tukalar mfiteadd 
limona ve bilhassa Novorosl~k '\'f 
Anapa limanlanna Ye düşman v8' 

purlnrına hmusl bir muvaffaklyet. 
le hücum etmişler, bir mayin fJf' 
misi ile bir kıyı YapUl'U batırmt~ 
!ardır. 4 torpido, 7 ticaret vapur 
bir mektep ıtcmhl ve bir ,üı&r d 
k!ı cok aftır isabetler kol detmiş1el" 

dir. 
Do~u ccpbeoı;fnln cenup kesimin• 

de Alman 'e tı })an kıtaları So• 
) etlerin müt el dit me\"Zll hücun 
lannı düşmana l üksek ve kanlı kB' 
ıpl:ır verdirerek pilskürtmfişler• 

dir. 
So\ıyctlu gllndc 50 tayyare 

kaybediyor 

Berıtn, 3 CA.A..) - SallhlyetJ 
askeri kaynütan b!ldirildiğıne g 
ı-e bu 80n allı gün zarfmda Sof• 
yet bava kuvvetleri 329 uçak ka1 
betmjcjleTdir. Bu se.yı gUnd: va.nd 
&5 uQBğa yükselmektedir • 

SOVYETLERE GÖRE 
Moskova. 3. (A.A.) - Bu saba) 

ki ovy~ tebli inde denilıyor kl: 
Gecele)in Sovyet kı-talan, Biel• 

aorot, Kursk ve Voife0$k kesimle ... 
rinde savaşlar yapmıJlardır. Slv~ıı.ı 
topol kesiminde Rus llntalan ~el1-
rın sokııldannda c•J'IJ>lfl!lSla de. 
vam elmişleı:dir. 

••• 
Londra, 8 CA. A.)' -- B. B. C· 
Harkofun ı:imali §3.tkisindc yt! 

nl bir Alınan taeıTuzu bqlaml§ • 
t.Ir. DUn gece yazmı llcıekov~o• 
ııcgred.ilen rcsmı Rm tebliğine g6 
re Bjelgorod ve Volıc&Dek islik• 
metlerinde anuda.nc ~r 
ol~ur. Bu iki '10h!r, Doneç yo• 
hı üzerind~ ve Hsdrofun 100 ki. 
lomct.?e §imali ~c bulun • 
maktadır. 

Gene Rus tebliğine g!Sre Al• 
manlann taarruza. gcçmil oldul<· 
tarı Kusrk cepheab:ıdc bUy(lk ı>J. 
çiidc tank ~ vukubu\• 
mu tur. Ru.s tebtiğbı.c nazaran SJ. 
ve.stopol şehri dışında göğUe gti
ğilsc muharobclcr vukubulmakta • 
cıır. 

Kursk ceıf!ıesin4e 
Mo ko'ıı, 3 CA.A.) - Ktırı* 

ecpbce4nden rdmaıı ilk ıaporian 
gö~. Almanların ~ cenubun· 
&ki taa.mızlan muvaffmyet.ızlil< 
le n~ticelenmiatir. Scwyct "t.&nkla 1 
ta.rafmclan yapılan en! ba- :Qn; 
lUTUZ neticainöe Almanlar n 
kül btr V3.Ziyette kalımele.rdır, 
hucbe iittikçc lfddetlenmeı:ttt 
dir. 

SO\':fet teblfil 
l\Ioskon. 8 (AA.) -

tebliğine e!ttir: 
Kurak doğ~da, Almanlar .so 

24 &hat içinde binlerce ölU vs.. 
~rdir, Sovyct ~lan dtlzincter 
ce te.nk, 200 'kamyon ,., 15 k.a.rfı 
koyma topu tahrip etmişlerdit' 

Sovyct tayyal"CCileıi 20 Alm&n u 
çağı düşıirmüş, 5 uçağı da yerd 
tnhr:p etmişlerdir. 

lsviçrede et ıatıfı yaaak 
J,ondra, 8 (A.A.) - Bernd 

Yi iye "'el~ 'bir telgrafa göre 8 
22 temmuz nrasnıcınki deVTede l 
dçrcde et sa~ı ya.salt edilın!4ti 
Bugünden itibaren 20 t.emmu 
kadar hiç bir lta5npltk hayvan lı:e 
fıibııiyece'!ttir. Bu tedbirler hay 
vıuılnra lUzumlu ot eksikliğinin 
h~ ka&.p!ık hay\•an Az!tğı 
nm önüne geçmek fçi!t almnuf 

bAl'ln le 

Blr rurı, ey bldercl, IOl'IDllUlll, 

nedir bAlln 
GltU bı\;ımdan gllııW, ol ııerv.ı 

ka44.ln 1&1 
Ağ'la kim idblra tdıdll olein 

!! 



... 

:SuJJı ümit.siz, belirM.z. bh· hal· 
dedir. Fakat muhakkak ki her gun 
bulha doğru ko5;lradımla llerlı)o
ı UZ. Sulha dair hi~ bir sey bilme
N>.k bl!c harbin ba~ladığı za
nıana gurc il~ buı::uk senelik bir 
hH~&ı.fo ile sullıa yaklLSt '"· 

Gcrf:i de\letler hlrblrlerile mua
JıcdeJer yapcyorlar, yarmld dün
yanın ldco?ojlk \'e nlhal ~kiJlcrini 
tayin edecek projall'rl haz.rrhyor
l:ır. ŞUpb.erJz bugün dahi muhare. 
he c<len her adamm koynunda ya. 
rmkl bünyenin fieldJ hakkında bir 
t.aJarn tclerrüatlJ projeler vardır. 

Bunlar sulhu bir daha ..,,kılmaz 
hl .,. ' 

r kale, harbi biç omlaz..o;8 uzun 
~&rn:!!.11 lnsruılan rahatsız etmiye
c~ bfr mücrim tellikk.l etmekte. 
dırler. Es:ı..~n de harp hlr l'luliı 
iı;ln, ulh da\:ı.smı tahakkuk ettit"
IDek ifln ortaya tıkar. 

. H!r harp ımlhu ebedileştirmek 
!Çın ın an kruu ile :ı.rzı ıslatır. Her 
ısullı muahedesini imza •kin topla. 
ııaıı in a.nlnr bunun artık hC§erh'e
tln on harbi, rzhrabma son d~\'a 
olduğunu sanırlar. 

0$ti t Kont zamanında Alman . 
l'ransız hrırl1ine snhit olmu}tu~ 

u B - u, diyordu, b*riyetin 

VAK 1 T 

Mlllf piyangonun 23 nls3.n fe·J- lira, bir tanesi ile de Anna adın
kalade çekili~de, Şemseltın a. dn bir kız vo.srtasile 500 lira kı 

<Ünda bir genç, 6 adet bileti 500 er 2.300 lira aldım. A lt.ıneı bileti A: 
lira kıı:m.I§ nwnara.la.ra. göre talı. gop adında bir a'l'k:ı.daş m1a aldı
rif etmi.'.j, yakalıı.r.ara.lt bir:nci ağır urken, Agop yakalandı. Bunlln il. 
ceza m&hkemesine verilmişti. z&ine ben gidip, Agobun al&kası 

23 ya.şmda bir genç olan ~em- olmadığnu sövledim. Bu i'.ı1eri yoğ. 
r.cttin, ü:ı.desin:l.e hliıfüeyi ,öyle 

1
1: boya kullanarak yaptrm. 

aııJatmışt.rr: Hareeti..nde bir kas!t yoktur. E. 
- Arkadaşlarla piyango bilet- ğer olsaydı aldığını pnral::ı.n yer-

lerinin tahrif ~dllip edilcmiyece- füm. Halbuki bir kuruşunu bile 
ğine dair iddiaya girl.~mştik. Hem harcamadrm.,, 
bu iddiayı isbat, hem de bu ı::~bl Neticede mahkeme, şahitlerin 
ı;:eylere ka.rşı piyango idaresiııi qağrrılm.a.sma. b.rar V<.''"C'"f\k mu
ikaz ic;in 6 adet bileti tahrif et- lıa.kemeyi başka bir güne bJrak
tlın. Dört tanetıi ile kendim 2 bl.1 mı:ştrr. 

· Rakı parası vermediği 
için ağır surette 
yaraladılar 

Limon yerine sıhhate 
zararlı and satanlar 

yakalandı 
Samucı, İso.k ve l''ane admd:ı Uç 

Eeyyar s:ılıcı, muhtelif semtlerde 
limontozu yerine asid oksalik sa
tm·ken yaJr..a.lanm-;şlardrr. 

Asid o~lik sıhhate ~k muzır 
bir madde oldu~da.n suçlular 
adliyeye verilmi~tir. Bunlnr, ıı.sid 
oksaliği Çeşme heydanmda bakkal 
Yuvand:ın limon tozu yerine sntm 
al<lı:klannı söylemi§lerdlr. 

Müddciumwnili.k bu vua ctra . 
fında ehemıniyetlc tahkikata b:ı.ş. 
laım, bul unmaktadrr. 

- . -

iaşe müsteşarı 
şehrimizde 

hırsızlık 
Koordinnsyan heyeti umwni k!

tibi Hazım Atıfla iaşe milsteşsn 
f;ükıii Sökmensiler dl.inkü ekspres 
le eerdim'zc gelıni~lerdir. 

Kazım Dirik 
ihtifali 

Dünlrti Son Dakikada tuhaf bir 
soyguncaluk \n.knsı okudwn. Ge. 
ce, ee.at ikide Be;-ıikta dcvıiye~i, 
yoldan hızla geçen uzun bovlu tıir 
a<lam.m ~J;.§mdnn Jıu~kul~nnr-.ık, 
herifi durfhırmu;ı. lfünde l~indcn 
madeni sesler, garip tıkırtılar go. 
len lJir bobc:a larmıs. Ac:ı:p IY.\lnuı~
Jar. B'r «le ne görsünler, altın 
giınıü , krom, -tclfü: bir Unı ıuıİ 
f:aatj. İ~lcrlndc <'ima lılnra bil .. 
rastl:ımı~r. 

Edirne, 8 (Vnlut nmhablrlııden) - Hırsııı:r sı!oştmnrı.;lnr, et rnfı ku. 
Trakyad:ı pC'k bUyUk emekleri geçen ı.~c:an etmisler. [eğer antçl thrn
merhum gen"ral KAzım Dlrlk'ln ölü. himin kcpeng'ni lmıı-n.lt dülthiına 
mUnUn yıldönllmUnUn mUnascbııtlyle gJrmi:µnI,. Saatler snyrlmı'.i, tam 
bugün Edirneliler Trakya talebe yur. yUz tane imlli. 
dunda bir ıhtıfnl yr_pmıgtır. Toplan.. llahcr, ilk bakı5ta inımrlncak gi. 
tı. Umum mllfettı;ı vekili Salim Glln_ lıj değil. ~'ilnl<ti Ret:ikt:ısm sı:ı.n~i
do~an larafrndan ııamlmt bir hitabe l ıerl, hep ana radde Ustiindcdir. 
ile nçılmtş ve Salim GUndoğan mer. J\ijprü hamamr.ıdan, Barbaroıı; U\r. 
humun vUcude getirdiği bUyUk eser_, l>esine 'kadar uzıı,-ı:ın bu caddeden 
!erden ve gençliğe örnek olacak ha_ fram\·ay, otomobil, l•amyon , c dur. 
yatmdan b:ıhsederek hıı•ı l!trını tn. 1 

ınıı.< an lnı;ıın ı;«cr, Be iktas poll 
zız etmiştir ı -•· ı 

.ıı ....... o u dıı penrerc!cd.nden i~te 
Bunu diğer hntıplerin heyecanlı hl. biıtUn hu ('adde~·j göz almrfa futıı. 

tabcleri takip etmiş ve hnzrr bulu - h'llr. 
nanıar bir daklko. sUktt ederek ... e. 

1
• 

0 Po ıs de'TIJ·eLeri, noktalar, bek-
QCn sene buı;tın aralarından ayrılan bekçiler de üste c:ıba. Acnba sabı. 
bUyUk ölUyQ şUkranla anmı;ılnrdır. kn•ı bir hıl""iız olduğu sö~·len~n ~u 

Topkapr Fakirlere Yardım 
yurdundan: 

Yurdumuzun kongıresl 11 tcmmıız 
19''2 cumartesi gUnU sabah 15,30 dıı 
Top!ı;apr tramvay cadı.lesi 107 sayılı 
yurd blnasmdn toplanacağından o.za_ 
lnnn gelmeleri .saygı ile rica. olunur. 

herif. bu yollardan na ıl görün. 
ınc<!en g~tj? Ne cUrctle cadd~ 
füıtiindplti bir dlikkanı gözüne kel;. 

tirdi '"' hele lfepengi, k1lidl ne ile 
imdı. ('.ri'cenin o sa.atinde ort:ı.Jığı 
öyle derin ve içli bir sessi.~lik J{t\p
lar, ki hn dı•rgunluğun altında, 
fısıltı nI;'1llto olur. 

benzer, !;ettl;;.i yerlerde haı t 

fıİJp?ıc uyaudınr. Polis, CnUil ool ... 
tığı solmkt:ı. tepeden tırnağa J,a. 
()ıır göz Ye lmlal< l esllir. \ hı t 
hö:rlc olması gereı •• :.·. 
~u hal ic sabıkıh Uırnhinı n ı .. 

fa 1:ırn, he'rtcHe;._, ,r.oli-; dc\Tb: r 

ı e börllnmc.<len bu l,o k 
lik nmpullerlc al·dmi~mru c J 
<.il n nasıl gef;ti? J\rl·n ın la "Zi ·
friıt,. in meshıır m!'lntoc;; ı '\'O~ u 
yo! •• 

l:'U.z tane aatln çalınnı ... ı k 
dnr, bence bn da i.n~Hdir. • ,_ 
lıılm i'c d:ungnh olan1ar, :ını. or
<luk ki polisin gözünd n ı.urtuln
mll7. Sivil memurl:ır cnlarm bleri
ııc basa bıısıı yilriirler. Do {ru ~ol
d:ın dah ı ssıı:ır s:ı.,maz ~ aknJ nn ı 
yapıc;ırl:ır. 

Olagn.n\istU bir 7runnndn :\ n""' ,_ 
ruz. femlekctte geçim ·darlığı 
vnr. Bu darhk,Mğlam olmıı.ynn se
dyeleri S&l'S3r. Böyle lmlamk 'c 
lnıngulu günlerde poli<J k:ıdro u!ln 
)arduncılıı.rln beslemrz rk ,·1ı.kasıı: , 
~eee geçmez,. 

Saat~I t:ı.lihli İmiR. Mallan hır
fiıdarm esrnrh, tılsnnlı pazarlarına 
~l\meden herif yakalandı. Cimkn 
hlr l:ere çalnr.ın eşya orayn. a"h 
mı, bi d:ıba. &ahJplerinin onlara 
kaYusnuısı hemen hemen lmkin. 
sn.dır. 

l\la.ha.Dc bekçilerini işe, bashba
ı>ına bir lmou diye taııryonım. Bir 
ba5ka gün de onln..-dan bnhe-...ede
ooğlm. 

800 11.arhidir. O zamamlıınberj ne 
kadar !:dk insan knnı bu ar.ı:m sat
hını ıslııttr. Genç insan lıaru toııra. 
ğa karıı1tr, ÇIQeklere renk \erdi. 

BugUn de içimizde aynı hlslf"r, 
•ynı emeller 'ar, hepimiz istiyoruz 
ki bu harp a.rtık beşerin son harbi 
olgllll! 

Galatada, NecaUbey caddesinde 
165 numarada oturan seyyar don 
<iunnacı Akavdm evvelki gece, Ga 
wtada Kıı.raoğıan sokağında Hüse
yinin kahvesinde Mrhoı;ı hir hal
de otururken, Ye.kup ve Şakir ~ 
dmda ikı a.rkada~r kendilerine bir 
!'İ~e rakı n.Imasmr söylemişlerdir. 
A kaydm par:ı.sı o lıruvlrğmr, alaını. 
yacağun b.lldirince Yakup ile şakir 
y&cağını bl!dlrince Yakı.ıpla ~a
lrir kızmışlar ve brçaklarmr ç.ekr.
ı ek Akaydını göğsünün iki Yerin
den ~ğır surette ya.ra.lam..ı:lardır. 

Ya.ro.la.n tehlikeli olan donı.lur
marı Beyoğlu hastanesine kaldı -
nlJIU!), ısu~lula.r yak.ahnnııştrr. 

Orta okullar için hazırlanan 11 1 
bro,ur 25 yıl evvelkı Vakıt 

Maarif müdürlilğünce ıilkokulb..r 
dan orta okullara. girecek talebe- -------------

S:ı1'rlıalr, oo.nh bir kundağa 

Yeni kitaplar: 
HAKKI SUHA GEZGiN 

tıo F~t ltfnıdcn, kalbimden gelen 
• gtllcl amı13 aldnn bir türlü 
ınnnnuy~r. Fakat kendlml ikna 
etmek ~tlyonun. bttyonım ki nr
bk bu son ~nlı sahne ~rin son 
f~cllL8J olaun ı mç olmav;n bt-Ş~· 
rıyet bundan 801U'a kıl'k, elli sene 
harpsiz bir de\Te ya,a.sm ! 
1'enıenni gtizeJ, fakat hakikat ln
~n kalbinin amısunclan, duydu~'11 
l§tfyaktQ !;Ok daha hL,in, Ç()lC da. 
lıa 1'orlnuıçtur ve iradesini her te· 
Ye rağmen kabul ettJrlr • 

Korkuıı~ hakikat IQdur bugttn 
dünyanm elinde luto:şmu; bir kib
rit kutun manzaraaı arzetttği har. 
1", §imdiye kadar geı:en hldJaele· 
rin olu~ tan.ma göre de\·amlr bir 
ıulh deVl"e8l takip edemiyecektir. 

Bu bir kehanet delildir. J<,skat 
kanb mücadeleleri hazırlayan se
bepler meydandadır. ÇünkU tari
hin bUyllk sulh devreleri ile bu• 
gUn eeitlnc yakla~ya ~ah,tığı · 
mız IJQJh cle\-ııet!I arumda karak
ter bakımından bir benzerlik yok
tur. Ta.r1htrı bllytlk nlh de\Teleri 
muha.riplerden birinin kat1 galebe. 
91, ve fitekinbı kati maflfıblyetile 
netlcelenon bir hayat t&rzmı ifa· 

• de eder. 
Dlkkat edilecek olursa Auupa

n.m on dördüncü Mır be§ındanbeıri 
geçirdiği harplerde hu de,-amiı 

1 f.lllh de\Teleri muntaZaın snrettr. 
1 fasılalarını kısaltmaktadır. ııns 
den sonra Avnıpanm 1871 e ka. 
dar ka.l'lll(.ıığu ııolhu 1914 harp 

, den.esi t.aklp etmi§tir. 1918 sul-

1 
lıqnq takip eden harp devresi 
1939 da. b8flamı§br. Bu rakamlar 
hiu mmu ifade ediyor: 

l>evletler kat1 neticeler atama.
J"an harplerle meşgul olnyorfar. 
Sulh denen de\irler bir neli ve 
Kit.gide müddeti uaJa.n mütareke 
seneleri halini aJryorlar. 

Bngünkti harpte de katt, 1JZ11n 
bir bir sulh devresi yarat~cak bir 
netıoe el<fe edile«".eğinl hiç zan
ııetıntyonız. Bu defa da harp kar
"thkJı rnti99ı&deklrlıklar:la nihayete 
e~k, \'e lSnftmtizdekf de\Te an
cak Yeni ve müthiş ha.rbe hazırla
nan bir nıUtareke fMılaııı olac'.ak. 

Harbin ~ladığı gUndenherl de
,.anı eden ve hali. bitmeyen facla.. 
1~ ve <levanı cdi:ş §t'kH ln!Hma bu 
11 üknıli 7.arurt olarak kabul ettiri
yor. 

E,iğine yaklaştığrmn; bir 
!iulh de\ ri değll, bir mtitareke 
~~ olduğuna göre bizim bo hal 
0 nUnde de alacağmuz bir vaziyet 
\"aJ'dtr. 

Bo \'llzlret önUmilıdeki mütare
ke devrtnde devletlerin ha' dön. 
d~riic8 stllh yanq yapaeaklan bir 
d.unyada bizim de yaşamak mecbo. 
h~et.fnde olduğumuzdur. 

Bu dünyaya ~mdlden rıe kadar 
hazırlıklı olursak halin oldniu .;_ 
hj fo;tfkhatin do ~mnl:vetin<len ra
hatta bahsctmrğı- halk kaıı:"nıTtt. 

Sadri Ertem 

Izmitte güzel bir sergi 
açıldı 

/:mit. (l'ukit mııhabirindtn).: 
Şehrimil maarif hayalının en gü. 
zel varlıklarından biri olan \"e 
memleket de derin bir sevgi, say;,, 
{lı, .ııüven kunnan Kn: Sanal Ens
titüsü, ders yılının 5ona erme~i 
mlinasebetilc okııl binıu;ını1a hir 
sergi açmıştır. Sersinin :ı~·ılı~ tn. 
reninde VaH Ziya Teıkeli ile 1ıml. 
Un ileri selen bir çok tanınm·-s 
simalın bulıınmuflur. 

Davetliler tararından ıe-rilen ur 
si taktir toplamıştır. Bu sergide 
teşhir edilen ince, :r:cvkll, gİİ1:eJ ,.e 
hepsi zArif elitleri, roplar, man. 
lolar, renk renk çiçekler, şapkalar 
ve dnha bir çok işler halkımızın 

da dikkat vtı alAbsını topllUllış ''e 
sergi bir hafta lımltliler tarafın. 
dan dolup dolup hoşolmı§lır, 

Gelecek yıllarda doha çok i··· 
ldşaf edecek olan İı:mlt kız sana! 
Enstitüsü gecen sene açılmı~hr. 
Muhitin clrlrlen bQyök bir ihllya.. 
cına cevap venuektedlr. 

Sergiyi vikude getiren Enstitü. 
nlln mQdflrü Boyan HayrJye Onan 
ile bütün liArelmenlcrt Ye sene 
kızlarımm en bü~'iik hararetle teb 
rik ederiz:. 

Bittabi telgırafiarla. haberdar edl.. 
len ileride d~ltk noktalarda.ki da.tir 
kabileler tarafından yollan kesilerek 
arada çıkan aa.pa.n ta.oı muharebesl.n. 
dil birkaç zavallının ölümlyle neUoe. 
lenen {dönüt ıztırannda) kaldrklan. 
nı eııefle anladık ve avdetlerinde böy 
le bir harek~te te§ebbUs etmeden ev. 
vl biç olmazsa burat:ırdaıı firara im. 
kA.n olup olmadığı hakkında maltl -
mat ediıımediltleri için haklı olarak 
kendilerine çıkııtık. 

Vllcut muzta.rip ohtıasa da ( e
Eıaret) aöztl bile ruhlar üzerinde 
tarif edilemez ma.De\i tazyikleri
rile en güzel vasatları göze ka.ran 
hk göıstcrl:r. Bahmus esir asrer
Ieıi:miz b!%im kadar da rahat de
ğijdiler. ŞUphesiz memleket, va
tan hasreti bunlarm üzerinde da
ha zlynde çekici kudret gösteri
yordu. E.sa.sen va.tan ve hUniyc
t:in ne kııdar tatlı ve iluymetlinin 
ne derece yi.i.kMk olduğunu anla
tan esaret hn.li en duyg~ bi
le bu h~b-da pek ha.sea8 et
n,~ti. Vata.na avdeti'nizde ilk ola
rak ba.yra.ğmu.za ea.nlıp öpeceği
mizl, Hayda~a nhhmmm taşla.
rma yUzümüzü gözUmUzU sürece· 
ğjmlzi ri~ ol:ı.rak heyecaııı.la di· 
:Dnize tesl>ih etmi~t:ik. 

Her gün aynı nUrıva.l üzere de
vam edip giden, Mkıcı, yeknesak
lık artık S!!.brmlJZl ~mne.ya ba.'
la.m.ıştr. Ne nıuhitln herdem bahar
Irğr, ne de artık alışckltk veren 
m8halli gnrlheler, fill<T, kaplan 
avlan hikayesi bizi avundııramı. 
~ordu. 

Ara str.ı uı.akla.rda buluna.n bam 

lerlc, nrta okullardan liselere gi
recek Webeleıi.n hangi okullsra 
kabul edileceklerini gösteren b1r 
broşür ha.zırla.nnuc;t.Ir, Talebe an. 
eak bu ~c göstcr.l~n okulıı 
yazılahileoektir. 

Y ıldmm cezasına çarpılan 
lokantalar 

Lokantalamun ca.meklnla.rmna 
yemek teşhlr &den vo Yasağa uy. 
!?Ulyan 3't lok:..ı:ı.ta eYvelld glln ce
za la.ndmbnışu. Dün de yeniden · 12 
lokanta sahlbine yıldırım cezam ve 
rilınJ§tir. Bt'lediye .kaymakamlam 
h.lr t.amı.m göndererek sikı suret
te kontrollere devam edilD"..esini 
bi 1 dimtiştir. 

Barbaroa make'"i 
Belediye Ynı:ır jfılcri mi.ldlir ,.e. 

kili İbrahlm ve profesör ressam 
Belling gllzel sanatlıı..r akn.dem.Lı;f. 
ne gidel"ek ha.zrrlanmakta olan 
Barbaromm maketini tetkik etmfcı_ 
!erdir. Ya.p1la.n me.kct uygun gö -
rillmli~tur. 

llk okulların randımanı 
İlk tedr.ts:ıt milfett.4ılcri dUn 

:rr.aa.rlf müdUrlUğUnde bir toplnnh 
yı:para.k bu sene ilk olrulla'!'In rnn 
dıman neticelerini ve yeni senede 
al:naoak tedi>ir1eri görtlı,cmıilı;ler -
dir. 

boluklara gHer, bu b!r k6ktPn fış
kıran pek ~k tüfler, demet -
Icr halinde-ki kalın kamış yığınla
nnm ince uzun yapra:klannm rfiz
gft.rla çıka.rdtltlar esrarengiz fısıl
hlarm ruhumuza hitap eden bir 
tara.fmı ibulmeğa çalşr, fakat ga. 
ripeer yaha.nctlı:ktan başka bir şey 
duyma.zdmı. 

Ufulda:m. kadar uzanan dalgalı 
arazı 'üzcrhı.Ce gfun~ nurlarını 
scrpen mehtaplt gecelerin o güzel 
manı.a.raları, giindUzlin sıcakları 
bakiyesile titre)'en, ta.rlf edilmez 
hususiyetler gootcren scma.eı bile 
gurbet hislerlııi Urpertcn, duygu
lnn Uşliten bir eoğulduk veriyor
du. Bu uZ2.lc di.yarm aı:ık havalan, 
giin~i. yağmurlu günkri ha11ılı her 
Şeyi, ayrı, ayn kasvetli hisler tı
:Y"ndmyor, bu geniş dünya.da yal
nız kalın?Ş gtbi f.eı\)ıin d.ılemez ga
riplikler ilka ediyordu. 

Rıihlara ft.rn: olan hUzün ve me
til ölümü ar:ıta.cnk kadar ağ?rlrk 
,.,.riyor. Bu Stkmtıyı gidermek. a
vunmak 'için Kalav ile Avnr,ban 
&rasmdn vir.ıjh, ~çunmılu yollar
:ıt koı;turınıı.k gibi, hiı: 'bir tt"hl ke
yi diişiinmiycrek hattiı. arayarak 
çılgınca koşulardan va.hqi bir zevk 
duy:na.ğa kendimizi bir .ıı.n olsun 
unutacak uykular getirecek yor -

' Temmuz 918 

Bakô. şehrinin 
muhagarası 

BakQ r.chrl dağlılar tarn!mdan mu_ 
hasara edilmiştir. Şehirde bulunan 
Ermeniler Alman b!.§ kumandanlığı.. 

na mUracaa~ ederek fC'hri 1 gal eyle. 
muini rica etmlsıerdlr. 

:E Cuımırte!lt PAZAR 

- 4 Temmur; lS Tcnnmı~ > 
~ 
~ O. Ahır: 20 c. Amr: ıı 
'-- 1117.Tr: 60 Rn:rr: 61 

\'akitler Vaıua il ICum \'Ma~ ıı&zaııı 

Gllncşbı 
j,,81 

dOf'tl'•U 8 .41 4.81 8.47 

Oğlıı l2.18 4.88 1%.18 4.38 
lklndi 16.19 8.84 16.JO 8.8-f 
Ak;,am 19.415 12.00 ıo.u 12.00 
Yatı 21.n 2,0% 2U6 %.02 
tmMk 2.14 6.SO %.1~ fJJU 

VAKiT 
Daima halkın menfaa
tini dü§iinür. her sayı· 
c:n{/a en seçme "azılar 

rıesreder 

gunluklar icat ctmeğe çal:ısıyor -
duk. 

E::aret.Ie bu gibi halatı rubiyeyi 
anla.ırak vaziyetinden Allah cUm
ieyi korın:un. Muhit değiştirmek 
emelile frrka merkezi olan (Man
da J :ıy) a istida ile müracaat et
n;iş, ya Taytmiyo veya Şve)•bo<la
ki ko.Jaba.lı.'lt kamphra maaşsız gön 
öer.llrnemi istemiştim. Fırka baş. 
hekim iol:ı.n ikolone'l riitbes'ndeki 
Nr zat teftiş için Avngban haste
ıı.PSine geldiğinde de ~f.ıı.hcn bu 
talebi tekrarladım. Fakat bir neti
ce t:ık.ma.dı. Allı :ıyda bir gelen poıı 
tadan Çik.'.l.ll pek muhtasar nıek -
tupla..,mrz ıia bizi tatmin ctml\'or~ 
du. Ara sıra kamplarmnzda v~ku
buln.n ve~t dn tir.erimizde peat 
fena tes!rl .. r vapıyordu. Merasimle 
r,ömülen gurbetzede, vatan cüda 
bllinün ın zarr ba.,mda saatlerce 
aı':lamaklr olarak kalırdık. 

Bu vesile ile Taytmiyo ve Mek 
t:ilad .. yerli !elam aha.linin hinune
tile ctr.ıfı muntezam duvarla çev
rili ve bilhassa Taytmiyoda bekçi 
eviyle biı-likte gayet tertipli me
zarlrklar tesis edilmiş olduğunu 
zihrctmeyi vecibe adc'er1erim. 

'T'nybniyodrı iki fn·ka kuma.nda
nnnızır. da ~atlıfrı bu mezarlıkla. 
rm ağaçlaıv.Urılmns t.arhlruıdnlma. 

Fra sa 
-,.... Andre Monıva'dan çeviren Mansur Tekin -

Yazan : Belik Abmet SEVENG L 
Değerli bir fikir adamı olan 1stan.

bu1 ilk tedrl3at mU!etti§lerlnden:Man. 
sur Tekin, ::ıon günlerde matbuat ııa_ 
hasma ehemmlyeW blr kitap verdi; 
bu, yıkılan Fransa.da Akademi !zaaI 
olan n bugün Amer:ikada Y&f&YaD 
A.ndre Moruva•nm (Andre Maurol.s) 
"Fransa taciaaı:, lıılmli yeni eaer1ııin 
tercümesidir. 

1039 yılmda Almanya ile Fransa 
ara11mda. ı.muharebe ba.§l&ymca hiç 
klmıte bu h&rbl yadırgıımamr~t.ı; lld 
memleket arasındaki tarih!, slyruıt ve 
coğra11 münasebetler .son seneler lçln_ 
do ctgeç lXSyle bir harbin çıkmaıımıı. 
~ebep olabilirdi, 1930 Alman • Fran. 
sız muharebesi beklenilen blr ocydl. 
Ve herkes, hattıı. Fraıiıru:lar 1914 de 
olduğu gibi hiç değilse birkaç yıl 80... 
recek bir muharebenin heyecanlı ve 
merakh ıstıfhalarmt takip etmeğe ha. 
zır lan ryorlardr. 

1 1939 eylulllnde ba§layan harp 1040 
bazlranmdıı. nihayet bulınıca bUtUn 
dünyadan Fransa.ya ÇC\Tllmll' olan 
glizıer, derin bir hayretle dolup laf
tı: Bir bUy{lk devlet çatırdıla.rla yı_ 
kılarak tarih sahnesinden kim blllr 

sı oralara Meta gllzc1 bir zivaret
gah mm7.~ \'eTJTllıı;U. 

Allık Avnghandaki e:r;ıretin 
Eıon devreleri Birmazıyada. geçen 
on altıncı ayanızsn sonıaımr teş. 
kil ccfiyrırdu. orrston sızan hnvı
cliııteo '!::U!"~l·11·da bazı YCiı.İ terti
bat almacağr aufaşılıyordu. Siyam 
hududuna doğr~ \128.ytp giden ye. 
ni şimendüer hattında, A\-ngban 
kıımpımn üığvedilerek daha ileri
de bir kamp kuru.lacağmı ve ora
ya da Ectinıeli Meb:ııet bey :isnıin
d e bir h&drn nrkada..cµnuzm tayiu 
edild"ğini isitmi.şti.lc. Bir gün Meh
ruet bey çrk~aoeldi. 1ki Uç gün son. 
ra da atiyen bi2:i.m mübadele edil
:nek üzere Mıs•ra sevkedilcğırrJz 
havn.disi çıktı. Buradn efrntıa be
nı.ber yalnrz Mehmet bey ve ıkl 
terci.iman kalacaktı. Biz doktor 
M ustafn ve diğer yer>i selmiş bu
l un an hekimlerle gidecektik. 

Nihayet 11 ağustosta J\:alava 
gezmek için gittlğ'mıiz bir gün bu 
havadis teeyyl.it etti. Oradan bir 
otomoblle atlay1p hemen A vngba
na geldik. Sevinri.mfaden ıçlmiz 
ıçimi%c sığml\'ordu. Eğer bu se. 
v..ııcin daha ileride temadi edecek 
cEaret §8.rtltı.rmA .göre zaid olaca
ğrru takdlı- edebilse idik tabii b11 
ltndar ~evirurdyeceli'tik ! Daha çile
miz d..,Jnıad?fmı ne.reden biletim? ! 

O gec~ esaretimizin sonu şere
f"ıne birb"rimize ikramlıı.rdn bu. 
lunduk. E'iyamdan gidcmiyt·cek 
kısnnlan şuna, bunn hediye et-
tim. 

(Devamı ı arl 

ne kııd&r bir mUddet i~ın ı:ckilly<>rdu. 
Bu nıısıl clabll!r? Avrup!l mtıv:ı._ 

zeneslnde yeri ve tesiri 'Olduğu z.ıın. 

ncdilen, geni§ ve köklU bir kUltUrün 
sahibi, ~reru bir mllJet bu kadıır kL. 
ııa bir zamanda bu kadar ağır b r 
inhidam ile çökebilir mı? Fransayı 

bu hale getiren sebepler nelerdir? 
Andre :Moruva, Frnnsanm son g1ln 

lcrlnl fnclanm ıçlnde Yn§ayarak ya
kından tetkik ve takip etmek ve hL 
dlselerl sebepleriyie birlikte ve için. 
den görmek !ırsat ve imkMlarıru 

bulmuştur. :MC§lıur muharrir, Fransa 
nm son ba~·eklll Pol Rcyno•nun aile 
dostudur, general Gıımlen'in m:ılyc. 
Unde çnll§mış ve sevgislııl kıwınml§
t.u; Frnnsauuı multadderntıru cll~ 
rlnde tutmuş olan son devlet adam. 
lannm bir kısmının yakın arkada31. 
dır, bir kısmını lse her kesten lyl ta. 
nıyacak vaziyetlerde bulunmu§tur. 

Fransanın mukadderatı Uzerlnde 
1nı;llterenln de nllka ve tesiri olmu.o
tu; .A.ndrc .Moruva İZl.c;'lll.z devıet ıı
damlariyle de temasta ldl; Çember. 
lo.yn•in ağzuıda.n h!t:ıralar dinle~ 
Çörçll lkı birlikte yemek yemek yr. 
mlş ve haroten evvel onun Fransa 
hakkmdakl naıı!haUerlne muhatab 
olmuştur: 

- KUltUr, edebiyat, bunlar iyi § y. 
lcr, Mösyö Moruva, fak&t kuvvct&z 
kUltUr bir anda yaşayan kültllr ol
maktan çıkc.blJlr! 

Andre Moruva 1914 _ 1918 harbin. 
de Fransacl:ık! lnglllz kuvvetleri ko. 
mutanlığındn Fransız mUşahlt zab1U 
olarak bulur.muştu, 1939 harbinde dr 
yllzbn.§ı olnrnk ayni vazifede çs.IIŞtı. 

BUtUn bu vaz!yeUer bir muharrir t 
çln hel"§Oyd."11 evvel tarihe ve h~dJs 
lcrc ııadık '!ııı.tıralar nakletmek için 
fırsat ve lmkAn kazandırır. "Frans 
fa.claaı,, iııimll kitapta bu nokttıd 
C\'V'elll. hakikaten al1ka verici rnQ 

hede ve ınt:baıar buluyoruz; muhar 
rlr bize 1035 senesi sonuna. do 
Londrada misafir olduğu Leydi Le: 
nln evlndc bir öğle yemr'•inden onr 
koluna girerek kendlıılnl kUçUlt hlr 
salona götUrt>n Viruıton Çurçıl'ln 

Frnns:z ve Alman mtınnsebetlerl h~I 
k:ndnkl sözlerini naklederek kitabın 
ba§layor ve Fransanm zaafını \(' 
hasta.lığını derece derece anlatıyor: 

l - Fransa ve İngiltere nlçln har 
be iyi hazırıanmam~Jardr? 

2 - Harbin ilk sekiz ayı niçin fe 
nıı kullanıldı? 

3 - Şahıslar aruındakl geçimsiz
lik harbln ;dareslnde na.ıııl teıılrl! o 
du? 

4 - Alman taarruzunun bu kad"r 
çabıik muvaffak olmasındaki 11 bt'p 
nedir? 

5 - 1ngnterc w Fransa birbirin
den nl<;lıı ayrıldılar? 

Tarihe v ,nrn. teşkil etmekle bel'&
brr bugOn i in de dUnyanm mtrsk 

(Lut fen sayfayı çeviri ı• 



Bütün vatllni Yoli._vi clüşlinmeğc 
"trdiğinl v 0 onu görmek, ona rast 
lamak iMn saat.ı.-rce ~1 boş cad
<lclerde dol:?.Ş11f' rnı dü.f'tindliğti Z'l

man için.de b:r memnuniyetsizlik. 
bir huzursuzluk bis.~ediyordu. • O
tur üç yaşındayım, fakat on be~ 
~m ı'l]d toy bir çocuktnn faı:'k-

ızırn, dalın belerim .. ,, , 
Diye diışiirıii~ ordu. Fakat kendi 

hnd;ne dü5ündü~ü, içine kapandı
ğı ve hulün zn:ıfl:ırını, znvnllılı hı
rını itiraf etı'~i zamanlar Yoli'nin 
peşinde şuursuzca koştuğu bu da. 
kiknl:ırının en heyecanlı heım ele 
tallı heyecanlı dakikalar olduğun·ı 
itiraf ediyordu. 

Yolı b.:ıuın nb:ılıları sunt dalg.ı. 
lı hsnyo}n ~di)or, birlikle çok g!i 
ıel saatler geçiriyorlardı. Bnzan da 
Kad:ır Jwntlisine sırf lesndüf e eri 
olıırıtk sokakta r:ısllıyordu. Fakat 
im tesadiifler Kadar tarafından cok 
ince hesaplar neticesinde hnzırla
nıyordu. ~ela bir gün konuşur
larken Yoll b•r iş için şu gün şu 
saatte şurada bulunacaE!ım diyor, 
herk<l5fen 7.İyııde Kadar bu sözlen
dikkat edi}or ve o gün o saatte bir
den Yolinln karşısına çıkınca bu
na "tesadüfi,, dıyorlnrdı. Bir snn 
Kader İlanın naao;nrlnnmn uzun 
müddet Voli fi'lcrinde durduğunu 
~Ü. 

Evet lıanın bu Yoll hfidiseslnl 
farlcetmemesine imkln yoktu .. 
Trarrsval de kansından uzak iken 
l'lamam altı oy l>ir İsveçli kadın 1.. 
2e, güzel lnya ile yaşarh~ını İta 
bilmirebilirdi, fakat hu Yoli m<'
Nlesjni muhakkak farzcdlyordu. 
4 'Fekat ortada bir Yoli meselesi yok 
kit,. Diye Kaıdar kendi kenfü11I kan. 
'dırmak hatırladığı tesııdüfierin ha
ldko~n tesadüf old~aa kendi 
kendini inandırmak bti)'Ordu. Fa.. 
kat sonrn bu şeldlde en bü) ük yn. 

lanı söyl~e çal~nı ':lnlıyor. 
~u. 

Her raslladtldanMt:a YoU, Ka. 
önr'a kansını SOME)'Or ve böyle 
her sun hast:rh:ınede kalmıısmdan 
cidden mc:nnan olmadı~nı iUlve 
edıyordu. Fnknt Yoli de rutılıatdcak 
mürettep oldulttınu hisseltH1i im Jıe_ 
saclıınerrlen muha'kfcokki hoşlan .. 
yordu. Hatlıi <>kadar ki, bıılnştuk. 
lan zaman )Onl:ırına bir ücüncn 
şahsın gclmeıılni istemedi~ de a.. 
çııkc<t hi~olunu) nrdu. Dazım iki~i 
lbaşbaşa uzun uzun dolaşıyorlardı. 
Bu uzun gezinlilcrlnıre ne konu.. 
şu;> arlardı. UmCımiyetle konuşan 
'oli idi 'e Kada.r onun sorduğu 
suallere ce,·aıı vedyordu. T\ndıır'a 
Yolinin sesini rluy.ma-k, onuıı yüzu .• 
nü, \•ücuıüinii seyretmek, lılrnz ge 
rıde kalarak ahenktnr yfirii) üşüı>e 
bakmak kıifı geliyordu. Yoli Kndıır'a 
Gtınliik hayalının yclcnasaklığındıın. 

tece.tmils ve hayretine olgun "° doyu. 
rucu blr cevap vermekte olan eser 
tıaıtan &oDa kadar alAka ne okuna.. 
cak mah!yettodlr. Andre MontTa'.nm 
t&Uı yazıı 6ekll, lılamlll' Tekinin iyi 
tercUmealyle aslındaki lezzeti mubıı.. 
:t.aııa etmiş otuyor. Yahudi muharrL 
r1Jı ..üınıınıar hakkmda hiçbir huırust 
dQıpnanlık ifade etmeyen ve Fransa
nm fclA.keU kn.rşısmda samimt bir 
:ıztırab t&§ıyan bu eserinde muhtell! 
hatrraıar ve b'J harbe ke.rl§mı,, bazı 
§ÖhreUerin portrele.rt hariclnde bil _ 
ha&Ja tahlil ve neUce kısmı. üzerin.. 
de ehemmiyetle dunılup d~nlllecek 
krymebtedir • .A§ağtdaki aatrrıan kt _ 
tabın bu tıuılmdan alıyorum: 

"HUrrlyotleri için ölmeğe haar ol. 
mayan bir millet onlan kaybedecek.. 
tir. 

Vaktinde imal edi~ on bin tay
yare harpten sonra yapılacak elll bin 
tayyareden do.ha değerlidir. 

B.r §ef oovk ve idare eder, yedekte 
gitmez. 

Partner ııynt gemideki yolculara 
benzerler, eğer onu devirecek oluı1ar 
a hepsi mnhvolacaklardrr; birlik 19... 

zımdır. 

Flkır mUdataa etmek mC§l'U'dur, 
bu müdafaa için yabancı paraaı aL 

ak bir cinayettir. 
Mevcudiyetinin devamına çall§'llla.. 

yan bir devlet intihar ediyor demek
tir. 

Her sahs. :a :d her fenalık dll§mana 
tutacak s::ıp te kll eder; memleket f§ 

lerlnde mutlak temizlik l!U:ımdır. 
Ordulıın, hntlll. sllA.hları yarata.n 

inançtır. 

HUrrlyet, istlbdnddnn dah'.1 bUyük 
bir ihtirnsıa kendlslne hl met ed!L 
meğe l!yıkbr ... 

Ve acıklı netice §U ki 1939 Frnnsa
smda bunların h"PS n!n aksi vıırdı! 

Mansur T kin, Andre :Moruva'nın 
yeni c erini d llmlze çevirmekle Türk 
o' uyııculan:ıa hakikaten te.yd.ılı • ve 
ibret verici bir kitap ka.ze.ndırmış, 
memlc'«•ti:ı de h1%met etml.§ oluyor. 

Refik Ahmet Sevengil 

Çevıren: Muzaffer Acu1 1 

ı 
l 

basilliı1ınden hahscdlyor bu sözle .. 

SüMER BANK 
istanbulSatınalma Müdürlüğünden: 

riıide•n fikri sftblt gelmiş olan Yo . 1 
1 

linin ebedi konuşma mevzuların-

Mobilya yaptırılacak 
Karabuk Demir ve Celik Fabrikalan Müe11eıesi 

dan birini eşl,lJ ediyordu. Kadıır 
dakikalarca sözlerine 
dakikalarca ha ttfı belki snatle.rce 
Yollnin konuşmasını dinliyordu 
Yolinin sözlerinden fakir hayııtlaıı 
hıklı(Jı ve dııhn zengin daha ra_ 
lıaı, daha lul,s hfr lııı~at arzu cııı .. 
ğl ııı:ık~a anl:ışı'ıyordu. 

Kadar gene kızı ve -;anki bir ya_ 
hancı ımiş gibi bir yandan da ken
dini lelkik eclbortlu. Artık mütad 
olan gezintilerini yaparken bir 
yandan da kendini bir türlü ce 
\'llP \'ermerliği düşüncelerden kur
taromı.yorclu. 

"Sanki ondan ne isliyonım. Xe 
bekliyorum'!,. Diye düşünüyor ve 
derhal knrısı llıı r,cliyordu. 

"Volinin nnncsinin ağrıyan df. 
:r:i ve yahut kız kardeşinin gebe oı. 
ması onu ne dereceye kadar all'ık:ı. 

dar odcrdi ... Ve l!ıı, fülJlh, I.on<l:-:ı 
ve Porl Eliz:ı.bm 'tc-ki dos1Jarı hı!• 

tınno scliyon.lu. 
"Yoli'Jerin evinde ev halkının 

bfılün od:ı.larda yalınlığa mecbur o. 
ıu~ları beni niçin nliikadar etsin?,. 
diye düşünür Tl'dcrfoıl Port Eliza
bct'te MuüZZam villiısı deniz uzc. 
rine açılnn taraçası ile hııtırınn 
geliyordu. 

" Onlnnn günliık hayntlıırının 
binbir l.zlirabındnn sanki bana 
ne?.,. Diye ooşünfiyor ve muazzam 
üssilndcki büroları, dalma çalışan 

yazı runkinelerlnin gürültfu.ünü luı-
hrlıyordu. 

Ve bu şekilde fakir kimselerin 
gfinliik hayat mücadelelerini hatır
Jadıkca elini derhal nrlcn rcbiııc 

atarak kudreindtm erııln bir "rnzf. 
~tte durnn çek defterini okşuyor
du. 

PaJcat as sonra acı ihakikatin Jcin. 
de uyandırdığı isyana karşı gelr
mlyor, icinıd'ıen bir ses, hakikatin 
sesi: " Niçin yalan söylüyorsun, 
niçin komedi oynuywsun? flinıf 
et., ona malik olmak için çırpın. 
dı#"inı itim et •. ,. Diye bağırıyordu. 
Ve o zaman içinden dalın derinlik. 
lerden gelen, diğer bir ses de: 
"Faıltat madem Jd onu bu :kada:
istiyorgun, dnha ne duruyor.5un, e
lini uzatıp :nisana, diyordu. 

Bir kuvvetln yolunu kestiğini 
hissediyor, btınıdnn ya kaçmak ve 
ya bir hamlede bu m:ınii yııkmn'; 
ortndan knldır.mak J!ızım 8{'ldiği. 

ni, fakat asla tereddiitün doğru ol
mad~ını taktir ~diyor.dw. 

Tommuz sonundo hir gf'CP yiııı:: 
d6rdü, •mı Yo'ı, b: Kclerocn ' 
:kend~.i Bttdn cıvnnnıt:!'ı l'i!ö .bir 

• icin Müdürlüğümüzdeki sartname ve projesi muci. 
hince 73 parca mobilya yaptırılacaktır. 

Talip olanlann 10.7.942 tarihine kndar müdüriyete 
müracrntları 

. ·~· ... ·. ~r-. . ·~···-l~..;.,.- ...... ·\~:,..·. ,. ,":,.~:~ 

Bulunmaz bir fırsat 
Küçükçamhcada satıhk büyük arsa 

liilç~I~ çeııabca yola lzerf de ıevkalAcle 
manzaralı Marmarayı gör&ır ffraza 

mftsait btlytlk bir arsa satılıyor 
Emiak ve Eytam Bankasından: 

Esas No. 0 'Yeri Kıymett Ciaırol Mesabn'" 
T. L. 

O'skUdar Bulgurlu ma.b, 22208.- Arazi 55520 M2 
Küçükçamlıca caddesi No. 

Teminatı 

T. L. 
2221.-

eski 1, yeni 18 taj 6/13 

Yukarıd~ tafıiilfı.tı yazJlı arazı peşin para ile ve ~k arttırma usullle 
satıınca ktır. 

ihale ıa.7.04.2 pel'§embe günü saat lO dadır. 
MUzayede sırıısm<la venıen bedel mukadder kıymeti geçtiği takdirde 

tcr.ıılna.t akçesi d~hnl art1il'llmayarak ihale kimin uhdesine lcra edlllrso 
arada.kl !r.rk ondan tnlısil edilecektir. 

1stcklllerin nüfus tezlı'eresı teminat ııkçesl ve Uç kıta Iotogratla bir
l'kt.e bildirilen gün ve saate kadar 5ubemlz cml!Ut ~1"\·lsine gelmeleri. 

(708:5) 

Belediye Sulm ldmesinden: 
ı. - osmanbcy _ Mnçtta arawnrla Rumeıı ve Te~vikfye cadoelerl lm. 

tıdıı.dmca takriben 8200 metre mllc!p tr!Ul§e halrodileoektır. 
2. - Bu i§e aid şart.neme idaremiz levazım dairesinden alınablllr. 
s. - He.friyat ~ini Uzerlne almak isteyenlerin 11 Temmuz 9'2 Cu. 

ma'"1es1 gUnU saat 12 ye kadar bir mektupla tlyaUarıııı Taksim Sıra aer_ 
vilcrdcki idare merkezine göndermeleri. (7282) 

- Bir Kallras 
Bomanı 

Blrrok yabancı dillcu ltrciime 
edilmiş olan bu eser, Niya:i Alı. 

met taraf ındarı doiinıdan doijrı:. 

ya Gı1rcü tllliııden tercüme ecll1• 

mı,ur. Başlan sona /;adar aş/: 

rıacem ı•e lcahromanlık menkıbe

leri ile dolu olan bu rıef is eser 
Türk matlıuatmda ilk nümunedir. 

Fiyatı 'O kuruı:t olaıı bu eeer, bu 
Ulnı k<.'8tp g'ettreolore Vakrt Klt:a.. 
~ ~ l50 tendfMJa 29 ku_ 

nı.µ verllm<.'f:tt'idir. 

(1\1 cudu azalm:!şhr) 

" Dr. lbrahim Denker .. 
Rahkh .................. ,. ...... , 
bMeı9ı. Her «tın eaat 15 tem eoara 
Beyoflu - Afacaml.I, SakırApcı 
caddeel ÇöpHlkcıetme llOkM No. ıa 

Telefon: •H68 

Boyabad Jm.za.smdan aldığım nüfus 
tezkeremi kaybettim. Yenisini alaca. 
ğımdan esklsiniıı hUkmü yoktur. 

SuJtanaJunet Ko.ba eak&l soka';; 
Ne. %( de • a!cymn.ıı oğlu 
Tumn 

••• 
loknnt:ıda yemek ycmışlerdi .. Yo.. L-------------
mck mütat şekikle cereyan clmi<>
Kele.ıncn mü1at ge,·czeliğini ynp .. 
mış, 1lü her zamanki gibi ağır ba$. 
lth~ını muhafaza ebniş, Yoli sanki 
süz gelişi anla11yormuş gibi erle'>i 
g(in şehrin mcıık~indeki mAğnzn .. 
lardan birinin ismini söyliyerek 
b!zı alış veriş yapacağını iiiıve 
etmişti. na şekil arh& he~in ö. 
nünde Kndar'a o ınağaznnın önün. 
de açıkca rnnrlcvu vennelden ha!:_ 
ka bir şey değildi. Artıık Kadnr f
lc YoU arasında sanki bir çeşit 
şifreli konuşma vnnch. Ertesi gün 
KRdnr sabahlan loois oynomış, öi.l. 
leye kadar sun'! dalgalı Iııınyodn 
eillemniş, öğle yemeğinden onra 

Eyüp nahiye mlldO.rIU~den altlı_ 

t=Bugünkü radyo 

' 7,80 ~ 7,83 H'anfık prog. 
ram Pi. 7,-45 ajaruJ SJ00-8,30 Senfonik 
program Pl. 13,80 Program 13,83 
Türkçe plAktar 18,45 njan,s H,00 _ 
Rfyaae~cOmhur bandOSu. 18,00 Prog
ram 18,03 Radyo dans orkestrun 18, 
4~ Radyo çocuk kulUbU 19,80 Haber_ 
Jer 19,45 Serbest 10 dakika 19,55 Fn... 
mı be.yeti 20,15 Radyo gazetesi 20,45 
Ştlr kı ve t il rkiller 23. .00 koıı:ıu JtD8. 21, 
15 Dll!11ıyiel istelderl 2'1./l'i konll§lll.a 
22,00 Radyo salon orkestrası. 22,30 
Haberler 22,CiO kapanq. 

!karısını haslalıaneyc nııkadaşımn l~RM 
yaııına götfırüp, bırakmış "e oya 

Qooıık HekJmt ~elırc döndiij:fü zaman Yolı~i bir 
gece C\"Vel ismini söyiediii maBt .. 
znnm önünde kcnditıini bekler 
bulmuştu. 

Yoli demal: 
- Dün nl.:şa.m size c111nartcsı 

Tabt.m Tali:nllaae raıaa No. l l4 
Paıardftn maada beıııhı saat 1:5 

t.ea eonra. Telefon 4912'7 

t'lm Temmuz • A,tuatos ayma ait 1 
a~ i§'!:i 3 büyQk ekmek karnemi 
zayi ettim, Yeıü8lnl alaca.ğnndan es. 
kLınnln hiRmıU yoltNr. 

Atır işçi no. 18943, yarım: 8949, 
21831, 21831.. 

Eyüp Lokmacı 90kak 9 No. da 
tırtc.fo ( 4009-1) 

* *. 
NQtus cüzdanım ile a.skort tezkere-

mi kayb tUm. Yenislnt alacağımdan 
eskisinin hUkmn yoktur. 

Kn.rn';;' mrtı!c Sa ~ık mahaUeal 
Nhamlar sokıık No. 19 da 518 t~ 

\'ellütJü lsmaH ofhı <Jemat Akışrk 

RAŞiD RIZA 
TtYATaO.~nT llalldo Plflda IK-raber 
Harbiyede, Bei"8 b&hçeiin!.n alaturka 

krsmmda hor gece na.t (21,30) da 

Beni Öpüniiz 
Kom1!d1 - S - Perde 

/ı;tanbul Jandar .,c. 
Mlkclan 

adet Clrıal 

776 Be1 kayışı 

776 Palaaka omuz ka)'lfr 
776 SüngülUk 

Yekb 

:ı-"1-•l'I· 

tr11a Komisyonundan: 
Tahmin bedell 

Lira mı. 

2:522 00 
1184 00 

620 80 
'806 80 

nk teminat 
Lira K.a. 

3%1 l 

Clnal. mlkdarı ve tahmin bedellerlle ilk teminatı yuknrda yaZllJ tıç 

kalem malzeme 10.7.942 cuma günU snat 16 do lııtanbul Taksimde KomlL 
.rom.muzun bUlund11ğu mahalde açık eksiltme ile almac:ıktır. 

Nümmıeleri her gtın komlsyonumuzda görUlllr, gartnamesl parasız 

aunır. 

lstekllleriD tenılnat mektup veya mak'buzlarJle eksiltme gt1.n ve saa. 
tinde komisyonumuza geım .. lerl (6~:i8) 

TURKiYE iŞ BANK ASI 
1HJ IKkAlll«..ı.EW 

Küdik T~~lll'l"Uf ı adet 3000 LlrtJıls • ZOOO.- Un 

Ht!s plan 1 • ıooc • - aooo..- • 
1 • lCKı • -1&00- • 

ı&a ~AMtYlm PUNI 1 • ~ • - ıcoo.- • 
u:şh>a..r.J&: ı Şutıtn. • lO • 2:Ml • - Z60G- • .., . ıocı • - 4000.- • 
I~ 1 8f1ıııttne. 1 lk1J> 

50 -
O() • - JGOO- • 

alıt'frla laJ1blerlade ~. ~ • - oOOG.- • 
,apıla. 20C • uı • - ıooo- • 

g.ôll\i gideceğimi söyJernek lsiemiş ı.,..r.ıısııamırz;ı;s::raı::m ________ ._ 

tim .. Dcanişli. 
- Gidecekmisiniz?. ~ercye?. 

18TANBUI 80HSASr.ıtlN 

S-7-t1% Ftyat•arı 

lstaııbul Fiyat Mürakabe Komisyonundan: 
Ne kıtdnr zaman için? Kiminle? dl_ 
y~ K:ı<Jar lıe;rccanla somıu~ıu. 

- Oh canını okndıır mfınlm de. 
ğil.. Ynlııızr;a bir hartn için giıll•_ 
ceğim,. Hiç islemiyonım nmmn o•
kadaşlnrım o kndar fsrnr ctlflcrl i 
kırnmadım •• 

- Peki ammıı nereye gidiyorsu,. 
nıız?. 

Knönr çok heyecanlı soruyor
du. 

- Bu çok dlenccli bir gczinli 
olacak,. Diye Yoli ani tmağa ha:ı.. 1 
ladı. Sekiz kişi buradan vapurlıı 1 
Viynnnya çıkacağız hirJikte ıı.ı 
lılbiik 1 ııyık gölürccei:j"ıı.. Sonrn 
\'iynnnılan hu kayıklarla 1 ı ı 
)Olılc Pcşteye döneceğiz tııbil hir 
hııf1n kn.Incıığınıır. için kamp l nr
mn.k üzere çadır Cel:ın da götüre 
ceğiz .• 

Kadar biran sustuktan sonrn: 
- Demek ki sekiz sişi olaca''· 

sını:r:1 

Dedi. 

Açı~ ve lbpRJrltı 

I..ondra ı Sterlin l'i.24 

Nevyork 100 Dolar 130.70 
Cenevre 100 İsviçre Fr. .ao.oa 
Madrid 100 Pczeta 12.93i5 
Stokholm 100 İsveç Kr. 81.16 

ESRA.iM \.T. TAHVtlA'J 

ll:ramiyell % :5 9SS Ergani 

idrar l'olhlrı ve Tmutil 
lıA11tıı.lıklnrı mUteh1MM11aı 

22.!)5 

Dr. KEMAL ôZSAN 
A "rdet \'C hnstalanm kabule 
başlamılftD'. ne,oğlu tıtiklBI 

Caif. No. 380 Bursa Pnzan Us«!. 
tW:amiii!BllTel: '12:ı~ 

S~Hfnf : !ıSJAI US 
Basıldı~ı yer: VAKiT l~ATRAASJ 

Umumi Ne:rlyab idare eden 
R,.,lt A "-" 41). """' 

:u&a No. l':~ 
TJcaret Velmletlntn 15.4,94:. tarih •ve 16/ 11071 sayılı tamimlerine ek 23.6.9i2 tarih ve 16/ 19334 ayılı 

emirleri mucibince 30.o.fH2 tarihinde intiıar eden 4826 sayılı kanunun 18 ncü madde ne muam le verglleri % 
2,6 nlsbctinde arttJntmıt bulunduğundan zcytinya.ğı ve sabun fiyatlarınJ. bu artıtı lnlkAs ettirilerek mubtellf 
tip zeytlnyağlar.ı ile birinci nevi kokulu çamıışırlık s:ıbuı.un t11tnnbul §Chrl dahlhııackl topta:ı ve peraıtende 

Azami satış flyn.tıarc tsta.nbul Fiyat nıUrakabo 'l<omlsyonuncı:ı. ll§ağıdakl şekılde tesbit cdıltnişUr Bu tlyatıar. 
dıın !a7laya aabf yıı.p:ınar baklanda. Milli korunmn kanununa göre takibat yapılacağı ilan olunur. 

1 - tııtanbtıl muda.kalanndan teneke 
ile g61en yemeklik zeytinyağ. 
lan: 

Azaml % 1,15 asitli extra extra 
" ~ 2,:5 " cxtra 
,. % 3,5 .. I nevi yemeklik 
" % ıı.:s ,. n " •• 
., % 5,- ,, Sıra malı 

2 - &fine yağlar: 
Tenekeli 
Tenekesb 

8 - \':ırllle gelen 
na ya.fları: 

Sabunluk yağ 
Prina yağı 

4 - Sabun: 

sabunluk ve prt. 

J3frlnci nevi kokulu çamıışır ısabu.. 
nu "~uval.aız., . 

btlhsal mıntnk:ısınıJakJ 

ti;> ah 
"Kllo ltlbar116,. 

103.30 
99 20 
9:il0 
91.-
87.-

102 30 
102.&0 

84 40 

67.60 

69.10 

% 5 toptancı kAn Perakende latan. 
na,estıc lstanbalda bul ııatıı 

toptan satııı fi)atı r~·at.ı 

''Kilo ltlbarllt'., "Litre ltıb"rlle,, 

122.64 123 
118.St 118.50 
114 tl3 lH 
109.78 110 
105.53 105.60 

12159 
112.40 

11348 
'16.a. 

79,38 

121 00 

8750 knosu 
(7228) 


