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1 Dün Alman elçisi-! 5 5 A 1 n:' an 
j ni .. ~abul buyurdu 1 tayy~r~.51 •• d~~ 

E L L i iM k 1 . . ıd· 
Yunan kruva- . OS 0V8 e ~JfillZ ge 1 

i Mulakat bir saatten i ha_ dU.ŞU(UldU 
l faz.la sürdü i A lman gazetelerine 
~ A nkara, ıs (A.A .)-f göre bu hafta sonu 

jR_~isicumhur ismet Inö-i . ingıltere ıçın 
~ nu bugün 16 da Çanka- İ 
j Y~ ~?şkünde Almanyai dehşet devresi 
: buyuk elçisi B. Fon Pa-: OlacakffilŞ '· -iPen'i kabul buyurmuş- 1 
j lardır. : 
. I\1 ı 
i f ül~~at .. bi~ saatte?~ 
i ~zln surmuştur. Harı-i 
icıyc V ı·ı· B ş··k .. : : S c t:ı ı . u ru : 
i araçoğlu mülakat cs-i 
jnasında hazır bulun-İ 
i muştur. i 
.... - ......................... ı 

Balkanlarda üç 
saf hah bir plan 

(l'a:m :! 11clclcJ 

i 

zörü dün 
torpillendi 

Kruvazör Ege denizinde 
Tinos adasında demirli 

bulunuyordu 

Torpili atan 
meçhul denizaltı 

çabuk daldı 

Yazan: ASIM US 
Bal.~anlar etrafında §imdiye ka. tar ozc çarpan tezahüratn bakı· B:ılırtla11 Elli kmuazörü 

ıraa mihver devletlerinin bu aa. 
haya tatbik ctnw:k iıtediklcri ai. 
Yasct planını üç ı;afhayn ayırmak 
ınümkündür : 

1 - Romanya ile Bulgariıtan 
Romanya ile Macarigtan arasın~ 
daki meseleler. 

2 -. ltalya ile Yunanistan ve 
Bulgnrıı;tan ile Yur.aniııtan ara. 
aın ki-meaeJelcT. 
3- hı:ılya ile Yugoslavya, Ma. 

c:aı İstan ile Yugoslavya onuında
ki meseleler. 

Şimdiki hnldc henüz birinci 
ıafhada bulunuyoruz. Bu ıafha 
Sovyct Ruayanın Besarabyayı iş. 
gal etmesi ile ba§ladı. Ondan 1100. 

ra Berfin hük\ımctinin delaletiyle 
D9bruca ve Transilvanyn me&ele
lerinc tcmaı olundu. 

Romanya ile Bulgariıtan ara. 
ıındaki Dobruca meselesinin hal. 
lindc zorluk çekilmiycccği anla· 
şıldı, Fakat Trnnsilvanyada me. 
•ele çatallaştı. Romanya hüku. 
ıneti eski çiftçi partisi reisi Man. 
Yu vıu;ıtasiyle .~oskovanın mü. 
dahalesinden bir fnyda elde edip 
c~cmiycccğini anlamnk için ıkan. 
dıldc bulundu. Netice menfi çık· 
ta: Eğer Romanya ile Mocarigtan 
:ırasında hnrp olursa Almanya 
Transilvanyayı, Ruslar Kar.p~t. 
ların garp ve cenup tnraflannı J§. 

gnl cdec ktcr... Bunun üzerİM 
Macariııtana karıı har.be kadar 
gideceğinden bahseden Roman. 
Yalılar bir hayli tnıırdı. 

( Dfvamı 2 inridr ı 

Maca rlarla müzakerede 
bulunacak 

Roınen heyeti de 
seçildı 

Atina, 15 ( A .A.) - ı<esmen oil· 
dirildiğine göre Elli ismindcöi 
2115 tonluk Yunan kruvazörü bu 
sabah saat 8.30 da meçhul bir de
nizaltı tarafından batırılmıştır. 
Kruvazör batınldığı zaman Ege 
denizindeki Tinos adasında rıhtı
ma bir kilometre mesafede demirli 
idi. Kruvazör Meryem bayramı 
müna cbcti~ le dorıalılmı}lı. l)eni-ı· 
altı dalmış .bulunuyordu. 31 ki~i 

Biikrcş, ı., ( Ad1.) - Stcfani k<tyıptır. 
A.ıiansmdan: . ' 

Mac.1rıstan ile Romanra ara· 
smda münasebetlere müteallik mc
sclel~r hakkında Macar heyeti ile 
mÜzakerclcrde bulunacak olan Ro
men heyeti, bu sabah Oricnt • Ex
pres trenine bağlanmış ol~n husu
si bir vagonla Turnus Scvcrin'e 
hareket etmiştir. 

Biikrcş• IS ( A.A.) - Transit-
' anya hakkında ~1acarlarla müza· 
kerede bulunacak olan Homen he- ı 
'-'etme Transilvanya liberallerin-
" r l ' l' · den eski nazır \ a erıan op reıs· 
lik edecektir. ı 

Pop geçenlerde yaptığı ~r"Jıat
ta Transilvanya Homenl~rının ya
bancı bir hakimiyet dcvı•ne veya· 
hut Romen sıyasi birli~min tehli-
keye düşürülme ine .lleyhtar oldu- l 
ğunu bildirmi~t i 

Kabinenin yakında tadili ve 
Tr:mı:;ih·ar>jah bir kaç nazırı~ ka· 
bineye ~;rmesi beklmmcktcdır'. 

·-

(Devamı 2 incide} 

,.- ' 
Beş kitab 
20kuruşa 
2 Roman 

2 Hikaye kita
bı 1 Atatürk 

albümü 
Mi§el Zevakonun 

"Hortlaya n Fausta ,, 
romanı ile "Bir genç 

kızın Sf"l'gÜzeşti,, isimli 
.., . . 

romanı vereccgımız 

eserler araaındadır. 
Mişel Zevako'nun evvel. 

ce verdiğimiz romanlarının 
bir devamı olan "Hortlayan Fa. 
usta'' ile Ebedi Şef Atatürkün 
bütün hayatını resimlerle tcsbit 
eden bir albümü de okuyucula· 
rımıza vereceğiz. Bunlarla bir. 
likte "VAKIT KUTtlPHANE. 
Si" neşriyatmdan olan "Seçme 
hikayeler" adlı iki kitapla .. Bir 

l genç kızın sergüzeşti" isimli aşk 
ve alaka romanını da okuyucu. 
lanmıza takdim edeceğiz. Nefis, 
çok tarihi bir albüm ile iki ro. 
man ve iki hikaye kitabını da 

1 elde edebilmek için okuyucula· 
rımızın dünden itibaren neşrine 
başladığ ımız kuponlardan 16 a. 
det toplamaları kafidir. Bu 
kuponlarla birlikte beş kitalıcı. 
mukabil okuyucularımız kitap. 
ların hakiki kıymetleriyle ölçül. 
miyecek derecede ufak bir de 
ücret ödeyeceklerdir ki bu cüz'i 
miktar yirmi kuruştan ibarettir. 
Taşra okuyucularımız 20 ku. 
ruştan maada posta ücreti ola. 
rak 15 kuruş göndereceklerdir. 

Kuponları mızı toplaymız! 

1'oeım liıunplını röportajını Bc~incl sahlfcmlulc okuyunuz 

.. ____ ~ 

Sefirimiz aiyor k i: 

15 gün mezuniyetle geldim, seyahatim 
. Trentiyefin seyahatile alakadar değildir 

Başvekilimiz bu 
sabah geliyor 

Ankara, 15 (Hususi) - Ba~\f 
kil Refik Saydam bu ak~mki tı< 
ne bağlanan husu i vagonla lstaı 
bula hareket etmiştir. 

Baş\'ekilimiz lstanbula rahatsı 
olan biraderini görmek üzere git
mektedir. 

Ticaret Vekili bu akşam 
hareket ediyor 

Ankam, 15 ( Ilususi) - Ticaret 
\"ekili 1'azmi Topçuoğlu yarın ak· 

1 ~am lstanbula hareket edecektir. 
' Vekil orada Yugoslav ticaret 
nazırını karşıladıktan sonra birlik
te lzmirc gideceklerdir. 

ARNAVUTLUKTA 
Orfi idare 
ilan edildi 
işkodra civarında 
italyanlarla Arnavutlar 

araaında 

muharebeler 
oluyor 

Londra, 15 (A.A.) - Bclgrat· 
tan gelen haberl~e göre, Arna. 
'-;1tlukta örfi idare ilan edilmiş. 
tır. 

:O!i nakliye gemisinin memle. 
ketin muhtelif noktalarına asker 
!ltkardı ğı bildirilmektedir. 

Arnavut aşiretleri mukavemete 
devam etmektedir. 

Mücadele eden silahlı Arnavut· 
ların adedi beş bin ile on bin ara. 
sın dadır. 

Muharebenin merkezi f şkodra. 
nın cenubudur. 

DAVUD HOCA KtM 
Atina, 15 (A.A.) - Atina a. 

jansı bildiriyor: 
İki ay evvel Arnavutluk topral:

larm.da iki Arnavut tarafınckn 
katledilen Davud Hocanın adliy~. 
deki dosyasından a§ağıdaki ma. 
llımat çıkarılmıştır: 

1 - Prevcze cinayet mahke. 
mcsinin 36 numaralı ve 9 teırini
evvel 1919 tarihli karariyle Da. 
vud Hoca ve suç ortakları olan 
Hıristiyan Vasi! Gotzia, Müsliı. 
man Malyo Osman ve Hıristiyan 
Take Nilomani, Müslüman Vehip 
Tsimo ile yine Müslüman Zakir 
Rehap'r teammüden katlettikle. 
rinden dolayı gıyaben müebbet 
küreğe mahkum olmuşlardır. 

2 - Yanya cinayet mahkeme
sinin 14 numaralı ve 14 teşrinisa. 
ni y919 tarihli karariyle Hoca bir 
suç ortat;iyle birlikte Müslüman 
Zakir Sekoyu ve yine Müslüman 
Reşit Habib beyi teammüden öl. 
dürdüklerinden dolayı 20 sene 
küreğe mahkum edilmiştir. 

3 - Prevcze mahkemesinin 30 
numarah ve 1 O haziran 1921 ta. 
rihli kar riyle Hoca ve suç ortak· 
ları olan lliristiyan Take Niko. 
mani ile yine Hiristiyan Kons. 
tantin ve Müslüman Malyo Bu. 
si. Müslrman Ahmet Hasim, 
Müslüman Balup Mehmet, Müs
lüman Hüseyin Yakup ve Hıristi. 
yan Vasil Çuval'e karşı şekavet 
hareketinde bulunduklarından ve 
yasak silahlar taşıdıklarından do_ 
layı gıyaben 17 seneye mahkum 
edilmişlerdir. 

( Dct'arnı 2 incide) 

1 

Sefirimiz vapmdan çıktı!:tan soma. '(Yazısı 4 üncüde)" 

Eden diyor ki . 
Hakiki harp 

ancak 
başlamıştır 
Sıranın Ana vatan 

ordusuna pek yakında 
gelmesi mümkündür 
J.ondra, 15 (A'1\·) - Dün ak. 

eam r_ıidyoda nutuk söyleyen E
den ezcümle şöyle demiştir: 

Bizim için hakiki harp taar. 
ruza geçtiğimiz ve dU!}!Xlann kendi 
topraklarmda hücum ettiğimiz za
man başhyacaktır. Harpler bu su_ 
rclle kazanılır ve bizim yapmak 
islediğimiz do budur. 

(Devamı 2 incide) 

SOMALiDE 
HARP ŞiD
DETLENDi 

ltalyanlar iki fırka ile 
hücum ediyor 

Kahire 15 (A.A.) - Orta Şark 
İngiliz umumi karargahı tebliği: 

SoıruıJi : Yeni lkuvvetl~rle tik• 
viyc edilen düşman dün şlddetli 
bir hücuma kalkmıştır. İleri hat. 
!arını birçok saatler muhafaza ~
den ve düşmana ağır zayiat ver. 
diı:en leuvvetlerimiz mubarebcnin 
elan devam etmekte olduğu geri 
mvzilere çekilmişlerdir. 
Düşmanın Fransız Somalisinde 

Fransızlara karşı kullanmak Ü· 
zere hazırlanan tam mevcutlu iki 

(Devamı 2 inc!dc) 

Belediyenin yol fa_aliyeti 

•. Eminöniitıdeki itışaattan bir göriirıiiş. (Yazısı 4 ncüde) 

Günlerin peşinden: ____________ __;, __ ..,:.. 

Türk garsonlarm hak '1 ar! 
RuçUk sanatıann Türk valandaşlnrn tuheisi kanuııwıun olcllcr 

gazın<>lar. barlar ile lokantalara tatbiki ctrnfındn cereyan C'd!'n mUnil
kaşalar ibret alacak bir şckıl ,.c mnhiyct alıyor. Denıli)or ki kanun
da ecnebi garsonunun kullanılması mcmnuiycti yalnız gazinolara, bar
lara. otellere hasredilmiştir; kanunun metninde lokanta kelimesi ol. 
m.adığı için lokantalara :.amil değildir· Şu halde mesela Tahtakall'd<'· 
kı Nefaset lokantası ecnebi garson kullanabilir; fokat Suadiyc gnzL 
nosu kullanamaz! 

Metninde lokanta kelime j zikredilmemiştir diye lokantalar re· 
nebi garson kullanmak mcmnuiyetiııden istisna edilecC'k olursa tat 
bikalta kanunun hükmü sıfıra mUnccr olur. Çünkü gazinolar, barlar 
ve oteller. nçık bırakılan lokanta gediğinden birer kaçamak yo!u bu. 
lur. Nitekim işte Taksim gn7.inosu ile yeni yolcu salonu gazinosunun 
bugünkü vaziyeti bu mcmnuiyetten kurtulu~ yolunun en açık bir dC'· 
lilidir. Kanuni ihmal değil, imal etmeğe mecburuz. Eğer ortnda knnu. 
nun tatbikine dair talimatnamede kanunun ruhuna mugny:lr ola~~~ 
lokantalar sarahaten istisna edilmişse yapılacak iş bu hatayt ta" 
etmektir. Oteller, gazinolar, b:ır1ar gibi lok.ıntalarda dn ccn<>bl gar
sonu kullanmamak tutulan prensibin zaruri bir neticesidir· 

HASAN ıtUMÇ \'H 
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130 ingiliı 

mebusu 
Aıııerikadan Avruoaf' 
erzak götürülmeıinİ11 

Hadiseler Arasında: . 

Bulgaristan sefer
berliğinin akisleri 
Bulgaridanın seferberliği Bal. 

kanlann uımuni vaziyetinde teh. 
likeli bir manara huıulc setir. 
miıtiı·. Bilhassa Dobruca mesc~
sinin sulh yoluyla halledilmesi 
ihtimali tahakkuk sahasına girdi. 
i:i bir sırada Bulgarların ayakla
nır sörünmesi hayret uyandıra. 
cak bir ıeydir. 

( Başıarafı 1 mcidc) 
Alman propagandası lıarbin 940 

yazında nihayet bulacağını ilan ct
mi.5t1. Biz b::ı.~ka tilrlü düşUnUyo. 
ruz. Blıe göre. lngiliz imparator
luğunun bUtlin kuvvetini ortaya 
koyacağı anda hakiki harp ancak 
başlamıştır. 

.Modern harpler dünya kaynak· 
larma ınallkiycti istilzam. eder ve 
bu malikiyct için de ilk esas li.mil 
deniz kudretidir· Deniz kuvvet.inin 
menzil ve şumuIU itibarile tahdit 
edilmiıf olan kara kuvvetinden da. 
ha mühim olduğu sabit olmuştur. 
Ve dalına sa.bit olacaktır· Alman
lar bunu pek iyi biliyorlar, fakat 
bu müşkilliıtı havalara hlkim ol· 
maltla i.ktiham edeceklerini limit 
ediyorlardı· 

,,,-- ~· 

Taşradan lstanbula akın azalıyor 
1/ cnıli_.nc koaqtağllftl t.~ralı: 
J.\ - .\rtık tstanhulda ·lı kal. 

iwuıİ, diyordu· Jo..:Skldcn yerlınbl 
yurdamuu bırakarak buraya ~ 
Ur; bıı.zan fasulye sat.ar baz.an oda
cılık Mer, hazan bekçilik yapar; 
blr miktar para fopladrktan ıoara 
memlekete dönerdik· 

Hemen fikrimi si_)yledim: 
- Bazan da dönme~UnJz 1•" 

Çoğunuz buralarda ba~ barata 
dalrnı<ı; çoculdarmn olduğu yerde 
ı-izi görm<'kten mahrum YC topra. 
imız bakDWiız kalmı~tır. 

••• 

klp.f '\L4'ıialıı.nnı. her va&arada.5m 
balunduğıı y<'re kadar götllnrıek.. 
tir· J\.cndi ınulliUai oldup haWe 
bıraknıaia razı olup, daba bllJtlk 
menfaatler UnılıUle yer yer doJ&, .. 
m.ak, oldumolasıya "aldm bir a. 
euldUr· 

• 1(. • 

Bu münasebetle hııtınma bir 
fıkra. geldi: ('.ok eski uımanlnrda 
dört arkadato Anadolu lc;lcrinde 
bulunan köylerinden kalkmışlar· 
llabatlan lstanbuta gelmek1 be~ 
on ıııenc bir i~ tutarak çah~mak, 
bir miktar p&ra ile mcmltketlerine 
dönmel:mtş. 'Yanı yan, btanbu· 

F11haklka htanbuld& hemen he· Ja gelmişler· Biri demirci. diğeri 
men her iş artık buranın a~l gömürcü olmu~; \içüncü8li de hlT 
tarafından yaptlmnğa ba!llaıunrıttır• yerde odacıllk bulmas; tal~ 
Her halde dlicr büyük ~rlerde ba§l&mıflar· Dördiincüsü iş bula.. 
de variyet aynı ... Bu sebeple tq. ~; kah,·e kö~terlndr. t'ara 
radan kopup gelenlerin çoğu. eski ~ia, işıkhk etmeğe hen• et
seyahat maceralaruım ''kirlr,, ne· mı,. 

bet puuızmış. Hatta yol masrafı. 
111 bile diğerleri YermJ,. 

Bu •u1'tltle i'ı1ıküdnra gctmiJ T8 
memleketlerine doğnı yollanmqlar· 
Fakat tam yolu yarıladıkları za
man önlerine c5kiya çıkmış; mal. 
lanıu gubetmeğe başlamış. Bblm 
üç arkada~ hırsızlarla başbap ui
raşırken. dör<lüncü arkada.' bir 1 
kayanın batma geç.ip caramıı eli .. 
ne alnu~- Dlğerlert: 

- Aman birader; ~imdi can. 
çalmanın sırası mı! 4emişler· 

Adam cevap vcrmi~: 
- Kırk 7ılda bir züğürtlüiüa 

fayc1umı görilyoranı· Bugün eara 
ça.lmıyacağon da ne ;ün çalaca.. 
ğnn! 

Şimdi çok şükür e kiya tehlike· 
si yok; memlekette emniyet, ana. 
mızm kucağı kadar emJn bir \'azi· 
yctte amn. hc5'lp:ım: sergüzcştlere 
de zamaıun müı;aadesl yoktur·" 

Cebind~ bl'ş ııara olmadı~ hal· 
ıle, cura ile ke)if etmcğe mötc. 
hanının bir ~·aradılıı ta ~örcml· 

HIKAI ET 1\10NİR yorum· 

Harbi uzata-
• 

cağına kanı 
Londra, 15 (A.A.) - Lef AjaJ>' 

sı bildiriyor: .. 

Vakıa Bulgarlar bu sef erberli
ği örtmek için tebliğlerinde talim 
ve terbiye kelimelerini kullanı. 
yorlar; 75 günlük muayyen bir 
devreye münhasır gösteriyorlar. 
Fakat bu cihetler alın.an tedbirin 
ciddi olan mahiyetini gizleyemez. 
:Ancak Bulgarlann bu hareketi t. 
ta:ya ve Ahnanya ile yapılmı9 bir 
anlatmanın neticesi midir? Yok. 
sa Jtalyanlann Arnavutlukta bir 
takım hareketlere girittiii görül
düiü çin Sofya bükiimeti ilıtiyati 
bir tedbire müracaat etmek lüzu. 
mana mu bisaeımiıtir. Bu nokta 
henüz ı.e1li değildir. 

ikinci ihtimal olarak ~u cihet 
hama geliyor: 

Almanyada, kahir bir hava kuv. 
vetlnln deniz kuvveti olmadan da 
zaferi istihsal edebilecek bir vaat· 
ta olduğunda tsrar eden kimseler 
mevcuttur. 1-'akat deniz kuvveti 
hava kuvvetine çok faiktir· lıte 
bizim vaziyetimiz. lşte zafer tali. 
hinin dn.ha ziyade bizde olması se
beplerinden biri ve vurmak sırası 
bize gelince Bitlerin bC§inci kolu 
nerede olacak? Hitler, Polonyada. 
Çekoslovakya.da, Norveçte, Danl. 
markada, Holandada, Bclçlkada. 
Fransa ve A vusturyada bulduğu 
doıııtlan nerede bulacaktır? Bir 
mUddet için zaptettiği memleketler, 
tıpkı ellerinde ailA.h ölUler ara.mı
dan kalkan hayaller gibi kalkacak, 
aleyhine döneceklerdir· Bir mUddet 
için yalnız bquntza mücadele edl. 
yoruz ve on blnlerce hürriyet lruv· 
wtlerl blrlealnceye kadar böyle 
yalım bqmma harp etmekle mut. 
tehir bulunuyoruz. 

tfcclerlni elde eclemlyorl&r· Belki Aradan beş sene ~eçttktcn sonra 
de ~eri clönerck kendi muhitleri. ark~lar toplanmışlar; memleke. 
nJ ihya ,.c Jınam mecbur kalıyor· te dönnıcle kanır ,·ermf&ler· ı:.·a· 
Jar. Böylesi daha i~·i değil mi? Hü. kat üç arkadaş 11'7. Ç-Ok Jlarah '\'O 

kfimetin de gayreti, terakki ,.e in· yüklü olduğu halde, dördlincliteri ________ ....., ______ ..... _.. __ ...., ____________ ~-----~-----------------------------------~ 

B. Hover tarafıidan teşkil f!J't' 
len komite vasıtasile Avnıpaya yr 
yecek gönderilmesi tasavvunı_P! 
lamento mahfillerinde ehemmİY""'.' 
le mevzuu bahsolmaktadır. B. Bııt° 
ler taraf mdan da ölfeden sollfl 
yapılan beyanatta İngiliz hük6" 
metinin bu hususta Amerika bil' 
kfunetinden bir tebliğat almadıJI 
bildirildik1en sonra, akşam üzefl 
bütün partilere mensup 130 parli 
mento atası aralarında bir top!afltı 
yaparak bir takrir imza etmişld'" 
dir. Bu takrirde hükfunetten ~"': 
rupaya ait yiyecek sevkiyatma ilı· 
şilmemesi hakkında yapılacak b& 
tün tekliflerin reddedilmesi ist.ell' 
mektedir. 

Parlamento azasının kanaatle' 
rine göre, Avrupaya yapılacak yi
yecek sevkiyatına müsaade etnl6 
Almanlara harbi uzatmak imk~nı
m verecektir. Ingilterenin Alman' 
yaya ~·iyecck tedarik etmesi içill 
yardım mecburiyeti yoktur. Ziri 
bu iiCvkiyatm büyük bir kısmı Al· 
manlann boyundurukları altında
ki milletlere değil, bizzat Alman" 
lara gidecektir. IIitlcr ise İngilizle
ri aç bırakmak garretindedir. Al· 
manya elinden geldiği takdirde trı· 
giltereye giden vapurları batırır: 
l:en lngiltercnln Alman işgalindeld 
araziye giden bitaraf gemileri ser· 
best bırakma.ı mantıksız bir şt'j 
olur. 

Belki Almanyanm lnıiltereye 
senit mİlr)'alta taarruz hareketi.. 
ne seçtiiini gören Bulprlar bir 
lngili& mailUbiyetinin kendileri 
için BaJlcanlarda yeni ufuklar aç. 
acaiım düfünii)'orlar ela fİmdİden 
her ihtimale kartı hazır halun· 
ımk iatiJwlarl Zira Yunaniıtan 
üstünde lnsiliz pnuıtisi devam 
IDttikp Balpr, hatta Jtalya tara. 
flDd.a ... mmıleket iizerine ya. 
pılK.ak Juıriıaqi bir tuyik Witün 
.Belkn.Jen ate, içinde lxrabbilir. 
BRlTANYAYA ALMAN 
l'J"AARRUZUNUN MANASI 

Jngilizlere göre ıon günlerde 
lairihirini takip eder tekilde yapı. 
lan ....... taaınalanndan IJIBk .. 
ut Mant denizinde llMriıniyeti o. 
le almaktır. Her defasında birkaç 
7iiz tay7are ile~ .,e bir pn. 
de vasati olarak 55 Ahnan tayya.. 
reıinill clüpoeaine aebeP. olan 
IMa taarruzlann muntazam ~
de ve bir program dairesinde vu. 
.... gclmeti ilk günlerde zann.e. 
dildiği gibi sadece bir deneme ba. 
reketi olmadığını göstermiıtir. 
Nuıl kara meydan muharehele· 
rinde büyiik taamızlara takacL 
düm eden bir top ateıiyle hazır. 
lık yapılırsa lngiltereye kartı Al. 
manlann bu.günlerde yapmakta 
oldukları kesil hava taarruzlarını 
büyük ihraç ve istila hareketinin 
bir baılan.gıcı olarak kabul etmek 
li.zımgeliyor. 
Şu halde Almanlann Britanya 

adasına kartı yapbklan taarnız 
ilk safbaamcla deneme iae sonra 
yıpratma, daha sonra kat'i n'!ti
ceyi almak için yrldırnn Jı, · keti 
olacak demektir. 
tSPANYANIN VAZlYETl 

Birkaç sün evvel Taı a; n 1 ls.. 
panyanın yakında İtalya iı" bir. 
l.ikte harbe gireceğini bildi~ şti. 
Hidieeler bu haberi henüz teyit 
etmi.ror• Zira lapanyamn haa'1le 
girmeli ancak ltalyanın Akdeniz. 
ele zaferi tahakkuk ettiği zaman 
oı.bileceği anlatılıyor. Jngiltere· 
nin harp filosu Akdenizde bulun. 
dukça ise İtalyanın zaferinden 
Wueclilemiyeceği açık bir baki. 
kattir. ltalya Akdenizde muzaf. 
fer olmak için hiç olmazsa gözl ... 
rinin önünde bulunan Malta ada. 
slDJ almaıı iktiza eder. Jtalyamn 
bu kadarcık olsun bir zafer ali. 
meli görünmedikçe lıpanyanın 
gözleri kapalı harbe girmesi bek.. 
leneınez. A. 

Somalide harp 
şiddetlendi 

(Baş taraf & 1 focide) 
fırkanın büyük bir htsmıru topçu 
kuvvetlerini ve zırhlt otomobille. 
rini de bize karşı kullanmakta ol. 
duğu simdi anlaştlmıştır. 

Diğ~r cephelerde iş'ara değer 
bir haber yoktur. 

Londra, 15 (A.A.) - Çörçil, 
Avam Kamarasında, aşağıdaki 
beyanatta bulwunu§tur. . , 

Somalidc Harguisha'nın şır_n~lı 
şarkisinde Tujargam mevziinı lŞ... 
gal eden İngiliz kuvvetlerinin, a
detçe faik ve tanklarla ve mühim 
topçu kuvvetleriyle takviye cdiL 
mi§ bulunan iki fırkadan mürck. 
kep İtalyan kuvvetleri tnrdından 
mevzilerinden çıkarıldıkl&rı hak
kında memnuniyet vermiyen bazı 
haberler aldım. 

Harekfit bitmemiş cL 'uguna 
nazaran bu hususta f, la b:r şey 
söyliyemcm. Fakat gelce k hafta 
yapacağım beyanatta Sarktaki 
..,.·cıziyet hakk·nda dr umumı şe. 

ıl 'e ah c-.ı .m. 

KUteakiben. gö&lerini iatlltbale 
çeviren Eden. :Almanyanm kont.ro
tu altında.ki A vrupanın "yeni naz.i 
nizam!,, tesmiye edildiğini söyle
miş ve 5öylc devam etmiştir: 

Biz de yeni bir nizam amı edi· 
yoruz. Fakat bambaşka bir nizam, 
Hakikaten yeni bir nizam. Dün
yanın her tarafında. diğer millet. 
lerle hayatlarını tanzimde lıür olan 
milletlerle müştereken kurulacak 
bir nizam. Harpten sonraki dün· 
yanın harpten önceki dünya ol
mamasını temine azmet~ Ne bi
zim, ne de çocuklarımızın üçüncü 
bir harp görrnemekliğimiz lö.ıım· 
dır. Barış için hiç bir yarı tedbir 
kabul etmiyeceğiz. Hür milletler a. 
rasmda itimad ettiğimiı prensiple. 
re dayanan bir barış istiyoruz. Çün 
kü bu prensiplerin iyi olduğunu 
biliyoruz. Tarihin şimdiye kadar 
kaydetmediği en büyük zulme kar
fI gerek kendimiz, gerekse diğerle· 
ri için inandığımız bir bans nevini 
temin gayesile yalnız başımıza 
mücadele ediyoruz. Bu banşı te
min edeceğiz. 

Eden bundan sonra !ngilterenin 
mli<:lafaa hazırlıklarından bahsede
rek demiştir ki: 

Ordu mevcudunun artırılması 
İ§i pek ıiyade tesri edilmiş ve Ma
yıs ayından beri 500 bin kişi daha 
~·eti~lmistir. İnsan ve malı.eme 
itibarile olan ihtiyacımız her gUn 
artmaktadır. 

Eden burada Anavatan muhafa
sa ordusunu ''Home Guard" nı 
tebrik etmiştir. 

Bu ordunun halen bir buçuk 
milyondan fazla ere malilt oldu
ğunu kaydettikten sonra Eden, 
sözlerine şu suretle devam e}'.le
miştir: 

- Donanmamız denizlere ku
manda ederken hava k-uvvetlerimiz 
de gerek hücumlarda, gerekse mü· 
dafaada hasmına faik olduğunu is.
bat etmiştir. 

Anavatan ordumuz vazifesinin 
ifasına intizaren hava kuvvetleri· 
mizin ve Orta doğuda kara, deniz 
ve hava ordularının muvaffakiyct· 
lerini hayranlıkla takip etmekte
dir. Sıranın Anavatan ordusuna 
pek yakında gelmesi mümkündür. 
Bu takdirde her lngiliz askeri va
zifesini yapacaktır. Ingiltere har· 
binin ikinci safhası açılmakta gö-
rünüyor. Kendimizi övmiyoruz. 
fakat kendimizde sükun ve itimad 
hissediyoruz. Bir saniye fazla tu
tunmamız. doktor Göbbels ve peyk 
terine gülünç bir tngi:iz ısrarı ola· 
rak görünüyor. Fakat bizim yal
nız mukavemet bahsinde değil, ta
arruz bahsinde de kendimize mah· 
sus fikir ,.e kanaatıİniz me,·cuttur.,. 

Mısırda 
Düyunuumumiye 

kcmisyonu dağıldı 
Kohirc, 15 (A.A.) - Kral Fa. 

ruk Mı ırın aktcttiği istikra.z!arı 
ıcinrc ede , V'! beynelmilel bir te. 
şekkiıl olan '"Diıvunu ı:mumi} c'' 
komisyonrnu lat> veden kar:ırna. 
meyi bu rn im .. n etmi ~ir. Ko
mis\'C n•ın 1 i ;vına ın 't aıı;k ~ l . 
lu·;a r c. ~ :ı a/ 1ngılt ·:c il= r.l·s•r 

Balkanlarda üç 
safhah bir plan 

( Ba~ tarafı 1 incide} 
Şimdi vaziyet bu safhadadır. 

Daha doğrusu Romanya dramı. 
nın son perdeıi oynanmak üzere. 
dir. Bundan ıonra ikinci aafhaJB, 
yani İtalya ile Bulaaristanm el
birliği ederek Yunanistan üzeri. 
ne çullanmak iatemelerine sJl'1l 
gelecektir. ttalyanlann Da..ud 
Hoca adı ile ortaya atbklan me. 
~e etrafında dönen ıözler ile 
Bulpristanm ilin ettiii aef.rber. 
lik bu ikinci ıafha i~n bir hazır. 
lıktan lbatka hir teY değildir. 

Şu kadar nr ki Y unuistan, 
her taraftan bofulmuı bİ1' halde 
olan Romanyaya benzetilemez. 
Yunanistan üzerindeki İngiliz p.. 
ranwl denm ebnektedir. Tür· 
lciye ile Yunanistan araımcla ınü~. 
terek hudutların müdafauı için 
mevcut muahede dolayısiyle bu 
safhada bU:i de alakada.. edan 
va~ 9'1-eaiı aautulmama. 
hdır. 

Daha ıonra Y uaoılavyaıun a. 
lacağı vaziyeti heaaba katmak za.. 
nıreti hasıl olacaktır. Zira Yuna. 
nistandan sonra üçüncii aafbanın 
geleceğiııi, bu safha da Daknaçya 
sahillerinin ltalya tarafmdan it
gal edilmek, Macaristaaa da ayrı. 
ca pay ayrılmak isteneceğini bu 
devlet dütünecektir. 

Bu itibarla Y14fW'iıtan üz.eri. 
ne batlıyacak tazyiklerin bütün 
Balkanlan kanttırması ihtimal 
haricinde değildir. 

Dün 55 Alman 
tayyaresı 

daha düşürüldü 
Londra, 15 (A·A·) - Röyter: 
Bu sabah erken eimali oarkl 

sahlll Uzcrinde bir Alman bombar. 
danan tayyareainlıı tayyare daft 
bataryalan tarafından dil§UrUldtl
ğU haber verilmektedir· 

Tayyarenin içinde bulunan Uç 
kielden. ildai ölm\1§. biri yaralan.nllf 
ve hastaneye kaldmlml§tır. 

Bu muvaffakıyet haberi dü3-
man hakkında bu sabah Yerilen ilk 
haber olmuştur. Bahsi geçen tay. 
yare projektör scn'isine men.sup 
bir mitralyözcii tarafuıdan tayyare 
prejektörU mltraıyiSz ateeine tut
tuktan sonra dll§liıillınilfUlr· 

Gal üzerinde ve İngilterenin ce. 
nubu garbiıinde hava. faaliyeti ol
duğu haber verilmektedir· 

Londra. tG (A·A·) - Filo ha
linde uçmakla olan 55 dU§lD8.Il 
tayyarl!si buııun lngiltec~il\ §l-1 
mali earkI aahili üzerinde gözUk. 
milşlerdir· Atılıın bombaların bir 
ıehrin amele mahallesinde patla· 
ması üzerine büyük infilaklar ol
muıJ ve evlerin üstünden alev sü· 
tunlarının yükseldiği görülmil§. 
tur. Az sonra §ehrin Uslünden 
bllyUk duman bulutları geçmiştir. 
Şehirden çok uzak olmıyan iki 
köye de bombalar düemliştllr· Te
lefat olmumdan korkulmaktadır. 
Tayyare dafi bataryaları !liddetli 
bir ate§ açmışlar Ye bir çok lngl. 
liz avcı tayyareleri faaliyete geç
mi4lerdir. Düşman tayyarelerinin 
h&Sara uğradıkları zannedilmekte. 
dir· 

MU~tcrek tcblil' 
Londra, 15 (A·A·) - Hava ve 

dahiU emniyet nezaretleri tebliği: 
Bir çok dü~an tayyarecileri 

bugün sahlllerimiz açıklarında ye
niden görünmUglcrdir· 

Eier Almanya ile ltalya haki. 
katen Balkan meselelerini harp. 
siz olarak hallebnek iatiyorlaraa, 
lngiltereyi şimdiden yokolmut 
farzederek Balk.anlan karqbr. 
mak neticesini verecek olan bı 
üç parçalı plandan vazgeçecek• 
fet"dir. Bu ptanın tatbiki için da. 
ha evvel lngiltermin ~denizde 
mağlup edilmeıini düıünecekler. 
dir. 

Sabah mühim bir bombardıman 
tayyare gnıpu hiç bir muvaffakı
yet elde etmeksizin cenubu şarki· 

~SiM US de İngiliz hava kuvvetleri tayyare ============= meydanlarma hücum etmiilercllr. 
Hava muharebesine girişen avcı 

Elli kruvazörü tayyarelerimh dll§Dlana a#rr za. 
ytat verdinni§Jerdir. Öğleden az 
sonra. muhtelif dü§man tayyarele-

( Btıı taraf' 1 incide) rl §imali "arkl eahilllni geçmişler 
Londra, 15 (A·A·) - Elli ismin· ve Tin mrntaka..ın ile, Sunderland. 

deki Yunan kruvuörUnUn torpiL da bir mahalleye bombalar atmı:ş
lenmesi milnasebetile. Assomption lardır· Askert ehemmiyeti haiz 
dini bayrammm Ege denizlnln bU· hiç bir hasar olmamrutrr. Yarala· 
tlin adalarında bir §Cnlilt ve Tinoı nanlar azdır. Fakat bazıları ölmil§. 
adumda Yunanistanm lıer tara • lerdir· Daha içerilerde muhtelit 
fmdan her sene gelen haııta ve noktalara da bombalar ntrlmı:ştır. 
menzuller için bir ziyafet vesilesi Hava kuvvetlerine ait bir tayyare 
olduğunu hatırlatalım· meydanmda binalarda bazı hruıar 

Elli 1912 de Amerikada inşa e. olmuştur. Ye bu yüzden bir kaç ki
dilmlş ve 1914 te Yunnnistıı.n ta - ı:l ölmU!!tUr. Bütün giln tavyare 
rafından satm alınmıştır. Normal ' dafi bataryaları ve nvcı tayyare. 
mUrettcbatr 232 kişiden ib:ırcttir. leri durmadan faaliyette bulun
EJ!i'nin baıılıca sillhları Uç adet muşlardır. Her ne kadar bugUnkil 
15 lik toptu. harekU hakkında şimdi mufMsal 

Atına. 15 (A·A·) - Bu sabah bir rapo; Yermek fmk!m yoksa da 
bir denizaltı tarafından torpille. saat 17 1'e kadar alman raporlar 
nen Elli kru\•azörünc Uc torpil a- 55 düşman tayyaresinin imha edil· 
tılmıstır. Torp!llerden biri kazanlar dlğini göstermektedir· Avcı tay. 
hizaııma isabet etrni'ilir· Diğer iki yarclcrimizien ycdi'!i kayıptır. pj. 
torpil hedefe isabet <'tmemff;ler !otlardan dördU snğdır· 
fakat plaja giderek pallıımrnlnrdır· Dehset 'erfol ~ünler 

Em müı ttetatından bir ki 1 öl- !Jale. 15 r 1.4.) - füdcr Nati-
mtiş 29 ki i Jarabnmı tır· Plajda ona' Zcitrn'! gazetc·iıı;n Berlin 
sad~mf' neticecıinde ölen bir kadın muhabiri. \lma:ı matbuatının. bu 
:n inci kıırban Qlml tur ;ıaft'l co•ıu•ıun lngılte·e ;c:n bir 

Bir h~ il g mbi. ~anmakta on~ dnh et ck\·re,i olac:ıl!ıııt ~im1iden 
Elliyi r.ckmr< c tı>ş0bbıis etır i S"' h. b, r 'cre:ı m ıtalcalarını ga ~fte-
de ha1nllar kopmu1 ve bir ı sonra ine bildirınic:tir. 
da Elli b" tn11 tıı · Hltlrr o•t1u rei~l"ı re ~tir~:ııtli 
- ; -· cıs aıuu>n A j\Jadrid· ı:ı ( A .. 4.ı - lnfoıma· 
ımısrnda akte·liim: ti. Bu komis. c;one ga~~t·<nin Bcrlin muhahiri
yon 1r.giliz .. Fransız misyonu·rnn ne ı a"aran Jrtle-, dun orctu ·re: • 
M•sırı zi}aıctini mütcak p lZ80 l"rİ \"' b::ı. 1 1:.:,ı nJ.ml:ı.r İl:! gli,üş-
Je tcc!::::.:s ctm'~tir. ımı.lur. 

İngiliz gazetelerinin bir 
habrlatııı 

Hitlerin zafer 
alayı 

15 Ağuıtoıta Londraya 
girememi§! 

Londra, 15 ( A.A.) - Röyter: 
Gazeteler, .<\iman propagandacı

lannm Parisin sukutundan sonra 
Bitlerin zafer alayı ile Londraya 
gireceği giin olarak bugünü. 15 A
ğustos tarihini iliı.n etmiş olduk
larını alayh bir tarzda hatırlatı
yorlar. 

Dail y Telegraph gazetesi yazı
yor: 

Israrla donen şayialar bugünün 
Hitlcr tarafından Londrada barış 
~artlarını dikte etmek için seçilmiş 
tarih olar.ak bildirmişti. Bu şayia· 
!ar doğru idiyse, muvaffakiyetsiz. 
lik llitlerin tarifelerindeki şaşmaz
lık ~alını etiediyetı tahrip etmiş 
olacaktır. .. 

Gazete müteakiben Per§elllbe 
gününden beri lngiltereye yapılan 
hava hücumlarını gözden geçire· 
rek diyor ki: 

Hitlcr, nihai darbeyi indirmeden 
önce hiç şüphesiz limanlarımızı, 
fabrikalarımızı ve hava meydanla· 
nmızı tahribe, adet itibarile dfuı 

. olan hava müdafaalanmızı sonuna 
kadar tüketmeğe ve sivil halkın 
maneviyatını bozmağa teşebbüs 
edecektir. Eğer hedefi bu ise, son 
haftalar zarfındaki gayretlerinin 
verdiği neticesi kendisi için pek ce. 
saret kırıcı mahiyette olmak ica· 
beder. Bitlerin zayiatı bizim zayi
atımıza nisbetle o kadar büyüktür 
ki bu zayiat havalarda kazandığı. 
mrz km ,·et ve nüfuz hakkında 
şüpheye asla yer bırakmamaktadır. 
Filhakika, Alman tebliğlerindeki 
yüze haykıran yalanlar \'e iddiala· 
rmdaki gulünçlilk. inkisar hissiya. 
tını açıkça ortaya koymaktan 
başka bir şeye yaramamaktadır. 
Sivil maneviyatımız azalmak şöyle 
dursun, yeni bir azimle çelikleş
mi~tir. 

Amerika Baltıktaki 
sefaretlerini ilga ediyor 

Ya.,lngton, ıs (A·A·) - D-N·B· 
.Amerika. Baltık memleketlerindeki 
sefaret ve konaoloıluklarm ilguı 
hakkında Sovyetler Birliği tarafm. 
dan yapılan talebi protesto ederek 
kabul edecektir· 

Hariciye mU.steoarı Vela, bu hu· 
sustakf cevabm bugUn Moekovay& 
gönderlleccğlnl blldirmittir· 

17000 tonluk 
T ranıilvanya gemiıi 

batırıldı 
J.ondra, 15 (A·A-> - Bahriye 

nezareti tebliği: 
Topla mücehhez ticaret kruva -

zörlerlnden Trantilvanya gem.lal 
bir denizaltı tarafından torpillen. 
mi~ \ e batmıstı~· 

16 92~ toniuk bir gemi olan 
Tr n.11ılvanva allnntil. denizinde 
torpillenmiştir· Otuz l:u·k kiısi te
lclr.t \'ardır· S:.ığ l:alan 300 kişi 
gemilrr ve lakı;ı gemileri tarafın. 
dnn kurtnrılarak lngiltereuin gar
bında bİI' limana çıkaı ılmışlardır. 

Hiicuın kesif b'r karanlı!< içinde 
\'E' fntınıı'ı bir denir.de 'uku bul
nıuı:'ı:r. Gemi toıpillcndıl.trn bir 

Bundan başka ~u cihetler hatır" 
latılmaktadır: 

1-Belçika, Hollanda ve Fran· 
sanm işgalindenberi Almanlar bU 
memleketlerin yiyecek stoklarına el 
l:oymaktad1rlar. 

2 - Evvelce asil açlığa maruz 
olmıyan Avrupada bu ıo, kltltl< 
hüküm sürerse bunun sebebi Al· 
manlar tarafından yapılan yal'.tıa· 
lar olacaktır. 

Nihayet parlamento mahfilleri 
bizzat Hitlerin lngiliz ablukasın
dan müteessir olmadığını söyliye· 
rek övündüğünü, buna binaen ih· 
tiyacı olan yiyecek maddelerini te
darik edebileceğini ileri sünnektc· 
dider. 

Arnavutlukta örfi 
idare ilan edildi 

(Ba§ tarafı l incide} 
4 - Preveze cinayet mahke

mesinin 14 kanunuevvel 1921 ta· 
rihli karariyle Hoca, ıantaj yap. 
tığtndan dolayı dört sene hapse 
mahkiım olmuştur. 

5 - Yan ya mahkemesinin 14 
numaralı ve 1923 tarihli karariy
le Hoca, ~uç tartaklar§ Hıristiyan 
Plataika ve Hrristiyan Take Zo
ga ilo birlikte katil teşebbüsün· 
den dolayı gıyaben 18 seneye 
mahkQm olmuşlar.dır. Bir müd
det sonra tutulan §aki Zoga idanı 
edilmiştir. 

6 - Yanya mahkemesinin 9 
numaralı ve 6 mayrı 1925 tarihti 
karariyle Hoca ıuç ortağı Hıristo 
Sula ile birlikte §antaj, adam kal. 
dırma ve yasak silah ta§ıma mad
delerinclen gıyaben mahkum ,ı. 
muıtur. 

7 - Yanya mahkemesinin 23 
numaralı ve 8 teırinievvel 1925 
tarihli karariyle, Hoca, suç orta • 
ğr Hıriıtiyan Take Nikomani ile 
birlikte şekavet maddeain~n 11• 
yaben idama mahkum cdilmit
tir. 

Bütün bu malumattan anlaırl· 
dığı veçhile Hoca, ne kurbanları. 
ne de ıuç ortakları bakımından 
Hıriıtiyanlarla Müılümantar ara• 
aında fark gözetmemekteydl. 

İngiliz Radyoıu 
ıabahları da Türkçe 

netriyat yapacak 
Londra, 15 ( A·A·) - Brltl~ 

Brod Ca.sting ı 7 ağustostan ltib:ı. 
ren her ııabah Greııvi~ eantl ilo 
5,15 tc (Türkiye yaz tn:ılt 8·15) 
31.32 metre ilzerind"n türkçe gun
lilk ha\·adis ne:ıriyatını ynpncağı. 
nt blldirmektedi ·. Ner:redilccelc 
bUlten saat 18,10 da verilen billtc• 
nin mabaadi olacaktır. 

kaç saat sonra balmlJ!tır. :Kurtar
ma amelivesi csnas·r.c1 r1°rıi": (l'.l

ha co~mtt~ \'C rnotö. lcrdcn l' i 
devrilmi:ıtir. 

. 
1 

ı· 

ı 
d 

l 
ı 
2 
1 
r 
n 
a 

p 
a 
h 

p 

1 
c 
1 
c 
d 
11 
e 



~iltJk~: ı 
ıngiltereye taarruz 

ve yıprandırma 
harbj 

B ritanya acWıı.nna yapıtllC:k 
. barruzlar haldnnda t:ıiribi. 

1111e :tıd bir hayli mütalealar ufuk. 

d~rı •arntaktadır. Bir yandan id 
ıa d"l' • e 1 ıyor ki lngiltcrc adalan.. 
~ ~apılacak taarruzlar karadan, 
biİızd.en, havadan olabileceği gi
tak ngıltercyi sıkboğaz edecek bir 

!"" &ahalarda icra edilecek as. 
~~!rharckctlerlc tahakkuk cttiri. 

1 
e 1 ır. Kt~ bir tahlil bu imkan. 
arın derecesi hakkında bir fikir 
vdcrıneyc sok mügait bulunmakta. 
ır. 

la lngiltercye karadan ynpılacıık 
ı aı:ruz. ancak Manş ~ahillerinin 
ngıllercyc mütenazır bulunan 

200 kilometrelik bir aahımnda 
~<>hakkuk imkanına malik olabi. 
·~· Bu imkan için uzun menzilli 
tıgır toplarla aahildcn aa.hilc ate§ 
a~ınak mümkündür. 

Fakat Manı ı;ahillcrinc kona
İk. t~plara kartıki sahillere yer. 

1 
eıtırı?.ni§ olan aynı cinsten top. tr lllukabcle edeceğinden bu 
!l.t'zı hareket M nı 9tlhilleri ara. 
b~~crrj .faaliyetleri muattal 
kal Y8: hıımct eder. Muattal 
teh~;t denı~ faaliyeti lngiltcreyi 

1 ten %ıyade müdafaaya yn. tar. 

~eniz yoluyla yapılacak bir ha.. 
~ ıct ne.ak filoların filolarla kar
~!, tartıya gel~si ve kuvvetli 
'd°nun tayyarclcr:in yardnnı ile 

11 alıırı tecrit etmesini ve nihayet 
ndalnrın 11ilahlarını teslime icbar 
ctme~iylc tahakkuk edebilir. 

h Bu bir hesap mcıclcıidir. Bu 
k cı.apta lngiltere doranmasına 

nr 1 koyacak mihver donanması 
tncvcut değildir. 
• lngiltcreyc para~üt kuvvetleri 
ılc &kınlar yapmak da ileri ıürül . 
:rncktc olan ihtimallerden biridir 
Fakat bu ihtimal u iki noktanı~ 
tahakkuk etmemesi yüzünden bir 
f&ntezi halini almaktadır: 

1 - Paraıüt kıtaları yüksek 
'!'eı;afeden paraaiitlcrini açarak 
ınm:yc baılarlarsR derhal hedef 
lc~l ederler \e birer kuı gibi 
nvlanırlar. 

f~ - Zemine yakın anhalarda 
para§Ütler açılacak olur:ıa sukut 
&nİ olı:r ve ölüm ni:ıbcti 11zami 
ha~din.i bulur. 

Fclemnk hava muharebelerinde 
paraıütçülerin verdikleri zayiat 
miktan yüzde 70 j gcçmiıtir. 
Böyle bir rakamla lngilterenin 
İıtılaısını tasavvur etmek hatllh 
olur. 

Hatta paraşüt kıtalan mesela 
lrlandada muvaffak dahi olsnlar 
l'lde edilecek neticeler dikkate 
layık bir hususiyet arzedemiye. 
<:ektir. Bu en bedbin ihtimal. 
dir. Bu ihtimal tahakkuk c. 
flcrge yine İngiltere adalan İ§gal 
<?dilmi~ olmıyacaktır. 

İngiltereyi ııl,boğaz edecek 
zı gahalardan yapılacak taar

'",Udar da ingiltcreyi silahını tcs. 
lt."nc icbar edemez. 

Mcı;cliı. Cebclüttank, Süvcıyt, 
Aden ctrafınd yapılacak hare. 
kellere lü;zo;umundan fazla ehem. 
miyet ırerilc1ici görülmektedir. 

Cchc!üttarıkta İspanya mih"er 
devletlerine iltihak edebilir. Sü. 
veyş ckafında kanlı mücadele 
başlıyabilir. Aden boylnrında ta. 
nr.ruzlar en had mertebesine çıka
bilir. Nitekim Sarki Afrikada 
muharebeler hareketli bir safha. 
Ya gİnni~ bulunmaktadır. Fakat 
Şapdcnizinde olsun, Akdcnizde 
ol&un İngiliz donnması imh l'I edil. 
mcdikçc bir muvaffakıyet elde 
etmeye imim yoktur. 

Hatta böyle bir ihtimalle 
A~deniun lngilterc için tcrkedil. 
~f olduğunu hesap ctııck bile 
. " h" discnin harbin umudi :;cyri 
Uzerinde büyük bir müesseriyeti 
<>lancğını kabul etmek mümkün 
dcgildir. Çiinkü lnı;iltercnin 
nıağlıip l'dilrnesiden beklenen 
cavc •aırihtir. 
d Kara Avnıpaaının muhtaç ol. 

Ugu gıda ve bnın maddeye ka. 
"urilTıak, Avruoanın muhlnç oldu· 
~~ ~an:' ve gıda maddesinin yuz. 
ıte.l .. 1 ~ niz a,ın sshıtludan 
1 ~-ktcdır. Deniz şıra ı; halar 
~gıllcrenin emrinde ~nhut nüfu. 

' lahakkümu ltındadır. 

dt~~~iltercnin m glup edilmesi, 
ifat· ere hakim olmak manasını 
taıtıİ ~lıntltcdir. AJ,denizin bo. 
nın b: aı, hatta Şimali Afrjka. 
dırt b.Ydanboya iıgali bu nokta. 
1·ıl~ nı~ affakıyet alameti sa· 
tnıntaka Şımali Afrikn, Akdeni:z: 

aı Avrupanın ihtiyaçla. 

.. 
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Romanya ya· 
satılacak tiftikler 
Romanyaya satılacak tiftik ve 

yapağıları yüklemek üzere Koıı· / 
tenccden bir ~!lep daha gelml~tir. 
Buna 2000 ton kadar mal yüklene. 1 
ecktir· Yalnız bunun içinde yapa. 
ğı azdır. Tiftik taahhUdatı hemen 
hemen yerine ;;ctirllmiştJr. 4600 
ton kadar tutan bUtUn taahhlillo
rin bu ay sonuna kadar tamam. 
!anması icap ctmoktcdlr. Şimdiye 
kadar yeni yUl:lenecek mn.llar da
hil olduiuhaldr.3200ton St\vkcdilmiş 
olacaktır. 1400 tonun dahn. hazır. 
Ianrnasına faaliyetle devam edil
mektedir· 

öldµrmeğe teşeb
büsten açılan dava 

Bristol otelinde 
bir vaka 

Bir avukat müekkılı ıle konuşurken 
fenalık· gelerek öldü 

Bristol otcllndt' oturan Ankara 
avukatlarından Şükrü dün gnrlp 
bir şt>kiidc ölmUştUr: 

Avukat Şükrü, oteldeki odasın. 
da müekkillerindf"n bir kadınla 
konuşurken birdenbire üzerine re-

nalık g<'lmış, düşüp ölmüştür· 

Vnkaya C'lkoyan mOddc>iumumL 
ilk hıidlseyl şüpheli gördüt;-UndPn 
ccsC'di mor;-a kaldırtmış. tahkikata 
başlamıştır. 

lraka ilk sevkıyat yapıldı 
2 5 O O kilo dokuma ketenbezi gönderildi ı Ecıykozda Gar.hant'.' fabrikasında 

amelelik yapan Mehmedi, İB yüzün
den çıkan kavga sonunda öldür _ 
mcğe teşebbüs eden. amele Sadet· DUn Yu?.osla~ya~·a. 2000 kilo ı zidlr· Dl:'~iryolu~un yapılmasmda.n 
tinin dün ikinci ağır cer.ada muha. bıılmumu ı;ondC'rJlmıştı~· so~ra ~a.,?at tüce.arlanndan hır 
kemesinc baslanılnH§ttr· İlk defa olarak ta Bagdacla tren- çogu tıcarı alış vcnş yapmak Uze. 

Sad~ttln, verdiği ifadesinde ar- le sevkiyat yapılmıştır. Bu parti 1 re memleketimize gelmeğc ba§la· 
kadaşmr öldUrml"k makf'arlilc ya- 1 2300 kilo 'kadar dokuma keten be-
ralamadığmı. sırf korkutmak için 
tabanca çektiğini .söylemiş ,şahit. 
lerdt'.'n blr kısmı bu t:l'kiJd(I. bir 
kısmı ise l:lldürmek istediği tanın
da ifade vermişlerdir. 

Muhakeme df~cr ~ahftlerln celbi 
için başka hlr gUne bırakılm13tır0 

mııı:laraır. 

F loryada 

Bir ceset daha 
bulundu 

Dün, Floryada yınl bir crısot 

bulunmuş. hldi.s şüpheli s-öriil
dügündcn müddeiumumi muavin
lerinden Turgut tahkikata clkoy. 
muı;tur. 

Çıplak cer.edin· kRradıı olblııelcri 
bulunmııdığından iein bir cinııyet 
olması ihtimali kuvvetlidir· Vücu· 
dunun \)azJ yer~crlnçl,e de ~'aı;a be. 
re bulunclu~undan ceset morga 
kaldırılmI!,, t ahkikata bR~lanmı§
tır. 

Baygınlı~ geçiren . 
bir kadın öldü 

San:ı:crdc oturan Fatma admda 
bir kadın baygınlık geçirmiş, kal. 
dU'Ildığ1 Beyoslu hastanesinde öl
müstilr· 

Ölüm §Üpheli görüldüğünden ce
set mor~a kııldırılmııı, tahkikata 
başlanmıştır. 

Karaya oturan Yunan 
vapuru 

Hindistnndan yüklediği çuval ,.c 
kan:niçe ile memleketimize gelir. 
ken Çanakkale civarında karaya 
oturan Yunan bandıralı Kliyantis 
vapuru alemdar kurtprma geroilıi 

tarafından cvvelld ak~am yüzdü· 
rülmüı;dür· Yalnız teknesinde iki 
metre~ büyüklüğilndn bir yara ol 
dufundan bunun tamiri için semi 
Çanakkale limanına götUrülmÜ§· 
tür. 

Gemide bulunan çuval ve kana· 
viçclerin bir en evvel getirilmeainc 
YC piyaı1ayn çıkarılmasına çalışıl. 

maktadır· 

Bursa kız öğretmen 
okulu !er giai 

Burta Jm: öğretmen okulu tale. 
bcl~rinin bu dere yılı içinde yap. 
tıklan re11im i~lcrinl muhtevi bir 
aergi dün Eminönü halkcvindc 
açılmıştır. Sergide portreler, man
zaralar, afi !er, çiı:C'k rcaimlcri. 
vnzılar \"C bllhM~n tezyinat re~im • 
İeri bulunmnktadıl'· Serı;iyi okulun 
resim öğrC'tmeni Şnhin Özgör tr.r· 
tip ctmi17tir. 

Resimler büyük bir muvaI!akı. 
yet kaz.anmaktadır· 

Altın Fiyatı 

Altın dün 2170 kuruş UZ..rfn. 
den muamC'IC ~örmüştür· 

randan pek azına cevap \•eı-İr. Şi. 
mali Afrikanın iktısadi \•erimi 
harbin seyrini değiıtirecek mahi· 
yelle değildir. 

Şu hıılde harbin büyük ve ani 
taarrui larla neticelendirilmeLİ bir 
hayalden ibarettir. Muharebe bil. 
diği!tliz yıprıındırma usutiyle ni. 
hayct bulacafn benziyor. 

SADRI ERTEM 

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

Halk için konferans 
odaları açılacak 

Maarif ,·ekilliği halkın kiıltiirü· 
nü arttırmak maksadile kütüpha· 
nelerin mühim bir kıc:mına reni c• 
!!er almmac:ı için tah isat a)'ırmış
tır. Kiitüphaneler, yapılacak bir 
program tahtlnda gece de açık 
bulunacaklardır. Bu husustaki tct· 
kikler ilerlemektedir. · 
Anıca da~mık bir vaziyetle bu· 

luna·n ,.e birbirlerine yakın olan kü 
tüphancler birleı_tirileccktir. Bu su 
retle kütüphanelerin mlihim bir 

kı mı eser itibarile zenginleşecek 
tir. 

Kütüphanelerin ne şekilde bir 
lcşeceği yakında te pit olunacak 
tır. 

Maarif vekaleti bundan başka 
halk için muhtelif mevzularda 
halkc\'lerinde sade bir lisanla kon· 
foranslar \·erdirecektir. Konferans 
!ardan maada halk için muhtelif 
mevzularda kursların da açılması 
diı~iınülmektedir. 

isken derun şilep sefer· 
!erinde nıüşkilat çıktı 

lstanbul ile İskenderun arasında 
işletilecek şileplerin kıralanması 
için Denizyolları ile armatörler a 
racmda yapılan miızakercler suya 
düşmü~tür .• ilcp sahipleri tcknelc· 
rin harp sigortalarını denizyollarr 
nm yaptırma mı veyahut kend~te
ri yaptırdıkları halde fazla kıra 

,·ermesini istemişlerdir. 1darc ise 
hem sigorta işini üzerine almamı5: 
hem de istenilen kirayı yermemiş-
tir. Bunun üzerine Sümer ve Va· 
tan Yapurları 7...onguldakla Istan· 

Talebe yurtları 
için hazırlık 

lıtanbul üniv~rsitcsl için kurul. 
ma!lı kararl~lırılan tal"bO yurdu 
hakkında Maarif Vck(ıletl, rektbr· 
lUğUn verdiği raporu tetkik etmiş. 
tir· Yurt önümüzdeki seneden iti. 
baren inşa cdilmcğc haşlanacak
t ır. Yurt t~m tcşkilalı ihtiva Pdcn 
ve talebenin ihti~·açlarınıı. cevap 
verecek bülün tesisatı havi ola -
c:ıktır! Bu vurtta kalan talebe U
ni,·ersitcyi lkmal C'ttiktl:'n eonrıı. 
muayyen bir müddC't göstcrilccck 
yerde vazife alacak~r· 

Çocuk kampları 
kapandı 

:r:ir müddettenbcrl nçık bulunan 
çocuk kampları dUn kapanmı!jhr· 
Yakında kamp çocııklnrı ldmnn 
bayr11mı yııpılacaktır· 
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bul arac;ında kömilr nakliyatına 
ha~lamışlardır. 

DGnizyollarr başka ~ilep aramış· 
sa da hepsinin komür nakletmekte 
olduklarım gormüştür. Armatör 
ter Zonguldakla limanımız arasın· 
daki kömür seferlerini daha karlı 
ve emniyetli bulmuşlardır. Bunun 
üzerine lstanbul ile lskcndenın ara 
sında muntazam nakliyat yapıla· 
mıyacağı anla';ılmışlır. Çünkü De· 
nizyollan idare i elindeki yolcu 
\'apıırlarilc ancak yolcu nakliyatını 
yapabilmektedir • 

Ticaret Borsasında 
toplantı 

Ticaret ve znhirc borsası umumi 
heyeti dün loplanmı~, yeni idare 
heyeti intihabı yapmıştır. 8 asit ve 
7 yedek azn seçilmiş. reisliğe Nu. 
ri Orak seçilmiştir. 
~ 

Gümrük ve i nhisarla r 
Müsteşarı 

Şchrimizdr bulunan gümrük wı 
inhisarlar mfüıteııarı Mahmut Ne
dim dün de tetklklerinC' d<'vam et. 
mıştir. ~iüstcşnr gümrük ve inhi
sarlnrda umumi teftişler yapmak
tadır- Bir hafta daha ~<'lırimizdc 
knlncnktır· 

Fakir talebelere 
yardım 

llkrı~ullnrdn okuyan fakir talrbc. 
ye ynrdıın etmek Uzer~ faaliyete 
geçen hima~ c teco;kil'ılı bu dcnı yı_ 
1ı baııından itibaren orta okullar
da da fMliyeto grçecC'ktlr. Orta 
okullarcla okuyan yoksul ve gıda
ıııı talebelere yardımda bulumıln. 
caktıl'· 

Bu 1' ıAu~ta hir program hnzır
• lnnmı 

----<>-
Tıb F kültesinde 

imtihanlar 
1stanbul tlnivcrsltesindc tıp fn. 

kiıllosi son sınrf lnlebolcrin ·n iın
tihanlnrma dünden itiharcn baş _ 
lanmıştır· lmtillanlar kır:ı bir za
manda ikmal cdileccktir· 

RC'klörlük yakındn rlcknn VC' 

profr ôrlE'rln iştirakilC' bir toplantı 
ynpar11-k vrni d~r:; yılı faali}cti el. 
r:Uınd:ı. l;Örü~ülcccktir· 
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{j&,üp düşündükçe: 
.... - ,,_, ~ 

.enizde boğu an ar 
H eml'n her sl'nc hu aylnr<l:ı, frn:ı. haberler okuruz. Poli .raporları. 

nın en ncılarnıı. suda bo~"tılnnlnrın mnC'<'rnlnrı t<'~kil cılrr· 

Unl.ursmız, bilmem Jınngi kıyıda bir çocuk denize ginnio; 'e ~ iİT.T111l 
lıllınl'ıliği için boğulnıu~tur· mr bnıık:ı ııUjda ~:ine bir ı:;cnç lm\\o.. 
tine ın:ıi;rur olarak çolt nı;;ılnıış ',. nı;;ıldn l•csill'rck çırpına çırpı· 
na boğulmustur. ti:ındalla rınnn ) ere ı,rfılcrck clenh.c giren hir kaç 
lhtl) abız heci hah tın <la aynı fıkıbctc ui',"l'ndıltlnrı, sık sık gorillı<n 
gazete ha\ adblrrinılcııdir· 

• istıınbul gibi sn.bili genl5 bir clıinlc. deniz sporlnrmı ıırk tn. 
hlı ~onnek gerektir. Hele nu ıcalc yaz günlrrindc, biraz nrfes a
la&ilmck. nzıcık seıiıılcmrk için halk dalga ılalga plajlnrıı. J,o nı:ı-. ) 

ı.ııı cı:ı ne yaıısrıı? 
• l~nknt '5U denize girmek 'ı ini ıle mutl. lc:ı. bir niz.nmn ~l.'mnl< 

lawn. nu )apılmnzsa her gun okuyup ncmdığrrmz deniz faciaları 
bir ıliizi:.'c uznyııt gidc~e>k· 

\ ulmrııl:ı İstanbulun kıJ,ları geni-;tir ılcılim· ]~H·t bu ka<lnr u. 
zıın bir s:ılıilin hını l•ontrolii kola~· olmnz· Çekmeceden JiMnklar:ı 
\ 'C ffı ı•endik kemırlı\l'lna varım b~ uçsuz buenlIBız enginlikte tcct. 
lılrl, ı.:crı;;rktcn siıtcr yu11nıak çok zordur· 

Ama, büsbütiin kontrol üz bıralmmmn ılıı znrarı azunsnnnnınz· 
G~~mrügün. limaııın, ııoli in motürlcl'.İ 'ar· Bunlar, 1..nten munn "il 
::o~et ~le' irleriııi muııfaz:ı.man ynpnınktndırlar. Yalnız hunlnrm 
<>n~ el~~· ayrı oldui:rıı i~in. deni:r.c girenlerle me5gul olımızlnr· 

Jı.ger, 'illiyet harekete gelerclı: bunlara ayııı 1.runanda ı ten· 
lınlardıı lı:ıuyo ynıınn ıılaj kaçlnnlannı kontrol \'azifcslni de urlr
St', hayli kl'.>iıi clokurıaııağmı umuyorum· Çünkü çocuğun cürettni 
arttırım kayıts11.lıkhr. J~ğer herhangi bir :voldnhı. ihtimali l\ar~ı. 
sın~la kalırlarsa, oıılar da ~ekingen da' ra~ırlar· 

1 
_Senar kollukçulardnn b F;kn, giinırük muhnfauı. mcmurlan, bn.. 

ıl,çılnn hontrol için gezenlere bu insani 'azifc verilebilir· Hic: kim· 
!H~ de buııdn;ı yük ünr.ınez. Hulu a. ~'U\TUlnrımızB yok yere malı
' olmalarını ıst<>miyorsak, bu çarelerin ht>p ino birden baş\'nrma• 
Jı~·ız. HAKKI St~A G}~GtN 

isi anbulun üzüm bağları 
·Bu sene fazla rağbet 

göreceğe benziyor 

r 

İstanbulun havası, suyu gez
me. yerleri gibi Eon scnelerd~ söh. 
retı artan bir de ''üzüm lbagları" 
var. 

Tatlı yemekle tatlı konuşulabi.. 
leceğine inananlar için biçilmiş 
kaftan. 

- Daha tam zamanı değil .• 
Demelerine rağmen bir hevesle 

f.eçen pazar bağlardan !birine git. 
ım. Asma yapraklarının altında 

ka · ~e:ıyeler hazırlanmış, çimler 
ekılmıs .. 

Baf sahibi üzünı kadar tatlı ko. 
nuşan biri.. Fakat dert onu hayli 
sarsmış: 

Ü-::- yaktile, diye söze başladı. 
d.zu~u ~e. bağını sorma .. derler· 

•
1
• Şımdı öyle değil.. Var mı rek. 

1·~!11· .. yok mu reklam. Benim i.i. 
zumum kokulu cinsten, ince ka. 
lıuklu imiş. Kim bakar. 

Sesini yavaşlattı: 
-:- Hem bir §ey söyliyeyim mi, 

d~dı, tuhaftır, bağa gelenler, ü. 
zumdcn fazla içkiye dü~kün olu. 
yorıa~. ~akı içmek için basa gel
~~k ıstıyorlar. Elden ne gelir. 
-; ıç gelmemektense, böyle gelme. 
~f de razıyız. Yalnız bağa gelme. 

n tadına varamıyorlar. 

- Demek bağda rakı içiyorlar? 
- !çmescler içmiş geliyorlrr .. 

ı Bagın bir kenarında koruk top. 
anıyordu: 

Da- Üzüm ç~.z:süz .~lmaz derJer .• 

b 
ka mana ıçın soylenmiş ama, 

ızde koruıYu üzüm·· .... f z d" ... un çopu ar. 
·~ ıy~ruz. Eh. Allah bereket ver. 
sın, hırkaç kuruş da koruğundan 
alıyoruz. 

d 
Bağ sahibine şöyle bir sual sor

um; 

1 
- Otiim bağlarını, halkın faz. 

a :c'ğbet edeceği h:r yer haline 
gctıremez misiniz? •. 

- Bütün gayemiz budur. Yal. 
~ız halk. ba ~ların şehre uzak o. 
~şu!"~ bahane ediyor. Fakat de. 
nı~. ıcın ne külfetlere katlanıp 
P~~Jlar~ gidiyorlar. Hele pazar 
~lınlc:ı mcnba sularına yapılan a. 
~ını hır görmelisiniz .. Bizim hağ-
ara ge.linı:c uzak oluyor. Geçen 

sene hır lni;iliz müşterim vardı. 

Adamcağız her gün bağda üzUm 
yemek için evini değiştirmiş, bize 
daha yakın bir yere taşınmıştı. 
Bir kansı bir de kücük kızı var. 
dr. Adam işe gittik~n sonra on.. 
lar bağa gelir, akşama kadar otu. 
rurlardı. Rağbctsizliğe akıl erdi. 
rcmiyorlar: 

- Üzüm hr §eydC'n iyidir. Se}. 
retmck bile insana .zevk veriyor 
Onun tadını başka hiç bir meyva
da bulmak mümkün değil .. diyor. 
lardı . 

Do~ rusu da bu .. Allah rahmet 
eylesin Besim Ömer Paşa, az mı 
~alıştı bu iş için .. Ama bir gü•1 

!
dediğim olacak .• Temiz hava. ter. 
temiz kehribar gibi taptaze Uzüfu 
dururken başka yerlerde gezin 
tozmak için geçirilecek zamana 
herkes acıyacak. 
Bağ üzümlerinin ~ok pahalıya, 

kilosu elli kuru~ ikadar verildigi. 
ni, bu fiyatın çok kimselere paha. 
lı geldiğini söyledim: 

- Başka türlü yaşıyamayız, 
dedi. Bağların çoğu kira ile tutu. 
hır. Verilen para çoktur. Eger 
Fazla rağbet olsa belki daha ucu
za satılabilir. 

- Bu rağbeti arttırmak kin 
bir çare düşünmüyor musunuz? .• 
Bağ sahibi manalı manalı ba. 

şım salladı: 

- Uzun uzun düşünmeye ha. 
cet yok, dedi. Kolayını biliyoruz 
ama, elimizde imkan yok .. Vakti. 
le cahil kalmış bir adama: "Yahu, 
niçin okumadın? .. " diye sormuş. 
Jar. o da : "Benim zamanımda va. 
pur yoktu I" cevabım vermiş. 

- Ne demek, bu demişler. Va
purla okumanın ne alakası var?. J 

- Çünkü Boğaziçindc oturu. 
)'Ordum. Rliştiye tahsili için .is. 
tanbula inmek lazımdı .• 

Onun gibi lbiz de: 
- Vasıta yok .. diyeceğiz. 
Bilmem anlatabildim mi?.. O. 

tomobil de mi yok? •. demeyiniz .. 
Otobüs servisleri lazım .. Topkapt 
dısındaki bağlara gelmek için 
.tr~mvaydan sonra araba kirala.. 
malc Jazım .. Müşteri bağa gelin. 
ceye kadar sarfedeceği para ile 
evinde, burada yiyeccgi üztimun 
lıirkac mislini alır .. Ama bir e. 
zinti yapacakmış .. Hava al cak. 
mıs .• 'Uziimün iyisini yiyccrkmi , 
onu pek dıisünmez .. 

Bao;ını iki tarafa se}lladı: 
- Yine biz kimseye yalvarmı. 

yorıız. tJzüm gibi malımız olsun •. 
Komsularımız bize yeter .. 

- J{im bu komşular? .. 
- Civar ahali .. Belli bnşh miı .. 

terilerimiz onlardır. Yalnız hu sc. 
ne ümitliyiz. Hele bir mevsiın 
gelsin de .. 

Dolgun salkımlara baktım. 
Bağı:ı: 
- Yok, dedi.. Daha on beş 

yirmi günü var. Üzüm üzüm~ ~a
karak kararır. derler ya.. Bızım 
üzümlerimiz de biribirlcrinc. ba
karak ballanıyorlar. Vaktınde 
teşrif edin de... . . 

Maaamfih ilk çeşnının tadt da. 
magımdn kalmadı değil .. 

N.A. 
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Be·lediyenin 
v faaliyeti 

• 

Moskova elçimiz 
Ali Haydar geldi 
Moskova büyük elçimiz Ali Hay • 

dar dUn Sovyet bandralı Zvanet
ya vapuruyla Odcaadan §Chrlmize 
gel.m.iştlı· 

Ali Haydar Galata nht.mım.da 
kendi.sini karşılayan gazetecilere 
beyanatta bulunarak demiştir ki: 
··- On bee gün mezuniyetle 

geldim· Bu akşam Ankara.ya gidi
yorum-Bir milyon lıralık yol inşaatından 

450 bin liralığı yapılıyor 
Seyahatim söylendiği gibi Sov

yetlerin Ankara elçisi Trentiyefin 
aeyahatile alil.kadar ~ ğildir· Me. 
zun olarak mcmlckctimlzc gelmiş 
buluımyorum· Tireotiycf te mezu
niyetini yapmak üzere memleketi
ne gitmiştir. Sovyetlerlc yeni bir 
tlc.ırct anlaşması i§ine gelinct>, 
mevcut nnlaşıaa devam etmekte
dir· Molotofun nutkunu gazeteler. 
de okumuşsunuzdur. Söylenecek 
fazla bir şey yoktur.,. 

Koordinasyon heyetinin kararın
dan sonra lstanbulda bilytlk imar 
hareketleri kıısmen durmuş gibi-
dir· Mecidiyeköy hastanesi. stad. 
yom, belediye sarayı, tiyatro ve 
emsali inşaat fazla demire ihtiyaç 
gösterdiklerinden bir mUddet te. 
bir edilmiş bulun:naktaJir. Fakat 
bunun yanmda tstanbulun pek 
muhtaç olduğu yol inşaatı büyük 
bir hararetle devam etmektedir· 
Bugün yaptlmaltta olan yol inpatı 
ile mUnakaaaya çıkarılan yollan 
eöylece toplu olarak göz önU.ııe 
koymak hiç te faydadan hall olmı
yacağmı dii§Unerek toplamış bulu-
nuyorum· Birinci Jmınn olarak yıı. 
ni müteahhitlere ihale edilmiş, 
yollan §Öyle tesbit ettiın: 

BilyUk Tilrk denizclal Bar.baro. 
sun türbesi etrafındaki yollar ve 
yaya kaldımnlar, Fatihten Edime
kapıya kadar olan rökojlar, Bakır
köyde Taş iskelesi yolu, Hal:cıoğ
lu - Topçuokulu yolu, Haı•blyede 
Yedek Subay okulu duvarı. Kadı. 
köyde MUhUrdarda yeni bir heye. 
IAna mani olınak için istinat duva
rı. Floryada müteaddit yollar··· 

letilecek - T opkapı 
yolu açılarak mezarlık 
park olacak - Fener· 
bahçe ağaçlanclınla
cak - Sürpağop gazi· 
nolan ve klisesi kaldı· 
nlıyor. 
................ 11ırrırrıt111111 

havuzlardan Se18.miçeşmeye giden 
yol· Bunlar için de yaran milyon
dan fazla para harcanacaktır. Bu 
para bdediyenin bu seneki biltçe
sine konan tahsisattır. 

Kadıköyde Altıyolaizı
na giden yol 

Kadıkyde parktan sonra dara
lıp altryol ağzına çıkan yolun da 
genişletilmesine karar verllmiŞtJr. 
Bunun için yakında istimlB.k mua... 
meleslne başlanacaktır· 

T opkapı yolu ela 
geniıletilecek 

Mecidiyeköy - Bilyükdere - Topkapıdan çıkınca asfalt yolun 
Sarıyer ve Yecllköy aoaalarmm kenarmdaki sağlı sollu mezarlıkla. 
katranıa.nması· Kabataf vapur ia- rm eşh88 elinde bulunduğu görUL 
kelesi civarındaki yollar iskele ve mUş, yolun çok dar olan bu kmmı
nhtmı inşaatı. ÇatalÇeıtme - Edir- nm genişletilmesine karar verilmiş
nekapt, Nahllbent, Hacı Evhat so. tir· EvvelA sağdaki mezarlık sahi. 
kaklan "Bu sokaklara EminönUn. binden almarak yol gen.işletilecek 
den çıkan kaldırmı taşlan döşene- ve mezarlık kaldırılarak burası o 
cektJr.,. civar ballunm istifade edeceği gU-

zel bir park haline getirilecektir· 
F enerbahçenin 
ağaçlandırılması 

Fenerbahçenin güzel bir mesire 
yeri haline konulm88ı kin evvelce 
belediye ile Moda deniz klübU ara
snıda bir anlaşma yapılmı~. şehir 
meclisinden bu hususta karar alın
mıştı. Deniz klUbU Fenerbahço ko. 
yunda kayıkhırncler, yüzme yerle
ri. ve diğer bazı eğlence tesisatı 
yapacaktı. Klüp maddi imkiı.ruıız. 

lıklar yüzUnden bunları yapama
mıştır. Bu vaziyet karşısında bele
diye buranın güzelleştirilmesine 
karar vermiştir. İlk olarak Fener. 
bahçe planına uygun olarak ağaç 
dikilecektir· BilAJıara yolları vo 
rıhtmu yapılacaktır. 

Sürpağop kli&esi 
kaldırJacak 

lklediye Stirp Agop mozarlığı
nm. büyük bir kıırmı üzerinde mü
tevelli heyeti ile anlaşmış, alm13tI
Geri kalan gazinolarla kilise ve 
garaj yerinin do menafii umumiye 
namma isthnlakine lüzum görill
müş. Bu husus için Dahileye Ve. 
kfiletine milracaat olunmuştu. İs
tenen yerlerin maııafü umumiye 
karan çıknuşlır. Tasdik karan 
yoldadır. Karar geldikten sonra 
istim.IAk muamelesine başlanacak, 
evveli gazinolar alınacaktır. Kilise
de Taksim gazinosu arkasından yo
hın imtldadr üzerine dllştUğiinden 
bu kilise de istimlak: edilerek kaL 
dırılacaktır. lgte belediyenin son 
günlerdeki faaliyeu ... 

Yekta Ragıp öneo 

Elçimizlo beraber Moskova sefa. 
retimlz başkltibi Muammer Ham
di Dambel de şehrimize ~elmiştlr· 
Ali Haydar nhtımda emniyet di
rektörU. dostlan ve Sovyet kon
solosluk erkıinr tarafından karşı. 
lanmıştır. Elçi dün akşam Anka. 
raya gitmiştir. 

Taksim gazinosu
nun tarifesı 

Taksim gazinosunun tarücsinin 
yiiksek oluşundan §ikiyct edilme:.;i 
il.zerine belediye reisliği bununla 
yakindan alakı:.dar olmuş, gazino
yu işletenlerden bazı istC"klerde 
bulunulmuştur. 

Bt.T.:ı göre kahve. çay ve limo. 
nata fiyatlarının 40 kuruşa indiril. 
mcsi istenmi§tir· Diğer lüks yer
lerde ise bu gibi meşruba• için aza
mi tarife 50 kutUşlur. 

Bu;.dan ba§ka tabldöt yemek ta. 
rlfesinln de diğer JUkıı yerlerdeki 
125 kuruş fiyattan daha aşağı in_ 
dirilmesi arzusu göster:il.mif, ga.zl
noyu tutanlar bu isteklen mfusait 
karşılıyarak bir iki gün zarfında 
kati fiyatları vereceklerini bildfr
mi§lerdir. 

SilAhtarağa - Fişek fabrikası ı -======================-
arkasmdakl yol, Suadlye lakele yo- A k " k e1 1 f . ~· :;,~~~r:ıa0!ğ~u y-olu na;~ s e r 1 rn Ü e 1 yet 

Gıresun f ınd k 
kooperatifi 

çeeme - Maltepe a..-üalt yolu. Bo. 

;~ind~~~ady~~~ yolu. San- kan u n u n da ta d i 1 at Geçen aene 330 bin lira 
kar etti 

Giresun. 15 (A·A.) - Fındık 
tarım sat~ kooperatifleri birliği
nin yıllık toplantısr fmdılt bölge. 
sinden gelml§ ohu:ı bir çok ortak.. 
!arın iştirakil1J dün burada yapıl
mıştır. 

Bundan başka Şişhane yokuşun
dakı izdihamı azaltmak içlıı Gala. 
tadan hazuvlara giden Tersane 
caddesi de yapılacaktır. Bu yol ya. 
pıldıktan sonra Beyoğlundan ka· 
raköye inecek otomobllierle oto
btl8ler Meyityokuşundan aşağıya 

inip Gazi köprUaU başında Slnana 
ait çeşmenin önil.ndeki yola sapa. 
caklar, buradan Mnhmudiye cadde. 
si yoluyla Karaköye çıkacaklardır· 

Milteahhftlere ihale edilm~ olan 
bütün bu yollara 450 000 lira har· 
canacanr. Bunlardan başka milna
k88aya çıkanlmq olup ihaleleri 
önUmilzdeki on beıs gUn zarfında 
yapılacak olan yollar da §unlar. 
dır: 

Yedikule - Balıklı hastanesi 
yolu, Acıbadem - Çamlıca yolu, 
ToZ:.:oparan - Aynalı çeşme isti. 
nat duvarla'n, Taksimde Mete 
caddesi lmtidadı. Nlşantaşmda C!?D

Wı: caddesi, Ye§llkBvde Gillistan. 
Sadetli, GUlnişln eokaklan. Aksa· 
rayda Ragıppaşa AğaçeşmesL Şa 
ir Frtnat eokaklan, Tak.sim - Sı. 
raserviler yolu, Bakırköy - Kaz. 
hçeşme asfalt yol tamiratı, Abidei 
hürriyet - KA.ğtth"n yolu Çifte 

Gizli 
Çete. 

-2-
- Sahi, dedi, köpek ne oldu? .. 
Demirelin yilzU sevinçle par. 

ladı: 
- De ek köpeğiniz vardı? 
- Vardı ... Fakat bu felaket a. 

umda köpeği kim düıünür. 

- Çabuk, beni köpeğin yerine 
götürün Uz .• 

Hızla merdivenleri indiler. 
Hayri Moran bahçenin köıesin. 
deki kulübeye koştu. Fnkat kulü. 
beye yaklaırmadan: 

- ölmilş .. Öldu'i-müşler .. Sev
gili. sadık Moruk .. diye söylen. 
meye başladı. Köpegini kucak. 
lamak ister gibi Uzerine atlıyor. 
du. 'Demirel süratl y arak 
omuzundan yakaladı: 

- Dokunmayın rica ederim.. 

Ankara, 15 - Hükfunet as· 
kerlik mükellefiyeti ve ihtiyat 
subaylL""I • kanunlarında tadilat 
yapan iki layihayı Meclise ver
miştir. 

Bunlardan askerlik mUkellefL 
yeti kanununun 35 inci madde· 
sinin C fıkra.sın.m değiştirilmesi 
hakkında huırlanan ve bugün
lerde Milli Müdafaa Encümenin. 
de görüşülerek umumi heyete 
sevkedilecek olan kanun layiha 
sma göre, fıkranın §U şekli al
ması teklif edilmiştir: 

"Askeri mekteplerle niuı.mna.. 
me ve talimatnamelerine göre 
devam mecburiyeti olan resmi 
ve yilksek mekteplerle ·seıer ve 
orta mekteplerde olduğu, Maa
rif Vekaleti taraf mdan veya 
:::ıüdürltiklerinden tasdik edilen 
hususi \'e ecnebi mekteplerde ve 
aynı v a s ı f t a bulunduklan 
Maarif Vekaletince tasdik:i 
memleket hariclııde oku:makta 
oldukları anlaşılanlar - Bunla
rın ertesi seneye terki en çok 

Olduğu gibi bırakın .• 
Sonra çömeldi. Uzaktan uzun 

uzun baktı ve içinden: 
- Bu da kalbten gitmif .• diye 

rnınldan.dı. 

BütUn zekdsm• bilgirint topla. 
mıt. köpeğin nasıl "öldilrüldüğU. 
nil anlamıya çalıııyordu. Yerde, 
köpek leşinin tam yanında bir 
kibrit çöpünün üstilne sarıldık
tan sonra çıkarıp atılmış gibi bir 
iplik parçası bulmu~tu. Hemen 
kaldırdı. Uzun uzun muayene et. 
ti. Hayri Moran : 

- Ne o, dedi, bir tey mi bul. 
du~uz? •• 

- Evet, bir ıey .. 
- Bir zehir aprçası mı? .. 
Hayri Moran böyle diyerek 

daha yaklatmıı ve polis hafiyesi. 
nin elindeki ipliği ~örmüıtU. Za. 
valb adam, bu felaketli anında 
gülmekten kendini alamadı. De. 
mirelin bu iplik parcasını bilyük 
bir sevin("}e kağıda sarıp cüzda
nına koyduğunu g8rünce de: 

- BeyefenOi, dedi, küçüklüğü. 
müzde polis romı?nlarmda oku. 
duğumuz gibi yapıyorsunuz. Bot 
geçen za.ırı nını•a acıyorum. Siz. 
den cok rica ed r m bu gibi ma. 
nasızhklarla bizi rahatsız etmevi. 
niz. Olan olmuş, anlıyorum, ki 

29 yaşını bitirinceye kadar u.. 
zar - Bu yaşa kadar tahsilleri· 
ni bitirmemiş olanlar, iki sene 
üstüste sınıf g~emiyenleı:, yük· 
sek bir mektebi ikmalden sonra 
diğer yüksek bir mektebe veya 
ihtisas şubelerine ayrıl.mı§ mü. 
~!erin ve üniversitenin bir 
gubesini bitirdikten sonra diğer 
şubesine gelenler ertesi seneye 
bırakılmayıp asker edilirler. 
İşbu talebenin derslerine mun· 

taza.man devam etmeleri şart.ile 
tahsil saatleri haricinde memu
riyet. vazife, san'at, ticaret ve 
ziraatle iştigalleri tecillerine 
mini teşkil etmez. Son yokla. 
ma sırasında orta veya yüksek 
bir mektebi bitirerek memeket 
içinde ve dışında daha yüksek 
mekteplere kabul zamanı olma· 
tlığmda.n dofa.yı girememiş olan.. 
Jar o sene içinde girerek 18.zmı 
gelen vesikalan göııderdikleri 

takdirde ertesi serıey\J brrakılll'
lar. 29 yaşına kadar ertesi se 
neye terkedile<>ek talebeler bir 

Valim.bin de bulunduğu bu top
lantı idare mecliai reisinin söyl"
diği bir nutukla atdmı" ve kon. 
gre reisliğine halk parti.si reisi İh
san seçilmiştir· Birliğin bir yıllık 
muamelatı ve hesa.batı hakkındıt 
idare meclisi raporu ve bilançosuna 
göre birliğin, hır yıl içinde fındık 
satışlanndan 330 bin lira bir gelir 
elde ettiği anlaşılmt§tır. 

seferberlik halinde lüzum ve ih
tiyaca göre doğum sıra.sile asker 
edilirler." 

İlltiyat subayları hakkındaki 
tadil teklif ine göre, yalnız ma. 
kine mühendisleri değil, bi!Oınum 
mühendisler altı aylık kıt'a 
stajlarmı askeri fabrika.arda ya· 
pacakardır. Harita mühendisi 
oanlar da yedek subay okuluna 
gönderilmeyip kendi meslekleri
ile alakalı müesseselere sevkedi· 
leceklerdir. 

bütün faaliyetleriniz, yüksek ma- ken di~lerir.in arasından mırıl
kam!ara vereceğiniz raporu dol. dandı: 
durmaktır... . - Anlaııldı .• 

Demirel cevap vermedi.. Sa. Burhan Yılmaz heyecanla aor. 
dece: du: • 

- $im:Hlik Allaha ısmarladık.. - Ne anlapldı üsta.d? .• 
Belki yarın bir daha ve son defa - Köpeklerin ne tekilde öldil. 
sizi rahatsız edeceğim. Yalnız rüldükleri. Fakat mııammayx ta. 
tekrar rica ediyorum. ilan ver. mamiyle çözmek için bir daha 
meyi ihmal etmeyiniz. kö~ke gitmek lazım .. 

Demirel, Hayri Moranın vere- Saatine b:ıkb. Beşi geçiyordu. 
ceği cevabı beklemeden hızla u. Derhal otomobile atlua ancak 
zaklaıtı. Otomobile atladı. Doğ. altıya doğru Yeıilköydeki köşke 
ru Sultanahmette Akbıyıkta.ki e,; varacaktı: 
vine gitti. Burhan Yılmaz odada - Yann aabah erkenden gide. 
sağa, sola dolaşıyl•Jdu. Demirel, rim.. Daha iyi olur .• diye dUıün.. 
hemen masasmın batına geçti Ku dil. Sonra muavinine döndli: 
çük kutudan sıkardığı ipliği p r. - Haydi Yılmaz, ıen de git .. 
tavsızlarla muayene <.tti. Sonra Yann sabah köşke beraber gide-
muavinine döndü: · ceğiz. Erkenden gel.. 

- Burhan, al bu ipliği, kimya- Burhan kapıdan çıkarken De. 
haneye götür .. İyice tahlil ettir. mirel derin bir nefes aldı. Bir ay. 
Haydi hemen git.. Seni bekliyo. danberi ilk defa rahatlamııtı. Ya. 
rom. tağı gözü."lün ön~inde canlandı .. 
Burhanın bir ıeyler 10rmak is. Oh .. Deliksiz bir uyku uruyacak.. 

tediğini bakıtlanndan anlıyan tı. Fakat oda kapısında, henüz 
Demirel: ceketini çıkarmamııtı, kararıru 

- tz üzerindeyiz .. Evvela kö. değiıtirdi: 
peklerin kalb durmasından ölme. - Bugünkü iti yanna bırak. 
diklerini meydana çıkaracağız. mak doğru değildir. Hemen git-
dedL meliyim. 

Tahlil neticesini alan Demirel, Silratle çalışma odaıına girdi. 
sakızını çiğnemekte devam eder. Elektrik fenerini aldr. merdiven-, 
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Beria ailonin. yuvanm tle de. 
mek olduğunu eimdi anlamaia 
başlıyor· Aile ocağı! ... Beria ıim.. 
diye kadar hayatta böyle bir mef
hum olduğunu düşünmemişti bi. 
ıe... Ancak ocak başında yerleşen 
GUllll tevzc ile Esmanın ve Gali
bin andıkları milşterek hatıralan 
dinledikten sonra mesut olmak için 
bu ocatm ne kadar lL.-mı olduğu
nu öğrendi· 

x 
Tren lznıitten ayrıldı, bir kaç 

saat sonra. pencere camlarnıa ya .. 
pışan gözler Ha.;darpaşanın qıılt
larmı görebilecek· 

Köşesinde büzUlmii3 olan Beria· 
nın parmak:arı fötr beresinden 
çıkmış olan iki küçük buklesile 
oynuyor· Ara. sıra, yan gözle ko
casına da bakıyor. 
Şimdi lstanbulda arlIA yuva 

kurnıuş karr koca gibi y~ıyacak. 
lar: Şimdiye ka.dar bir evlenme 
komedisi O)"Duyorlardı· Fakat aynı 
oyunu lstanbulda da. oynıyabilo
cekler mi? Beria dalgın dalgın bu. 
nu düşünüyor. 

Beria ÇQk dalgındır- Ayrıldığı 
t.uprak parçasını bir türlü unuta
mıyor- Bir masala benzeyen o ta
biat dekoru içeNinde ıztıraplarını 
ve elemlerini bir parça unutmuş gi
biydi· Şimdi ondi§elcrinin ağır )ii· 
kil.niln tP.krar omuzlarına çöktüğü. 
nU pek i)i hissediyor· Güllü teyze
nin aynlmadan evvel söylediği 
sözler kulaklannda çm çm,ötü-
yor: 

••Yavrum, kocanı bahUy:ır et, 
biz de mesut oluruz.,, 

Güllü teyze bu sözleri söyler. 
ken Beriayı sılu sıkıya kalbinin ü
zerine bastırmıştı. 

Beria GUIIU teyzenin bu coe. 
kun oefkati k~ıaında biraz da 
mahcuptur. Hatt.1 bu kad.mı aldat
tıi?t ;('in, izdivaç gibi muka.ddM bir 
§eyle, bir oyune'.lk glbi oynadığı 
için biraz da ıztırap 1.-ckiyo,.. 

Fakat kabahat kendlıünin mi ya'! 
Galip h~~a~ ""e ~pecej\ bir 
gençtir- O halde kendiaini meeut 
edecek her hangi bir kadınla ev
leneceği yerde niçin kendisini aL 
mak için inat etli-

Genç kadm birdenbire durdu: 
·- Galip, gele<:eğimizi ha.her 

verdin mi? fn~alla.b otomobili hıl· 
ıtrlamrşlardır· 

- Affedersiniz- lstanbula dö. 
ner dönmez her fe:rden evvel ara
banızla m~gul olacağmw dügline
merniştim. ŞoförUnüze telgraf yaz
mağı unuttum· 

yorum size-· Benimle niçlıı. evlell" 
dlniz'! 

Galibin bu eualo cevap vctfl'
c:Uğinl görünce, böyle bir gey 
duğundan kendisini affettinn~ !" 
tiyormuş gibi sözünü tamamladı-

- Beni mazur görUnüz ... a.f. 
günlerde bu evlenmeyi·- rJW' 
için··· şey ... kendinize bir mevki U. 
min etmek için istediğini sa~ 
t.mı. Bu elde etmek :istedıg.....
mevJrJ vakıa o dakika için cok pat' 
lak. imrenilir bir yer değildi· P 
kat ne olursa olsun, mücsseseıni" 
mazisi olan ve size bir istikbal 
adedebilen bir yerdir· Batmak " 
ro olan şirketimizi kurtarmu i 
tecrübenizle ismimin birleŞ1ll 
lazım olduğunu söylediler· Ben 
inandım· Fakat ıimdi!··· 

Genç kadm durdu ve tekrar 
ıündU. Galip sessiz &ada.sız, y" 
nUn bUtUn çizgileri kansma ba 
bir dikkat kes~ bu sözleri 
llyor· 

- Evet bugün ... Kalbin.izin a 
ta bir parçası olan Karadeniz 
yılarma gittiğimiz gündcnberi, 
ni bir menfaat dUşüneesile al 
nıza artık inanmıyorum· 

- Bunu bana söyled.iğ:iniz i 
ıize o kadar minnettarım. ki! 

Beria diiJJünceli bir sessizlik iç 
rieinde, gözü vagonun tavan 
asılı sönllk lA.ın.bada kaJakalmııt" 
N cd en sonra kekeledi: 

- Hakkmrzxla çok yanl11 
hiiküm vermf§im ... Beni affe 

Galip kulaklarma kadar kıza 
Fakat akşamın alaca karanlığı i 
riainde Beria koca.smm ela gözl 
rinde ansızın parlıyan alevi gö 
medl· 

- Görüyorsunuz ya Galip! S 
· zinle evlenirken çok ıztlrap çek 
ceğime, çok bedbaht olaca v 

inanmış'ım·- Fakat zaten evle 
meden evvel de ı:ztırap çekiy9t: 
dum ... Yine mesut değildim. 
doğru bir kol!mc ile Turgutla 
raber ben de ölı!il§tüm· Bir ölil 
nlin evlenmeainden veya evle 
memesinden ne çı:kar dem.iştim .. 
anlarda sizi çok dUşllnmem.iş 
daha doğrusu size daima bir d 
man gözUyle bak.ml§t.mı· Beniınl 
evlendikten .110nra bu evlenme ~ 
zUnden utırap çekerseniz ben adr 
ta sevinecektim· lete aiziııle evl 
nirken böyle dil§ünllyordum- Fa" 
kat Karadeniz kıyılarmda dilfiltı
celerim değişti. Arlık tdzl menfa" 
at uğrunda bir kadınla üstemiye il
temiye evlenmiyeceğinize inan.IY°' 
rum· O halde bu evlenmenin bit 
sebebi olacak··· Şimdi dil§llnüjO" 

- ŞoförUm mu. dediniz? 
Sonra giıldü: 
- Artık bu araba ikimizin 

yıJır. 

sa- rum. Benimle evlenmek ıstenıe
nizde bir menfaat. yahut ta bir ~· 
zetinefüı meselesi olmadığına g5rt 
ne diye bu evlenmede bu kadar "1 
rar ettiniz? 

- Hayır B~ria- Araba yalnız 
sizindir· Ben bir ustabaşı oğluyum. 
Öyle daima otomobille gezemem· 
Şayet nadir~n işim çok acele olur. 
t!a bir tak& heni istediğim yere 
götilrUr· 

Beria şqırmış gıbi koca11ma 
baktı. o. her vakltki gibi sakindir· 
lUçbir bakq ön tinde çekilmeyen ba. 
kI§larile kamına bakıyor. Bu ada
mm ne vakit şaka yaptığmı ve ne 
vakit ciddi söylediğini keşfetmek 
imkAnsızdır. 

Bu sefer görünii§e gqrc ciddt söy 
lilyor. Beria bu söze ne cevap ve
receğini uzun uzun dUşUndil: 

- Galip. bir BUal sormak isti. 

Jeri inerken: 
- Ketki Burhanı ıönderme. 

5eydim .. diye dü1ündü. Fakat ar. 
tık kararnu vermitti. Hem ihti. 
yar Hayri Moranın mana11z hare.. 
ketlerine ve sözlerine tahammül 
etmek mecburiyeti olmadan, yal
nız ba1ına köık bahçesindeki tet. 
kilcatını yapacaktı. 

Yeıilköyde evvelt polis merke. 
zine uğrıyarak Hayri Morarun. 
köıkte oturan hizmetçi, atçı ve 
diğerlerinin ifadelerini dikkatle 
okudu. Sonra baJkomiaere: 

- Ben kötkiin bahçesine gidi. 
yorum. dedikten sonra yavaş ya. 
vaı deniz kıyısına doğru yürüdü. 
Kafasında mütemadiyen ipliğin 
tahlilinden çıkan netice vardı. 
Köşkün önilne ıeldiği vakit ev. 
velA elektrik diğerini aradı, uzun 
uzun baktı: 

- Hayret .• demek cereyan ha
vai hattan alınmamıt·· Hem hat. 
tan almaaydı köpeğin ölümünün 
ıebeıbi anlqılır, cereyan kalbte 
yapacağı devre iz bırakırdı. 

Bahçeye ıirdi.Köpek ölüsünün 
bir ild adım ilerisindeki çimlerde 
hafif bir gayri tabiilik ıördU. San. 
ki bir yılan bu yeıil otlarm ara. 
anıdan aüzülmü1tü. İzi elektrik 
feneriyle takip ederek lı:apırun ö. 

Galibin ağzında m&hcup bir t~" 
bemıüm çiçeklendi: 

- Niçın mi, Beria. çünkü, ç{lıl• 
kü sizi seviyorum-

Beria inanmam?Ş gibi omuzıarısd 
ııilktı: 

- Beni ıeviyor musunuz? 1'• 
manaııız ~ey bu! ... Bu sevgi yıldt• 
rım gfbi birdenbire mi doğdu? 

- Hayır! ... SW )irmi senedeO" 
beri seviyorum. Herkesten e~ 
sizi seven benim··· Siz benim !$ 
aşkım, çocukluk aşkmısmız. 

(Dtoamı 'Oflr/ ~ 

nüne kadar geldi. Dııan ~ 
Sokak iıtipmetinde uuyan 
tanların biraz ilerisinde bir o~ 
mobil tekerleğinin derin izlw 
vardı: 

- Tamam, dedi, amma da in 
eleyip aık dokumu1lar. Fakat 
ne elimden kurtulamadılar.. K 
landıkları ailih anlaflldı. 

KORKUNÇ BiR BOOU~MA 
Demirel sakrnnı rahat raht 

çiğneyerek köfkten uzaklatıP 
du. Artık hava tamamiyle ka~ 
mıttı. Ihk bir mayıs rüzglrı 
yordu. 

Demirel: 
- Şimdi it onWm hini 

mıya, çocuğu kurtarmıya kaldı< 
Eğer illnm bir teairi oluna ne i-
li, yoksa lıtanıbulun blltiln but""' 
at otomobillerini göt.den geçit" 
mek lhımgelecek.. diye dUtUfl-
dil. 

Kötkü arkada bıralmuf, lataJI" 
bul caddesine gelmi§ti. ta~ 
caddesinden bir otomobil atıratl• 
geliyordu. içi hopladı. Fakat Cfl" 
len otomobil bir taksi idi. YaısJSl
dan bir rüzgar cilX ~eçti. ~ t 
elin gözü pencereaindeıı v.· c 
kaydı ve Hayri Moramn ~ 
ni ıörür gibi oldu. Fakat ~ 
de fildi, (DeulnM 



Bu pazar yapılaCak 
at yarışları programı 
~arış ve ıslah encümeni tara. kazanmıs olanlara altışar. 1000 

ın an tertip edilen at yarışları. lira kaaznmış olanlara sekizer ki. 
ı~ altıncı hafta koşuları önü- lo ilave edilir. Mesfe 1200 metre. 
~deıü ?azar Veliefendi koşu 1 - Huma Hatun (P. Ha. 

i ~sında yapılaca tır. Bu hafta. lim) Kg. 58,S 
IR oşularm programı şoyledir: 2 - Subutay (S. Temel) ,, 56 

. 1NC! KOŞU (Handikap) 3 - Umacı (F. Ater) ,, 52 
~ç ya:iın laki halıs kan arap er. 4 - Ayfer (Fahri Atlı) ,, 50,6 

ı"' ve dışı tayiara mahsustur. BEŞİNCİ KOŞU 
trarnı~ sı 190 lira. Mesafesi 1600 "Uzunçayır koşusu": Üç ve da. 
Ctrc. ha yukarı yaştaki saf kan İngiliz 
- Sevim (M. Turgut - at ve l:ıeoraklara mahsustur. ik-

A. Keeebir) Kg. 55 ramiycsi: 510 lira. Siklet: Uç ya. 
- lıık (Nezir Nazif) ,, 50 şuıdakiler 53 kilo, dort yaşındaki. 
- hrhan (Ş. Baıar) ,, 48 ler 58 kilo, beş ve daha yukarı 
KıNct KOŞU yaştakiler 60 kilo taşıyacaklardır. 

'Uç ya mdaki yerli } anm kan Mesafosı: 2400 metre. 
ngıhz erkek ve dişi taylara mah- l - Dandi (5. Temel) Kg. 60 
Ustur. İkramiyesı 470 lira. Me. 2 - l'cmisaj (A. Çırı:an) " 60 
aıesı 1800 metre. 3 - Pmisla )Dı-. Sefercf),, 58,5 
- Şehnaz (P. Ha!im) Kg. SS 4 - Romans (Pr. Halim) ,, 52,5 
- Mehlika (F. Karaosmnn) ,, 5 - Yatağan (f. Karao:;. 
- Taıvir (F. Karaosman) ,. man) ,, 52 
"'.:üNeriman (H. Kuru) ,, 6 - Mis (Nihal Atlı) ,, 45,5 
ı .. Nco Koşu 7 - Tai11 (F. K••no:;:r.an) ,, 4515 

. ort ve daha yukarı yaştaki MUŞTEREK BAHİS~~R . 
balı kan arap at ve kısraklara Cifte bahis 3 - 4. tkıh bah~~ 5. 

lısus. İkramiyesi 500 lira Sik. Üçlü bahis 3 - 4 • 5 koşular uzc. 
et: Dört yaşı da :iler 56 · kilo, rincledir 
~.s ve <laha yukan yaı::takiler 58 --~---
•O ta l\.acaklardıı. Mesafesi: SusPorları Ajanlığının 

ll1.1Q m"trc 
- Yukal') (A. Çırpan) Kg. 58 tebliği 
- ~arakuı (H. Mutlu} ,, ,, 
- ure.I (f. Özalemli) ,, ,. 
- TC'-:tıurcu!c (Günday) ,, SG 
- Örnek (H. Güçlü) ,, 54,5 
ÖRDUNCO KOSU 
"~aba~cpc kosu~u ': iki yaşın. 

:kı .Y.erlı halis kan İngiliz erkek 
~ dıliı taylara mahsus. İkrami. 
esi 14 00 lira. Birinciye 117 5 li. 

radan maada <luhuliyeler mec
uu. İkinciye 150 lira, üçünciıyc 

5 liradır. Siklet: 52 kilo. Bu ko. 
uya gelınccyc kadar 400 lira ka. 
anmış olanlara dörder, 800 lira 

l stanh:ıl Su Sporlan Ajanlığın. 
elan: 

ı - Yüzme teşvik müsabaka. 
lannın 4 iincı.Lu l ~ Ağustos cu. 
martesi giınii "•ı·ı· 15.30 dl Bil. 
yükdere Beynzpark havuzunda 
yapılacaktır. . 

2 - Hakemin: Rıza Suerı 
• Bekir Macur • Tevfik Böke • 
Sıtkı Eryar • Hüsamettin Bürcli 
• Nuri Bosut. Ali Rıza Sözcralp. 

Yukarda isimleri yazılı hakem 
arkada_şların muayyen saatte ha. 
vuzda bulunmaları rica olunur. 

# 

Çorııl< l:amplarmıla eğlenen :r:n nılıır ..... 

Çocuk kampları 
Minimini yavruların yaz 

eğlenceleri arasında bir gün 
llk okul çocuklarının saz tatili 

aylarında en mühim ihtiyaçların

dan biri temiz havalı bir oyun 
bahçesi olduğu gibi kendisine gU
zel oyunlar oynatmanın ve eğlen-

bu yıl geçen sıla nazaran daha. 
fazla i'>tifade ettiler. İlk J1aftada 
2-3 kilo alanlar oldu· 

Şanghaydaki 
~abancı kuman-

ingilterede 
dirmenin temin C?dilmooi. bol gıda 

.· ve istirahattir· 

Snat ilerliyordcı.. Bir zil sesi du. 
j uldu. Zil sesini müteakip §ez
longlardan lıarekcllcr başladı·· Ta. 
lebclcr kalkıyorlo.rdı .. Nöbetçi öğ-
1·etmen seslendi. 

• 

anlar toplandılar 
• sl:i İngiliz mahallele
·ini Jrn~nlar muhafaza. 

edecek 
Şaıtghay 15 ( A.A.) - Röyter: 

anghay'da buh an } ::b:ı cı as· 
eri kumandan :ır n toplantısı 4 
~ • :ıurmuş•ür. Bu gece yar~sı 
ır resmi tebli neşredilecektır. 

zamana kada~ murahhaslar bü. 
uk bir ketumiyet muhafa~a ede. 
eklcrdır. Sozlerine e ~eriya iti. 

t .c~ z olan kayna !arda soy
ndı •n .. gorc, bir anla ma pro. 

c Yapılını ve alakad:ı.r h kiı. 
ellere bildirilmi tir. 

Deveran eden birçok ayialara 
, a~ılmak lazımgelirse Hongkev. 
•ek.ı esi i İngiliz mahallerini ve 
ıntıvaz mıntakası muhitini Ja· 
onlar deruhte edeceklerdir. A. 
merikalılar imtiyaz mmtakası i. 
ınde bulunacaklar ve kontrol 

edeceklerdir. 

Vat'll N ı aton, 15 (A.A.) - D. . 
· : lialen aŞnghayda bir Ameri. 

Ayda ~000 tayyare 
yapılıyor 

Nc\ryorl., 15 ( \ . \ .) - Ncvyork 
Tayrnıs gazet ine göre, İngiltere~ 
nin tay~ :ırc imnliıtı şimdi ayda 
2000 e yüksclmC'ktedir· 

Gazete diyor ki: 
lngiltercdc demiryolu ş bekelerl 

ve elcktrık sanlrallnrı ı;imdiye ka. 
dar Alman hnrn hücumlarından 

müteessir olmamı. tır. İngiliz ı>ilot
Jarının Huhr mıntaknsrndaki ı:scbc
kelerlc elektrik mıntr:ıllarına ver. 
clirdikleri hRsar bu vaziyetle tca. 
ruz teşkil elmcktedir. 

BU.rtık endüstri milcssesclcri ln
giltercnın muhtclü bölgclcıino da
ğıtılmı 'e nym zamanda rok gU. 
zel miıd fa:ı edilmekte bulunmu§. 
tur. 

Daha iddeUi Alman hava taar
ruzlarına intizar ederPJ( buna g5-
re hazırla 1makt~ ol n lngiliz ma. 
kamlannm o lcrdiklcı i ihtiyatlı 

hareketi s na ile sil.detmek icap 
eder. 

Bulgar başvekili 
Ankara. sefirile görüttü 

Soha· ı;; ( \ . .\.) - Başvekil 
Bulga.ristanm Mosko\ :ı Ye Ankara 
elçilerini kabul etmiştir 

·• mUmeaaili ile Japon makamla-
1 a.rasında bu şehrin beynelmilel 
~t. ... z mıntakasındaki polis va. 
~ııı hakkında cerey n eden mü. Şanghaydan gnrnizo~da~ asker. 

a 1 ere er hakkında beyanatta lerini a J;ı çekmek nıyctınde ol
~ B. Vels, Amerikanın madığını bıldirmi tir. 
--..;;;;::::: -
Gülhanedeki haslabakıcıhk kursu 

aç11an ı mızae etıltsetrıtıme a1an 'bayanları 
drısa- öğretı eni ı le lıiı likte göı ÜS Ol'· 

nlcrc sunu · 
nesmi 

Çocuğun en milhim "'e mübrem 
'ftteği olan ıeyleffn lerntnl hueu· 
ııunda bundan bir kR!: yıl evveline 
kadar talebe vcllleıi ,.c alakadar 
maarif milesıı selcri ıcap eden tcd. 
birleri almakta henUz pek geciki
yorlardı .. 

{'.oeuğu yeni dere )-'llına tam 
ve zinde bir kuvvetle getirmek ve
linin vnzüeııi olduğu kadar keneli. 
lcrine ulusal ve kültUr terbiyesi 
veren ınaarüiıı de vazifeleri ara· 
sındndır. Bu vaziyell dikkate alan 
lstnnbul viliyetl ve maarif mü. 
dürlüğil çocuk bahçclcı i ve çocuk 
kampları tc!lisinc~ knrnr vermiş; 
bu kararın da derhal tathlkino 
geçmiştir. 

İ§l önlemek üzere tecrübe mahi
yetinde Kızıltoprakta bir kamp a. 
çılmıştır. Kampa iştirak eden :;-av· 
ruların kamp sonunda ) apılnn mu. 
aycnedc ,.e kampın de\' mı müdde
tince ;;-rçrn ha.} tın kontrolünde 
gerek b~drn H~ g0rckse ruhan 
faydnlandikları Pide tutulan ra. 
porlardnn aşikar olarak ögrenil· 
mlşUr. 

Tecrübe mahh·etinde açılan 
kamplar gelecek ) ıllntda tedricen 
çoğaltılmış v hu s ne . on açılan 
kamplarla biı liklC' mdiyr kadar 
2500 çocuıfon i tifnde etliği ve 
blUllarm arasında bir ki odan 7 kL 
loya kadar kik> nldıkl rı görül
milştUr. 

Bu ha\ ırlı i.ı lıı fa dala?ı bu 
suretle anl:ı ıldıklan sonra önü. 
müzdcki .}Jll rdR dalı faydalı bir 
ıekilde org:ını <?tmek ve kamp 
t:c§kilatında .} nilikler ynpmak 
memleket ço,.ukl n irin bir kn· 
zanç vo maaıif yolunda ··nemli bir 
ilcrley~tir • . "' 

Bu ~,1 a~ıaln rocuk knmplarınrn 
blrindesiz. Ço ukl rın ö IC\ istira
hat zamanı, t 'eb \C'm ~I ıini ye. 
miş. çamların altında " z1onglara 
uzanmıs i3tir lınt rdfvorlar. Çıt 
vok .. Nöb tri ügrC"lınen! selamla -
dıktnn Fonra le riyrı g' ·elim. Knmp 
binası t rtemlz h r tnr fta sükfln .. 
Sanki kamp talf'h lC'rlc birlikte 
ö~lc mk • u a ÇC'kilmı ! Nöbetçi 
ögrclme C>ı b r h fif hnGf ko. 
nuşuyoruz; ::ınlalı ·or: 

- Öğle i:ıdı alıntine <: kilmek iyi 
oluyor. Yakında istirahat zamanı 
bitecek! 

- Çocuklar ö ~! ittirahatindcn 
mcmmm mu? 

- llk zamanlar al•!llmadıklan 
ic_!n yadirgadılar .. UyuyanlU' oldu. 
Fab.t IOn!'ll bunun favdam ltcnd!
lerine anla~ abileC'l'kl i dille anla. 
tıldr. VC' df' l pmak il· 
ıcrc nrıu ıl Çocuklar 

- Bakın size bfr 'nıl:ıafir geldi .• 
Beni silzmeğe başladılar" Az 

sonra etrafımı sardıJr.. ı·onuşu. 
~oıduk. Hepsi de memnun .. Öğret
menlerini o kadar c:ok seviyorlar 
iti · J{üçük Gülseren: 

- Ah ne olur ... Kamp okulun a
çılmıısmn kadar sürse ... diye içini 
çeke cekc nnlatıyordu .. 

Gece kamp hayatı da oldukça 
enteresan! Knmp nilesi arasında.ki 

Samimi) et ve ahenk, akşam eğ. 
lcncclcrinde tamamile belli oluyor. 
Türlü cğlencclC'r ) apılıyor. Şarkı _ 
hır stiylcniroı. Dnnsndenler, mono. 
loğ anlatanlar vardı· Kampın deniz 
zamanı da ayrıca tetkike değer 
bir kamp mevzuudur. 

l{ampta bulunduğum kısa bir 
müddet, karnımı çocuk terbJye.!i U.. 
zerinde büyük bir rolü olduğuna 
beni daha fazla ikna etmi!jtir. 

ünümüzdeki yıllarda her yıl 
muhtelif yC'rlcrde nçılan bu kamp
ları tc>Rl.ilfıllııntlıımak muayyen 
ycrleı de daimi kamp halinde çalış. 
malarmr tem!n etmek, memleket 
çoeuklan için yapılması liı.zımgelen 
en değerli hizmetlerdendir. l\:amp. 
lan ilk defa ı;chrimir.de kuran 
maarif mildürü Tevfik Kut'Ia kamp 
Jarın açılması hususunda lazım ge
len fcdnkfırlıklı:.rı NıirgC'miyeıı ıs_ 
tanbul \'alisi Uı.tfi Kırdara teeek
ltür elmck bi'r vazifC'dir. 

u. Uc<1ret1Jn Ülgen 

Bir Çin milliyetperveri 
öldürüldü 

~aııı;hay, l 5(A· \.) - En ma
ruf Çinlılcrdcn biri olan ve gene
ral Çanl·n ekin hararetli taraf
tarların l:ın bulunan Clınn .Hsiao. 
llng, bugiln Şanghay Frans ımti
yazlı mınt kasındaki l'vinde Dir ro
velvcr k rsunu ile öldürUlmUştUr. 
Alınan b zı malümatn nazaran ka
tiller. kendi muhafızlarındandır. 
Cinayet si) i cbeplc yapılmıştır. --Jki lsveç gemisi batırıldı 

St ıklıolm, J,i ( \ ·) - Gotlıcnı. 
burg d:m alınan haberlere göre 
Varria (1300 ton) ve Canton 
( 4300 ton) adındaki lsYeç gemi_ 
lcri cllin batırıimı tır Bunlardan bi
rinci i Manş denizinde tayyareler 
tarafından atılan bombalarla, dtll
rl • trlanda ..... ..., •• 
melr tmtttne batm1m~· 

MürettC'batlarından bir kıamı 
kurtarılmı lır. 25 ki.cıinin telef ol.. 
IUUI olmasından korkulmaktadır. 
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Yeni kiracı 
Nakleden: HiKMET l'JUNJR 

- B n mağaza, a kadar inece
ğim. S~!.cr •ondcı meği unutmu~ 
lar. hg r ben yokken, Hana Ha
nımlar gdırse, çok siırmeden he
men geleceğimi soyle!.. Otur unlar. 
Koııu~. çene çal!.. Baktın l.i sıkr 
şıyı.ırsun. Gramofon çal! 

- Pekala se,·gilim. Bıç merak 
etm~! Ben ne yapar yaparım; on
ları mc,.gul etmenin yolunu bulu
rum. I_lem beni ne zannediyorsun 
sen? honu~acak Uıf bulamaz mı
yım? .. l loş, ınısafir ağırlamayı o 
kadar se\ mem ama, oldu olacak ... 
Ba~a gelen çekilir. 

••• 
- Çat, çat, kapı .. 
- Mebruke Hanım buradanu 

oturuyor? 
. - E\et, dedim. Bu} urun. Meb

ruke Hanım bendenizın refikam
dır. Biraz çarşıya kadar çıktı. Bu
yurun efendim .... Afiyette iniz in
şallah. 

El ıkı~tık. Ve misafirleri otur
~a.odasına aldun. Onlar da, bizim 
gıbı genç bır çiftti. Ama, vaziyet
lerinden daha emin. daha tımtı
raklı.. Bırkaç kanepe, koltuktan 
en ıyı:::ıiııe kendilerini bırakıverdik
lerini gorduğum zaman, biraz hay· 
rete dü~tiım doğru~u... Ne rahat 
diı~künü ~eyler! 

Biri sordu: 
- Ahbaplarımı gelmeğe ba~a

dı mı? Enikonu yerl~tiniz mi ar
tık?. 

- Tamamen yerleştik denemez 
~anım~fendi, dedim. Bir ev dcği~
tırmenın güçlü6rlinü bilirsiniz ... Fa
kat bundan sonra artık, hemen 
her gün e\ imizin dolacağını ümit 
ediyor.um hanımefendi. Bendeniz 
uzun zamandanberi hurda değil
dim. Esasen lstanbullu değilimdir 
hanımefendi .. Bunun için, daha zi
yade refikamm tarudıklariyle ze\·
kiyab olacağız. Her şey güzel. Yal
nız bir familya var ki, hanımefen· 
di; onlardan refika da ho~lannu
Ypr: ~\·kiye haıumlan bulsa. bir 
kaşıkta boğacak, efendim. 

*** O zamana kadar :lessızce oturan 
erkek, birdenbire nezaketi elden 
bırakarak: 

- Ya!..: diye bir ses çıkardr. 
De;nek rcfıkanız hanım, Şevkiye-
lerı sevmiyor öyle mi? · 

Güldüm: 
- "Sevmek., nercle kalmış bey

efendiy.: Refi~am zannedildiği ka
d~r haşın tabıatli değildir, Fakat 
d.unya yıkılsa Se\·kiye hanım aile
sıne karşı, Yüreğinde zırnık kadar 
muhabbet uyandınnanın imk&.ru 
yoktur. 

Birbi~lcrinc bakı~tılar. Bana ne· 
~ gelmı~t!. Kanın evde rokken 
tıgramış bır n:1İ~firini iyi ağırlaya
mamış, bccenkc:ız, donuk bir adam 
olma~!a i~tiham cdilemczdim ... 
Hele 0 > le hır dedikodu mevzuuna 
<l;okunmu~tum ki. değmeyin git. 
sın! Dedıkodu gibi ne var? Bir 
ba~adı mı~ bütiın dünyayı çileden 
çıkarır.. "'\ ağlanmadık çene, dile 
gelm~ık e rar kalmaz ... Onları da
~a 1':C ağızda alakadar eden bu 
~.~'kıye hanımlar bah i,, ni, ileri 

goturemezsenı, gramofona muhtaç 
olacak değil miydim? .. Gramofonu 
da: karım gelirse, muhakkak işite
~k. .. \'e benim - değil misafir a
~rl~~a :- ıki çift lakırdı etmek 
k~bılıyetınden mahnun olduğuma 
hukm<:decek .. Yazık bana be! ... 

- E~et, dedim. Şevkiye Hanım
lar, rcfıkamın bir gün bile dilin
~ k~rt~l.mu} bir familya değil .. 
~r lş~~tıgıme ~öre, bun~ar •. herkc-

tenkıt e~ennış, kendılerıne bir 
şey bercndırilemez, bir fikir tama. 
~n ~Ylcnemezmiş. Sonra; arka. 

an laf ed~r~ermi;,> ... Hem size hay
r~t .~ece •ınız bir şey daha söyli
}.' m. l ena bir adetleri varmıs· 
hır Yer ıttilcr mi oradan muhak~ 
~~k bir~aç kayıp olunnuş!.. Onun 
ıçın .rc~ıka, gelecek olurlarsa. dai· 
~ ıhtıratki'tr bulunmamızı tav
sıre . ~derdi. Şe\kiyc Hanımın 
~~ısı, .başlı başmlt-bir avukat ... 

at ıçmedcn de yapamazmış. 
Ç'.ok defa ne konuştuğunu anlaya
rı;az~ı. c:ınız... Bu çekilir dert mi 
e endım? Fakat bilivorsunuz· in· 
san, ~~~~n bu kabahatlerini, ~nla
rın yuzune vuramaz. Bu yüzden 
:v;\3;nıp ıidiyoruı... Aman Al-

••• 
!tarımın misatMerl bhdenblre 

ayağa ka~ktı \ c ıki inden biri: 

D- Reh.kanız hanıma soylersiniz, 
aha zı a 

l ~rayacagımız başka yerler de var. 
\ c ısrar anına rağmen çıkıp git• 

tiler ... Fakat ekseriya böyle olura 
ya ... Onlar çık'tılar; karım geldi: 

- Daha ıazla bekleyemediler, 
dedim. Gittiler! . 

Karım kaşlarım çatarak: 
- Kim? dı"e sordu: 
- Kim oiacak, dedim. Rana 

Hanımlar! .. Sen çıktın, onlar gel
di. Adam uzun bo}•lu birisi; öyle 
değil mi?.. Fena bir adam değil. 
Ama bıyıkları sinirime dokundu. 
Karım birdenbire fena halde 

sinirlenmiş gibi: 
- Uzun boylu mu, dedin? .. U

zun boylu, zayıf... Karısı da kı1:a. 
yuvarlak bir şey değil mi?. Boyuna 
parmaklarını oynatır. 

- Evet. Boyuna parmaklarını 
oynatıyor. Sinirli mi nedir? 

- Pekfıla niçin beklemediler? 
- Bilmem? Elimden geldiği ka· 

dar konuştum. Bütün belağatimi 
kullandım. Şevkiye hanımlar hak· 
kında ne söyledi isen, hepsini an
lattım. Laf olsun diye .... 

- Neeee!?. Yahu onlar Şevkiye 
hanımlardı i~te!.. Mahvoldum! .. 
Rezil olduk! Ağzına geleni, yüzle
rine karşı söylemişsin ... Ben Rana 
Hanımları çarşıda gördüm. Ç.Ocuk
lan rahat rzlanmrş; gelerniyccekle
rini söylediler ... Eyvah kepaze ol· 
duk .. Ey,ah! .. Eyvah! 

Malak ve Dana 
ihracatına müsaade 

veriliyor 
Ankara, 15 (A·A·) - Ticaret 

Vekaletinden tebliğ edilmiştir: 

Yabancı Ulkelere ihraç edilecek 
mahsuller ve mamulAtm Usanu 
tabi :tutulması hakkındaki 2/13477 
sayılı kararnamenin tatbikine mü. 
tcdair talimatname abtAmı muel. 
ibince gümrük tari!esinln. 5 ve 6 
numarasına giren sütten kesilmiş 
malak ve dnnalarm iki Ytı1ma !ka
dar. olanlarının ihracına lisans ve· 
rileceğl tebliğ olunur· 

Amerikada 
İngiltere için sivil pilot 

kaydediliyor 
.... 

Otta\&, 15 (A·A·) ~Lef ajan. 
er bildiriyor: 

~anada bava. nezaretinin beya
natta bulunmaya. memur mümcssi
ı.t. bombardıman tayyarelerlni Ea
nadadan lngiltcreye ve ondan son. 
ra da aym tayyareleri lngilterodo 
fabrikalardan ihava meydanlarına. 

doğru uçurmak için halen Ameri. 
kada sivil pilot kaydedilmekte ol
duğunu ibildirmiştir. Bu pilotların 
İngiliz bava kuvvetlerine mi yok
sa }(anada hava kuvvetlerine mi 
alnıacaklan veyahut ta s.Ml ola
rak: mı kalacakları !henils belli de. 
ğildir. Nefsi İngiltere için istenen 
pilot adedi yUzd.Ur. 

BORSA 1 
- Ankara 15-8·940 -

'--ÇEKLER 
l ISterllo 

"'Dolar 
100 Frc, 
100 uroe 
100 ı., içre Fra 
100 filorlo 

ıoo Ra) t~marll 
ıoo Belga 

100 UrahmJ 
100 Le\'D 

100 Çek l\l'OllO 
100 P~&a 

100 ZloU 
100 Penı;& 
100 Ley 
100 Dinar 

100 Yen 
100 in~ Kr. 
100 Ruble 

132.85 

20.GOSO. 

0.91)jj 

18.90 

26.7075 
0,6!5 

1-lNI 
11.1815 
IL...,e ... ... 

Esttam ye Tahdit 
Sabt OlmallUftır• 



8 - VAKiT 16 A~USTOS 1940 

,,,,J ·ll ~]1 
!nhlsarıar umum 
müdürlüğünden: 

I 6.8.940 Cuma 
7.30: Program vr memıe H:l ,. .. wı 

ayarı, 7.3:5: MüZil<. ~ 011· AJ::ın$ ~ ı.ı 

Ev kadmı, 8.20/S.:'.:O. Muzık, ı '.!.30 

Program ve memleket saııt ayarı 

12.35: Milz!'\, l:!.r.ıı. \jilıS ı:; 0.'.'ı f\lı 

zlk, ı.3.20/H.OO: Muz.k. ı.~ ıın l'n.ı 

gram ve mcm!el.ct a ı t) .ın. ıs 11.j 

Müzik: Oda musm.iaı. t l'I. ı P• Jıı 
Müzik, 18.jO: Mlızlk, 1 O 1; · Aluzı~' 

19.45: Memleket ı;aııt ayarı, AJ.ı.ns 

20.00; Müzık, 20 30: ı-;on ~m:ı, ~(I SO 
Müzik, 21. li:ı: Kon•ı~ma. 2 l.JO: ho. 
nuşma, 21.4:5: Müzık 22 30. ~lernlf'· 
ket saat ayarı, ,\j:ı ıs. l!!,1j, ııu.~ıı, 

23.25/2:l.30: 'i arırıki pro.;-runı \'e lia 

panıı,. 

17.8.94-0 Cum:ı:-te:;i 
i 30: I'ıo:;:ranı ,.,, menıl•ket saa• 

nyıur, i.35: MUz.1;, 8.CıO: Ajans, 8.10. 
F.:v ka 1rnr, 8 :!0/8.30: lIUzık, 13.30: 
l'rnı:;ram \e memleket ııaat ayarı, 

13.:lS: MUzllt, 13.tıO: Aj.rns, 14.05: 
Mllzil<, 1·1.'.!0: Müzik, 1:5.00/15.30: Mli. 
zlk, 18.00: Program ve memleket saat 
ııyarı, 18.05: Müzik, ı~.40: 1Hiz!k 
19.15: Mliz.lk, 19.45: Memleket rant 
nyan ve Ajans, 20.00: Mlizilr, 20.30: 
Konuşma, 20.::10: Mtizık, 21.15: Milzik, 

21,30: Konuşma, 21.45: }.füz!.k, 22.30: 
Memleket saat ayarı, Ajans, 22.50: 
Jı.ltizik, 22.50: Konuşma, 23.10: Müzik. 
23.25/23.30: Yannld program ve ka
panış. 

---0-

Raşit Rıza Tiyatrosu 
16 Ağusftoa Cuma gilnü akşamı 
Suadıyede Şenyol Alle Bahçesinde 

"SÜRTOK,. 
Komedi (3) Perde 
--<>---

E. Sadi Tek Tiyatrosu 
Bu gece Cağaloğtu Çl!tesııraylar 

bahçesinde Kaynanam Vodvll 3 perde 

Beyoğlu Halk Sineması 
Bugün 1' dn: 1 - Aslan Adam: 

Kasba, 2 - Vicdan Azabı: Moto, 
:l - Miki. 

-<>--
Temsil Şubesinde 
çalışmak istiyenlere 
Be~·oğlu Halkc.>vindf'n : Evimizin 

T~msll şubepinde çalışmak istiyen he
veııll ve istidatlı amatör bayanlarm 
Evimize mun~ca11.t ederek kaydolun. 
rnalarmı rica eyleriz. 

Manifatura fiyatları 
yine ilan edilemedi 

Fiyat murakabe komisyonu dün 
lopl:ınmıştır. Manifatura cşyalan
nrn fivatlannm ilanı yine geri kal 
mıştır': Buna. bazr çeşitlere fiyat 
konulmasının düşünülmü'j olması 

<>cbep olmuştur- Bu çeşitlerin kısa 
bir zamanda fiyatlandırılmasına 
çalışılacaktır-~, _______________ __ 

VAKiT 
Uaıetedt ı.;ıl<an tıtitUn vazı 11t 

resimlerin hukuku mahfuzdur 

.\ UO~'E J AtU..-1'.:SI 
Memleket Memlekeı 

lçiııde dışında 

A Jhk U.'I 155 Kı. 
s •llık ıı;o 4211 • 
8 aylık n.s lf!U • 
1 yıllık uoo l tiOO • 

rarlledeo Baıka.n Birliği tçtn ay. 
da otuz kuruş dlıştilUr. Posta t-Jr!L 
ğiJıe glrmı ven yerlere ayda yetmlt 
tıe~er kuruş zammt'dlllr. 

Al•one kaydın. bildiren mektup 
ve telgraf ncretını abone parasmm 
posta veya banka ile yollama t.C· 
retlnf idare kendi llzerlne alır. 
T ürkf;\'f'nln h er po!iıtıı mı·t kt>zln rl~ 

Vı\KIT'a aho•ıe ~·azıtır. 

ı\dreıı değiştirme tıcı eu '.!~ K~ 

iLAN llC ' ltETLE IU 

rtcaret ua.nıarının aanttm . ııa 
tttı sonda::ı itibaren ll:'ın ııayfa IR 
rmda 40, iç sııyraııırdıı M kuru~ 
dördUncU ıutyfadıı. ı: ikinci ,.~ 11 
çUncUde 2: bfrlnrlde 4; l'ııtşlık yan 
keıımece '1 lfradır. 

BllyUk; ço:ı devamlı. klllelı 
renkli ı!A..ı verenlere ayrı l'lvrı in. 
dlrmell."r yııpılır. f{Ps111t fl!ln 1.uın 
<santim satrrı 40 ımruştur 

riı!a·f Mnhh·ettı• c lmı.)·ıın 

RUı,:ilk Wıılıır 
Bir defa :so: ll;I detuı !'>O Uc t'!e 

tuı ti~. dnrt derası 15 ve on defa" 
100 kuruştur. (l<: 11.ylık ıı:.rı veren 
'erü:ı Mr 1efn!lı tıeı1'l \'~•llı norı s;,, 
tırı geçen 111\nl:ırın fa7l;ı <il ı ırlar 
beş kuru.,ııın besıı.p edllır 

Vıı.lot hem jl'6rıırtan ı1oS-ruyı
keudl idare yP.rınde. hem A nltar& 
cacıdeslade Urhar.tıe'v ban.n>la ;;:~. 
lıiALEDDIN lltEN. 11!\n BOrnıou 
eJıyle lllln kR lıut <!<dt'r c H11run11 1 ı 
t.ell'fnnu: 20S35). r--... ----., 

Cocuk Hekıml 

Alunet Akkoyunlu 
Taııatm, Talhnb.aı:e Palu No. t 
Pazardan maada herglln saat t:i 

ten aonnı. Telefon 40127 

ı ı..ıarc.ııı:t.ııı ,.ıu.,;ıu a Haşınü<ttirltiğümüze bağlı Çoğul tuzıasmdı. 

,Uli!-l nıetr e mık~bı tuzlu su istiap J;abi11yetini haiz olacak 4 tera kilm ha 
\ uzımur ınşıı.sı kapalı zart uııulite eksiltmeye konmuştur. 

11 - Bu inşaıHm muhammen bedeli 31,115.64 llradrr. 
ı ıı - Bl(silllllt' evrakı Ankarada tnı;usarıar başmtidtlrlilg-tinden ve Is 

.ınh:.ııuH ıııeı lit'Z bınasında tuz fen şubesinden 160 kuruş bedel mukabı 

ılade te.ıarıl< oıun:ı.bihr. . 
iV - l'i:l<sıltme 20-Vlll-940 salı günU ö~Jeden ııonra Ankarada ln. 

ıisıırlar hA-;mtiıllırlıiS-ıı tıın"sında muteşekkıJ komisyonda yapılacaktır. 
v - ı~tt'klilcrin tı-1\lil cvral;;ını havi zarta ~lmdıye kadar beton havuz 

ışlerıle meş-;:uı oldıık:·:ırını ~oı>tercn ve:oıkalarmı koymaları icap eder. 
\'I - Muvakkat rcınmat miktarı ytizde yedi buçuk hesabile ı334 lira. 

fır. l'lminut ıc:;ın mıllı IMnkalaruan alınacak mektup ile borsa rayiç fiyat_ 
ıarından yüzde on tıeş noksanıle milli esham kabul edilir. 

vıı - Teklıl meltlupıarmı Vl dığ'!r evrakı ha vi zarflar usulüne göre 
mühtirlendikten sonra ilıalp .-,;aat!nden bir saat evveline kadar makbuz mu. 
k::ıbilinrie tes!im cdllrrıelıdlr. Posta ile gönderilecek mektupların yine lbııle 
~aatınden bır sa::ıt evveııne kadar komisyona gelmiş olması ıa.zınıdır. Pos. 
Utda \'ıtk.i olacak ı;ecikmcıer nazarı ltıbara alınmaz. (6951) 

J - Mü!rdıı t rstesl mucibince c:ız~ ı kalcın demir ''e bırda'l"at mal7c. 
meııi pazarlıklıı satın alınacaktır. 

Il - Pazarlık 2/IX/910 Pa7.artesi gtinü ııaat H de Kaba~ta Levaznn 
ve mübayaat şubesindeki Alım konılııyonunda yapılacaktır. 

IU - MU!redat listesi sözü gcç~n şubeden parasız almabilecc!i gibi n;J
muneler d!! görlllebilir. 

IV - lsteklilerln paz11rltk için tayin olunan gün ve ııaatte teklif edecelc. 
leri flyat Uzerinden % i,~ güvenm" paralarile birlikte mezkur komil!)'Ona 
mUro.caatları. (7Sô'i') 

1 lstanbul Vakıflar DirektörlUğii ilanları 1 -------
Semti ve mahalleııl Cadde , ·eya 1101\Al'ı No.111 ctNst 

'tuiıaınmen 

a.ylTjl 
L ira Kr. 

------------- ---- - -- --------- ----
Yeşilköy, 'Ümraniye 
Samatya, Sancaktar 

Hayrettin 
Yedikule, ~·atih Sul.. 

tan Mehmet 

" ,, 
H U 

Bostan 

tnekçt 

Ta§ han 

Merkez E. Mevlevihane 
Kumkapı, Nişancı Meb. 

met Paşa Cami kar11ısmda 
Sultanahmet, Akbıyık Cami 
Unkapanr, Yavuz.sinan 

Çarşıda, Zinclrllhan 
Çenber lita§, MoUafenari 

Köprü 
karşrsmda 

üst katta 
VeZirhan 
kat - 3 

Terlikçi lcroe Çarı,ıtd& 

Kum.kapı, Muhsine. 
hatun. 

Çarıııda Cevahir Be. 
destanı 

Çar§ıda Cevahir Be. 
de.stant 

Çar§Ida. Cevahir Bc
dcstanr. 

İbrahim pa.~ıı. 
Solda birinci 

adada 
Solda birinci 

ıı.dadıı. 

Sağda birinci 
adada 

36 Ahşap ev 
39 Ah§ab ev 

12 TabUınl ev 

12 Tahnnl 
10 Tahtanı ev 
21 Pırın elyevm hane 
31 Mektep mahalli 

10 00 
s 00 

:s 00 

5 00 

"" 00 
5 00 
3 00 

"" 2-4' Barak& 1 110 
10 Caml hariminde fevkani 

iki odıt l:S 00 
H O~ ~ 00 

12-18 odanm rubı• ı..ı~•esl 50 

:2'6 DUkkln 
~o Dl.lk!s~n 

5 Dolabın 1/3 hls~eııl 

6 Dolabın 1/3 hissesi 

8 Dolabın 1/3 hl&9esl 

• 4 00 
2 00 

Balık pazarı Hasıriskelesl .A rna\'Utköy Pazarka-
yığı. t skeleei 8 00 

::uü DDETt lC.\R: Teslimi tarihinden nıı - seneııl l\layta sonuna kadar. 
, Hobyar Yeni Valdehanı zemin katta. ıs DükkAn 30 00 

Hobyar Yeni Valdehant zemin katta 19 Dllkka.n 25 00 
Hobyar Yeni Valdeham zemin l•atta 20 DUkkAn 26 00 
Hobyar Yeni Valdehanı zemin katta 21 DllkkAn 25 00 
Hobyar Yenivaldeh:ını bodrum katında Depo 25 00 
l\IÜDDF.:TI i CAR: Teslimi t:trlhlndrn 9i2 - &eneııl M:ıyııı ııonuna kadar, 

Yuk11rda yazılı mahaller kira.ya ' 'erilmck UT.ere açık arttırmaya çıka. 
rılmı~tır. İhaleleri 27 Ağuatos !HO Salı günü ııaat onbe;ıtedir. Isteklilcr Çen
berlitaşta İstanbul Vakıflar B~mtiuUrlüğünde Vakıf Akarlar kalemine gel • 
melcri. (7379) 

umr:= eve r ks? '!"> c;;;----;--:-

Antakya Hatay Gümrük Muhafaza 2 nci ta
buru satınalma komisyonundan : 

Mildan 
kilo 

~Iuhammen fiyat Mınaklmt teminat Ekıılltmenln 
Cins i 

Un 182.000 
Et 45.986 
Sadeyağı 5.000 
Arpa 265.000 
Odun 601.000 

u,. Snt . Lira. K,. Snt . 'l'arlh Gün Saat 

16 00 
30 00 

130 00 
i 00 
1 30 

2184 00 00 
1034 68 00 

487 50 00 
1391 2S 00 

585 gj 00 

2/9/940 P.erteııi 10 
3/0/940 Sah 10 

4/9/9i0 Çarşamba. 9 
4/9;940 11 

5/9/940 ~qembe 10 

Taburun bir senelik ihtıyacı olım yukarda cins ve miktarları ile mu. 
hammen fiyatları yazılı maddeler kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konul· 
muştur. Bunlardan etin ilk sekiz a.y zar.'ında alınacak olan Uçtc lkiııl ıııfır 

,.11 son dört ay içinde alınacak olan Uçtc biri koyun eti olacak ''e Hatay vl. 
ıayeti dahilindeki dört bölUk merkezin-: ayaktan ve tabur merkezine kesil. 
miş olarak verılccei\tir. Un ve sadeyağı tahlile tA.bi olup bu iki kaleınle arpa 
taksit müddetleri içinde tabur merkc.zine ve odu:ı iıır~ aynt zamanda böltilt 
merkezlerine wsllm eclilc::ektir. I3u mr.\·adda aid şartnamelçr tabur binuı 
dnhilındeki kom1syondıı. h~r zaman görülebilir. 

İsteklilerin gtimruk veya mal sa11dıklarınn yatıracakları teminata alt 
mal<buz, Ticaret odası kayıt vesikası ve teklif .raektuplarını ta':ıya~ak kapalı 
zarflarını muayyen gUn ve saatten bir saat evveline kadar komisyona getir
meleri nyıı. bu saatte ele geçecek şekilde göndermeleri ve po11tada vuku. 

1 bulacak teahhürlerin kabul edllmiyece~ il~n olunur, (740i) 

p -

1 
. ' .. • ' ,. l . ' -:.· • ' 

VAK 1 T matbaası 
Kitap 
tanzim 

kısmını 

edip 
yeniden 
açmıştıt 

Kitap, me;:mua, gazete basar. 
Tabiler namına dizği işleri alır. 

---·-!!!'!!!!f.!!!!'11-11!!!!!!~ 

' r 
\ _. __ K_A_Y_I_P_!..A_R_ ) 

1'a.dıköy MalmUd\lrlilğll (Kaylt DU.. 

marası 4015) atmakta olduğumuz 

maa, beratını zayi ettik. Yenisini ala. 
cağ'unızdo.n eski.ıinln htikmU yoktur. 

Sanlye, Hamit, lama.it Gilnsür .. ,. ... 
Bakırköy Nüfus memurluğundan 

aldrgrnı nü!wı kAğıdımı zayi ettim. 
Yeniııinl çıkaracağımdan eskisinin 
hükmü yoktur . 

Bakırköy ka1.ası Mahmutbı>,\' na. 
hlyeel Eııenler köyiliu:Je n ırenl 

oğJu Hasan GWer. .. "' 
t"tıı.nbl11 ll.manmılan a.ldıl;rnn 2111;;10 

No.h tayfa rür.danmıı za.3 I e ttJm. ı·"· 

nl'tinl ala.cağımdan l'51.'iııinin hükmü 
yoktur, ME HMET MERCA.'i 

(33168) 
"' .. 

lııtanbul lthallt GUmrilğünün 16646 
sıı.yrlı beyanname muhteviyatından 

22/10/937 tar ih 268496 numaralı 

15-tOl lira 23 kuruşluk makbuzu kay. 
bettik. Yeniıtini alacağımızdan eski. 
sinin hükmü yoktur. 

HALİT \ 'e ŞtJREKASI 
(33llHl 

•• * 
Çatalca Mü.stahkem Mev!tii mühim. 

ınat df'posundan lZ/12/1929 tal'ilıinde 
alınış olduğum terhis tezkeresin! zayi 
eyledim. Bu kerrl! yenisin! alacağ'ım

dan cııkiııinin ltUkmü olmadığını ilAn 
ederi m. 

ADRES: Fatih Etmcyd&ıır Artın. 
cı bırnmda 18 No. dıı. Nuri oğlu 
l.'usuC Kıı.ra Mehmet Oğullarından 

(33153) 

••• 
938 yıh yüksek ziraat enstitüsü zL 

re.at taktilt esinden 690 numara ile 
mezun olup diploma yerine verilen 
tasdil<ııamem.i zayi ettlğ'imdcn yenisi
ni alacağım, cııkJsinin hilkmti yoktur. 

C E.l'tlAL OKTAY 
(33168) 

~-

Meclis-i Meb 'usan 
1293 =1877 
Hakkı Tarık Us 

ilk Devrenin müza
kereleri: 

•oo bö.rtık .ahua111ıı bh kltab. 

Her kitabCıda bu1unur 

Fransızca ders 
Orıa mektep ve !ıselerde ı ı. ıı ııı1t 

ka lanlar a ve l'ransızcasını l!erle ı 
mek lste,1~·enlcre müsaıı ş era· U.
Cransızca d ers verilir. 

Arzu ede nler Vakı ı rnalhaasındıı 
.. Fransızca Öğretm en ı" fs rn ı ne ş ı 
fahen \reya tahr ire n ruüracaaı 
edebili rltır. 

Toptan yaş meyva 
ve sebze fiyatları 

15/8/910 Perşembe gtinU tatanbul 
b~ledlyeai Merkez H Allnde toptan sa. 
tılan ya, mey\'a ve sebze fiyatları: 

Olost Kunı, 

Bamya. 
Domateıı kır 

Doma tes .ııınk 

Sııkızkabağl 

Patates 
Soğan 

Fa:ıulye ı;alı 

Fıı.sulyc Ay~ekadrn 

Fasulye Ye,u 
Fasulye Barbunye kırmızı 
BUber dolmAlık 
B über Sivı-i 
Sarımsak 

Patlrcan ba§ 
Patlıcan orta 
Patlıcan ufak 
PaUıca.n Boııtıın 

Asma kaba~ 
Hıyar 

Mısır 

Yetil 11alata 100 
Dcreoto 
Nane 
Havuç 
Pancar 
Çavu, Utümii 
Çckirdek~iz- üziim 
Oıımanpa!a elmasr 
Firenk Jtrmudu 
Akçe armudu (Konya) 
Yabant annud 
Fmdık 

Al erile 
Şeftali 

Kızrlcık 

Muz yerli 
üvez 
Liı:non ecnebt 490 

8 
2.5() 
~ 

7 

8 
4 

1 .. ., 
11 

s 
13 
5 
-1 

~o 

3 
1.50 
1 
4 
j 

-.i5 
-.75 

100 
-.'iO .. .. 
-.50 

3 
J .5 
10 

15 
18 

4 

G 
18 
1:; 
1() 

50 
5 

900 
Limon ecnebi H-0 1300 
Karpw: Yenidünya balJ 10 
Karpuz YenldUnya orta 6 
Karpuz Yen idUnya u!ak 2 
Kavun Topatan l>a.' 7 
Kavun '.J'Opataıı or ta ~ 

Kavun Topatan utak 2 \ 

-.wJmlelll Jdnır ı.mıııma IDc2.W JOllal'dllld liıU8Dlrlmım 
kökllndeıı temizlemek Jçi.ıı Helmoblö lrullanmız. 

HELMOBLE 
BobrekJerın çalışmak kudretini arttırır. Kndm, erke!{ idrar zor 

eski ve yeni belsoğııklu~ıınu, mesane lltlbabım, bel a:;;'l'ısmı, uk 
bozmak ve bozarken yanmak hallerini giderir. Eol idrar temin eder 
kumların. mesanede taşların teşcklttilune mıtnl olur. 

•>t K KAT: HELl\lOBLO idrarınızı temlzllyerck mavlleştlrl 

Sıhhat Vekfiletlnin ruhsatm1 haizdir. Her eczanede bulun 

.. 1m1•m••--ı .. mm11111 ... ms:'!m.!!1111_..mm .. l'.IBE11 ..... 
Traş bıçaklarının satışı 7o 50 ye düşmüşt 

ÇONKC: 
POKER Traş Bıçakla 

t tP en·elce ıo defa traş olunabilirken son tekemmülü 
!)İmdi rabo.t r:ıhllt 20 dl'fa tra'} olmak !{o.bil oluyor. 

mmlll!l?llll .. llll!QEilB3;+EWWll''~SWlll!l4ÇiiQlll!~@@Jii54§1iiBllllZSS5&ıcı:lll:l .. llı::' Ei .. 1 .. lll ......... 

Bolu Nafıa Müdürlüğünden : 
ı - Yeniçağa _Zonguldak yolunuııo+oo0-:>5+9r;O kilomct.roleri 

23250 metre uzunluğunda şose inşa edilı:cektlr. 
2 - Kapelr zart usuliyle (48174) lira (45) kuruş keşif bedeli 

den eksiltmeye çıkarılan bu inşaat 27.S.940 tarihinin Salı günU aaa 
vilAyet daimi encümeninde ihale edilecektir. 

3 - El•siltme şartnamesi, mukavele, fenni ve husuı;i şartname, 
ve keşif hulbııın ve etinercri Bolu nafıa mUdilrlüğUnden 2 lira 40 ku 
del ile alınacaktır. 

4 - İstekliler ticaret odası ve ehliyet ve3lkalarını teklif mektu 
koyacaklardır. 

Muvakkat tem!oat(3614) liradır. 

K aı·acabey Merinos yetiştirme çiftliği 
dürlüğünden: , 

'Motorin 
İnce makine y11~1 
Ka im makine ynğı 
Kalrn valvalin 
tnce valvalin 
Greıı 

l'tliktarı l\lulı . Fi~-ah 

K,:;-. lturu'} 

30.000 lG 
500 51) 
500 sa 
250 91) 
~50 90 
500 iO 

'.liı 

Lira 

4800 
:.!50 
300 
22{) 
225 
350 

Yukarda cins ve miktarı yazılı ıı.lb lrnlem mcvaclı mUı;tcile kapa! 
usulile ekşiltmeyc konmuştur. Eksiltme 28/81910 tarihine teaadill eden 
şamba günü saat 15 de çiftlik müdürlük binasrnda yapılacaktır. Muv 
tem!.nat 462 liradır. Şartnameyi ı;örmck istiyenlerin tatil günleri mUa 
her gUn Bura:ı. Merinos m\lfettlşllği ile çıitlık mu.haEebesinrlo görebilirle 
teklilerln ihale gilnUnde 2490 ııayılt kanun hükUmlerl dahilinde ihale ıı 

den bir saat evvel teminatlarını "czncyc ve tckllf mektuplarını komis 
vermeleri. (7094) 

,------------------------· 
· Türkiye Cumhuriyeti 

Ziraat Bankası 
Kurulu~ Tarihi: 1888 

Se1·m avesi: 100.0 00.00 0 Türk Lirası 
Su be ve A.ians adedi: 265 

Zira i ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para bırıktlrenlere 2 8, 8 O O Lıra 
ikramiye Veriyor 

liraat Bankasında kumbaralı v~ ihbarsız tasarruf hesaplanndl\ en az 
50 ıırası bulımanJara senede 4 defo. çekilecek kur'a ile a!ağıdakJ 

pt1na göre ll<rami,::e da~ıtıtacnkttr. 

Adet 1.000 Llr.ılılr 4.000 Llra 
500 2.000 • 

' 2:iQ " 1.000 • 
40 ıon «.ooo • 

l 00 ., 5'1 .. 5. ()(10 • 
120 40 " 4.800 • 
1110 ,. :?O S.ZOO • 

DiKKAT: Hcıınplarındakl paralar bir sene lçlude 5'l liradan aşal1 
dUşm ıyenlere ikramiye çıktığı takdirde "'o 20 fa.zlaslylo verilecektir· 
Kur'alar senede 4 defa: 1 Eyıı:H, 1 Blrinclk~nun, 1 Mart ve 1 HazlraD 
tarihlerinde çekilccel;Ur. 

Sahibi: ASIM US 
Basıldığı yer: V Al\IT Matbaası 

Umum neşriyatı idare eden: 
Rt/ik Ahmet Seven ·ı 


