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~!'lsulün vaktinde teslımini teşvik için 

11.kUmet hububat f igatları
lla bir kuruş zam yaptı 

Har r Ankara, 7 (A.A.) -P Sonu Alemınde ıetten tebliğ edilmiştir· 
Bşşvcka- · 28 mayıs tarihli kararnanıodek1 

b
11 

Cl .Mustahsili elindeki mah!!ullnr: l\qsya vaktinde t('SÜmC teşvik maksadi· Ya verilecek ıe 28 mayıs 1941 tarih ve 2ı158Ss 
s1ıyılı ka111rnamede yazılı buğday, 

rrevkı 
~ 'iazan: ASIM US 

çavdar, arpa, yulaf ve malılüt a
lan fiyatlarına 8 ağustos 941 cu· 
ma günunden itibaren kilo başına 
bir kuru zam yapılmıştır. Bu zam 
lnr 31 ilkt~rln 941 tarihine kadar 
muteberdir. 1 teşrisanlden itibaren 

fiyat.J.a.r verilecek yani kilo ba.şm 
yapılan bir kuru§ zam kaldmla • 
caktır. 

Kılo başına bir kuruş fark top 
rak mahsulleri ofisi tara.fmdan 
şimdiye kadar mübayaa edılmfı o
lan yeni sene hububat mahsulleri· 
ne de şamildir. Bunları teslim et~ 
miş olanlara fiyat farkı toprak 
mahsulleri ofisi tarafmdaıı öde -
nccektir. ~Oıll~' :_ <Ba3ınuharrirfmlzden 

·~tıı SOtı '.l'al mb gazete!4lnln 
-.:_".~ ra Rusl a için sar ki 
~""bir küçUk memleketler 
\"etfbtı ~C\1 se\k \e idare hak· 
\ '~ . IUzumundan bahseden 
.. ~~ urk efidirı umumiye in· 
~ Ue 11Y1Lllthnnı tı. Acaba ın. 
~t'-ı ~U8ya ara!lmda Hitler 
ır_~~eYhine yapılan harpte 
tw., '"'ldy nıuahedeslnden baş· 
~ ~r eyt alakadar edecek su· 

"-Yor takıın gizli anlasmalar 
, ~ sna11 zihinlere g~lmlşti. 

Btiylk bir zıya 
Mebus ınsan Tav'ı 

kavbettik 
"' ı h '-'.':' ~~iye nazırı Edenin 

Ankara 7 (Telefoola) -
bütçe encUmenl azasından lhaan Ta\t, 
bugün öğleden sonra mUzalre.re eaa 
amda kalbinde bir fenalık hiaaetml§, 
müzakereden çıkml§ ve meclialn alt 

~ 1 •nda umumi ,-azıyet 
~ llıii ı&hat \ 'erirken Türk -
~~ 5ôy~ebetıe.rlnc dıı temas 
C...:.. ltt.le ediği sozler bu endiŞe· 
\~ bıı ~edecek mahiyettedir. 
~ ıa.._ 8özler İngilterenin Tür. 
~~e ~ olarak herlıan~i bir k' ı5ınası imkanı olmadı· 
;;: 'etttkten sonra Tür ki· 

' salonuna lnml§tır. 

~-~ de ~ sonu ilcınlnde t}U 

~~ ;•etin ' csayeti altında 
lıft 111iıııı eğlı, kendine rnahsu 
~il~~ ı:'baııı içinde mü takil 

11 ~re rolüni almak oldu· 
~ -~ etUrruf§tfr. 

~ .. ~ ~ İngUiz de' let adamı. 
~ ~lıeti tla.tı Türk - İnglfü 

ı,. "1te~ hakunmdau berhan
~'ı; ehJıııme meydan yer-
"~~ar ~ı'k ,.e katidir. 
liabL 't\l'lc t.a1a ~aymlsln neşrlya
~: teı efki.n umumlyeslnde 
~..,_ llti.tn. endi lerl izale için 
~el1t ncı makalede bu haki
~"llllt etmektedir. Bunu da 
\ l' ''11.r ~e kal dede biliriz. Şu 
~ill'lttye 'l'aymWn neşrfyatm· 
'ı&._,_ oııı/e ait bir mesele kal· 
.~'°'llllı ~bile yine bir müphem 
~ llınn IUtduğunu kabul et· 
' dlpıodtr. Şu itibarla ki Tay-
1'y ~~,.~atik muharriri AHU· lil'.' "ertlec da harpten sonra Rwr 
~etılli ek seyk \'e idare sa· 
~tı~. 'e lıJ.r tarır ederken; "Bu 
~ ' e e tabiri hakkındaki 
~' a Altnan telikkilerf biri
' ~r &Yrıdır, İngilizlere göre 
l''""Ya &rkj AYrupay& Ru~ya· 
~ lıl~ğ r herhangi bir dev· 
~ tan e 01.oıası manasını ta
'lı..,~·en l«nez. Böyle bir §eY ıs. 
CIJ.~ ln;::ıa.ıarı \'esayet &ltma 
~~l'itıd devlet adamlarmm 
'-tt ~ en geçmez, fakat şarki 

ıı ~! baş~' kUçük millQtlerin 
'ıı "ll)'le alarnıcıan ziyade hart· 
~ ~ Old bir Se\'k ve tdare!iilnc 

Ot Uldarnıı göstermiştir.,, 
a.. 
~· 80~iin 
~ lcltı ~rahatıe anlaşılabll· 
~ lt k llll)J .ı\vrupaıım rkmdaki 
~ llıır.0~tleraen kemli anuJarl. 
~~ece" sc"k ve idllJ'e 1nl ka· 
't\j;lıı.tı lltisolanlann hi~ olmazı;a 

~etitl aJ olarak zikredilmek 

(l) 
&tıamı Sa. .4 sii. 5 de} 

Merhum l h8an Tav 

Anadolu ajansının Ber
tin hususi muhabiri 

bildiriyor 

Alman 
fevkalade 
tebliği 

Bitaraf müşahitlere 
nazaran 

Sovyet 
mukave
metini te
yit ediyor 

Berlln, 7 (A.A.) - Husuaı muha. 
birimiz bildiriyor: 

DUn öğleyin fabrika ve dairelerde 
l§ler durmlJi ve genç ihtiyar bUtUn 
Almanlar hoparlörlerin önüne çağı • 
rılnn§tır. 

üç haftalık bir slikiıttan aonra Al 
man kurmayının fevkaıMe tebliğle. 
rl Alman mllletlnln nıaneviyatını 

takviye etmi§Ur. Fakat Berllndeki 
bitaraf m~ahitlere nazaran tebliğ • 
ler hiç bir yeni h!dlsc biıdirmemck. 

(Devamı Sa. 4 sü.. 4 de) 

A ınan kumandanları iş başında 

l.danlariylc beraber harekatı tetkik ediyor •• 

Orada. doktor tarafından ihtimamla 
tedavi edilml.§8e (le maaleaef ölmU,t.. 
tur. 

Ağrı mebusu İhsan Ta.v'm ara· 
mızdan ebedi ayrılığını i§itmekle 
müteeıısiriz. 1b8an Tav, dün BUyUk 
Millet :Meclisinde bütçe eııcUmeııln.. 

de çalt§tığı sırada kalbinden rahat· 
ınzlanml§ ve Mmen yapılan ted&vl.. 
ye rağmen kurtulannyarak hayata 
gözlerini yummU§tur. 

Mocllstn Qçllncil devresindenberl 
mebus olan 1hsan Tav, 187' de Re
fadiyede doğmUf, Hukuk mektebin.. 
den çıkmıştı. İ8tallbullular kendisini 
Belediye MecllsJndeld azalığı zama· 
nmdan tanır ve t emiz ahl!kı, ~
lam sectyesl, limll lnSan ruhu ken· 
dtııtnl dalın! blr 11eygt. ve ııaygmm 
kollan are.aınd& bulundurmuıtur. 

Mecliste yıllarca maliye encUme. 
ninln reisi idi. Tegrl clbazımızdan 
değerli bir uzuv eksilml§tir. BtlyUk 
MecUse, ailesine ve dostlarına tazi· 
yetıerlmizi araederiz. 

SükUt ve bahanelerden 
sonra 

Japonya 
Siyam hudutlarına 

yoruyor 
---0---

ingiltere 
Tedbirlerıni 

aldı 
Lonclra, '1 (A.A.) - B. B. C.: 
İtimada. pyau bir menbada.n alı. 

nan haberlere g'tire, Japon kıtaatı· 
nın HJndlçlnl ile Siam arasmdakl 
hududa doğru geni§ mlkyaataki ha.. 
reketleri devam etmektedir. Slam 
da. hudutta asker ve bllhaaaa tank 
kolları tah§tt etmektedir. 

Saygon, 7 (A.A.) - Japonların 

Sa.ygon limanına büyUk mikyasta 
uker ihracına devam ettikleri bu 
sırada, cenubi Hindlçinldekl slyaıd 
ma.htlllerde zahlr1 blr sUtron hUkUm 
sürmektedir. 

Uzun kamyon kafileleri s;arbe doğ 
ru bir sel halinde akıp gttmel:tedlr. 
Daha dün Saygon rlhtnnlarmda gö· 
rülebllen pek !azla miktarda kam.. 
yon bugün eser bile kalmamıştır. 

(Devamı Sa. 4 sı1. 3 de) 

Duçe'nin oğlu 
Bir uçuş esnasında 

dü§tÜ ve 

OldO 
Roma, '1 (A.A.) - Resmen bil· 

dirildiğine göre, duçcnln ikinci oğ· 

Iu hava yUzbaŞJsı BrUno Mussoli· 
ni, bu sabah saat ıo da Piza şeh
rinin civarında yaptığı bir tecrü
be uçuşu esnasında ölmii§Uir. 

Amerika 
Reis icumhuru 

RUZVELT 

Viş"'de 
Darbei 

hiikOmete 
intizar ediliyor 

--o---

Almanlar 
Peten'in 

aleyhinde 
LOndra, 7 (A.A.) - Ofi: Bir 

kaÇ aydan.beri V.ifi AiikUmednde 
ild mukabll partinin mevcudiyeti 
göze çarpmakta.dır. 

Bunladdan biri Alınanlarla işbir 
ti i yapmak isteyen, diğeri hAdise· 
lcre intizarı terc.ih eden pa.rüdir. 
Bu iki taraf a.çikça mücadele ha
lindedir. Fransız imparatorluk top 
raklarının müdafaa.sına mliteallik 
olarak Vişi hUkfuneti tara.fmda.n 
Birleıfk Amerikaya verilen nota 
intlzan tercih eden partinin zaferi 
gibi t elA.kki edilebilir. 

Ancak ne kadar mUteva.zi olursa 
olsun bu kabl-iden bir zafer hiç 
§Üpheaiz aksisada olarak Alman· 
lann yeniden yeniye tehôitlerile 
kat'§ılanacaktır. 

İntizar taraftan olan parti §İm· 
diye kadar bUtün arzularına. rağ
men ve istemeksizin mUs~l teh
likelerden içtinap için Almanlan 
kı:.mıen tatmin etmek mecburiye· 
tinde kalmI§tır. 
Şu dakikada Vişi hükUınetile Al

manl.a.r arasında yeni bir buhran 
vukuu beklenebilir. 

Moskova ve Bern'de söylendiği
ne göre, Alman ajanları mareşal 
Peten aleyhlnde geniş propagan -
dalar yapmağa başlamışlardır. Vi
şide bir darbei hükfun~ de inti· 
zar edilebilir. Bunun başlıca sebe
bi ise Vi§i hükumetinin Alman -
la.rın deniz üslermi ve tahsisen 
Ceza}ir limanlarile Kazablanka ve 
Dakar hıı.kkmdaki Alman mut.ala • 
batının Vlşi tarafından reddedil -
mesidir. Alnıanyanın bu mutale • 
bata cevap vermek Uzere Vişi hü-

( Dcvamı Sa. 4 sil. ~ de) 

6 Baztraııdan lUbare.n toplanac:&1t ku. G 
ponJ.a:m aer 2!! adedine mukab1 
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ı-tomarmm 3 btlyük torması hediye edi!ecektlr 

Tar ihl mülakat 
-0--

Ruzvelt 
ıle 

ÇOrc&I 
Görüşüyorlar 

Dört ku
mandan 
Ruzveıte 

mülaki oldu 
V~lngt()ıll, 7 (A.A.) - Çorçll ile 

Ruzveltin görUşmelerl ihtimalıne alt 
şayialar dün ycga.ne konuşma mev
zuunu te§kll etmişse de hiç bir yük 
sek memur bu mesele etrafındaki 

e.srarı aydınlatmamıştır. 

Ruzveıtıe Çörçııtn hareketleri şim 
dıye kadar hiç bir zaman bu kadar 
gizli tutulmaml§tır. 

Halk 1k1 şahsiyet arasında muıa. • 
katın vukubulduğuna 'kanidir. En u· 
muml kanaate göre, Ruzvelt tayya.. 
reye blnmcdlğindcn b r harp gemisi 
le gltml§ , Çörçl~ ise _pir tayyare ile 
gelerek kendisine ınlÜA.ki olmuııtur. 

Mamafih, bir çok kimseler ne Çör 
çilin ne de Ruzveltın gemi tçlnde 
bir aUrprizlc kar§ıla§mak lstemlye· 
ceklerln~n. Ruzveıtın hududun öte 
sinde ve Kanada topra.klannda bu. 
ıunan Campobellodakl aayfiyeslne 
gittiğini ve Çörçilin de tayyare ile 
bir kaç aaat içinde buraya gelebile· 
ceğtnl llerl sllrmektedlrler. 

(Devamı Sa. 4 sU. 4 de) 

Eden 
divor ki: 

Almanyanın iktısa
den harap olması 

aleyhimizedir 

Hesao 
aono 

Bulgaristan 
unululmıyacaktır 

Londra, 7 (A.A.) - Dün A· 
vam kamarasında harp vaziyeti 
hakkında cereyan eden müzake
reler esnasında M. Eden demiş· 
tir ki: 
Almanların Sovyet Rusyayı 

istilaya başlaması üzerine harp 
terazisinde değişiklik olduğu doğ 
rudur. Bu değişikliğin Alman· 
yada. başka bir neticesi olmuş· 
tur. H itler h iç bir suretle tahrik 
edilmeden yaptığı hareketle biz· 
?.at Alman milletinin zihnini ol· 
dukça. karıştırmıştır. Hitler, Al. 
man milletine komünizmin kenr 
disine düşman olduğunu zannet· 
tirm.iştir. Bunda iki sene evvel 

(Devamı Sa . . ~ sü. ! de) 

İng i ltere 
Başvekili 

ingi lizlerin 
istila ıhf ımal
lerine karşı 

Almanlar 
Norveç sahillerinde 
Tedbir ler 
alıyorlar 
Londra. 7 (A.A.) - Norveı; i.ttlt 

ba.rat ajansınm Svenska Dağblade\ 

ı._azet~sino atfen blldlrdığine görd 
BUyUk Britanyalıla.r Non·eçl lstUl 
etmeğe karar verdikleri takdlı'de teb 
ilkeye maruz addedilen Norveç aahl 
llnin bazı kısımlarında Alınanlar b8 
yUk mikyasta manevralar yapml§lar 
drr. 

Bu manevralar son bir kaç g\1D 
zarfmd& Karmoy, Bocen ve cenubu 
garbt sahilinin bazı ycrlertndc cere 
)'&ll ebn!§tir. 

Binlerce Norveçli sahil mıntaıuun 

m terketmeğe mecbur edllm~ w 
telsiz makineleri mllsadere edllml§. 
Ur. 

Alman tebliği 

Smolensk 
muharebesi 
kazanıldı 

Alman 
zaviatı 
mutedil 

üniversiteye ikinci t eberru 
Mehmet Saip Kozoğlu ilim hadimlerine 

senede 18,000 lira bıraktı 
Ziya GUnlin Unlverslteye yaptığı 

bUytık tebcrrud(U1 sonra hayınıever 

değerli bir yurdda.ş da.ha ünlvenılte· 
ye ve kültür sahasına yıld& 18 bln 
liralık gelirini ötUme bağlı bir tarifle 
teberru etmiştir. 

Bu h&.mlyet l'lahibi vat.a!lda§ erkL 
nı harp kayınakıımliğından mUt.o
katt Dlvrlkli Mehmet Saip Kozoğlu. 
dur. 

Mehmet. Salp Kozoğlunun te§vik 
ve mUk!fat yardımlan lçin kurdu· 
ğu bu tesis altıncı noterde t.a&dlk 
edllml§tir. Bu ııo.nedcı gnn: il r'lwı61 &Ut• 

Bcyoğlunda HUseyınağa ma.ha.lle. 
sınde Hamslbaııı sokağında Avrupa 
Pasajı adlı 22 dUkkA.n, AyvaMaray 
da lııkele caddesinde Nur kalem '§k. 
keUnln ku~un kalem fabrlkaııDılll 

binası ve sermayenin yUzde 16 an 
bu tesise tahsis edilmlştır. Bunıarm 
eenelik varidaUnın 18 bin lira tuttu 
ğu anlB§ılmqıtır Bu para: 

A) lllm ve fen llzcrt.ne Um\ kW 
meU haiz tUrkçe eser yazana, 

B) BC§crlyete nafJ bir keşif 9" 

UıUrada. bulunan MUalUıııan ~ 

(~rrv &ı. 4 111. b ' 
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Galatadaki 'nhidam hadisesi. 'uduz vaka-
1
· s l · l · 11 

8 AGUSTO 

ıarı ö üldü u ama ış erıne ~aı 
Beledlye bu vaziyeti y ·d t b. ·ı nlLI~ Başı boş gezen köpekler eni en 0 UZ lr mi yO d 

r 
U ~rk hadiseleri ehcmmlyc

luıybetıniş değildir. Bilfilds 
gUn yen\ bir hft.dlse na?.a.rı dik
mlzl buro.yn çeviriyor. Hlndlçi

ı işgal eden Japon kuvvetleri 
am hududuna d:ı.ynndılnr. Bu 

!:uvvetlerln Siynmı işgal ettikten 

2.!:.~~oN:~~~ ~~- i4~!C?a~Ue t sadüf ~ Knd~~y:;,:~:k~ı~ 1 Anka~ 7 ~~_!!si~~~ !~~~!~~:!.. •1. e~ı 
daki yekdiğcrine bitişik binaların Bu sebeple yıkılan biıınlnn. alt neryolu, Kalamış, Çamlıca, I<ı· ~a.ptlacak su işlerine 31 mllYon kndastro harrtalnrma .. ·e bO ıı9111 
inhidam SfuıUn kadar haricen in- hadisenin tnm vuku buldu{;'U za- sıktı, Anadoluhisarı, Kanlıca. E· lira tahsisi hakkındaki kanunlara. keler içinde tesis cdileeek ısoP 
hldama delAlet edecek hl!: bir n· manda yapılan (binanın tnmh i J- yüp, Taksim ve civarında kuduz ek k nun Iii.yihn.sı meclJ.cı umumi ne tnrlnlarınm istimın.k ~ıııt 
lılmet göstermeden yıktlmalnrmn çin müsaade talebi şeklindeki) mU \'aka.larma tesadüf edilmiştir. heyetine sevkedilnUştlr. Layiha mine nit bilumum ınası"is2 J' 
nit malumat gnz tecilere verilir • racaattan gayri hiç bir veçhile mU· Belediye, bütün kaymakamla- esaslarına göre evvelce verllm.lı tnh.s!sntta.n ödenecekth'. ~ rjJ' 

3:lnl'a ynpablleccğl ~ ler hnk.kmds 
Jd faraz'yc yUrUtulUyor: 1 - BlT 
manyayr t ~ ederek Çine yardım 
yollnrmı kapnmak, - 2 CenupUın 

ken kazanm vukuundnn bir kaç racaat vaki olmndığmı, hfi.d e hak- ra bir tamim göndererek başı· olan 31 milyon liralık tahsisata yılı kanunla tesbit edil 11, ı' 
gün evvel kiracılar veyn mal sa- km.da tam ve s:ıhih malumat edJ.n- boş, sahipsiz dolaşan köpeklerin ilaveten sarfcdilme.k Uzer da.ha müddet 1946 ml\li yılı senıı .. u -' 
bipleri truıı.fından Belediyemiz mcden yan yazan ve mUtalea yil- öldüriilmesini bildirm~ir. 50 milyon lira ilflvc edilecektir. aar uza.ttlm trr. 3483 53~u6d 
ihlr.lrda bulunulduğu hakktndakl riltcn mnharrlrlule beraber bu Kaymakamlar dünden itiba • Evvelce tesblt edilmiş olan havza- nunla tesblt edilmiş oJıUl Ilı' ol 
rivayetler katiycUe tekzip edil- yanlış hnberlcri okumuş bulunan r n ka?..alarmda ~te başla - lara Anadolunun garp ve cenup 1946 mnli yılı sonuna kad19 t 

aamız ederek Slngapur deniz Us
- ü ele geçirmek. 

ınişken, dün çıkan zetelerdcn vatanda.ı lnrımızm tenviri için muh mışlardır. sahilini teşkil eden Akdeniz mm· tılmıştır. 3483 sayılı kan~ ,,ıı 
bazılnrmda kaza gUnllnden evvel terem gazetenizde tekrar blldirll- Son ~erde 200 sahipsiz tnknslle orta Anadolu Kızılırmak bit edilmiş olan sene!~-' 

zil.iz imparatorluğunun mtına
e Yollan Uzerindc dört esaslı 

llOkta. vardır: Cebclilttank, SU
veYV kanalı, Aden, ve Singtıpur 

nlz Ussil. 

belediyeye ihbar edildiği halde kır mesini saygrlan:mla dilerim köpek itlaf edilmiştir. Fırat ve Dicle havzala.n ve Sn- miktan 9 milyon lira;>a ç 
tasiyecellk yUzUnden zama.nmdn karyanm mansap kısmnnla.n ithal olacaktır. 

mUdahale yaptlamcıdığı tarmıda tstanbul Vcıll \C nelediye R si u·· ı ü,I yuval rı edilmiş olacakbr. Sularruı şebekc-
hakiltatc katlyen uymnynn ~ddia LOtfJ Krrdar 

bulunduğu için Sov et ordusunda 1000 ingı .ı 
Giri te 

Harp ediyor 

Singapur, Malezya )o.rnıı ada.sı
~ en cenup noktasında Malaga 
boğazı Uzertnde aynı Llimdcki &. 

J.a.dn bir §ehirdir. Yamn milyon nU 
vardır. Buradaki 1ngiliz mU.. 

1okcsinin idare merkezidir. Şe
biri:birlnden tamamlylc ayn üç 

ya taksim edilmi.5t.h-: Avnı· 
r şehri, Çfnlller şehri, Male"-· 

ıl r şclırl 

Swga.pur limnru paslflğm en uğ
lcsldir. Hint ve Çin deniz· 

r1 a.numı:la sefer eden iblltUn va
r·ar Maln.gn boğazından ve bu 
~ lSnUnden geçmek meburi

dcdirlel'. Sillto"'UPUr limıını bi
. d~ ayn iki mUkemmel ll
ı ihtiva eder. Seıt>cst ticaret 
nı, harp Umanı. 
S~r harp Umnnı dUnyanm 
kuvvetli denlz UssUdilr. 1926 

•ryan ta.hkimat 1936 ya kn
d vam etmiş ve yüz milyar ln-
lirasmn mnl olmuştur. Ce'be
k ve Si.ngapur askeri mfit&
ıarn göre za.ptcdllmesbıe im

ob.nıyan iki kuvveW kaledir ... 

VECiZELER 

• D ı. flkırlerln tahriren teail
ara.r; ınkln iki taraftan bi

a.ncı oluma dil fikir ten.Usine 
MolyeT n (Ciğer her nevi 

1 lığm ne.bebidlr) diye yazdığı 
mUlflbazat kabUlndcn ynzı

bile yıı.rnmnz. 
• l'ilrkler gıöi her znman mUs
y~ış m!llet bu sevdnsm

Il!l.Stl vazgeçer. Münferit sev· 
a hl.le nice cnnlır fcdn olu-

Yıldıtımlıı.n paratonerlerle 
tetmenin çaresi bulunduğu hal· 
muha.nplerin galeyanını teskl
m"'.dar o1acak bir harID orta.ya. 
nmıyor. Halbuki banşma.k 

rrın ehvcnidir 
Yeryllztinde o kadar çok ro
çıkıyor ki eğer bunlar fena 

Jcları ıslah etmiş olsalardı fn
t sahiplerinin kalıı.balığı.ndnn 

uan geçllmez olurdu diye bi'r 
• milbalAğa rfcdilebillrdi. 

En §.dl fildrlller bnk ve ada
t n en az na&:b1 olnnlardan fba. • 
o duğuno. göre bu harpte yap1-
bakstzlıklan dlnıyet sahipleri 

1 irtikAp ediyorlar! Harp hud
~ başkn asıl hnksızliklar, yine 
kadır. 

Milli PiYANGO DÜN TAKSiM 
MEYDANINDA ÇEKilDi 

MilU Piyangonwı 7. ncl tertip 
ı. inci çekilişi dlln !stan!Jul Tak
sim meydıınmda saat 17 de çekil· 
miş ve bu çeldlişl k.nlıı.bahk blr 
halk kütlesi takip etmiştir. 

Bu çekilişte kazanan numııraları 
aşağıda yaz?Yo"17!: 

20.000 Jfra kılı.anan numara 
3064.29 

J0.000 lira kazaıunı numaralar 
073377 399243 

5.000 Ura J:a:uwan numaralar 
074876 168641 203360 286956 

2.000 Ura kamnan numaralar 
Son dört rnkamr 6339 ile biten 

40 bilet. 
t.000 lira kazanım numaralar 
Son dört rakamı 8209 ile biten 

40 bilet. 
500 Jlra kazanan nwnaralar 

Son döıt rakamı 4312 De biten 
40 bllet. 

Son dört rakamı 5990 ile biten 
40 bilet. 

100 lira kazanan nuınaralu 
Son üç rakamı 277 ile biten 400 

bllet. 
ı>O lfrn Jaazaııan ownaralnr 

Son Uç nıkamı 426 ile biten 400 
bilet. 

JO Ura kazanan numaralar 
Son iki rakamı 20 ile biten 4000 

bilet. 
2 lira kazanan numaralar 

Son bir rakamı 7 ile biten 40.000 
btlet. 

Son bır raknnu 9 ıle biten 40.000 
bilet iktamiyc knza.nnuşlnrdır. 

20.000 llralJk büyUk i.krtunlyeyl 
kaY.anan bilet İstanbul, 10.000 li
ralık ıkramlyeleri knznnan bilctıcı 
P. T. T. idıı.real tarafından, 5.000 
şer bin liralık lk.ramiyclerl knz:ı.
nan biletler Kayseri, Siverek, Yoz 
gat, ve İzrnirde atılmıştr. 

2,000 lırolık ikramiye kıwınaıı 

biletlerin 8 parçası lstnnbul. 4 pal' 
çnsı Ankara, iki er parçası Sivas, 
Tarsus, Adana, Finirdnğ, Hendek, 
EIAzığ, birer parçası da Bunm 
Havza, Tokat, Çorlu, Birecik, Er~ 
zurum, Cebelibereket, Afyon, Mar
din Siverek, Dlyaroakn-, Paslnler
de e:ıtılnuşttr. 

Diğer ikramiye luızaıuı.n bilet -
lerde yurdun muhtelif vcrlerlndc 
satılmıştır. 

K 
· .---·---. -HA" -~ . .. :' ·.•.;'" ' ~ - ısa~·-~s.ER . ·yL .. ER~ .. ~.... . 

• ·.P. - .... ~· • , ,,. ~ ··~~ - ,. 

İstanbul b§e mUdürlUğünUıı 
.kadrosu hazırlanmıştrr. İaşe mU
dürlüğU için yeni yapılmakta olan 
Ataata..bek hanında bir daire tu
tulmuştur. Yakında bunıya ~t • 
nılacaktrr. 

:f Belediye reisliği Takshn -
Harbiu'C a.ra.smdaki asfalt yolun 
ortasında yayaların karşıyo. geç
melerine mahsus snrı çivili işaret
ler konulmasına ve bunların gece
leri de görillebilmesi için I§ık te-r
tiba.b vücnde betirilm ine kanı.r 
verilmiştir. 

Altmda elektrik tertlb&t.ı bulun • 
ca.k bu gibi ~etler Gnln.tnya E
minönüne ve köprilyc de konacak
tır. 

• Vilayet ilk t.cdrısat meellsi 
ilk okulla.mı ikmal imtihanı gtin -
lerile derslere başlanın. T.nmanını 

teSblt etmek lizel"e önUmlizdcki 
pazartesi gilnU vi!Ayettf' lhlr top 
Jantı yapacaklıı 

~ Harp dolnyısil karadan, de
ııizdcın ve havadan memleketimize 
gelmekte olan mUltecller hakkmd 
bi.r kanun ül.yihası hazırlanmıstır. 
Bu lll.yiha Milli :Müdafaa ve bUtçı 
enctimcnlcrinde görü UlccckUr. 

Belediye kimyabanesi
nin bir aylık tahlil 

faaliyeti 
Temmuz ayı içerisinde beledi· 

ye kimyahanesindc ynpılan tah· 
lillerin neticelerine ait rapor neş· 
~edilmiş<Jr. 

Su, sUt gibi sulu maddelerden 
221 nümunc alınmış bunun 37 
si, unlu maddelerd n 267 den 
27 si, ekmek nUmune inden 430 
dan 14 ü, tatlı maddelerinden 73 
den 23 ü, çay. kahve gibi madde
lerden 66 dan 11 i, yağlı madde 
lerden 99 dan 7 si ve 11 sabun· 
dan 1 i maUOba ı:n.yri muvafık 
~örUlmüştilr. 

Anadoluhisa·rında bir Kadro noksanı varmış 
mezarlık kaldırılamıyor - Radyo gazet inden -

Alman kaynaklarından verilen 
Anadolu hisarında bulunan 

Kendir ve Keten Türk Anonim 
imalaUıanesi belediyeye müra· 
caat ederek iskelelerine kadnr o· 
lan yolu nsfo.lt yaptırmak istedi· 
ğini bildirmiştir. 

Belediye müracaatı kabul et -
miş, yol üzerinde bulunan kUçUk 
bir mezarlığın da kaldınlma ı 
için Müzeler İdaresinin mütalea· 
smı sormuştur. 

Müzeler İdaresi; mezarlıkta 
bulunan söğilt ve selvi ağaçlan 
üzerinde bülbül yuvaları olduğu 
ve Anadoluhisannın da bülbülü 
meşhur oldui:'1llldan mezarlığın 
kaldınlmasına izin vermemiştir. 

Vaziyet, belediye tarafından 
tekrar tetkik edilmiye başlnn· 
mışttr: ----o----
Hekim çıkmazında 
Bir adam karısının eski 
kocasını öldürecekti 
Diln adlıyenin karşısındaki 

Hekimcıkmazr soknğmdn bir vn· 
ka olmu~. biri i tabancasını çe
kerek kavga ettiği adamın üzeri· 
ne ateş cdece_l!i sırada aknlnn· 
mıştır. 

Kemal adında bıri ı, bır mUd
d~ evvel, kansı Hnyriyeden 
ayrılmış ve mahkeme iki çocu· 
l:"Unun kendisilll' verilmesine ka-
1 ar vermiştir. J{emal dün icra 
vası+ iyle ~uklarmı Hayriye· 
den aldırmıştır. Ancak tam evi· 
n, gidecekken. Havrive. yem ko
cnsı Salim ile birlikte Kemalin 
yolunu kesmiş, Salim kendisine 
kiifrcdcrek kavgava başlam•stır. 

Kavga şıddetlennıiş ve Salim 
elıni cebine sol arnk tabancasını 
çıkarmıştır. Fakat tam ates cd · 
ceği sırada Ra~p admdn bir ma· 
hallebici atılmış ve silihı elin· 
den almıştır. 

Salim cürmU meşhut Uçüncti 
ulh ce?,a mahkemesine \l<!rll· 

mistir. 

haberlere göre Sovyct ordusunda 
zabit noksanı görlinmcktcdir. Hat 
tA askerler harbe sMl clbise i.e 
girmektedirler. Sovyet ordusunda 
topçu ,.e ağır makineli tilfek nok
sanı da vardır. Cepheye sevkedllen 
ibtıyatlarm hnrp kuvvetl<'ri azdu
ve pek karışıktır. 

Her iki taraf yedJ haftadır ağır 
~yiatla en iyi yetlştirllmı;ı asker
lerin bUyUk bir kısmını kaybctmiş
Jerdlr. 

Romanyada 
YAHUDiLER 

DAMGALA <IYOR 
BUkreş, 7 ( A.A.) 

j:ınsı bildiriyor: 
Romanya a.. 

Bukovtna valisi iblr emirna.'"lle n 
rederek yabudUer lÇin bususf bir 
rejim koymu:;tur. 

Yahudiler saat 20 den sonra eo · 
ltağa çıkamıyacııklardır GUndUzUn 
alış verişi ancak sa.ııt 9,30 ne 11 a. 
rosmd yapablle<:eklerdir. 

Yahudi mağazalnrmın v• Uc ret· 
hanclerinln Romen, Alınan ve 1taL 
y n baymkJarmı çekmeleri yasak· 
tır Bnttın yahudllcr glSzUkUr bir 
tn~da rı renkte bir l§aret t şı. 

yacaklnrdır. 

Bu işaret blrlblrl Uzerine konul· 
tnUi ve Yahudi yıldızmı te§kll eden 
Uç tnUs llcaUr. Bu emir! re muhnllf 
h:ıreket edenler tecemmu kıımplıın. 

na gönderileceklerdir. 
lkincl bir cmlrnamı.:y• göre no 

men subaylarına, askerlerine v dev 
1 t m murları lle Atman veya ttaL 
yan askeı1 heyctı azasına karşı yn· 
pılacak şiddet harekcU ölümle ccz.:ı 

landınlncaktır. Eğer böyl bir ha. 
rcketln faili Yahudi ise crnovh; tc· 
<' mmU kampınd:ı bulunr.n elli Ya. 
hudl de bununla beraber idam olu 
n caktır 

Ankara şehrinin 
kanalizasyonu 

Ankara, ; (Telefonla) Ankn-
ra şehrin· n knnaliza.~yon tE'sisntı

Altın fiyatları dUı,mckte de· ı nm ·apılması için nltı milyon iki 
vnm etmekt.ıxlir. Dun bir altının yUz bin liralık bir tahsisat a'\ nı. 
fiyatı 25 lira 60 kuruştu mıştır. 

Altın fiyatı 

1 

,ııfl,.. 
Londra, 7 (A.O.) - De)'li ~ti' 

zcteainin lskendcriyc aıub8 
grafla bllcllriyor: 1' 

Girltte ha.len bin ka,da.r lıııı: ti 
kcrl, h rp etmektedir. JJ'Blıırııı ı:ııı ., 
r1yc sDtıhcndnzları da bulU~ 
damltlr, Glrlt dağWarllc 00 rtrl'(ı 
lıırdır. Bunlar, tAluıJllJÜil ~ 
dağlnrda kMn mağaraıard9 •l'ff 
getlrmlflerdir. Bunla.r. ·bU ı1l 1.11 
lnrdan yalnız gecelen çıkıııelt 1.t 
Alınan kamkoUa.rına akIJll•1 _,,p 
mnktadırlar. GUndllzlln Al~ ..ı 
znktan tUfckle tecnvUz euncJı • 
ııır kurmakta, yiyecekıerlD1 rlP t 
makta, mUhlmnıaUnrmı ı>.tı 
mckted\rler. ,ı 

-·t• Zaman zaman geni§ mlk:~ v 
zak ve mühlmwat ynğtılB etııı 
seferler yapm ktndırl r 

Kum hrhnah>· 
. o' Harekatı güçleştı1'1>' 

Kahire, 7 ( .A,A.) - Ort~k 
r ngihz orduları kumanda.rıl ,. 
tebliği: fJft 

Libyada şıddctlı kunt 
1 
~ 

lan Tobruk mmtnkasıııde.l< ıı'" 
vctlerimizin harekatını rJl P 
katen tahdit etmive sebC 
muştur. 1 

Maahaza müfrczclerırıı 
bıri toz bulutları anısın?.~c 
liyerek bir düşman mcvııı 

1
c: 

cum etmiş, zayiat • erdirıil ' 
miktar esir almış ve sil{ılı 
nam e~ !emiştir. , 

Hudut mmtakasında to~ 
mitrnlvöz kuvvetlerimiz d~rrt 
ile temac:a ~irmişler ve ııı~~ 
lcrimizden biri tesadüf et ı t<ı 
düşman manga.sına tanrrtl t 
rek bunlardan bir l'sir nlfl'l 

----40 -- ··ı~v 
Hind sairi T av.or 0 

• • ti 
l\nlklıta, '7 (A.J\.) - Me.Şlı.ı 

~nlr! P.ablndrenath Tngor~ 

36 
,----------------------·-=-------~lllll!al------, Tek tük hastalananlar oldukca gerı 

hekimin mahkumlara karşr duydu~ı J'l'lel' 
hamet ve muhabbetle beraber isin de az ?

1 ması, hastalara fazla bir dikkat- ve itinfl 1 ~ 
bakılmasına imkôn veriyordu. 

rillmet Uundar deginnenci gibi biı 
ç kişi daha tanıdır. Bunlar umumiyetle 

erek uzvi teşekküllerindeki bozukluklar 
ereksc ruM vaziyetlerindeki gayritabiilik: 
er itibarile biribirlerine benzeyen kimseler

'.Ü. Adam öldürmeleri, kan dökmeleri, suç 
lemeleri vahşet zamanlanndan blma duy· 

gularm kendilerinde irsi surette belinnesile 
yahut ötedenbcri kendilerini saran_ ve şuur.: 
suzca sürükleyen sar'anm gözükmesilc ve 
nihayet neslin tereddisi yüz!,indendir, deni· 
lebilir. Kısa bir ifade ile bunlar soyu bozuk 
insanlardır. Bu cinsten tıuçlulann çoğu, 
maddi duygusuzluk ve bilhassa ahlaki hi -
izlik yüzünden kolay kolay yola gelmedik· 

leri frin .. ıslahı hal" edip lmralıya gönderil· 
miş olanlan pek azdı. 

Ahmet Dündar lmralıda görüp tanıdı· 
mahkumların pek çoğunun maceralarını 

e onların b<v~kn hapisanelerde duyup işitip 
b • .,,,fa anlattıkları vakalen dinledikten 

mücrimleri bazı kısımlara avınnanm 
tin olac"ğı netice.,;ne vard!: Tesadüfi 

u r vardır, bunlar hemen umumivetle 
'ın f"' len te-sirlere m ğ)iip olmu kim

ı·r. Onlara cektirdiğill"iz cezanın m"· 
ct-rn 'yettir: onun irindir ki bu adamla-

• · b km k, onlan düsti.ikleri f liketin 
umundnn <"'<'kirı cıkannak lazımdıı , 

' "miyet müddetleri bittikt("n sonra tek· 
önecekl("ri Cf'miyetin içinde yamlnrmı 

' R~~~~ Ü M o ~An o EFI~a;;~METI b SEVENGtL 
........................................................ ._ .................................... ı 
deşmeden, onları utandırmadan sakin ve 
faydalı insanlar olarak çalışmalarına, yaşn· 
malarma imkan vermek cemiyetin borcudur. 

Suçu itiyat haline getinniş olanlat 
vardır ki güç olmakla beraber esaslı tedbir 
lerle kuvvetli bir ruh tedavisi bunları da yo· 
la getirebilir. 

Mecnun suçlular vardır; bunların ye· 
ri hapisane değil, hastahanedir. Mütehevvir 
suçlular, hareketlerinin ve bu hareketlerden 
doğan reaksiyonların çok şiddetli olmasile 
dikkati cekerler; bunlar, hic olmazsa sucu 
ışledikleri zaman için, yarı delilerdir. l\1e~
nunlar için kabul edilmis olan mesuliyetsiz· 
liği bunlara kadar genişletmek mümkün mü 
dür ve doğru mudur? 1lmin henüz hallede· 
mediği ve halkın mütemadiyı-n dedikodu
suyla mesgu1 olduğu mesele. 

'ihayet doğustan sudu olanlar vardır 
ki bunlar büyiık bir iradesizliğ teslim ola· 
rak talihin kendileri icin heızırlamıs olduğu 
kara. korkunc Vt' muthi akıbete Cıp)ak a· 
Y ıkl~rb. istivt-rek, ko~' rak, banm 2evk du· 
vornk niderler 

Ahmet Dii.,f"lar lnıralıdn kiyip de bu 
k ıd u <ok Vf' bu kadar çeşitli u<" mncermıı, 
udu tipi ve bu tiplere o macerl\ları kazan· 

dırmış olan uç un uru ile ha ir neşir olduk· 
ça gihgide kendisinde biraz garip ve müna· 
sebetsiz bulduğu bir haleti ruhiyenin uyan· 
dığım hi setmeğe başladı: Çocukken kur
banlık koyunun kesilmesinden üzi.ilen, ilk 
gençliğinde ölümden, ölüdetı. öldürmekten 
korkan ve nefret eden ve yakın vakitlere 
kadar da katillerin şiddetle aleyhinde bulu· 
nan Ahmet Dündar artık bu i lere kanıksa· 
mış gibi idi 

Bu kadar mi.ıcrimle bunca zaman yan· 
yana yaşamak ve sabah akşam suç hikayesi 
dinlemek gene adamın manevi varlığını ka· 
lm bir zarh sarmı , onu bu sahada adeta 
hissizleştir:mi ti. Ekmek yeniliyor. su içili· 
yor, elbise giyiliyor ve suç da, işte, işlene· 
biliyor! 
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Yeni kurulan kiiçük ha tahane, jçıne 
girilince insanın yüzüne gülen, temiz, si.is
lü, çicek gibı, evımli bir yer olmuştu. Yağ
lı boyalı dıvarlar, tnvanlar, tertemiz karyo
lalar, b"yaz boyalı yiiks("k ayaklı d<>mİr nıa· 
salar, beya? demir i~kemlelerl · aydınlık, ge· 
niş ve rahat bir alı)n. 

Hastahanedeki i in azlığı doktor ,Ah 
met Dündarın adada kendisine bazı >'e~~ 
meşguliyetleı arama mo sebep oldu ve ııı~. 
dürle konusup mutabık kalan hekim. ııııı 
dürün bir zamandır arzu edip de tatbiki11

" 

fırsat bulamadığı bir düsüncesini canlandır 
mağa koyuldu. Mahkumlar içinde oku~" 
yazma bilenler azdı: bazdan vaktiyle chf'I 
tedri at yüzünden şöyle böyle çatra pntt1' 
Kur'an okumasını öğrenmis oldukları jı;ıf'I 
Arap harflerini yalan yanlı sökebiliyorll\."" 
dı; fa-kat mahkumların mühim bir kısmı ı.-ı 
tin esasından nlmmnı yeni Türk harflerivl' 
oktıyup yazmağı bilmiyorlardı. O vii:ıdrf'I 
köye yazılacak mektuplar, çoluktan .. cocıı~ 
tan haber alma tesebbüsleri eczacı v,.,:1.-ıt "" 
bi, T ekcmar bostanlal'.ı kolbasısı Salih ~· 
VUf gibi okuma yazma bilen üç bes kic:irııf'I 
iyi tarafmı. keyifli zamanını bulup oıılatf 
yalvarmak suretile temin edilebiliyordu. 

Eylul gelmiş. tarlalarda açlışan rıııJh 
kumlann pek çoğunun işleri hafiflemi§ti. ltt• 
ten f mralıda sonbahar da .geçip kıs ~c]inC" 
mahkumlar icin bihassa atölyelerde kaotılı . b., 
yerlerde çalısma~ı sa olarnl: alan ven• 1 

iş programı tatbik edilirdi. .. 
(De.amı vat') 



l}~. 
\ .. •\'er • 
ielt&t sıte kampı 20 

C <>sta. b 1 t-ll.;ı-ergi aş ıyacak 
k to..:<tılente k taı besinin bu yıl 
b~ itib anı.plan yirmi a
li ~ ~ren ~:ı_:11ıyacaktır. 

~cla.i- b a,.;l.l!)Wstan 10 
t: cı~ e.vıuı~ d~Vre ve 10 ey-
t "llak 1,.,._ adar da bir 

• ~I'(' iki devre o-
tla 

l) r Yed k ub kul 
~1...._ ay o un· 
-...ı.cır. 

. . ,. - ... ., .. . .. , : . . . 

19 ihtikar maznunu 
dün adliyeye verildi 

ikinci ceza mahkemesi de dün 22 
ihtikar davasına baktı 

Yenikapıda kömürcülük ya
pan lhrahim. Hüseyin ve lsmail 
Kaptan adında. üç kişi, mangal 
kômürünil elden ele geçirmek 
suretile 8,5 .kunıAa kadar çıkar 
ml§lar, yakalanmışlardır. 

Her üç suçlu da asliye ikinci 
ceza mahkemesine verilmi ]er
dir. 
Diğer taraftan fiyat muraka

be komisyonu dünku toplan.'tısın· 
da Galatadn Necatibey caddesin· 
de Ali Ekber, Küçükpazarda 22 
numarada Nuri Bostnn, Taksim
de Cumhuriyet caddesinde Ögen 
Malat}'Rn ismindeki 63hısları bi
ra iht.ikanndan dolayı adliyeye 
vermiştir. 

Ayrıca, Osküdarda Nalbur 
Sempat 12,5 kurusluk anemin 

boyasını 17,5 kuruşa, Beyoğlun· 
da !\in.jestin pastahanesi sahibini 
pastalık undan Sandöviç yapıp 
fahiş fiya~a sattığındnn dolayı 
Cwnhuriyct MüddeiumuınI!iğine 
teslim etm · tir. 

Süleyman Tatar adında bir et 1 
toptancısı, toptan etin kilosunu 
falıis fiyatla sa""..tığından dolayı 
adliyeye verilmiştir. 

KÖMÜRDE lHT:tKAR 
YAPANLAR 

lhtikar davalarına bakan as
liye ikinci ceZc'l mahkemesi dün 
sabahtan akşama kadar tam 22 
ihtikar davası ıiiyet ctmi tir. 

Bunlardan başka cürmü me.'j
hut olara.k <la sevkedilen tbirkaç 
da,•a bulunmaktadır. 

Fatih ve Eminö .. azas:ndaki 
fmnlar dün tef iş edildi 

334 noksan kmek sa e e olanda 
Ytlzde yüz buğday ekmek 

imaline dünden itibaren bütün 
kazalarda başlanmıştır. 
Şehrin ekmek vaziyetini tetkik 

ve §ikAyetlerle meşgul olmak ü
zere kurulan komisyon dün Emi· 
nünü kaza.sile Fatih kazasını tef
tiş etmiş, Eminönil kazasında: 
Kum.kapıda Kirkor. Nişancada 
Ahmet Ali, KüçUkpazarda. Mclı· 
met Emin, Halil Erdoğan, Diya· 
mandinin firmlan teftiş edil· 
miştir. 

Bu fınnlarda eksik görfilen 

334 ekmek müsadere edilmiş, 
Kumkapıda Kirloor ile Küçükpa
za.rda Halil Erdoğan hamur ek· 
mek imal ettiklerinden günlük 
un sarfıyatından be.şer ~uval ke
silmiştir. 

FRANO \LA SATIŞI 
Yüzde yüz buğdayla yapılan 

ekmek francala ihtiyacını gider
miş olduğundan belediye fran
cala sa'tışını 6Crbest bıralanıya 
karar vermis ve hazırlı'k1ara baş 
lamıştır .Kararın tatbikine pek 
yakında başlanacaktır. 

Kahve satışı pazartesiden 
itibaren serbest b rak llyor 

Vilayet, önümilzdeki pazar..esi 
gününden itibaren kahve tevzii 
i ini serbest b:ırakaca.kbr. Bu 
hususta all'kadarlara icabeden 
tebli~at yapılmış. kahvecilere 
kahve tevzi cdilmiı:iilr· 

Kahve sn:"..ışı gene 125 gramlık 
pa.ketler halinde olacaktır. 
Halkın şikfl.yetinc meydan ve

rilmemesi için icabcden tedbir
ler alınmıştır. 
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thtiyar ömere sokuldu.. Şim.. 
di claha yavaş, adeta fmıldzyarnk 
konuşuyorlardı.. Hakkının bu 
çeşit konuşmadan sinirleneceğini 
biliyorlardı .. lhtiyar, Alinin dü· 
efumıeden karar verdiğini bilir 
di. Bu hususta ikaz etmek iste
di: 

Pebol tevziatına 
ba landı 

Dünden itibaren petrol tevzia
tına başlnnmıştir. Tevziat iaşe 
mils'te§arlığına ~!lğlı petrol ofisi 
tarafından yapılmaJt'L..adır. Her 
~kkala, ihtiyacı nisbetinde pet
rol verileoeh.i:ir. 

Yerli mallar 
pazarlarında 

Pamuklu ve yünlü satış- . 
Iarı durduruldu 

Sümerllank yerli mallar pazar 
lıınnda bilChnum pamuklu ve yün 
lu satışları durdurulmuştur. 
Bu maddelere ihtiyacı olanlar 
fiyat murakabe bürosuna müra
caat ederek ihtiyaçlarmı teSbit 
ettirtcocklerdir. 

Pamuklu ve yünlü tevziatı bu 
csa üzerine yapılacaktır. 

Bır tacir yalan 
yere şahadetten 

tevkif edildi 
Balatta Sami adında bir fabri

katör, l 6 ıbin liralık yapağıyı 19 
bin küsür liraya satan lhsan, Ze
ki Sarrbekir Jcarde§lerle, Yorgi 
Ka.basaknl'ın muhakemelerine 
dün de asliye ikinci ceza mahkc· 
mE-.sinde devam edilmicı, lbrahim 
admda bir tacir ı;;alıit olarak din· 
lenmiştir. 
İbrahim, evvelki ifadesinden 

hiç bahsetm.ecliği halde, dünkü 
ifadesinde mevzuubahis yapağı
lann kendisine &tılmış olduğunu 
iddia etmiştir. Bunun üzerine 
mahkeme, baklanda yalancı şa
hade•icn :evkif kararı vem .iştir. 

İbrahim hakkında yalan yere 
§8.hadetten takibat yapılmakta
dır. 

Sürpagop planı 
hazırlanıyor 

Arsa satışına yakında 
ba§lanacak 

Stirpagop sahasında yapılacak 
inşaatın planını hazırlamak Um
re mimar Prostun başkanlığında 
mGtehassıs bir heyet meşgul ol· 
maktadır. 

Heyet burada yapıl k iı\<Ja· 
at için bir ;program hazrrlamrş -
tır. Her bina altı kattan fazla 
olmıyacak ve bir imar planı mu· 
cibinoe inşa edilecektir. 

Arsalar yakında belediye ta • 
rafından satışa çrkanlacaktır. 

Çalanakçılarda bir ima
lathane yandı 

Çalmuıkçılarda Valde hnnınm 
içinde Mahmut adında birisinin 
ütfi silindiri imalathanesi işçile
rinden Hüseyin elinde 40 kiloluk 
lbir benzin ampulü taşırken, düş
müş, patlıyarak parlamrş.tır. 

Yangın imalathane kısmen yan 
dıktan sonra itfaiye tarafından 
söndürlilmü~Ur. 

- Oğlum, lbir adam hakkında 
bu kadnr çabuk karar verme.· 
Senin, benim bildikleriıni.z hep 
kulakta.İl dolma şeylerdir. Kim. 
bilir bilmediğimiz daha neler var 
dır. Bu işin içinde birçok haki· 
katlar giı.li olabilir· Bizler bu 
sırların ya.'bancısıyız. Cinayet 
üstünkörü n.ydınlanmI5 gıl>i du· 
ruyor. Bütün kabahat ibir zaval
lının omuzlarma yükleniyor .. 
Sonra da flakete önayak olanlar, 
belki de hakikatte cinayeti ha.. 
zırltUill§ veya i§lemiş bulunanlar 
serbest ve kayıtsız dolaşıyorlar· 
işte, kanunun ayıramadığı doğ· 
ruları biz de göremez, masum· 
!ara katil, katillere de masum 
damgasını vururuz.. Sonra da 
senin gibi, gençlik dolayısiyle u· 
luorta atıp tutanlar !bulunur· Be
reket versin ki hakimler karar
larınızdan habersizdirler. Yoksa 
nice olurdu zavallıların halleri. 

YAZAH: tEMAHAHISKAL 

Ömer biltün lbu izahattan kav. 
rayabildiğini ibirkaç kelime için· 
de tekrarladı: 

- Babalık, sen fikrince Hak· 
la !beyi masum mu tanıyorsun? 

lhtiyar biraz daha açık söy
ledi: 

- Şuna dikkat et Omer. Sen 
de hlkimler karşısında sorguya 
~kildin· Sen de bir cinayetin he. 
sa.hını verdin.. Hakiki mücrim 
olduğun yerlerde durmadan, din· 
lenmeden söyledin. Yalanlar uy
durarak müddeimnumiyi şaşrrt-

mak, bin dereden su getirerek 
hô.kimi yanıltmak yollarını tut.. 
tun_ Öyle değil mi? 

Ömer itiraf etti: 
- Öyle me7.atlık .. 
Ihtiya.r iddiasına devam ede -

rek anlattı: 
- Fakat; sana iftira e'ffJkleri 

yerde ne söyliyeceğini şaşırdın .. 
Yalanların tükenmiş, bahane de
relerin kurumuştur. Sana isnat 
edilen hareketlerin gene senden 
cıkabileceğine ~aşmış ve mu
hakkak ki kendini feda ederek 
kelime bulnmamışmdır. Bu tak. 
dircle sustun diye mücriim mü 
sayılacaksın? .. 

Bu izah ömeri tatmin U-..mişc 
'benzıyord u: 

- Öyle ~Y olur mu moruk? .. 
İhtiyar Omerin fena düşün· 

cclerini doğru yola sovketmiş 
olmanın sevinciyle söyledi: 

- l.şte Hakkı beyin vaziyetini 
düşün ibir kere .. Susuyor, çünkü 
kendini müdafaa edecek hakika· 
ti bilmiyor. Veya yarım yama
lak biliyor, bildikk!rine kendi de 
inanmıyor. Boşuna söz söylemek 
tenczziltündc bulunmuyor. Buna 
tamamiyle iftiradır, diyemeyiz.. 
Tahmin ve tesadüflerin kur'banı 
oluyor belki.· Hangi taraftan 
müdafan ctsın k""ndini . Ortada 

işlenmiş bir ~ var .. Fakat on· 
ca da baş tarafı majhul.. Söyle· 
se; sonda bir çıkmara saparak 
ll:>oçalamaktan korkuyor. Susmak 
en doğru ibir hareket.. Mahke
meye karşı maddeten mcsul olu· 
yor. Fakat ben eminim ki o vic
danen rahattır ... 

Omer merak ct'"..i: 
- Böyle susarsa bütün şüphe

lerden kurtulacak mı dersin .. 
Buna kanaatin var mı? •• 

- Bilemem ki.. Aklımın eren 
tara.f ı, Hakkının masum oluşun· 
dadır. 

İhtiyar sözünü kesti.. Ömer 
mırıldandı: 

- Yazık olur Hakkı beye doğ· 
rusu.. O buralarda sürünecek, 
bizim aramızda yct..ıp kalkacak 
adam değil .. Kibar, efendi vesse
lfun .. 

lh"-..iyar, ömere gider ayak lbir 
nasihat daha verdi: 

- Mukadderat bu evlat.. ln· 
san ne oldum dememeli, ne ola
cağını demeli .. O da bu vaziyet· 
lere @şeceğini bilseydi kabaha. 
ti her ne ise daha başla~ıçta 
bumunu sokar mıydı hiç .• Kaz.a 
geliııken: 

- Geliyorum! .. 
Diye haber vcnnez Vermiş 

olsa tedbirini almakta kimsecik· 

• 
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Girip d!lfllldOkçe: 

Yıkılan evler önünde 
"Kapdçi,, taratlarJDda bir ev ı;öktU Alt.ınd ;) urd kanı döldllme-

diğiııe §ilkrcttik.. Fakat gö~ salt günU saat yirmiyi yinn1 ~ ede ol 
duğU halde peJ'!jC'.lllbcı sabahı orndll hAlll. tnımny f emiyor:. B1Ddiğimu: 
arab:ılar, Toplıancyo flP.linco. yine· 

- Burada i.Decclwfnlz! 
l.'cdllcr. lndik. ÖnfimUzdckl nrabalardan d , b1zım gibi lnenkr "V&l'dı. 

Tophane • Karaköy c.ac.desı. tıklr.n tıklım doldu. 
Bu mcakta omuzomuza yür(lyt!§fln. ne sıkıcı bir §CY olduğunu o.nlaL 

mağa IUzum yok. llomurdana nomurdan:ı yola koyuldul>. 
ll!raz eonn, bUtUn lbu belalara. oobep olan toprak. tuğla., kircc ooddl 

görllndO. Potrel, d!rek ba.rısakla"ı drş3rrya uğram yıkmtmın önündeyiz. 
Yol üst.il hemen !'emen temlzlaımlf gibi. Fakat blrlblr1nl çiğrıoycrek 

devrilen katlar, hAH\ ~ yatı)or. Neye saklıyayıın, bu, kazanın oldu 
ğunu duyduğum 2 marı, lbirkaO at içinde her §Cyin dllzclcceı::tzıı, tram. 
vayıann 1~llyeccğln1 1n'3nuştum. !ıstru:Jbul gibi bir mcrlrezde d ba!'kn tür· 
lüsU alda sığmazdı. 

Anın, ı,te bu akla eığmıyıın ~y, §imdi bl.zi t.ırlctcn. yoran ve Qzen bir 
vakıa.dır. Çllnkü orada o.ncnk clt.t nmel.e ça}I§IYOr. Koskoca bJr kaza ~ 
altı amelı:._ Bu da bir hayli garip. Ben, bundıı pa.stf konınm t kn tmm 
bir tecrtloomni bJlo ~kıiyordum. 

.. Kaza,, kend.lslm:ı ,::clinoo: 1:$en, bir çok kereler şu kaza dedlğiml.z 

ueylcr hakkmda'\d ı\ll,§t'neclcrlmt Bt:iylemlşimdlr. Bunlarm Çatlı aı;rcttln 

Hocanm ağaçtan dU~~"Ülle benzf'l'. lrunn bindiği dalı kc~rs , dU§UlğQnU 
kazanm mrtma ytıklcycmez. 

Yıkılan npartmıan veya " için de ölQU lbudur. latanbulda zelzele ol.. 
madı. KMll'gB e:nncul. U~ın:dan rıiklon geçmedi. Tam tcrslııe en ha· 
rrk"t!lz, en durgun ı:tınlcrdc ya,ıtıyOrUZ. Şu hııldo bu ç6ktlııtın bllt1ln ee'be.. 
bl dı~ta değil, içtedir. Eğer bd'!6tyeyc. vtµ:1! ıı1n.l hakkiyle yapmaya 1m· 
kfuı verseydik 1'11 bina, çökmcı:, tnı.fı sanlanık yıkılır, ve şlmdi ~ 
nede yatanlar, acılar ftlnde krvranmazlardı. 

!Biz yapılacak vaz'fcyl baztlPnnm cı.nnetttğt ,. söylediği gibi yıkılma 
lhtlmall gö teren tırnıuan zaman zaman umumi muayen den geçirme ım· 
rctind anlamıyoruz, tıuna r ğ'men dahi bir bin nm yıkt'lm mümkün.
Bizce asu vazlfc bu Wı.discyi hruı:ırlayan tı.mlll ortadan kaldırmaktadır: 

Altmdaltl birahnncy\ gcnltlctmeh ~n tndilt.t ynp:ın kım Y Usttınd.e ~ 

usta hakkı oJmıyan v eline geçlrdJğl bir dc~terc vı.-vn ke rle vo belki 
tzın::•z, şahadetnomes:z ~ çıkan btıuı ..• 

D 1 diye yapıcı, ctllger gibl eımafı lmJbat."\ almak ~e hnlkm ibUytıçiıı.. 
rmı kolaylaobnnıık içtn oemiyetkırinl harekete getirmeli. 

Umanz, ki bu :n:ııtlbct derıı olur ve ba§lro ku:alıır uğramamızdrul 

blzl konır. ll KKI s'OllA. <mZGtN 

1 GONDEl\.I GONE 

istenmıven o şu ar 
1 stanbulun hayatına bir ni-

zam. inşa.atına bir güzellik 
ve ahenk venim ine çall§Jrken 
elimden gelse komşular a.rasm· 
da tasfiye yapmak imkanını a· 
raştıracağım. Hani şu, Beyazrt 
civarım ''Ünh•ersite mahallesi'' 
yapmak düşüncesi var ya ... O
na !benzer bir fikirle tstanbulu 
mahalle mahalle ayırarak her 
birine bir cins insan oturta.ca· 
ğım. Mesel~ kitap meraklm, 
sükfınet düşkünlerini bir ma
halleye... Spor müpteli.larını 
bir başka mahalleye ... Sarsmtt
lı makinelerle kıvrım kJv:rmı 
nakIŞlar işliyen, dikiş dikenleri 
bir ıbaskasma... İçki kullanan· 
lan, karı koca kavgaları pek 
sık olanları bir başka mahalle
ye .•. Hele musiki .rnerakhlannı 
tamamen b.=tşka bir m:ı'halleyc; 
hatta fiChirden uzak. :Mecldıyc
köyil gibi oldukça mücerret bir 
mıntnkaya toplıracağım. 

Bu musiki mer:Lk!ısı komsu
lann bitip tUkenmiyen temrin· 

ler kusur etmez ve bir sürll an
laşa:mamailıklar ve uygunsuz· 
luklar olmaz. Ortnlık süt liman 
kesilir. Halbuki alem ve mukad. 
derat öyle midir ya!.. Felek in· 
sanı ibir gafil avlamıyn görsUn 
hele .. 

Om.er bu sözler uzerinc ne
dense coştu. lhtiyarı methede· 
cıek damarları nyıı.!dondt. 

- Yaaa be ınuruk, dedi. lıu. 
gün gene yaman laf ediyorsun 
alimallah.. Bir bak şöyıe .. Hali· 
me bak .. Beni:n gıbi feleğin çen· 
berinden geçerke l donunu çat· 
mış ne idiğü '00 ;r.siz\ yarı adam 
ettin be .. Bu da az iş değil va!. 
lahi .. Ra.hmelli babam: 

- Sokaklardakı itler adam 
olursa. sen de olursun.. 

Der, dururdu. Nur içinde yat· 
sın, gelsin de Omeri görsiln. Glliı 
görmüş beylerle ne çeşit kclU:m 
ediyor, nda.m olur muyum bir 
baksın .. Hey S!idi günler hey .. 

Ömer durdu .. !çini çekti ve 
devam etti: 

- Bugünkü insan halimi mo
ruğun görmcdiiinc hayıflanıyo
rum şimdi. 

Bu sırada Hakkı ayağa kalk. 
tı .. Odanın içinde bir aşağı. bir 
yukarı dolaşmıya. başladı. Yü· 
rcğinin bir çenbcr içinde sıkıldı· 
ğı, her an boşanmak istiycn bir 
fır'" •• manm kalbinde hızladığı yU· 
zünden ibelli oluyordu· 

• * • 
Gün le beraber uyandılnr .. 
Ömer yatağından kalkmak is. 

temi yordu .. 
İhtiyar güniinUn dolduğundan 

sabaha kadar uvumamış, sağa, 
sola dönerek oflamış. ahlamıs, 
kıvranmıştt. Gözünü kırpmamış· 
tı ki uyandığı saat bt-lli olgun .. 

(Dr.t.ıamı 1vrr) 

J dne doğrusu caıı dapnnuyor. 
l{eman çalıyorsa gıyt!Iy, tnn
bur çall}orsıı dınıdım. ıı)rnofon 
çalıyorsa bart bart ve klnrnd 
çalryorsa düt düt ... Allahm gu 
uu ve gecosj, vakitli va'!ti~sız ı 
§itilen lbu çılgınca feryatlara, 
ancak 8}'DI hevesle yamp tutu
şan insanların ibulunduğu b r 
mahallede tahammW cdileb 1 • 
oeğini sa.nı}orwn. 

Be~~ btiy ~ b ~ • n • u~ v r 
dı. 'Yoni ve ı mus i ü.letler 
nin en lcüçukl rmd n tutunuz 
da en koo.amanlarma vannc · 
ya kadar nefesle, yayla, tok 
malda ve ayakla calar; üste'ı 
o zamanlar sıtma görmemiş d 
recede tok ve aiır sesiyle dan -
lnr gibi ihaykırarnk, birimizd 
hal bırakmazdı. Ge<;enlerde bu 
komşumun meşhur bir musiki· 
şinas olduğunu ve pek tanmmı, 
bir icra heyetinde esaslı bır 
mevki alarak yüzlerce dinleyı 
ciyi kendisine hayran ettiğini 
öğrendim. 

Bana ondan lbahscden zat: 
- Aman efendim, diyordu. 

Nasıl da yet.işmiş! Ne mükem· 
mel bir ses ve ne harikulade 
bir çalıs ma.1hareti !.. Nasıl da 
y ~iş! •• 

Fnzln tnfsilat vermeden: 
- Ah, dedim. Nasıl yetişti· 

ğini bir de lbana sorsanız ... Bir 
de, aynı mahallede, lberabercc 
O'turduğumuz diier komşuları
mızdruı, ömürleri vefa edip de 
sair kalanlara sorsanız. .• 

.. * ... 
Musıki meraklı ı komşulur, 

gt>rçekten :bir belficlır. Onlan 
bir mahalleye toplayıp, §ehrın 
uzakça bir mıntaluısında oir 
köye yerleştirmekten b ka ça· 
re ) oktur. Orada. istedikleri gi· 
bi bağırıp «<Ri:'lrnbilirler; çalıp 
oymyabilirler; ta .ki mükem 
meliyeti elde edinceye kadar .... 
O :zaman uslu uslu v aneak, 
pek büyük nazlnr ve niyazları 
c;aldırnbileceğinıiz sazlarını ko · 
tuklanna ala.ralc, tekrar aramı 
?.a donmelcrindc> Mr mahzur 
yoktur. 

HlKMET MO'Nlr. 

Yırm vı evvelkı Val1 1ıl 
8 - 8 - 1121 

Tedrisatı iptidaiye ka
nununun tadili 

İstanbul mnarif mUdUrir"U tn· 
rnfmdan önUmüzdekt c:a~ba 
gUnll için bütün mekfı.tlbl iptidai) 
muallimlerl Kıztaşr mektcb!ne dn 
vet edilmJ~lordlr. Bu içtimada t d
ris:ıtı iptidaiye kanununun ah\ ti 
hfl.zıraya muvnfrk o?aralt tad1li 
mU1.akemt cereyan edecektir. 



Mücadele 
devam 
ed yor 

Alman tayyareleri 
Moskova 
üzerinden 

Kaçırıldı 
MoskOl'a, 7 (A.A.) - B.B.C.: 
Sovyet ordulan umumi knrar -

giUımdnn: 
6 t'b'UStostn Sovyct kıta.atı, Olo

etz, Smolensk, Bynlaçekof mm -
akalarmdn ve Eston~ o. ccphcsln. -

d<' çarpı mnyn uevam etm.işlerdtt. 
Dığer mmtakalnrda mUhim lblr 
d ği .iJtltk yoktur. 

Sovyet tayynı·clcri, <l manın 
piyade, topçu ve Jı :wıı. ku\ \'etlerine 
darbeler indumekteıı f · olına
mışt.Ir. DUşmnn, salı günti l4 trı.y
yarc kaybetmi ir. Ruslorm zayi-
ıtı 7 h ;n a n ibarettir. 

l\losl..ouı., 7 (A. • ) - Ofi · Sov
et t bliı'.;ri: 
Alman ha.va. kuvvetlen 6 - 7 a

b'UStos gecesi yeniden Moskova. ü
zerine tıı.a.mız t~bbUsUndc bu -
lunmuşla.rdır. Biriblıini takı oden 
dalgalar hnlindc gelen d~n 
tayyareleri §Chrin ço!: uza.knlrmda. 
gece ıı.vcı tayyarclerimizin ve dafi 
batnrynlnnnrruı ateşler.ile daj;"l -
ttlmış ve ka.çırılınrştır. 

Münferit bir kıı.ç tayyaTc ç:hlr 
üzerine gelebilmi , yangın ve ytllt
sck infllD.klı tahrip bmnbalıın at
mL'jUr. Evlerde yı:ı.ng:n çıkmışsa 
da hemen .söndilrUJmUştür. Ôllller 
ve ynnı.lılar vardır. Altı d{Şnan 
tayyaresi dUşilr(llıntlştfir. Avcı Uty 
ynrelerlınizdcn biri tn.hrip c~ 
se de pilotu pa.raşiltıo ntfaynrek 
salimen yere inmiştir. 

Moskova, 1 (A.A.) !Blrço" Sov. 
yet tebllğlndo Ruslar tıırafm znp 
tedJldi.ğl. blldJrilcn iki Fin adamnm 
Hangö Sovyet lliısn yn.kuılarmda btı· 
lıman adalar old!l~ şimdi 1!şa edil. 
melttedlr. 

Bu adalan Baltık Sovyct !1 oısu 
iş1;aı etm!JUr. :MezkQr ndalar Sov • 
yet harp gcm!Jerinln harekat.mı Jr.on 
trol etmek için blrer tarassut m v. 
kll olnrnk kullanılıyordu. 

Alman 
tebliöi 

Bedin, 7 (A..A.) - Alman or
duları b:ı.şkumandanlij,~ tebliği: 

Fevka!Ade tebliğlerde billllr11mjş 
olduğu üzere mareşal Fon Buch 
orduları gnıpu, mareşal Kesscr -
ling'ln hnvıı. filosu ile .iş birllği 
yaparak Smolcnsk btlyWc meydan 
muharebcslnf kazanmmtrr. 

Alınan zayiatı mUtedildir. Düş • 
manın uğradığı zayiat ise fcWa. -
lide yilk!ıcktir. Tekriben 310 bin 
esir, 3203 tank, 3120 top ve snyı
SIZ Sovyet hnrp nuılzemcsi Alman 
kuvvetlerinin Cline geçmiftir. So\f 
Yet kuvvctıcm, 1098 ta.Y.YM kay
betmi,.<tleıxll:r. 

!Almııen ta.zyilü ile Japon 
~aletolan 

Amer ~"' sualiAe c ., 
rdi 

VJch.), 7 ( .A..) - Oti: 

Eden diyor ki 
( Baa tarafı 1 incfdeJ 

Sovyct Rusya ile uzlaştığı za· 
ınan Bitler tamamiyle cephe de. 
ğiştirmişti. Şimdi ise Alman 
milletinden yeni değişiklikte ken 
disini takip etmesini istemekte
dir. Resmi tebliğlerin kullandığı 
ifadede görllldliğü ve hissedildi· 
ği gibi bu hareketin Alınan mil· 
letinin harp gayeleri hakkmdaki 
imanım sarsması ve zaafa uğ. 
ratmasr gayri kabili içtinaptır. 
Birkaç gün evvel söylediğim ve 
iharpten sonrnki sureti hnller a
rasında. Almanyaya tatbik edile
cek askeri ve iktrsadi muamele
leri tarife gayret ettiğim nutuk 
ha.klanda telmihler yapıldı. 

Askeri bakımdan, Almanya • 
nın, tekrnr ye altıncı defa Av -
rupayı harbe sürüklememesi i · 
~in bütün tedbirler alımnalıdır. 
(Alkışlar). 

Almanyada, Hitler ve onu tu
tan kuvveti yaratan zihniyetten 
iba§ka bir zihniyetin doğması 
milmkün olabilir. Fnknt biz böy. 
Je blr zihniyetin doğmasına in
tizarcn kendimizi hiç bir tehli
keye maruz bırakamayız. (Al· 
J.m;uı.r) . Bu husustn kararsızlık 
gö.stereıneyız. 

tktısadi bakn:Ddan vaziyet 
başkadır. En fena ihtimalleri gö. 
zömlnde bulundurarak diye'bili -
riz l.i, harpten sonra Alman ·a • 
nın il1:.ısaden harap olması bi • 
zim ve Avrupanm aleyhinde • 
dir. 

M. Attlee'nin dediği gibi iki 
cephede hnrp olduğunu söyle -
mek doğrudur. Havada da harp 
olduğu için bu iddia doğrlı ise 
de diyebilirim ki, hakikatte harp 
iki cepheden de fazla cephelerde 
cere "tmektdir- Çünkü Ak
dniz, hnlen 5iddetli deniz ve ha.· 
\a muh'll' bf'lcrinin ocreynn et... 
üği il<'üncii bir cephedir. Filha
kilıa Alınan plfuıları harbin iki 
cephede cereyan edeceği ta'hmin 
edilerek hazırlanmıştır. M. Att· 
!ce'nin demek istediği de buydu. 

M. Eden orta şark vaziy.: ti 
hakkında demiştir ki: 

İn,gilterenin bu harpte arnzı 
emelleri beslemediğıni bir <:<>k 
de.fa söyledik. 

Biz hiç bir yerde herhangi bir 
arazi istemiyoruz. Har~ buduL 
larmıIZI genişletmek için girme
dik· Biz, nazi tehdidi Avrupanm 
ha.yatım ve kendi .canımızı ve 
ibüıriyetimizi tehlikeye koyduğu 
için harbe girdik. Bu tehdit bu· 
gün butün dünya milletlerine tev 
cih edilmiş bulunuyor. Biz. tcca. 

Vişide darbei 
hükOmet 
(Ba:J tarafı 1 incfi}~J 

ktlmetine 10 ağustosa kadar mUh· 
let verdiği fa.kat mareşal Petenln 
amiral Da.rlanla muta.bık kn.larak 
bu talepleri reddetmek kararında 
ısrar ettiği söylenmektedir. Diğer 
taraftan amiral Darlanm 'Dnkn.rı 
muhafaza edebilmek içtn Cezayir 
limanla.n ile Kıızablankayı Alman
lara terke hazır olduğu da ilAve 
ediliyor. 

Almanlarm müttefiklerle Fr.uı -
sa nrnsmdaki yeni bir ihWiü sa
hD.Sı daha. meydnnn. getirmeğl ve 
lnthanı. tarnftn.r olan partiji 
darbei hükümet tehdidile boyun 
Chrd:irmek 1çin Fransız dcnlz üsleri 
meselesini öne silrmekte olduk -
lan gözden kaçmıunakta.dır. 

DARLAN PARlSTE 
Parls, 7 (A.A.) - Ofi: 
Bnşvekil muavini runirnl Darlan, 

V.iş!dcn Parise' gelınişt.ıi.r. Mumn.
lleyh, başlıca mesai arkn.daşlan ve 
Parlste bulunan nazırlar ve mil&
teşarlarla g8rüşmüştUr. 

l\lo ko~n. 7 (A.A.) - Tnc a
jansmrn Bcrnl.n iyi haber alan 
:nıahfillerinden öğrenildiğine göre 
Almnnya, son yaptığı taleplere 
Vişi bUkUınetinin nihayet 10 nğus 
tosa kadar cevap vermesini iste -
ınfştir. Frnnsn.dakl va.ziyeU Jyi bi
len şahsiyetler Vişl hilkfımetinin 
Alman talepleri kar§Ismda. bir de
fa dahn boyun eğeceğini ta.hm.in 
etmektedirler. Söylendiğine göre 
Almn.nlnr Daknrdnn Vtı7.geçtlkleri. 
takdirde nm.iral Darlan Cezayir ve 
Ko.zablnnka üslerinin Almnnlara 
verilmeslno muvafakat edecektir. 
Fakat Almıı.nlarm a.Uantlk mey • 
dan muharebesi bnJmnmdan ehem 
mlyeti hı:ıiz olan DııXa.rdan sarfı -
nazar etmiyocckl.eri nn!aşılınak -
tadır. 

Londnı., 7 (A.A.) - HUr Fran
sız mahfilleri, son on gUn içinde 
Berliııin, Vi'l hUkümctini Pariste
ki fnelst parti vnsıtnslle devirmek 
tehdidinde bulunduğuna. işaret et
mektedirler. 
Almanların tekrar müzakcre;)le 

b.ışlnmak Uzere Parise hareketin
den ovvel, nmirnl Darlan, bilAhıre 
gcnernl Veygnnd'm muhtemel mu
ka.vemcUne mn.ruz kalmamn.sı ve 
imkfuı dahlUnde bulunan en mü
snit §artların temini için kendi -
slne tam snlfilı.iyet l'crilmesi bu -
susunda. mnreşal Peten'l ilma et· 
tiği söylenmektedir. Yine bu ma.
hnfil amiral Darlana. nisbctle ge -
nerel Veygnnd'm Almanların uz -
la.şmayn da.ha az mütemayil bulun
duğunu kaydeylemektedlrlcr. 

vüze mukavemet maksadile har- Japonya ve sı·yam be girdik. Yoksa toprak ve ı?n· 
nimet almak için değil. 

Sözü Bulgaristana intikal etti. <BU$ tarafı 1 ırıcideJ 
Ten M. Eden demiştir ki: Bu kamyonlar ihraı: odllcn ~nl 

l{cndisinden başka tabirlerle kıtaları alıp götllrmuoıerdir. Çıkan 
t>alısedeceği.m diğer bir orta şark lan kıla.at ve rualzemo Saysondan 
memleketi vardır. o da Bulga- nzamt uurntıc nakledilmektedir. Say 
ristnnd.Jr. Bulgaristan,, İtalya ve gonda ancak bir kaı; mU!reze Japon 
Almanyanın Yunanistnnn ve askerl bulunmaktadır. 
Yugoolavyaya haksız hücumu - Mulınbere kıtnlan i§gal edilen yer 
nun arzettiği fırsattan istifade ıerı ve askeri dıılrclert birbirine rap 
ederek geniş Yunan ve Yugoslav tctnıek ıı:ın telefon telleri çekmekte 
topraklarına. vaziyet etmiştir. dlrler. 
Bunu yapmakla, Bulgaristan Bal Pnom • Pcn yolu tızcrtnde Me. 
kan komşularına. karaşı hasına. kongclakl feribot servisln!n kRmyon 
ne bir vaziyet alrn •. ı ve !bütün lnrm gcçmestno bUyllk bir engel 
Balkan ittihadı mefhumuna kar- te§kil ctUğl bildirilmektedir. 
şı muarız olduğunu isb:ıt etmiş· Bu son·IB yUzUnden nehirden gUn 
tir. Bulgaristan., haksız elde edi. do ancıık SO kamyon getlrllcbllmek 
len bu kazançlardan hesap so- tcdır. 
nunda müstefit olamıyacağma e· J ponlar bir çok mıı.vnaıan ve 
min olabilir· Hesap günü geldi. eandallan mUsadcro etmişlerdir. Bu 
ği zaman Bulgaristanın hareke· suretle 'bllyUk mllttardn malzeme 
tini ne biz. ne de müttefiklerimiz nehir yolu Uc sevkedllmektcdlr. 
unutmryacağız. (Alkışlar). Japon g!lZ<ltelcrlnJn ara.sıra Siya.. 

SoTyet ordusunun mükemmel mıı hUcum etn1eleri Sıı.ygondo. tUrıU 
mukavemetinin artmasını hay • tetsırlere yol A(inıaktııdır. Jnpon kı· 
ranlıkla takip ettiğimiz doğru talnnnın Kamboçdıı harekete geç.. 
olarak söylendi. Sovyet ve Po. mclerlnden endişe edllmektedlr. 

·lonya hükUmetleri arasmda bir- Dahanel~r 
kaç gün evvel araiann&ld me· Singnpur, 7 (A.A.) -Röyter.ıı.-
selelerln deııhal halli, iki mem.. jansmdan: Tokyo rndyoouna göre 
lekct arasmdaki m~·'l "Her an ha.rp çıkcbllir,,. 
tarihinde yeni fasıl a.çacakbr. 1- Tokyo rndyosunup spik.erl, son 
tilifın fiileıt tahakkuku iç.!n ka.· gllnlerdc daimi surette ilera sUr
il olduğu k~a.r istical ·· ·ı. mektc o.'duğu i aıasrnı tCiftr e. 

mektcdir- derek d~ ki: 
Sovyet Ru~·ada bulunan Po - .Maloynd4i İngiliz tnkv17c kı -
nya kuvvetleri başkumruıtiaıu tanlı, l.ngfil-0rcnin U7.ak §Ukta 

imdiden Sovyet hUkOmetinin hamnane emeller ~lemek:tc oldu-
muv::ı.fa'k&tiyle Polonya hükmnC"' ğunıı ve Siynmdn. hareket üsleri 
ti tarafından tayin c-dilmiş ve işgal etme tasavvurunda bulun • 
vazifesine başlamrştır. Almn.ıwa- duğunu gösterir. Eger harp, pat
nın bir an evvel hezimete uğra- l:dc verecek olursa. kabahat lugil -
masına kabil oldu~ kadar yar- tcrenindlr. 
dnn etmek için enerji ile ve müş. İngllWcr tıedbtr aldı 
terek hareket ederek ~hşmrya Slnı;arıur, 7 (A.:A.) - 1stil1ba.-
kamr verdiklerini her iki hükQ. rat ncznretinin 5mg.apur bürosu 
met de temin etmiştir. Bununı "htirosu bllcllıiyor: 

SaWııycttar bir menbadaıı öS"rc • 
nJldlgtııe göre, Fra.ıl!l3 hllkQmetl ta· 
18.tmdan amlrnl Lchahy'ye bir muh 
tıl'a tevdJ CdllmiJtir. Bu muhtıra, 
.Amerika sd'lrlnln 1 ağuırtoeta amL 
raı Darlan da hazır olduğu halde 
m&re§al P tenden ıp.tınt talebi için 
vakt mUracnatma cevap teşkil et _ 
moktcdir. 

hakikat olduğuna kaniim. Birmnn.yn. ve cenubt Çh.dc Bir-. 
==============·1 manya Yolunu kesmek veJ'lÜlut 

garp jstikametinde da.ha fazla ilcr. 

Anadolu ajansı 
ınuhabirine göre 

( JJa~ tarafı 1 incide) 
tc, ynlnız Rus ordusunun kuvvetini 
vo hlı: beklenmedik muknvemeUnl 
resmen tey!t etmektedir. 

Alman askeri mahfilleri Ruı:lnrm 
sağlam ve tam bır cephe teşkil et· 
tiklerini kabul etmek lstomlyorıar, 
vo §imdi harbeden ordubrın yenil. 
m!§, lhUyatıarla talcvlye edilmiş ve 
mcvcutıan eksik. ordular olduğunu 
söylemektedirler. 

Tebliğlerde 18 bin tankın zayi ol· 
duğu bildirlldilline nazaran Rusların 
ba&ıka motörıu tümenlere malik ola 
bilecekler! tasavvur edilemez. 

Alman nskert malıfıllerl, Rus ordu 
sunun taarruz kabiliyetinin tamamı 
le kırıldığını vtı Kızıl ordunwı artık 
Alman ordusu için bir tehlike t~ • 
kU cdemlycceğlnl resmen beyan et· 
mektedirler. 

Halbuki t.anrruzun dördUncU sıı1' • 
hası henUz kati surette neUrolcnme 
mljtlr. Smolcnsk mıntnltlUilllda zafer 
elde cdUdlğl hnlde Moskovayıı ka?'1'r 
ve Klyet mıntakasında cenubu ş:ıı

klye doğru yapılo.n yeni tanrruz he. 
nUz bltmenı~tir. Fakat Almanlar bU 

taarruzlsnn da. muvaUnkıyetıe neU 
celenece~ne emin bulunuyorlar. 

Len!n!!rad eep?ıcslnde muharebe 
kararsızdır. Buradaki muharebeler 
Smolcn.sk mub:ırebcslndcklnd;m daha 
btlyUk bir §lddeUo devam etmekte· 
dlr. Hllcum ve mukabil hOcumınr 

b!.rlblrlnl takip etmektedir. 

üniversiteye ikinci 
teberru 
(Bas tarafı 1 incide) 

0) Harp akademlal, Gllzc.1 Sanat. 
lar oubesl, trp :fakWtcsl, Darllff3!a· 
kııyı blrlnclliklc blUrcnlere; 

D) Tıp, Fen, YUkaek MUhendLI, 
GUzcl SıuıaUıı.r, akademlaınde çalı§.. 

kanıık gösteren ve ırkan Türk olan· 
lara yardım, 

E) IWy ilk okul öğretmenlerine, 
F) ÇnlJ§kanlıkla ve iyi ııhlO.kla 

kız <Sğrctnıcn okulunu biUrenlero el· 
haz masrafı, 

G) Dlvrtk ilk ve orta okurunda 
okuyan muhtaç talebeye tevzi cdL 
leccktır. 

Tevzi i§lnl tcsıı eLmek üzere 
bir heyet teşckkW edecektir. Bu he
yet de UnJvcrslte roktörU, Unlvtıralte 
proresörıerlnden üç senede bir defa 
seçilecek iki profesör, Yüksek MU.. 
bcndls, GUzel Snnııtlıır Altnd misi 
ve İstanbul Maarif mUdUrlerl bulu· 
nacıı.ktlr. 

Her yu gelirden mıı.aarifler çık.. 

tıktan sonra para §U tckflde tcvzt 
edllec ktlr: 

ı - Akrabalarına yUzde yirmi 
beş müteso.vlyen, 

2 - Eser telll edenlere yllzdo beş. 
S - Keıılf ynpaıılııro yüzde beş, 
4 - Okulu blrinclllklc b!Urenlcro 

yUzde on, 
5 - :Muhtaç talebeye yüzde on. 
6 - Köy mcltlcbl muallimlerine 

yüzde ylrml, 
7 - Kız öCretmcn okulu talebclc 

r..no cihaz ma&'\rlfi yüzde 15, 
8 - Dlvrlk olcuUarma yardrm yUz 

de 15, 
NlsbeUndo olacaktır. Bu değerli 

vntand~ Unlvenıite namma teııck· 

kUr edllmlştlr. • 

T ariht mülakat 
( Ba8 tarafl 1 ıncidc> 

Ne\')'ork. 7 (A.A.) - Nevyork 
Be:r8ld Tıiblln'Un Vaşington mu -
iha!irl yaz;yor: 

Konove 
imparatora 

izahat 
verdi 

Toltyo, 1 (AA.) - Domel ajJ.DSI. 
nm bildirdiğine göre, Japon ba§vo
kill prens Koı:ıoye, umumi vıızlyet 

haltkmda lmpnratora fznbat vermiş 
tir. Başvekil lmparatonın bir çok 
sualine cevaplar verml§Ur. 

Amerikada 
G EV 

Bahriye İnşaat 
tezgahlarında 

16 bin kişi 
işi bıraktı 

Jcrsey - City. 7 (A.A.), -
Bahti inşa.at tczgii.hlarmda ve 
doklarda çalışan ameleden 16bin 
kişi, sendiknlannın verdiğı bir 
karar üzerine, dün gece yansın· 
dan itibaren grev ilan etmişler
dir. 

Bu amele 493 milyon dolar 
kıymetinde harp ve ticaret ge
misi sipari.§ini üzerine almış bu· 
lunan Shipbwlding Drydok Com
pnny müessesesinde çalışmak
tadır. 

Fr nsada 
bir balıkçı 
Alman askerlerile 
yaptlğJ münakaşa 

yüzünden 
Kursuna 

.> 

dizildi 
Lnndra, 7 (A.A.) - Afi: 

Alman ııskcrlrrtnc tcc:ıvUz etmek 
töhmetllo bir Fra.'lSız b:ılıkçısı Al • 
manlar tnr:ıfmdan kurşuna d!Zilmlş • 
tir. Mer.nrmın üzerine konulan ço. 
knlttc: "Huzur l<;lndo yatınız Dö, 
Goı intikamınızı aıııcnktır., cümlesi 
yazılmıştı. 

Bu hAdlseyi Londraya blldlrcıı BU. 
yUk .Bıitanyn • J."rıınsa mOştcrek ce
miyetleri umumt lt!tıbi vnka hakkın
da ııu ma10matı vcrmlşUr : 

Fransız balıkçısı Alınan makamlnn 
tarnfmdan mahallen tııtblk edilen t§ık 
sondllrme ve yatma emrlrln tatblkl 

saatinde zuhul ederek blr kadeh bira 
ıı:mek maltc:ı.dile btr kahveye girml§ 
tır. Kendine evine avdet etmesini nı .. 
tar eden Alman nöbe~tııile aralannda 
mUcııdelc olmU§tur. Alm!l.ruar tara • 
tından tevkif ve mnhldlm edilmiş ve 
kurşuna dlzllmlştlr. 

Ertesi ır,,am h~ik balıkçının cese
dini mezarlığa. nakletmiş ve Uıkribcn 
beş bin Bretonun huzurtyle yapılan 

<llnt merasimden ı:onra dct'nedllmlş.. 

tir. 

Harp sona Alemin 
de Rusyaya verile 

cek mevki Birleşik Aınc.rl.kaıım çok yüksek 
mevkide bulunan dört sul>ayı Ruz-

1 
veltc mülakl o!m{ı.şlıı.rdır. Bazı de- ~ { llaı tarafı 1 incidı•) 
lillcre g<Sr e bunlar Çörçil ve lngt- 1 Bununla beraber bu b:ı.hlstc dik· 
liz he!"Ctl ıı.zam ile g"örllşmek ~c- kate almacak diğer bir not.o. \ar. 
re gflmi.Slc.Nir. • dır. Bu da se' k 'o idare tc.blrl 

~lhaitika ~cra.l ~. amiral haklcmda mliblın olan İngiliz \ 'O 

'S~ ~nı.l .A'lı001d ve bMııiye Alman tcllikl..·Uen değil belki se\k 
.....-.~ıilbay K.ııtik•un Va.~n • \C idare nliihiyctini füli~nttn 
<lım: uia:k.la~tiı.~ anc!llt son de- doğnulnn do 1ruyn kendi bildiği 
rece ~ nlr :ıKitıA.mns se'bep <>.ldldc tatbik edecek olan Ru yn-

• • nm anlayıc;ı olmasıdır. 
'11 ğt:ıfl9 tdJc.riz ettirdiğin O Rusyıı ki lrliçük mem1ek~t1cr 

g6rc ~ g:iİli(i York Mayr Uzerinoı-kl se\k \C ldar" snınhiyc
limanmida bullt,IUUl alliny KonllS, tini nasıl nnladığnu \ ' O nasıl ta.t
Ruzve!Ue buluştuğunu tckzW et - blk cdccel;rinl geçen iki sene içinde 
mcmiw ya111..ız "!z:a.tıat veremem,, Almanya garp ve cenup ccphele
~tir. rinde m~l olduğu sınllarda fiili 
~ete,, Vaş1ııgton.do. halkm on- harckotlorile ~öst'6mıi<:ııtir. 

u tticuzunun Ruzvc.Jt!n Çörçlllc ASn.I us 
~ '.b:Jim.il za.~eLtlğlill iUl 'le 
d:m.ekt&ir. 
v~, '.1 ~ılı) - Röyti:ır 

ajımSı b'ildfr.iyor: 

dildiğinc göre, iki devlet ada
mı lınhhazırdn. beraberdirler. Ha· 
rlclye nezaretinin bu mil!Akattan 
hiç haberi olmadığına. ve buna 
ancak Uç kişinin yani Ruzveıt. 
Çörçll ve Hopkins'1n bildiğine dc-

Bir te~ 

Rus-JaP 
çarpışnıd 

olma! 
Mos1,0\"n, 7 (A.A.~~ 
Tas ajıınsı, son , 

Rusya ve Ja.p:mY 11 

anısmda bir m l"I" 

mı~ olduğuna dair ~~ 
r1:ı asıl ve esası olJ!lll 
ıe tekzip ctmektcdlt• t ti 

Tas njnruıı ne Alll~ 
rmda ne b:ı.fkn bir ~ 
ve Sovyct krtalarl • d> 
mtı.sndemo olmııdJğt1\1 

ıcmekte~ 

Polonya~~ 
heyetı 

Mosko\18 
.... -Moskow, 7 (A.A.) f'O·~ 

DUn Moskovaya bJt Jli'1.I 
rl heycU gelmlşUr. ~ 
mUd3fan. ve hru'p d~Ml~ 
serllklert crkAnt t~-

cdilml§Ur. !" 
l.cındm, 7 (A.J\.) -:ııı 
:Polonya hUkQnleti 17""" · 

sı Rusyndnki PoıonYS ~ 
mandanlıCJna tayin e 
~neral Bohwız d3 &J.!Y_.ti 

lonya askert heyeti tir". 
edilmiştir. ıı.1' 

1930 Polonya • ,AlJ1lll 
ağır surette yııraıııııın,ş ııı 
ral Andres hassıık.n ttı.ııı 
Ur. Çllnl:U l<umıındıı t ~ 
ğu Polonya kuvvcUcr1 
ra.k mlA!ılarmı bII'B~ 
tamlnrdır. 

General Bohusz Not'\l' 
le z..'lfe.rıer elde eden f 
kıtalan lrumandıı.nı id~ 
tareU crkfuıı d:ı. peJc > r&$ 
ı;nyah~ 

KlodiLJ~ 
Romadan sS(J 

Roma, 1 (A.ı\.) - ~ 
ciye nezaroU tktıs:ıt 
ClodulS dUn Romo.d3D ~ 

Romadn Lko.meti e~ 
dula bllh:uısa ~gal şl t"1' 
lckeUerdo Alman · J t 
dl işbirliğine ııtt '1lest' 

otnılşUr~ 

Duf 
Portekiz ve A"' 

yoliyle I 
Uzak şat~ 
bare ete 

----o--' g 
Nevyorl<t~ 
1 O gün kafş'6 

Lizbon, 7 ( A.A·) ....-~ 
tayyare ile Nevyorl<9

1 zere Lızbona gcle.n ~~ 
Coopcr İngiliz sefo.tc rı: 
tir. Sabık istihbarat Jı \ 
tığı bC}'·nnattn AJınatl ) 
vctlerinin İngiltere~ .. 
hücmnlara fn.sıla 'en r{ll' 
run yakındn yeni l> .'li 

arruza. ge<:ilmm.i ilı~~ 
!alet edebileceğini so~Jıl 

Mister Cooper dU,.. ı?,,.i 
ha müessir bir 1!~~ ~· 
zırlamakta olduğıu·~.,-
mediğ!ni, fakat tngilt ~ 
şeye hazır old~nıı 'l"'J 
sahillerin knrış ~~ı il'" 
edilmekte 'bulund ~-
miştir. -"~ 

Mi ter Cooper, W""'~.,t 
vazifesine ~itmeden c_. 
yorkta lbiı· afta, ot1 ,. .... 
kala.cakt ... ~"" 

Amerika.dnki ik~ 
da hariciyo nazrrını dl' 
edecektir. 

s.t1rta talebi, FraDSıZ l.mpamtor. 
luğunun mOdıılauı keyfiyetinin or • 
t va o.tm.ıo oldıığu :ıne3Clelere mille. 

1 u. 

VAKIT'A 
ABONE 

OWNUZ 

lemck için Japonya tarafından ya
pılacak her teşebbtlsU ıık.lın bıra -
kacilk bUtUn t~bl:rlo.r. alıvmll bu· 
hınmaktada'. 

V~lngtonda söylendiğine göre, 
Ruzvelt ile Çörçil arn.smda. ibir gö· 
rUşmenin vuku bulması ihtimali 
artık bir sır olmaktan çıkmış bulu
~. Um.µqıl.yet itibarile za.nne-

lfilet eden .bir QOık ~or var- iil•••••• .. ..,.... 
dır. 
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CIZELER DOKTORU 8-7-1941 
ter ;.. 

raırtc:w 

- Bilfyonmı, biliyorum, ben 
bunların hepsini biliyorum ama, 
şimdi mevzuubahi.I olan benim 
QOCUiumun, oilumun hayatıdır, 

Dedi. 
Glotenbuıılda ihtilAI.. -

Gelifi Jrl1Rl ıuraya buraya a· 
tet eden zabıta memurlan arur 
ra bir birahaneye, bir meyhane
)'e giriyorlar. birkaç bardak içkı 
içiyor, 80lll'8 tekrar dJpnya ~I· 
tarak Aia 8ola atee edi,orlaı 
ve L-a mra da bir yerden bir pa
ket aigara kaldırarak birer tane 
tellendiriyorlar, eonra t.ekrar a· 
tet ederek, stlllım ab1 ledannı 
dinliyorlardı. 

Glot.enburgdald lhtiW yqmur 
gibi mevsim hAdülelerlJdi. Ne ~ 
heple ~kbldan belli otmu. fa
kat muhakkak her .saman aynı 
menimde çıkar ve bofnuteuzlu
iun Mbepleri ~ıkc:a sall olma
dan yatışır gider. 

Beyoilu Hallı Sinemaa 
Bugtın matine 11 de gece 8.30 

da tıç bllyUJı: fllın birden. 
1 - Garp ~ramanı. 2 - Tar

an nnet kralı. 3 - I>rapla. 
Kan emen caaaw.r. 

o 
VEDADURFI 

TM• "'1Nt 
Bu aqam Uüadar BeJSeıollllllda 
Btr Doktorun VUlfMI.. BD7Uk uer 
a perde. (AJTIC& R&mmı Bu.tur ... 

=~-=- :?:- At yarışı rı 
..DYua - 11.45 Faad lııeı,e ;;;r;: ::?..: Bu hafta mevsimin en kalabalık 
kılan. lar • . :=:~ ::::: atlı koşuları yapılıyor 

ıa.• 8M1M!ıtt 1t lrMtruı. n:-~ yaVntlarmmllef beli"dllf pua.r l 8 - Buket (F. SbMaroğİu) sık 1 - Karanfil (A. Atman) sak· 
dMtD. n.11 AJua. g e endMle yapıl&caktir. le& M,5, cokey Bayram le 62 ıu• Svln.: ku· 2Ul5 ~lon or- Gün geçtikçe rağbet ve aWla ar- ., - Pardoa (Fürl. Ath) -- t ' cok<'y FIUps. 
arteri. ltelltn& tan y&n§laım bu halta bllhula let ıu ıı: coL-y Abd-n-L 

2 
- Romanı; (P. Halim) 81kleıt 

------------ saf kan ~' ac ...-... 60,5, cokeJ llon'art. Arap ve ildli luciUa tay- D6rdllnei kop (Beykoz kop· S - Konca (A. A'----) __ .. .._. 
lan Jı:otulan çıcJk eııtereean ola- A) • ..._ -

Cuma 1cumartesi 

Ağustos,19 Ağustos 
Recep: 14 Beoepı 115 

Hızır: DIS Hrzrr: • 

caJı:tır. Koeu lrez•nm•m11 yedi ta: Uç ve daha yukan yqtaki - 58,6, cok<'y Şandor. 
Ytn. yanaı tahminknize göre bllytık il saf kan lncri."- at ve kısrak;~:_ 4 - Hlimahatun (P. RaUm) ak b 11-.rlzl el e·UO& ....,-.. Jet 63,5. <'Okey Da\-ud. 
.ir •-.. e netic enebülr. Dl- ~utur. lkramiyeel 470 lira, Be11incJ ko a: 
~~r taraftan on atm ifth-ak etti• mesafesi 2000 metre. Dört ve deha yukan ........ l.f 
gı B8.t' kan Arap koşwıunda bilhu .r'"'!;'--· 
aa Sava, Bora, Bollkurt, Mllırtll• saf kan arap at ve kısraklara mah 
can aruındaki çeldpıe tabiatlle 1 ı •uatur. 1knun.ıyes 300 lira, meee-
çok zevkli geçecektir. 1'1•aal lar fesi 2600 metre. 

v... -.ı Bu hafta yine Uç ldli, Dd g.ifte. 99 HU 1 - Bora (R. Bayul) sdlle& bir de tıçltl bahis vardır. .____________ 58, cokey MPhmct. t'aldU.W--
09repr .. ......,.. 
Olte 
IJdnclt 
Akpm 

111 9.Y iM 9" 

u ti s 01 u 19 1 os 
11 lt 1 ti H l! 8 41 
19 18 u 00 19 ıe u 00 
%1 ., 1 415 ti Ol 1 '5 
SM 141 111 1llO 
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Murakabe Komiayonu 
et meselesini tetkik etti 

Fiyat murakabe komisyonu. 
dün, mutad toplantdarmdan bi· 
rini daha yapmıştır. Bu toplantı
da komisyon, et ticaretiyle mer 
gul olan bütün ta:ntmnUJ celep, 
toptancı ve perakendecileri ça-
iırarak dinlemiş. Aralarmda 
mevcut suitefeblıUmleri berta
raf etmiştir. 

Dlln verilen lrararlara göre 
canlı karamanın klloeu 27, namİ 
toptan fiyat f8, azami pera.kerr 
de fiyat 5CS kuruftur. 

Dağhcm canlı kilosu 28, aza
mı toptan 53, perakende 60 ku

lklll bahJaler: 1-3-6 lnd ko- % - Bozkurt (N. Kuday) ... 
ıulardadır. l'atUl Evııe.dlrme memlll'lutaa- let 58, cokey Şandor. 

Çifte b&hfsler: 2-3; f-..-6 ind da •lpnlanular. 3 - Karakut (H. llatl•) adde& 
koşular Userindedir. Eyüp Babahaydar mab. amele 68, cokey Yakup, 

Bu haftaki kOfU.lara lşirak ede- İbrahim F.wlifi ile Ned>e Engin. f - MlhrillcaD <S. A.ksoa) lldl· 
cek atlar ve k()f11laMn meaafeleri Edlrnekapı Attarkerlm 80. No. ı Jet 58, eakey Duut. 
aşatıdadır: de amele Htl.leyin Altmtq ile u.. 5 - Yı1dmm (B. lfd) ~ 

Blıtael kofa (SMll ...... ) ı aibe Ayten. 58, cokey Bayram. 
Uç ~e daha )'Ubn Y8ftald af Balat Dibek caddeal No. 45 ele 6 - Slmrl <l Ktlçtlk) ddet 

kan lngWz at ve lamaklara malı- eenaf Yaaef Elikll ile Hurai Adıf- 56,S, cokey AJI. 
eutur. Sabi ftyatlan 400 " 800 na. Şehremini Atik medrese ao. 1 - itik (N. Tember) llıklet 
Ura. 3 yaşmd•kUer 55 kilo, dört ve No. 22 de Sallı Slnanoğlu ile A- 56, cokey Abdullah. 
daha yuan yqtakiler 

60 
Jı:llo ta- mine Tapı. Tornacı Recep Un- 8 - Tuna O. Tekçe) sıklet 56, 

şrrlar. Meeafeü 
1400 

metre. gan ile Nazmiye Denkaya. Ali Sol- cokey İhsan Atçı. 
ı _ Kavıl-rJ (Dr. Seferof) maz ile Vahide Gün. Şeıhremini 9 - Sava <1. Tekçe) stklet 56, 

sıklet 56, eoke, Yula. Mevli.naJı:apı so. No. 118 de eınaf cokey Retat. 
2 _ Mlıl (F. Ath) 8llılet 51,5. Haaan Kadayıfçı ile Zeynep Boğa.. 10 - Se\im VDI. (M. Turgut) 

coke, Aıu..t. tir. Şehremini Mevllnakapı 80• sıklet 56, cokey Zekeriya. 

S 
..,.__ No. 7 de ka:narot Cemal Jnci ile ATÇILIK BROŞVRV 

- - (8 • ......._..) ... Hafi •--• Meml~'- tim Jet 53, eolleJ Don-art. z.e ı.ıuu. Balat Lobuaa ,hamam ._e imeJı:l y~tan 
80. No. 71 de sazende küçük Ali be.haeden: Ankara yanr.;lan ne'..ı-

tıdad kop: Benliay ile Mümine Nia. Samat.ya celerlni, haftanın programım ve
Uo yqmda " hiç -.ı u..a- İnekçi ao. No. 12 de balıkc;ı Kir- ren ve bir c:ok Tesim ve malilllıaUa 

mamıt lef kan arap erkek ve dlti kor Papatya ile Zaruhi ŞUf&noi}u. sU.slU hu ProtilrO olmvucula -
taylara mahau.ltur. M..tfllll ıeoo Fener Mektep 80. No. 20 de teni rmıız: • o ederız. • 
metre, 1kram1,.ı 255 Ura. NHteforoe ile J!Jpinftl MaltlııMı. Fa· 

1 - Kunat (8 • ..,..ı) alet tih Boca Necatlbey ao. No. ı de 
il, eoke, Meelt. K. lhun Du!'Uk ile H.Hmıet Bqı-

1 - 881eyk (8. Bön....), dinç. 
addet 56, cokey ljudor. Feridun Öç ile Fatma Leyll. B-

1 - Mellkettllhava (P, ~ yUp çepıeUırtU No. 127 de Vedat 

~·---

İstanbul yüzme ~ampi· 
yonluk müsaba,alan 
l.tanbul Su Sporlan aJar.JıtmdaD: 
ı - Bölgemiz 19U yılı yilzme pm 

piyonluk mUsabaka\an 9 10 agu.t.oe 

lddet--~ -- Benwt.. Balçık ile Zehra ~- 8ebreminl 

R 
tlolMlt .... : ~-. No. - de--~ 

afif Rrsa Tiwıtro8U :tiri yqmda hiç u.ı )re•nma • le Hlmt1 Topçuollu Ue Hafla ıw 

c!!!!-~=~ RADYQ-ıı =~ı: ~-.=.:: ::r==-=·ı:!
0

A~ 

Btr lheera Komedı.t) )"uatUr. cıamarteld n pasar g1bııer! Koda ,.az 
me bawnnda yapılacaktır. 

2 - Jeaabakalara saat 14 de baf-
1anacaktır. 

Utan - Komedi 4 perde. Hailde Pıt- '.'-0 Li d lOO L• 300 lira, mesafem 1000 metre. 18 Hottuı. KaragUmrl1k dökUmctl-
ktn ııtrllkte. ... ra an ıraya ı - Yans <K. YdalmM) 8*· 1er cad. No. 3' de memur Hayrot-

kadar ıet M eo1rıey llalmaut. tin Başaran ile Muzatter özier-

Acele .. bhk 
a. __ 1 Rlld10 maklDe " paraaıan alı70- 2 - Bamm (F. Adi) uld9' M. can. Y edlkule Kulıçetmede Nihan 
w f nas. Bomlc. hurda, "J&but ~ coke7 AJunet. llO. No. 118 de mıldnı.t Mahmut 

Kat'tal ......,...,...., &unl08fmt tıuece mllbtırıtı. tıortle lç1Adt dahi 3 - AH Şab (0. Ap&J'lk) sik· Alkan ile Cahide Erdoğan. 
Knldtnde Jlaldat aclıleMDde t clald. ol• AOlk adım " ıaı.u&tlı mek. let M, eokey Horvaıt. Samat.Ya Aptiçelebl malı. kua • 
illa IDM&fede Mf metn mmabbal ar· tupla guetemıaSe Sesar 4 - Bomba (S. :Kanomau) duracı Muzaffer Boyarlar ile Arp-
• acele olarak •blıktır. Tallplel'ID nmstne )"U1lllL alet 56, eokey 15udor. luz K;baryan. Fener Çefme IO. N. 
Valat ........- AdnaJı ICvelml" 5 - Sana (Yunus Ca) sdde& 23 de mtlezzfn Hacı Ali Un Ue 
mllracaatıerl. M,S, eokey Reeat. Hikmet Tanr*ulu. 

(B(Jftara/ı cUıüa'i •)'Mla) 
pırun önUnde yatan ve uyuyan 
biriainin Userine baaıp uyandır 
dığunı anladım. Hemen aerl dö. 
nerek merdivenleri darder d&"
den indim, bekledim. Uyanan a· 
dam Pataonun ihtiyar babası 
imie· Patsoyu çaimnıY& başladı. 
Pateoııun geldiğini duyu)'Ordum. 
İhtiyar, eve hırsız ~fini. 
kendisinin U7.erine bastJbnı ve 
aşağıya kaçtığını anlatıyordu· 
Patso ise böyle bir aeY duyma· 
dığmı ııöylüyor, ihtiyan hayale 
kapıldı~ inandırmak istiyor. 
du; fakat ihtiyar biç inanmJYa 
yanaşmadı. Umbayı alıp atalı· 
ya inip, etrafı aramasmı Pfttso· 
ya sertçe emretti. Kendisi her 

· nedenae kalkıp inmek tstemiJor
du. İhtimal ki hırsızın mahiyeti 
ni keef etmia oldufundan mese. 
lenin hallini alAkadara bırahna· 
yı muvafık buluyordu. 

Pat.9o lAmbast elinde sallana. 
sallana aeaiı indi· Ondan giden
miye lüzum görmüyor, ayıııkta 
bekliyordum. Beni görU.nce par. 
maifyle sU~t igareti verdi. Gü· 
lUyordu. Artık mülMcata imkln 
yoktu· Başka müsait bir güne 
veya geceye ümit baJtlıyarak ay· 
nlmak lbmıdı. Yavaşça kapıyı 
açtı. çıktllll· Patlomm bir eeY 
bulamadıiJnı ba.buma anlattıılt-
nı duyuyordum. 

Patsonun evine yaptığnn bu 
ziyaretimin muvatfakıyetaizliii· 
ni att için uğursuz rıördUm. Ta
lihimi Sanoda clenemeii dUftln. 
düm. Onun evine girebilmek ~
relerini aramıya baeladmı· Bu da 
aor bir itti : fakat burada hic; 
olmaza domuz mandırası yOk -
tu. Evime Relirken Sanaya, kL 
pısuım önilnde rutladmı· Baba • 

Piı meyilli olduğundan yerdelı 
ahırın damına geçmek bir bua· 
malda. kabildi. Duvarda böyle a
yak aıfacak bir çukue da vardı. 
Bunlarm hepsi muvaffakıyet ih. 
timalinin yür.desini c;ıoialtmıftı. 

Sanoyu böyle yalnız bulunca 
kısa ve kat't ricalarla a2nnn da· 
romdan pencere vuıtuiyle ola· 
cak ziyaretimi kabul etmesinde 
J&rar ettim. Ko~ileceğimiz 
zaman ar.dl. 

Sano, ertesi gece bekliyeceğini 
vaadetti, fakat hi(} gürilltü etme. 
mekliğimi tenbihi unutmadı; 
çün.kil kiremitlerin kınlrp işin 
duyulması tehliketıi mevcuttu. 
Ertesi gece yansından eonra biz.· 
met;c:ime bile hls9ettirmeden çık
tnn. Duvardaki oYuia basarak 
ahrrm damına yUbeldim. Ora.. 
dan iki adımda Sanonun pence· 
resinin önüdeydim. Vaadettiği 
a:ibi, Sanq, beni bekliyordu. Der
hal i<;eriye sUzüldüm; ~niş bir 
nefes aldım· Kapının d111 tarafın. 
da Sanonun muhafm olarak anı
casmın on dört, on beş yaşların
da yetim oilu ya.tıyonnue· 

Ort:ılık ağarırken aynı voldan 
eve döndüm. 

Haftada, on gUnde bir ziyaret· 
leri tekrar ediyordum. Kimseye 
hissettirmeden, karda gezip izi· 
mi belli etmiyorum, sanıyordum· 

Günler, haftalara ve haftalar 
aylara mü.nkallP oldu ... 
Çamaşırlanmı ihtiyar bir Bul

gar kansı yıkıyordu· Bir ıiln ça. 
ınaeırlarımı ıetirdi. Konuştuk. 
Ne var, ne yok! dedim- GWerek, 
manalı manalr 

- Bir 11ey yok; iyilik! 
Dedi· Her halde blr fllJ'l vardı. 

Israr ettim. Dedi ki: 
- Bazı evlerin da.mlnda gece 

SANO 
yvuımdan 90m'8 getJe11ler olu -
yormuş. 

Anla.dun ki duyulm.U§Uı&. Ka 
dm ciddi tavırla ~i ki: 

- Efendi, ben, hem seni. hem 
de Sanoyu severim· Bu itten vu 
geçseniz iyi olur. Büy(}k tehlike 
kartısmdaaıınz. 

lıi alaya wnium. Böyle ~ 
yoktur, diyerek onu kandımııya 
uğraetrm, beyhude yere .. 

Kadıncaiız, tekrar tekrar. 
tehlikede olduğumuzu aöytiye _ 
rek gitti. 
Sırrımız qiklre olmuftu. 
Hizmetçim Purollu Recep çok 

sadık bir QOCuktu. Bir ~ arka· 
daşlarımdan birisinin ziyaretine 
gidecektim. Recep utangaç bir 
tavırla yaklaştı ve JtijrJerlni yere 
dikerek dedi ki: 

- Beyim, siz geceleri, ekse. 
rıya gec; vakit dıprı c;ıkıp dola· 
şıyorsunuz. .Bulgar komitecileri
nin her türUl f enabklan yapmak. 
tan çekinmedıklerini bilirsiniz 
Ziyaret ettiğiniz bir evde sizi 
kav'betmelerinden ko"'uyonım. 
Geceleri giderken ica.buıda sizi 
nerede arayacaimıı söylerseniz 
pek iyi olacak. 

Recebe merak etmemesini, git· 
tıiiuı yerlerde kaybolmama ihti
mal bulunmacbi(ım söyledim. 

Fakat gördilm ki ReoeP bile 
ışı duymuş. Artık ziyaret;erin 
arkasını kesmek farz oldu. Artık 
muntar.a.man evime geliyor. uslu 
uslu bütün geceyi odamda ıec:t. 
riyordum. 

Bu sUld'.net devrimde Rado 
nun kü<:Uk km geldi. Babası be 
ni davet ediyormuş. 

Her halde buradan da bir ha. 
ber «:ıkacaktı. Gittim. Her za
manki Jtibi een va samimi ~-

tük, içtik. Sano hizmet ediyor. 
du. Rado armonik çaldı. Eilen· 
dik. Rado bir biçimıne a-etirerek 
kız evlatların buyUyünce muha
fazalarmdaki mütkülatı anlc.ttı. 
Bana dedi ki: • 

- Siz gençsiniz. Ba.balık his. 1 
aiyatını anlıyamu.sımz. Şu kızı 
(yani Sanoyu) birisine versem 
büyük bir rahat nefes alacağmı. 
Ondan sonrasını koca ı düşün -
ıUn. Kimle eğlenirse eğlensin. 

Bu, birinci ihtar gibiydi 
Diler mevzulara geçtik. Ayn

le.ca.i'muZ sırada Rado dedi ki: 
- Efendi, bizim mahallede 

galiba hırsızlar dolaşıyor. Bu • 
gtı.n dikkat ettim. Ahırın duva • 
rmda ayak basmaktan oyuklar 
olmuş. Ahırm damında da kı -
rılmış kiremitler gerdiım. De _ 
mek ki dama çıkanl:ır var. Da -
mm yanında Sanonun odasından 
başka da ıirilecek ver yok. Sa
noya eordum. Od..ıınna kimse 
~rmemit. bir şey çalmmanuş. 
Her halde bir hrrsız dolaı,ıyor. 
Gözümtlzll açalım. 

Ben. kO!ll§Uca olan bu ibtarL 
na teaekkUr etthn. Polis devri· 
y-elerinin y,eceleri bu taraflarda 
faslaca dolaşmaları favdah olur 
icabodenlere sövlivtteflm. de 
dim· 

Demek. bu ihtiyarcık d t-ana 
bir şevler söylemek istiyordu. 

Radoya do .. tluk etmeli. ı::=ano. 
vu evlendirmeli:ydim. 

Ahbaplamndan manifatura 
tüccarı Adil bev var. Genç bir 
zat. Yanında Ri.sto adlı bir tez
glhtar eal•ısırordu. Bır ~ 
UDdlBİne dedim ki: 

( Devcınu Y""") 
ASf 

3 - Şampiyonaya evvel~ yapdaıı 

aeçme mllaa.baka\armCla birden altmcı 
ya kadar derece aım11 otan ~r 
gtreblllr. 

• - Hakuıler: Be§h•kMD ._ 
Suerl. hakem Sıtkı Eryat. Bekir 'lıl&. 
cur, Behzad Baydar, All RDa 8öRr 
alp, Nurt Boaut, Buat Erin Jıfettn Ba 
ran, Fanık Birgen 

Voleybol tumUYaaı 
Sarıyer halkevinc1ea: 
9 atuaıo. ıs. 1 tarihinde bqla

maJı: ve llç hafta devam etmek U· 
sere kuamIM bei\I R. Kaftiı. 
Yenlm&halle, Sarıyer, Bllytıkdere, 
Kireobw'DU, Tarabya, Yeniköy, İ8 
tinye Eınirgln, ve R. hlaarmdaki 
gençler araamda apor !fUbemJs ta. 
rafından bir voleybol turnu'lu 
tertip edilmlttlr. ı.t.iyenlertn evi 
mize mUnu~aatl rı 

l, __ A_v_ı_PLAR _ _.I 
ll'ener nahlyeauıden alDUI o1dul'WD 

nOtua bQvtyet cQzdenunı zayi ettim 
Yeniatnl çıkarac:atımdan ealdstniı 
bUkmQ yoktur. 

lııak cıjtlt1 N f'tllm Tlza (31830) 

• * • 
Nutu.umu keybetUm. Yenlalni al&-

catı:nıdan eaktaınln hUkmU olmadıtm 
UAn ederim. 

Ask Uğlml yaptı ıııı ~r: JCrzlDcaD 
8 Uncll alay 8 Unctl tabu 8 DCl bö 
IUk. Eratncan v t.yeU şeıepUr D&ld.. 
yeal K1'Um k yaııden Haydar otl 
Abbas Argt1 T v Ut 1 18811 

• * • 
ı 04 •eli num r arabacı ehli.} 

nameml z yt etti Yenısinl ala 
gımdan Nk ı nlrı hUkmU yoktur 

l9U18H o lu Ali Gfilgüo tl!6 

939/190 
Haber gazet.eetnln ıu.ea7 tarih 

nuaha lyıc hacrt>dlldlğl ıan edilen mu 
yarb ~ Fethi Tamer k&rUR Zemsmı 
Tam rln hacrtniJl devamma ve ftllal 
nğlu bel Jlye beeap iflerl nnınJdlll 
Fuat TamerlD .uıınc mtatımD -
Rene mQddeUe temdldlDe 8 8.Ml tıul" 
binde karar verildltl alllc&dari&ra t1lıı 
olunur. (10812 

Kiralık odalar 
Tahtak&le şehd&YU\ lıı,,,,.,,. ~ 

"e lmalt.tb&MP tılt-'111 Gldaqa 1ı1L 
yQk kiralan ..-. __. matbaa 
" mloeldtw • ftl'dn'. OdablLfl it.• 

'I 
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. stanhul Def terdarlığıı .. 
h.az.ıınç buhran feTkftlı'ldr. 

.,ıra Ne. ismi işi m:ıhalleal 

1 Nureddin kundu. D. H. E· 

2 
a 

4 

5 

nıcı mok han K/2,ll 
Rıfkı terlikçi ., 8 
.Ahmet hallaç D. H. Mer 

cruı H. K/1,15 
15/2 

Manol Formakoş 
terzi D H. Yaldız 

H. K/2,9 

8,44 

7.00 

5,61 
5,61 

5.t7 
6 Yervant dökmecı O. H. ölü 

çıkmazı 9 6,75 
T Hamdi Yılmaz 

8 

10 

1t 

ı.ı 

l3 
14 

l6 

17 

k6mUrcU O. H . Tarak.. 
cılar 27 6.67 

Hamid İlla oğlu 
8.§ÇI 

Tevfik Aydm 
terzı 

Tarakçılar 64 26,85 

Yaldız Han 
K. 2,18 27.00 

Mustafa Münir 
kunduracı Mcl~kyan 

H. K/2 5 No 16,46 
Ömer ErtneUi 

terlikçi 

Adil Balta san· 

D. H. ölU 
çıkmazı No. 3 

dal,yeci Valide H. Ke.. 
mer, 2 üst kat SS No. 

Garbis dokumacı 8ô 
tııtepan B§Çı tarakçılar 94,1 
Ahmet oğlu Cem.al 

ııepet.çl SU!ey: Küçük 
bahçeli han 17 No. 

Rep t Kolacı Saldalyacılar 

N•t kolacı 

Hnm.za mUatamel 

NO. 12 
K Yeni han 

K/3,2 

dUı:l§ makinesi D. H. B. 
Yeni han K/S 31 No. 

M. A:rdln oğlu 
11111dcnl tığ tubih 

Ait pqa hını 10 No. 

Ziya bilen terzi 

Ohıı.nea dökmeci 

Kaçıkçı han 
K/2,5 

ÖlllÇıkmazı No. D 

Mehmet Tllrk o. 
mıı.kine tamircim Abud efendi 

H. K/2, 58 
Hamdl Ta.şdelen . 

6,75 

7,40 
S,69 

37,50 

4,60 

21.96 

3,76 

14,1' 

4,Tt 

10,RO 

1,8-1 

37,60 

sandalyacr Uzun~aroı 251 1,M 
24 Klrkor Engelkıran Fuat pş. 69 7.38 

1,69 
1,(0 

1,12 
1,12 

1,09 

1,31 

1,83 

5,37 

5.40 

3,09 

1.35 

1,(8 
1,74 
7,50 

0,92 

f,39 

0,75 

2,83 

0,95 

2,16 

0,36 

7.50 

0,27 
1.4~ 

zam ceza 

2,11,1.84 
8:40 

1,01 
1,01 

1,37 l.18 

1,67 

•. a 

6.75 6.87 

2,78 

1,93 1,50 

1,33 
1,17 1,86 
6,75 

0,83 

3.9:> 

O,SS 

2,54 

o.sa 

1,94 

0,82 

0,34 
l,84 

n: 

940 
939 

" 
" 

940 

.. 

" 
93$1 

040 

• 93S 

940 

940 

•• 
938 

• 

.. 

,, 

.. 
939 

.. 
940 
940 

M<'roon Maliye ~ocııl mUk,.ııUencruıden yukarıda isim ve ticaret ad. 
reaıer yazılı mükellefler terki t•caret ettikleri yeni adreslerin! bildirme· 

dikleri g!bi tebelluğa ıır.IAhlyetll b!r kimse de göstermedikleri yapılan L 

ra§tlrmadan da bultnnmadıklanndan htzalıırmda yazılı kazanç. buhran 
~ zamları lııtvi ihbarnameler tebliğ edilemem!.ftlr. Keyfiyet 2692 sayılı 

kanunun 10 ve 11 inci maddel,.rlno tevfikan tebliğ yerine geçmek Uzerc 
UAn olunur. (6770) 

l sb,nb u1 fiya t m ur akabe komisyonunda n: 
P2 No. ıu llö.n: tscanbul Vıll\.y<'ll dahilinde balye hııllnde bırinei nevi 

kuru otun gerek va~oooa ve ka' ıırtıı azamt ııatı:, nyatı 5.5 kuruştur. 
(6786) 

----------------- -------------
İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 

ı - Şaruııımesı oıucıtıınce ı 11>1 Kg. römaren eııan.ııı satın atınacaktrr. 

2 - Puarlık 19. 8. ~41 ııalı günU ııaat 10.30 da Katıataşta ıevaum şubo· 
mit. alr koml3}·onunda sapıJacaktrr. 

8 - Şaruıame sözU ~~ şuı>•de-:ı bede.LBlz alına.bUiı . 

• - lstekllterln tayin olunan ı;i).;ı ve saatte teklif edecekleri t!at 11.urinden 
yf.lzde 7,6 ı.:uvenmt pııraıııyle birlikte me'ltlmr komiR)'onııı mUraca· 
aUıın l6624) 

Bakırköy Malmüdürlüiünden : 

Topçu atıa okulu e.razUri da..I\ ııı.cte bUlunan Metres ve Kadıyakupıu çitt. 
Uklerlnln 1.8.941 ıarllı!ndeıı Ma-t 9'2 gayutne kadıa-kı rıtll\klyesf mUzaye. 
deya çıkımıdı~ndnn !J 7.941 tAr!ninde ihalesinin icra '-<tlmacağı tıruı 

edllmJ§tl. 
Civar köylere rtar; UA.nm h<:nUz yapdmadıgı awaıııctıgından 1hnıc 

J2,8.94J Salı sUnUne tehir edllml.ytir. Talip olanların mezkil.r gllnde saat 
H de Bnkırköy rna!mUdOrlUğUne müracaatlıın llA.o olunur. 16:522) 

lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi Sa· 
tınalma K omisyonundan : 

1 - Merkez ve mfilhnknt Mlıstahdemlnl için açık eksiltme ile numune_ 
sine tevfikan kumll§ı dalremlz~l'n verilmek Ur~rc '162> tnkmı elbise ve 
kukt't dlkUr!lccektlr. 

Bllcllmlc dikiş ha:-cı dikiciye ıııt olmak şarUle beher takımın dikme 
tahmin bedeli 12 !ıradan 1944 lint\IT 

2 - Bu eksiltmeye alt şart."Ulmeler merkezimiz Levazımından puaıtz 
almrr. 

8 - Eksiltme 19 Ağu..."1.os l9•~ Salı gUnU saat 15,5 ı'e Gıııntnda Kara.. 
l:!lW!!tafnp&§a ıt0kağmrla mezk(lr merkez ıatmaıma kom!!fYonunda ya. 
pılacaktır. 

f - Muvakkat teminat pa·aaı 145 lira SO kuruştur. 
5 - Bu f,ıje gireceklerin 1041 senesi Ticaret Od~ vesikıısmı gösterme. 

teri ve terzi olmıılnn ..arttır. ( 65i'7) 

Bır tuhafiye ınağazası için tezgahtar 
Kasiyer ve çocuk aranıyor 
Tezgilltarıa taballye ı,ıade 

çalışmı, olma tı şarttır 
MUra.ı:aat yeri: Yazı Ue veya doğrudan doğruya Vakıt klltophııne 

memurıuııuı. . Telefl)n ile 20096 numaraya 

Sahibi: ASIM US 
llmmn o+ ı, .. iaaPe edelt: 

Basıldrğı ver: V AKIT Matbfu:ıM 
a..ımr A '"'9n ~,..,,_ ,,,7 

GOZ MUTEHASSISI 
Kemal Tarkan 

Pazarda.o oqk&. ııeı g1lıı 

OOLEOEN SONRA 

1 akaım. Kame1 Palas 
l nci kat 

'Basma satışları lıakkınd 
SüMER BANK YERLi MALLAR PAZARLAR! 

l'tılefOD : '9SlS 

M0ESSESESI MCDCRIYETINDEN: r-· • tııtanbul (Bııhı;dmrı), Beyoğlu ve Kadıköy Mağar.alanmmlıııı Basma llntm lllmak üzere lll~ 
mllştcTDeri" iUFU RÜVİ\'ET OtlZ DANLARI ibraz ef:ıtrierlne lüzum gHrlilmllştllr. ~ 

Mübayaa için vAkl olacak mUra tıaatlarda her fenllD !li1'Ft1S OUZDA NINI birlikte getırrııeıd ,,.ı 
ll~n ohmur. i

l A'hm:tAkkoyunlu l ı 
ra.k im Tallmh&De Pala& N o. l 

pazardan maada bf!rgün saat ili ı 

ten sonra. Telefon 401Z'1 İİ••···················••ı••··············~ 
1--;ıanbu Levaum amır . ı ğmden Yerilefl ı L . ıarıcı asker, Kıtaat ı t lAn ıar. 

A?tJc1a yazılı mevadm açııt ekıılltmclerl H--8-9il pef§em be gUntı 
h!zalarmda y8%Ilı s:ıatl~rde Eski§ehirde ıuıkcı1 satm alma 1'Vmlsyonunda 
yap.ıacaktır. Talıplerln belli vakit.tc komisyona gelmeleri. 

Cinsi Ml ktan J'emlnat.I hıalc 

Stlt 
Yoğurt 

Kno 
20,000 
20,000 

• •• 

Lira 
247,50 
875 

SııaU 

16 
16,30 

(7~9 - 63lılı) 

10,000 kilo sade yağl aıınac=Lkcır. Kapalı zartla eksiltmesi 16 8.941 gUnU 
eaat ll de AtlKoada esk\)r1 Sat.ıncllına Komisyonunda ya;>rlacaktrr. Tahmin 
bedeli 16.000 lira, ilk teminatı ı~oo liradır. Taliplerin kanuni vesikalaı1yl 
teklif mektup:ann. ihale aaatlnd'!n bir saat evvel komisyona vermeleri. 

(765 - 6406) 

* *• Aeııtıda ynzılı mc• adm kat>J,;, zarfla ekslltmelen o1za.larmda yazılı 

glln, aaıı.t ve mııluıllerdl'kt nsker1 aatm atma komisyonlarmıia yapılacaktır. 
'l'allplcrln kanuni ve1!1ka.:arilc ..eıdtt mektupl~rını ihale saatlerJnden bir saat 
evvel alt olduğu komisyona vermeleri. Evsaf ve §81't.n&me1erl ltomlsyonl.a. 

nnda görWUr. 
ctNSt 

Odun. 
Sıtrr eti. 
Sade yağı. 
Snde yağı. 
Kunı t!Oğan 

Patates. 
Borular blnaaı. 

!Ulktan 
Kllo 

2,856,000 
60,000 
80,000 
25,000 

162,000 
228,000 

r utan 
Lira 
57,120 

48,000 

remtnatı thale g un, ... ı ve mahallt 
Ura 
-i248 12/8/941 11 Çor.tu. 
1462,60 15 ., " 16 Eskl§ehlr 
8600 11 ., • 11 Trabzon, 
290 
H68 
1710 
•781 

12 .. ,, 11 Diyarbakır 
11 ,. n 16 .Kanı 
11 ., " 11 Kara. 
11 ,, " 16 Eskişehir 

(727 - 6209) 

•• • 
Apğıda ynzılı scr.zeler kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. İhale&! 

13.8.941 Çarşamt..1 ı;tlntr aııat 16 da Kara askeı1 ııa.Un alma komisyonunda 
yapılncııkt.."T . 'IoptaD veya ayn ay.-ı taliplere de !hale edilebilir. Taliplerin 
ıtanunl veatllalarlle •ek.il mekt.uplarmı ihale saat.inden blr saat evvel k o. 
ml.syona vermeler i. 

ClNS1 Mıktan 

Kilo 
... soo 
U,800 
10,800 

lt,200 
44,300 

Fiyatı 

Kurue 
15 

remins b 
Lira K r . 

Taze fasulye 
.. lnya 
.. 

Dômatetı 

Taze kabak. 
Yeşf! bUber. 

Ut.nr 

•.ooo 
• • • 

16 
20 
20 
12 
2() 

491< ss 
•9 as 
162 
819 
39~ 70 
60 
(783 6215) 

108,000 kilo koyun eti almacakur. Kapalı zarfla tkmltmcsı ıS.8.941 Pa. 
zartesı güntl ıınat 16 da EIA.zığo:. e'ker1 saten aıma komisyonunda yapıla. 
cakur. Tabmı.rı bedeli 86,720 Unı Ul<: teminatı 2754 ıtradır. Ta!lplerin kanu. 
nl veslkalarlle teıdlt IJ'lektuplarmı ihale saatinden bir saat evvel komisyona 
vcnnelerı (769 6421<) 

*** A.§&ğıda yazılı rıe\"&dm kapciı zarfla ck.sUtmelerl hizalarında yaz.ılı 

gür .. enet ve maha.llt>rdcki aıken ar.tm almıı komisyonlarında yapılacaktır. 

Tallpler1n kanuni wıılkaiarlle t,.~llt mektuplarını Uıate saatlerinden bir 
sa t evvel Rlt olduğu iı'Omlsyona vermeleri. 
Cin 1 Mlk tan Dıtan Teminatı İhale glln 8a.8t ve mahalh 

Sığır eU 
Sade yağı 
Arpa 
Odun 

Kilo Ura Llra 
200,00C 50,000 2750 
45,00(1 63,000 4725 

J ,000,00<. 120.000 9000 
2.000,oocı 30,000 2zso 

600,00<'• 24,000 1800 

1:5/8/941 U BI t.J..b 
15 ,. .. 16 Bittle 
lt .. .. 
16 " .. 
14 .. .. 

11 BiWs 
11 BltlUı 

US Bitlis Kuru ot 
Sade ya~ 19,50(l 27,690 W76,75 19 ,. ,. 10 Ardahan 
Kuru nt 
Sade yağ'ı 
Kuru ot 
Saman 
Kuru ot 
Sığır e ti 
Saman 

Patates 
Kuru soğan 
Bulgur 
Kuru fasulye 
Pirinç 

~oo.~ 15,ooo ı 125 
39,000 54,600 4095 

500.00( 15,000 1125 
S00,00<. 20,000 UiOO 
M>o.ooo ı:ı,ooo ıı~ 

200,000 150.000 8750 
662.00Cı 23,170 1738 

21 " " 
19 .. .. 
21 .. • 
16 ., • 
21 . .. 

ı• .. " 
18 .. • 

388,000 
288.000 
104,000 
13{1000 

32 •• oo 

8492 ı• .. " 
28080 
29,900 
Ul,275 

8024 l4 .. " 

2100 20 " .. 
2242,60 14 .. ,, 

1145,6!> 18 - " 

\l Ardahan 
15 Ardahan. 
17 Ardahaı:ı 

9 Bltlia 
115 Ardahan 
16 Atyon 
16.3C İzmir 

Lv. Amir 
15) 
16) Sankamış 

9 Ardahan 
9 Ardahan 
9 Ardahan 

(753 - 6349) 

Diyarbakır Vilayeti Daimi Encümeninden : 

E!cmttme f<!kll: Kııftalı zart 
\ - Eksiltmeye 1'01.an ~: 
Dıynrbakır Mard!n yoıu 6+ l-0018+000 Km. arasında yapılacak olan 

blokaJ. K~cıff bedeli 156 6 lira 'Jır. 
2 - Bu iDC alt C\'nlk DUnla"'()ır: 
J. - Ek.slltme en tnamesl 
B - Mukavf'!C J:"r.>;esı 

(J - Bayındırıık işleri gen<1l Te şosa1Ar fennf şıırtnıtmelerit!fr 
O - Keşif evrakı 

E - Btı evrak L ' 'arbakrr r.a.tıa dairesinden ft' encUmen kalem~ndt 
ı:llrlilcbtl.r 

3 - Bu i§ın Uuıleıs! 13 · 941 çarşamba gUııfi saat 10 d" Diyarbakır 
vılAyetl dıı!ml eocUmcr.ınde yl\pt•a<.aktır. 

4 - Ekıılllmeye g~rebllm>k • çl.ı::ı 12!H lira 45 kuruşluk muvakkat tc 
nıln;ıt vermek ve ı.fllğtcHkl ve.nıcaınrı lbra7' etmek IAzırodır. 

A - Bu ioln "kSJitmCBlne e--.:ehileccğlne dair Natıa MUdUrlilğündcn 

a:ınmııı ehliyet \'<'Slk&ııı 
b - 9U mail yılma alt ı'ı~tet Odası vesikası 

5 - Taliplerin evrakı mU.f'll.~lerile yukarıda gösterilen gür. ve saatte 
vllAyet daim! encfüncn 1rf' mUracııut:arı ve ekllf mektPptannı Lhale günU 
saat 9 S{! kAdar l!!!Cli :tlf'.D rlyaM?tl·v tevdi eytemelcırı tllı.ımdır 

6 - t Uncil madt'ı nin A f\krasmdakl ehliyet vasikası ekııllt.meyc çı 
karılmış olan hnr.gl ı,, lç.ln lst~:UJC:lg'ı açıkça yazıl:nsk ınırotlle eksiltmenin 
yıı.pılacağı günler "tatn gUnlcrt bıu1ç" üç gün evveı bir IBU08 tJe vUAyeto 
mUraca.aU& Nafıa MUdUrlUğlin·:t!lr htentıecek ve bu r.aman zarfmda V'e8iks 
•al .. hlndt- tıulunmtvıınl:.r ckııfit:nr-ye ırtremtveccklerdf.. <6823) 

............................. 
Tlrklye Camburlyetl Sf 

ZiRAA T BANKA._ ıJ' 
K.urulu~ tarib.t. 1888. - :iermayesı: 100.000,000 1 ~ 

Sube ve Aıans adedi: 265. 
· Zirat ve tıcarı ier mvı banka muameıtıtri• 

Para blrtkUreıı.lere ı&.800 U.ra UaamJye ~1°'' 

• 1 
. ... ':i .,...., Banknmda llU.mbarall "! ihbarım taan-uı ae ....... , 

IO 11.ruı tıuıwıan.ıara eenede • defa ·•kllece.ll kur'a Qt 

pıaııa rore ikramiye dAğttılae11ktır. 5-ı' 

• .oeo ı .ooo Uraıı11 ı.ooo ttra 100 '-CSed 'IO aırarı• "il. 
& • 500 • 1.000 • UCl • &O • "i/J 
& • !60 • t.000 • 169 • t O • 

tO • 100 • &.000 • -"' 

DIKKAT· Eiesaplarmda.ld p&ralar tı\r sene lctnt1e ~ ~ 
ınomıywen llcra.mJye çıl<bğı takdireıe % ~ tazıastYlt ~ 
Keri· .. : 1l Mart. 11 ffaz1ran u l:!l)'IQL 1.l BlrtnclkaD 

r:nde yapım. 

DevlPt Demiryoll arı ve Limanları lş l etf11' 
Umum idl\resi il anları 

Muhammet: bedel, muvakli!ıC temınat ve cinai ~§!lğı1Ja ~ 
oıuht.cvtyatı n::aJzemo, her liste mııhtevlyntı ayn ayn Uıale t~ ~ 
ve kapalı zar! usum ıle 20 .Ağwım 1941 Çarşamba günU saat orP'. 
rada Umum MUdür!Uk binaıım.u toplanan Merkez 9 uncU ıı 
satın slır.ac&ktır. ıtt' 

Bu l§e g!rmek lsttycnlerLo a:uvııkkat temlnatıarı ile bl~,r 
tay!n etliği vesikaları t'e tckllftenr.ı aynı gün ııaat H de k 
reis!lğine vormel n 1ılznndır. v~ dl 

Şartnnmclnr partmz oJaralt Haydarpagada l'cscllUm ve se ( 
ve Ankarada Malzeme Dnlrca!n:!en temin olunur. 

Ll"te 
No 111 f\la:1~enln tcıml 

1 AIA\.J cerrahiye 
2 Ameliyathane :nar.alan Vr! teterruatı. 

S ıMuayene ve pa:ısuman masaları 
< tcferruııtı. 

• < KU<:llk eterlllzaeyon ctb!l.Zl~n 
Cve teferruatı 

:5 Fizik tedavi banyoları ve tE>.ferruatı. 

ıt,.: * 

ıu ll hn.mınl'lll 

BNlell 
Lira 

5.6Ui,OO 
20.000,00 
3.~.00 

6.S~0.00 

4 90500 

Muhammec bedel! t2f:)()()) :ıra o.arı işaret bayrağı tmnll lÇ1~, " 
kırmızı ve 2000 metre ye§lı bez (12.8.1941) Salı gUntı saat (t cıı: 
Haydarraşııda Gör blrıru;ı dah 'lnrtek! komlayon tarafından il 

usul!yle satın alınacaktır. ~ 

Bu l§e girmek ıst!;enlerlD ı ltılı! liralık muvakkat ternı.n-1~ 
tay!n ettiği vesalkle tlr~ıkte ek•:.tme, gUnU santlnı! kadar tcotıl 
caatlar: lt\zımdır d!~J 

Bu i~ ntt ~nrtnamrıcr kom:..eyoncan parns1.2. oıaraK .:wgıt1\~ 

s • * 
D. O. Y. ı O tşletıne llludlırlllfUndcn: 

Muhamnı'!II bedel! Dörlbl.n tıcşruz lira olan. tıl ~ 
'- 6x0, 20xQ,20 eb anında yll.ı: nıctrc mlklı.p Çam nzman ~ 

bcdelı Dörtbln il<:vü:: ı.rc olan, rıı..;' 
4 6x0.3ı)xO,no eb't <!ındn ,yUt ıı:eter mlkll.p çam aznınn ,,c 

bedel! lklbln lklytız em hm olan. Cf>, 
~·O 20.'C0,20 eb'ı.dmda 4:UI rrotrc mlkft.p çam azman ,,c 

'bedeli lklbln !klyUz lira olan, Cf>ıı 
4--5x0.2!5x0,25 eb'aılında e'li metre mlkA.p çnm uman ~e 

bedeli ikibin yUz elli ılra olan. ..,e tf)l 
4 - 15T.0,30xo,:;o .ıb aomda elli n.<ıtrc mlk bı çam ıızman 

bedeU dokuz yüz kırk lira olan, ll'ıı 

4--5x0,09':0,SO eb'e.dmda vı 'lnl metre mlkAbı çam knlıtS "" / 
bedel: Beşblr, bcşyllz lira olan, ıi' 

4-6ı~!i.O:'i -O,C"x0 W- 0,30 cb'&aındn Yüz metre mlkAP çŞ 
muhammen bedeli Beştin beşyllz l~P. olan, ı'tf 

- 6,.0.02- 0.03x0,20 - 0,30 eh ac!ındn çam tahta kHpııll ,ııtl 
21 S ~41 Perşt'mbc ı;Un!ı saat 15 dt> Erzurumda 10. ~letıne bi~ı-t' 'f 
alrnacııktır Bu işe girn ek fstıvnnlerln (2050,50) liralık mU'-& t ı4 1 

ile kanuııun tay•rı ettiği veslkilılln ve tcklltlcrlnl aym g1ln 113tl 
k.,muıyon ".,!F.l'ğınc ··er:nelerl •Azımı:ır. . .ıııı'~ 

-ı->', .e' Şartnameler ı:rz ruruş mUı(Rb!linde Erzurum veznesinde fi". 

,.,ı 
J andarma Genel K. Ankara Satırı ...!' 

Komisyonundan: ~~ 
Bir m!'trcsine cll! kuruıt fi vat tahmin edilen 71.SOO metre ııı? ~ 

26 'ı.941 sah günU saat u; de Anknrnda J. SA. AI~. konılsYo ıırf 
palı zarı ekaıltnıesiyll' almace.ıttır MU\"akknt teminat 2675 ııc ff 
ruştur. Şartname l'offiıııyonumuzd!l.n vo tstnnbul J. diklmovi · . .t 
komlsyonund:ıh 17 kuruş bedel lmrşılığı.ndıı alınır. NUrnuııe .,.,,. 
murda görülür. lsteklllcrin ihale zıımanınd n bir aaat cvveıııııı9ı> • 
lif mektuplarını komisyonu muz.! vermeleri. ı(61 


