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Bu bölgede harbeden 
Sovvet kuvvetleri 

imha edildi 

Gemiler silahtan 
tecrit edildi 

rvı ür.ettebat 
Tamamen enterne 

edildi 
Ankara, 10 ( A.ı ... ) - Haıber 

aldığımıza göre, Beyrut limanın. 
da ~ ılunan Fransız harp gemile
rinden on tanesi İskenderun Ji . 

(Devamı Sa. 4 sü. 4 de) 

yerli halk şehri işgal er:en lngilizleri karşılıyor 

Macarlar 1Suriyede mü-
25 bin esir f tare~madı 

aldılar ingilizler 
Budapt·~te, lO (A.A.J - Macar u. 

mumi karargA.hınm tebliği: 
9 remmuz gUnU seri kıtalarımız 

Ebrucz geçitini delmeğ'e devam etmi~
lerdir. DUşmanm artçıları ile muhare. 
be edilmektedir. 

Kahve tevziatı 
haKkında valinıiz 

izahat verdi 

harbe 
devam 
edivor 

İngilizler müzakereci 
olarak dö Golcu 
General Katruyu 

gönderirlerse 

Sonuna kadar mü-
cadele edecekler 

Sovyet teb liği 
• 

Düşmana 
ağır zayiat 

verdirildi 
--o---

LEPEL 
Mıntakasında 40 topluk 

bir Alman motorize 
kuvvetinin ma lzemesi 

tahrip edildi 
Moskova, 10 (A.A.) - Sovyet lstih 

barat bürosu tarafından b·ı sabah ne§ 
redilen tebliğ: 
Ostrov mıntakasında Rus kıtaları bl.I. 
tün düşman hUcumlarmı tardederek 
Almanlara ağir zayiat verdirmişler. 

dlr. 
Po1ofık mrntakasmda anudane mu. 

lıarebel~r devam etmektec!lr. Ruslar a 
zlmkA.rane mukabil hilcumlarda bu
lunmuçlardır. 

Lcpel mmtakasında cereyan 
muha.rebelcrcre Sovyet krtaları 

eden 
kırk 

toplu.ı< bir Alman motilrizc fırkasm. 
büyilk miktarda. nakliye malzemesini 
ve hususi makineleri tahrip etmişler. 
dir. 

Borisov mıntakasında Sovyet lnta,. 
ıarı dlişmanı ciddi bir hezimete uğrat. 
mışlardır. 

, Bobrulsk mmtakasmda Sovyet kı
talar: mevzilerini sağlam bir şekilde 
muhafaza etmektedirler. 

Novograd • Volinsk mmtakasında 

Sovye-t krtaıarı bUyUk düşman kuv. 
vetlerinin ileri lı.areketlerlnl tutmak. 
tadtrlar. 

Besarabya mmtak&smda. düşman 

yaptığı taarruzda kıt.alarımızm kuv• 
vet.li mukavemctlle karşılaşmaktadır. 
Diğer nıntakaılarda büyilk ehcmmiye 
t i haiz bir hareket olmamıştır. 

l.itvinof 
inailizce 
bir nutu 
söyledi 

-0--

Almanyanın 
kazanması 

Bizim İçin olduğu kadar 
İngiltere için de 

· felakettir 

Hitler 
İcap ettiği vakii imza

sını ~ inka r eder 
Mo~ko 10 ( A. A.> - Tas 

ajansı bildiriyor: 
Litvinof 8 temnıuz akşamı 

radyoda, İngilizce olarak aşağı
daki nutku söyiemiştir : 

Sovyetler BİJ !iğHe Almanya a• 
ra.smda bir ade."l'li tecavüz paktı 
mevcut olmasına ve bu paktın 
bizzat Hitler'in müteaddit resmi 
beyanatile teyit edilmiş bulun
ma~ına rağmen, Hltler Almanya
smın sulhperver Sovyetler Bir. 
liğine karşı yap-trğı hainane te
cavüz, müstakil hareket eden hiç 
bir memleketin nazilik ve Hitler
cilik baki kaldıkça kendini em
niyette lıissedemiyeceğinj bütün 
dünyaya isbat etm:ştir. 

Hicbir muahede ve pakt, 
(Devamı Sa. 2 Sü. i:) 
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Urfa yağı satışını bir tröstün temasları 

STALiN 
-o-

idare ettiği anlaşıldı · 
Suçlular adliyeye verilecek l 
Pirinç fiyatlarını da iki tüccarın 

yüks~lttiğ·i teshil edildi 
Fiyat murakabe komisyonu, 1 

dün tekrar toplanmıştır. Dünkü 
toplantıda bazı gıda maddeleri. 
nin fiyatları etrafında görüşme
ler cereyan etmiştir. Bu arada; 
et, peynir, pirinç, yağ fiyatlarr 
görüşülmüştür. 
Yapılan tahkikatta sağ yağı 

fiyatlarının yüksekliği gayr i ta. 
bii görülmüştür. Zira sağ yağla
rından yalnız Urfa yağının yük. 
seldiği. Trabzon yağının ise es~d 
fiyatında kaldığı anlaşılmıştır. 

Tahkikat derinleştirilince şeh
rimizde Urfa yaı t icaretiyle meş. 
gul kimseler den mürekkep bir 
tröst meydan a çıkarılmıştır. Bu 
tröst İstanbulda Urfa yağı tica.· 
retini t anzim etmekte ve a deta 
inhisarı altına almaktdaır. F iyat 
\arı murakabe komisyonu bu iş
teki ta.bJrikaıtı neticelendikten 

sonra suçları salbit olanları ad. 
liyeye verecektir. 

Zeytinyağı fiyatları düşmiye 
başlamıştır. İki hafta evvel 90 
kuruşa kadar yükselen ekstra 
ekstra zeytin yağının toptan ki·· 
losu son günlerde 75 kuruşa ka· 
dar düşmüştür. 

P irinçi fiyatları ile şehrimiroe 
iki toptancı firmanın oynadığr 
anlaşılmış giibidir. Maaımafih, 
tahkikat tamik edilmektedir. 

İlk tahkikattan, bu iki pirinç 
toptancısının taşrada mü:him 
mitarda pirinç stokları buluru:iu. 
ğu kanaat i hasıl olmın?tur. 

Fiyat murakabe komisyonu, et 
meselesini pazartesi ~kü celse
de de gö~ecektir. Dün, kasap
lar cemiyeti um umi katibi ömer 
Koç çağrılarak dinlenmiştir. 

Japon 
kabinasi 
Mühim kararlar 
vermek üzere 

(Yazısı 4 iincütfte) 

lngiliz sefiri ile bir 
saat görüştü 

Londra, 10 (A..A.) - Sovyet aske
ri heyeti bugün bahriye nezaretine 
giderek b hriye nazırı Aleksandr ta
rafından kabul edilmiştir. 

Heyet bundan ııonrıı hava nezare. 
tine gitmiş ve orada hava nazırı 

Slnclair Ue gö:-UşmüştUr. 
l\loskovıı, 10 (A.A.) - Stalin bu-

gün İngiliz bUyük elçisi Cripps'i ka.. 

1 

bul etmiştir. Bir saatten fazla süren 
bu millAkatta hariciye lrnmis~rl Mo. 
lotof Ja hazır bulunmuştur. 

At yarışları 
Birinci haf ta koşuları 
pazar günü yapılıyor 

ikili taylar koşasaaan slrprlzle 
netlceıenmeıı beklenebilir 

Bu ha.ft.aki yal'J§lann program ve tahminleri be5inci sahlfomizdt'. 

Litvinof'un 
imalı sözle

rini teessüf le 
karşılıyoruz 
Hski Sovyet harıcıye komiseri 

Litvinof, uzun milddetUr resmi 
bir vazife görmUyordu. Sovyet 
Rusyanın tama.mile dahili ve hari
ci siyasetinin bir neticesi olarak 
mütalea. edilen eski hariciye ko • 
miselinın bu uza.klaştınllŞl, resm n 
Litvinofa bir vazife w~rilıniş bu • 
lunmad1ğma göı e dcyam e<liyor 
demektir. Yani bugün, Litvlnof 
yolda§ı, sadece bir ;ı.oldaş, biı Rus 
vatandaşr ve sad~ce eski har;ciy 
komis ri olaralt biliyoruz. Kendisi
ne bir vazife verilmiş olmaması da 
bu ifadenin resmi bir izahı demek 
olur. 

Hal böyle iken, Litvinof yol 
da 'l. radyo ile ve ing·lizce olarak 
verdigi bir nutukta Sovyd hükiı 
metinin reisinden daha 18.hi et
li, bazr noktalarda daha balaperva.. 
zane bir lisan kullanarak konuştu. 

Nutukta, harp halinde bulunduğu 
dti5Inanma karşı sru-fettiği ağrr ke 
Iimeler, ithamlar, müşterek cephe
de harbedenleri tahrik için ku1la
nrlan edebi cümleler bizi ala 

(Devamı Sa. 4 SÜ. s ae 

Gü~ılerin Peşinden: 

Bu harbin sulh kon
feransı istanbulda 
toplanamaz m? 
Bütün dünya harp ateşi için. 

de kavrulurken Va • Niı. Akşam· 
da, tarih içinde hayali bir seya
hat :ı:aparak bizi bir sulh vaha. 
sına götürüyor: 1953 sen.esi l s
tanbulun Türkler tarafından 
zaptedilişinin 500 üncü yıldönü. 
mü olduğunu diişünerek o günü 
en güz.el, en mutantan. bütün 
dünyanın dikkatini celbedecek 
surette kutlayabilmek için şim
diden hazırlık 11lanları yapmıya 
davet ediyor. 

Fikir. mükemmel. t.--ta.nbulun 
fethinin 500 üncü yıldön.Ü!müni.ı 
sulh içinde idrak edebilmek ka. 
dar Türkler için büyük bahti. 
yarlık olur mu? Teklifi unutma. 
malı. Zamani gelir...ce şaşırma. 
mak için şimdiden neler yapıla 
bileceğini düşünmek de faydalı 
dır. 

Fakat arkadaşımızın bu tekli 
fi bize diğer fikri hatırlattı. Av 
rupa ha.I'bi yarm daha ziyade gc 
nişlese, araya Japonlar ve Ame 
rikalılar da girse gene bir gür. 
sulh ile neticelenecektir. Acaba 
bu defaki harbin sulh konferan. 
sı nerede kurulacak? Bu konfö 
ranslJl !stanbulda kurulması iht 
mali yok mudur? Türkiye lngil 
terenin mültefiki olduğu gibi Al 
manyamn da dostu vaziyetinE 
girmiş olduğu için böyle bir ih
timal yarın ta.hakkuk edebilir 
Bu takdirde lstanbulu beynelmi 
Jel 'bir sulh konf eransınt kabul 
edebilecek bir hale getirmek la
zım gelir. Sonra bu hazırlık hem 
müstaceldir; hem de tstanıbulun 
fethinin 500 üncü yıldönümünü 
kutlamak j~ i~ bir be.~ç 
tecrübesi liizrnetini g&~. 

Hasan Kmn.çaıtı 
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-----jlitvinofun 
nutku 

Kahve tevziatı haklan4a ~· 
valimiz izahat veriyor ~ 

arazi i tamamiyle vol
.......... ~ .. ır. { erinde sömnüş bir

a arı vardır. Bu vol. 
en meşhuru 1150 metro 

w • de olan Helda volka.. 
dır. A da bi~k da sıcak su 

mEmbaları vardır. 
rlerl ehemmiyeth değil -

. Ah i sahil mmtakasmda .ı..· 
k k !balarda toplanmış. 

i. 

Suat Dervişin validesi 
vefat etti 

m zı T vıkly cam!.. 
sonra Fcrlköydekl 

defn edllecektlr. 
u t Derv*in bilyük a

r, kendl.B!ne taziyet. 
~~'9ztm1!%1. bildiririz. 

• numal'BSI: 9 

(Bas tarafı 1 incide) 
Hitlerin cürüm ortaklarmm im· 
Y.aSını ta.~n hiçbir tea.hhüt. 
hiçbir vaat, teminat ve beyanat, 
aradaki dostane münasebetler 
tahriksiz ve bek'1enmekdik bir 
hücuma karşı kafi ir garanti 
teşkil edemez. Hntta bizzat Hlt. 
ler'in imzasmı t~yan bir eulh 
muahedesi ibile Almanyanın dı. 
lediği zaman yeni bir hücum vap 
ma ına mani değildir. 

Bizzat Hitler'in ve cürüm or. 
taklarının kendi yazılarmdaıı 
bunlann kendilerini, milletlerin 
müşterek sulh varlığı, beynelmi. 
lel tcahhütıer, ahlak, şeref, in
saniyet velhasıl bir kelime He 
medeni cemiyeti vahşi hayvan. 
!ardan ayrran rnefhftnrlarm hep-
mnin üstünde gördüklerini öğ
renmiş bulumnyor muyuz? 

Kin, imha ve ta.hrip harbi, 
Hitler'in sebebi mevcudiyetidir. 
Hitier. "'Mücadelem" ismindeki 
eecrinde dünya lbeyneimilel ıbir 
sulh devresi idrak ettiği müd. 
detçe nevmit olduğunu ve harp
!'liz hayatın hiçbir manası olma
drğmr bi:ızıt itiraf etmiştir. İn
san kanile sulamnış tarlalar. 
dumanı tütmekte olan harabeler 
haline gelmiş şehirler, açlık, se. 
falet, anaların, zevcelerin ve 
kız kerdeşlerin hıç.knıklan Hit. 
ler'i mesut ve memnun eden un
surlardır. 

Mütecaviz nazı zihniyetinin ne 
kadar büyük bir tehlike teşkil 
ettiğini ilk anhyanlardan biri 
Sovyet hükfimeti olmuş ve bu
tün milletleri • ~azizmin frenleri. 
ni sıkarak onu müşterek bir mu
kavemeti karşılaştırmağa da. 
vet etmiştir. 

Sovvet hükumetinin bu m.u
kerrer-davetlerinin nicin matlup 
neticeyi vermediğini şimdi ara
mak zamam değildir. Bir ev ya. 
narken her şeyden evvel yangını 
söndürmek lizı:ındır. Yangrnrn 
niçin önüne geçilemediği ve me. 
suliyetfo kime raci bulunduğu 
meselesıle ancak bundan sonra 
meşgul oluna.bilir. 
Şimdi Avrupada ve dıger kıta. 

ların 00.zı kı nnlarmda yangın 
vardır. 12 den fazla devlet. is. 
tıklallerinden mahrumdur. Bu 
devletlerin, U7.?rinden çekirge 
sUriileri gecmıs tarlnlar ~ibı. 
yağma edilmı ha.rabezara dön. 
m mılletlen esarete mah
kiım edilmı 1 rd·r 

Hitlcrle · mış bitaratlık 
ademitecavüz ve "dostluk" p k 
lan ~ibı asılsız bir perde arasın
da hal~ sefili.ne ve me müs. 
ta.kil bir mevcudiyet geçiren 
birkaç mılleti yakında aynı akı. 
betin beklt'dığinden kim şüphe 
edebilir? 

Hitler tarafındaı altı aene uğ 
ra ılarak ihtimamla hazırlanan 
muazzam Alman harp makine. 
sıne karşı } amlan şiddetli mü· 
cadelenin sıklet merkezi şimdı 
Amerikadan fiill yardım gör
mekte olan İngiltere ile domin
yonlar.m ve bilhassa So~etler 
Birliğine tahmil edilmi bulun· , 

maktadır. 
Bu memleketlerin ~taştık. 

lan y~ vazife, müşterek 
düşmana karşr sonuna kadar 
amansız rnUcadele etmektir. 

Dünya.ya tahakküm hfilyaaını 
tahakuk ettirmek için sair mem. 
lelretlere karşı şeytani tecavüz 
planlarını hazrrlarken Hitler'in 
tasdik ettiki tek düstur, "Ayrr 
ve hücum et" olınuştur. 

Hitler, mUatakbel tecavtızlerlne 

manrıı kalacak kurbanların m1l§terek 
bir mukavemet hazırlıyamamatan 1. 
ç1ıl en balnane vasıtalara mUra.caat 
etmi§ ?e A "fTUpanm en kunetl! dCT. 
!ellerine karp Ud cepbede harp etme. 
mek için bUb6ua bQyQk bir ihtimam 
göatıerml§Ur. Bitlerin takip ettiğl ta. 
blye k:urbanlamu vaziyetin bplanna 
göre teker tekler ezmek ve eneIA 
garp &metıertnı. nıağtap ettikten BOD.. 

ra SOvyetler bfrliğlne hüeum etmek. 
ti. Fakat bunda tamamlle muva.tfak 
olamadı ve btr yenle takıldı. 

Hiöer, K&nfl geçecek kadar idman 
lı bir yUzUcil oimadığuu gösterdi. tıte 
o zaman dimağında yeni bir plA.n 
yer aldı. Ve garpte filli btr mlltareke 
umln ettiği kanaat.ile hareket ederek 
lngf.llereyo )"mi kuvvetlerle tekrar 
hllcum ~ek ve bilAhım lşını blUr. 
mek Uzcre şarkta bir yıldırım harbı 

yapmağa karar verdi. HiUer aynı za
ınand!.\ ideoloji eahamnda garpla prkı ' 
blribirinden ayıracağını ve ga.rple oar 
kın muıterek bir hareket.ine mani olaca 
ğını da fimit ediyordu. Fakat HiUcrln 
şarka kB1'Jfı bafladıfl harbin bır yıl. 
dınm harbi ınahlyetln&ı tecelli ede. 
memeııı, gerck.ee propagandasmm bir 
mucize kuvvetini haiz otamaması bu 
efer yanıldığını aflkt\r btr 8Urette 

gostermlftlr. 
İngiliz ba§vekill Çörçl! kendıswıo ıul\ 

nıetyiz va.atı olan bir de•let adamına 
has bir anlayl§la Hltıerin hfielerlne 
aldanmıyacağmı dünyaya nan etmiş 
ve Hltlcrln Sovyetler blrllğlnl mağ!Qp 
etme lıun Britanya imparatorluğu ~ 
çın f"l ketler ve musibetler doğun._ 

cağını ıtoylemlılir Bız de Hıtlerin 

garpt galip gelmeainin biZJ.m ıçln ne 
kadar bilyUk bir tehlike teoktı edece. 
ğinl ın ()drf k iZ 

Kızılordum z HıUenn ku\'velll h"'P 
makıneslnln bUtlln darbckırioe muan. 
nldane karşı koyarak ve Almanya) ı 
mUtemadlyen gı.rpdan prka yen kuv 
v tl<•r ı;eLum ğ mecbur eder k ha.. 
kıkl kahramanlık vr metanet bari.. 
kaıarı yaratııuı.ktadrr. lngiliz miHetı 
bu sayede 1.2 aylık famlasız bombar. 
dımanllU'dan sonra bıraz dınlcnmekt~-
dlr. 

HıUcrln garptaki filli mütarek 
ılmldinln boşa çıkarılması ve biran 
bile rahat bııakıloıauıtl.Bı ıa.ıımaır. 

Hitıerin gayesi ym zamanda ıki 
hasımla. nıUca~ le etmemek, blzım 
gayemlr. ıı;c, dU,mana aynı zamanda 
mUıı~rek darbeler, yorulmadan, rahat 
vermeden ındırmekUr. Şimdi lndlrile
cek darbe, düşman üzerinde 10 mlslı 
fazla nıllcsslr oıacaktır. Ve bt'lkl de 
hasınılardan b rlnden birinin v ya 
diğerinin dahn ZRyıf dll§tl\ğU bır sıra. 

Harbin tarihe 
Her mahalleye ve eve ihtiyaç nisbe- hediyeleri 

tinde kahve verilecektir Nemrud. Fra~ Yezid. a.e 
Şehrin kahve tevzia.tc ıiıJleri eL 

rafında. '-ali~ belediye re.isi Dr. 
Uıtii Kırdar dün kendisiyle gö. 
riişcn bir muharirimi2'e şunları 
söylemiştri: 

geçirelim.: caç M6slihnan dünyasmda asır· 
ld ~- \.;" tardır hiddet,nefret 1'e kinle •· Denlıyor ; bazı letn~ .ııC. 1 • :-:ı rdir A 1 rıat 

nüz tevziat başlamaınuştır, Ba- nr an ısıune • ma anı ıyo 
kırköye 250 gram yerine ıoo işt.c .• Ve bunlar, kendilerine ö)i' 
ın-am verilmiştir. Adalarda yal- sarsrlmaz yer yaprmşlardır, l 

ilclebed amlacaklanlır da. v~ 
" - Kahve tevziatının bi.rbıt: nız 500 eve tevziat yapılmış. ge. nrz dikkat edersek bUtiln bu sa'1• 

gündenberi mütemadiyen Ustün- ri kalan 1700 eYe yapılmamştır. dığıınız isimlere kötü de olsa bil· 
de durulan ibir mevzu halini al- Balatta, Yeşilköyde, Cihaııgirde. yük şöhret ka7.andıran şey bari' 
drğmr gördüğüm için, size bu ki evief' henüz fişlerini alama- tir. Kendi kudretlerini devam ef.. 
mesele hakkında :izahat vamek m~Ün bunlara :ıuµkni bir oe- tinnek için Jıa.ıı> etmiv!er ve hat1' 
ihtiyacını his:;tetim. Evvela kah· vap teşkil deecek bir keyfiyeti yakmak, yıkmak, öl.dürmek ol· 
venin. bir memleket ia§eeindc söylemekle iktifa edoc.eğim. Is.. duğuna göre tunu d~Jerindefl 
yer tutan anamaddelerdcn olma- tanhılun bu seferki tcıvzidc ih. fazla ve devamh olarak yapabl1' 
dığmı Jtaf>ul .etmek lazımdır. Bi. tiyacını ka.rşılamak iızere veri- mi.şle~ir. • . 
Hyorsunuz ki sayın Ticaret Ve- lecek 1936 ~kahveden 557 Ta!fh bmılsnn zi_h~nlen~ 
kilimiz, bütçe müza.kcreBi esna- vuvalını aldık. miltebaki çuval- 1 kata:bıl.ccck her eeyfenm teSJi 
smda BU yük Millet ~ieclisi hu. lan peyderpey teaellüm etmekte- etmıştir.. . _.ı 
zurunda söyledikleri gibi hükO. yiz. Bakırköy kazası l50 ~r M~la. ~hm .B~~· fJ>d'; 
metimiz şu lbuıhranlr eenelerde grın eksik tevziat yaparak elin. la}h bın • ı Z~r'ı öl~~p Mj 
dahi, eti, şekeri. ekmeği her va- deki kahveyi mahalli vaziyete dıney~ gelmişti. Tebdıh kryafp 
tanda.şı tatmin edici nisbette bol nazaran taksim yolunu tutmuş le g~yo!du. . 
olan bu mesut vatannnızda ve- ve mütebaki hiss€t=ıini aldığı 7.3.. Bır gun ~n~ ka.pısıf!dan 11 
sika usulüne müracaata lüzum man da iki yüz elli gramı itmam rer kcn ihtiyar bir bedevıye fl(Jf' 
görmemiştir. Kahvenin rnemle. edecek bir tedbir tarzı: bul.muş- du: 
ket iaşesindc yer tutan ana mad. tur. Adalar bir kISmına hissele. 
delerden biri olmadığına sözleri· rini taınam vermeyi, diğer klS. 
min başında işaret edişim iaşt> num da ikinci mevnıdatta ikma
çercevesi içinde tetkık edilmesi li mahalli vaziyete göre daha 
varit olamıyacak, bu maddenin münasip addetmiştir. Fiş dağı· 
tevzii hakkında haklı, haksız ve tılmıyan diğer mıntaka1ar da yu. 
"lc.ri geri yürütülen sözler hak- karıda söylediğim gibi, almakta 
kındaki kanaatimi belirtmek i. ol.duğu kahvelerle tatmin edile. 
ç.indi. cektir. 

Şim~ı tevziat ha.J?tn.lda .. btlh Gelelim evlerine tevziat yapı· 
başlı soylenen şeylerı bır gözden lan vatandaşlardan bir kısmının 
da lndinlecclt darbeloerden daba az 1 çalıştıkları müesseselerden de 
masrafı .e fedakArtrğt bıtllzam ede. kahve aldıklarına ... Da.ha sözle. 
cektir. rimc baş!arke!1 kahvenin bir 

SovyeUer birliği ve 1ngıılere, her memleket ıaşesınde yer tutan a. 
ikisi de tamamiyetıertnl ve ı.etıkl!llc. na maddelerden biri olmadığını 
rlnl korumak, mUkıUerln! esaretten ve hükOmetimizin iaşe maddele
hatlA bOsbUtlln mahvolmaktan siya- rine dahi vesika koymıya ihtiyaç 
net etmek için mUeadele edlyorıar. hissetmediğini tebarüz ettinnek. 

le, kahve tevziatnım vesika usu. 
HJtı~rzmtn ezilmesi devrimizin en lündeki ölçü ve görüşle muhake

hacaletperver tccelllyatmm ve Uuıa.. mc edilmesinin katiyen doğru 
niyetin terakkialne .set Ç(!ken ve 11ım. olmıya.cağmr hatırlaıtma.k iste.. 
dlye kadar g6r1llmemlş bir manlanm rim. Biz. fişlerle aile başına he. 
ortadan kalkması demektir. sap ettiğimiz 250 şer gramlık lıı

tanbula verilen kahvenin piya a.. 
da gizlenmesine mani olacak ve 
verildiği ikadar kahvenin halkın 
elint• geçmesini mümkün knaıeak 
bir tedbiri kullamnış oluyoruz. 
Eksık v~ mahlOt kahve valmla. 
.rı eğer- mevcut.sa. hnlkm beledi 
mevzuat dahilinde buna cesa
ret edenleri ait oldufu makam. 
lar neminde şikayete her zaman 

11\gillz ve Sootyet mUletkrının geçi
ci muvallakiyetsbıllkJere uğrıyarak 

dıtha birçok ıst.ırab, mahrunııyet \ e 
gaılcleı1e karşrtaımıuarı mbmkunuılr. 

iı'aklt tarihin ve bllllln ln.taniyelln 
huzurunda mesullyeU rınl müdrik bu
ıunırn bu rki ınilleUn Uzcrtenne aldık.. 
lan tarlhi vazifeyı rene bafarmak 
tçın bUtUD gayttUcrint azami su~lt 
~edooelderine §Ophe editeınu.. 

Sovyet mDletıerl, Sovyet bükilme. 
tinin relal 8e'9'g'ili §Ciımlz Btalınln da. 
veUne soruıuz. blr heyecanla cevap vcl' 
mı lerdir. 

Sovyet nıilk!Ueri 
On milyonlarla ınsıı.n yel'yüzündc 

!q'lst barbarlığının hlçbir izl kalma. 
yıncaya kadar, htirrlyetc bağlı diğer 
mılleUcrlc birlikte mUcadeleyc devam 
etmek hu usundaki sarsılmaz bir a.. 
ılmle uzerindc doğduktan topraklal'ı 
mUdafna etmek için bir tek adam gt-

bl doğrulmaktadır 

hakkı vamn·. 
Bizde malümat mevcut olma. 

dığına nazaran mahlOt ve ~ik 
kahve şayialarırun mübali.ğalan
dırılmış olduğuna hüküm etmek 
icabeder. 

Bu itiıbarla mükeyyifattan ad
dedilebilecek ve ihtiyaç madde
lerinden olmryan kahve için bu 
kadar titizliğe. ~arfcdiJcn ten. 
kid gayretlerine yazık olduğunu 
söylemeklifime müsaade edi
n1z." 

Ya şe}h. l\ledinede ne .,.r 
ne yok? 

- Ah sorma .. Haller pek Y' 
ma.n. 

- Haylr ola, ne oldu"! ıı 
- ı 'eola.cak. Abdullah b4 

Zübe}'İr gibi bir zatı şehit et 
tiler. 

- Kim etti. 
...: Haccaç dedikleri o anatıll' 

belası .. Zalim herif. ıır 
- Ya şeyh. sen Haccacı bt 

misin, nasıl adamdrr! 
Hiç görmedim. 

Hacca<,; yı.ızünUn n1kabmr ~ 
rak. 

- lşte oyle ise gör ... 
Zavallı şeyh tirtir titrer .,, 

kurtulmanın <}Rl:'ffiini arar. Ysl 
varmanın para etmiyeceği için ı. 

- Ya ehi. der, sen de beni b 
lir misin? .. 

-Y4k .. 
- Ben, Beni Amir lrabHaııi' 

den bir divaneyim, kı r ~ 
diğimi, ne yatığmn bilır1m. (il' 
böyle gezip dururum. 

Bugün, dünyanın en ~ 
harpleri oluyor. Acaba ibo ~ 
de tarihe N~ ~UA ~ ~ 
zid ve Hacca.c gibı i8imler ..
ye edecek mi? 

NlYAZI AH!tl. 

Yirmi yıl evvelki Vak1l 

ıı-ı--1 

T aksim Kq laa 
Taksim kışlasmnı ta.mamiıle 

bıtamıı: emrine tahsi8ine muwl• 
kat lstiluıal edilmiştir. Kışıl 
ya.rmı polis me«tcbı. l ara ~ 
sim merkezı itUhaz olunacakUr 

lı:n alı, Marmara ortasında bo bır ada 

r ye Vekaleti bu tecrübeye karar ve
. .,.,. ....... _ T w iyenin muhtelif hapisanelerinden 1 

Edebi 
roma n ö M RAILD-

Yazan : 

REFiK AHMET 
SEVENGtL 

vaktiyle köymüş, galiba köyden de biraz 
büyükce bir yermiş, fakat uzun zaman ev· 
ve1 boşalırken büyücek bir yangın geçinniı. 
ta üstünde taş kalmamış ... Senelerce bura· 
ya insan ayağı basmamış ... Demek ki ceza· 

ve hapisanelerde bulunduklan müd· 
n 1 ki n görülmemiş bir kısım ağır 

mahkumlar bu adaya getirildi; bun
nhk tarihinin yeni Robenson "landır 
boş adada bir mamure kunnağa ça· 

ırk ın kılap zihniyeti de onların kendi 
rı ile kınlmıs hayatlarını ve istikballerin i 

ı-~ ...... ıre çalı ıyor 
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de kitap gördü. Yatakhanelerin kapıları açık 
tı ve içlerinde buraların bakımına memu r 
olanlardan başka kimse yoktu. 

Ahmet Dündar: 
- Mahkumlar gündüzleri başka ko

ğuşlarda mı oturuyorlar, buraya yalnız ge· 
celeri yatmak için mi geliyorlar} 

Diye sordu. Müdür kısaca cevap verdi: 
- Mahkumlar oturmazlar. 
Ahmet Dündar anlamayan ~özlerle ba· 

lCıyordu. Müdür devam etti: 
- Mahkumların bos oturması esas ol 

madığı için oturmalarına mahsus koğuşlar 
yaptırılmamıştır. Bütün fenalıkların işsizlik· 
ten çıktığım elbette bilitsiniz; tenbellik bile 
boş oturmaktan ve bir i yapmağa alışma
mış olmaktan < ıkar. Mahkfımların en bi.1 
yük dü mam olan ccın ıkıntısı da bo otur
maktan çıkar. lmralıda mahkumların çalış 
malan şarttır. iki ihtiyacı karşılaştırdık: Bu 
boş topraklar üstünde yeni bir şehir kurmak 
lazımdı, onun için de i ciye ihtiyac vardı: 
bu bir ... Mahkfıınları i:stidatlarına göre bireı 
işle me.gul etmek, ınahk\ırnlara birer anat 
öğretmek, onları meslek sahibi yapmak v~ 
cemiyete <löndlikleri zaman maişetlerinı 
kendi bilgileri ve el emekleriyle mf'.şru bir 
surette kazanabilir hale getirmek lazrmdr: 
bu da ikinci ihtiyac ... İmralıda herkes mu 
tahsilcljr; millet hiç kını eyi bedava bes 
!emiyor ve bedava çalı tırmayur. l\tahkunı 
lar kendilerine verilen isi yaparlar: bu işler· 
den haaıl olan bir kazanç vardır. Mahkum· 

lar çalıştırıldıkları için gündelik alırlar, bu 
gundeıik o kazanctan verilir. 

- Mahkumlar bu hali adada ellerine 
geçen parayı harcayacak yer buluyorlar mı? 

- Mahkumların ellerine para geçmez! 

Ahmet Diindar şa ırmıştı. Miidür de
vam etti: 

- Mahkfımların ycıptıkları iş kıymet
lendirilir, bundan hasıl olan bir para vardır. 
Mahkumların elacaklan gündelikler ta· 
hakkuk ettirilerek onların alacak hesapları· 
na geçirilir: mahkumlar iyice beslenirler. 
gıydirilirler, bakılırlar: onlar için yapılan 
ma raf gündeliklerinin hası lrndan kesilir. 
Demek ki çalışıp kazanıyorlar 'e kendi ka· 
1.:ançlarını viyorlar. Fakat şunu da ilave ede· 
yıın ki kazandıkları hemen daima on lar için 
harcanan paradan fazla oluyor: böylece ar 
tan para, kendi namlarına birikiyor ve mah 
kf.ımiyet mi.iddetini doldurup çıkarken çok 
defa ellerine hazır para da geçiyor: gittik· 
!eri yerde tutacakları is için kiiçi.ik bir ser
maye ! 

Bir binadan cıkmışlar. bir baska bina
ya ııitmek üzere muntazam bir ~osenin tis· 
tiinde yiiriiyorlardı. Ahmet Diindar: 

- Şu h;\lde bir 1.:ok atölveler göreceğiz. 
Dec•ı. 1iidür cevap verdi: 
- Şimdilik o kadar çok de~il... l latır 

lavınrz ki ilk geldiğimiz zaman kar ımızda 
baştonbf\ a bos ve üstünde hic tıı-sisat olma
yan bir toprak yığını vardı. lmralı j?erci 

evini kurmak için evvela bina yapmak la· 
zımdı. Mahkumlardan ayrılan yapı inpatı 
kolu bu gördüğünüz binaları vücudc getir
miştir: muntazam bir proğramla mütemadi· 
yen de yeni binalar yapılmaktadır ve daha 
uzun müddet bir çok mahkumlar böyle ya· 
pı iı1lerinde çalışacaktır; demek ki bir çok 
duvarcı. dülger. yapı ustası, kalfa ve saire 
yetiştiriyoruz. Sonra yollar... Bu üstünde 
yüriıdi.1ğümüz .şoseyi kusurlu mu buluyor
suımz? Anadolu şehirlerinde gördüğünuz bir 
çok yollarımızdan farklı mı'? .. Bu yolu ve 
olekıleri. adadaki yolların hepsini mahkum 
lardan ayrılmış olan yol inşaatı kolu vücu 
de gl":tirmiştir. Ham toprağın kazılıp kara yo· 
hı hnline getirilmesi. tesviye olunması, ta 
dö§enınesı ve böyle üstiınden tıkır tıkır ge· 
c;ilir hale getirilme i tşhmin edersiniz ki bir 
iştir. 

Ahmet Dündar hayretten fazla hay 
ranlık içinde idi: 

- Hem de ne iş ... Ne muhım işi. 
Diye atıldı. Müdür devam ediyordu: 
- Bu gördiiği.ini.iz binalar arasındaki 

küçuk yollan ve §U iskele meydanını yap· 
tıktan başka adayı cepeçevre kusatan bii 
yük bir tur yolu da viicude getirdik: sizi bu 
yoldan araba ile gi>tiirüp getireceğim: ümit 
ederim ki bizim adamrzt dolaşırken Riiyuk 
adanın tur yolu ile mukayeseye kalkışmaz 
ve hele orada gönneğe alıştığınız manzara· 
1arı. kimsd ri ve sahneleri hurada da ara
ma.ğa kalkmuzsınız ! 

(Devamı Hr) 



.............___~1--.~~;;;g;ı;~ ... -~Ye kültür. 

Gramer 
davası 

ı:... llizinı i . ... uJca ı:ın iç poliUka, dı~ po. 
~eıı' ıtı.lllı müdnfaa. 'o kUltUr 
lıe.ııs~~tleri al nr ŞC) dir. Çiinkü 
l\lı btr 1~.şcye, bir milleti müstn.. 
lılzıııet U\iyet haline sokmaya 
!iıtlatı: beden 'asıtaıardır. Bu va... 
he S1ııi irl~irinden aymletmemek, 
~iYeu nıute,nzi, mUt.e\'aZin bir 
tı:ıe1;: l n Part.alıı.n !,rfbi idare ct
l~ıef'.i enı '.rürkiycnln bariz brak.. 
boJ:ı~cn biridir. llaldka.ttc 
lllııta,'a.s • Cemiyet hal atı Jıııyatı, 
tııltetin I~ ~Plu: gibidir. Uir CO• 

taa knd Ultürü, siyaseti, mütla. 
ııYl'.ı t .reu birlbirinden pek do 
lıtırıı. eli~ki Cdilcınez. Birindeki 
~lin digerlcrinln <le e\ i~ esini 

b eder ..... . 
ıı. da, Sebr.pten<Ur ki milli nıüdafa.
ğl ~ artııznı ehemmiyet kesbettL 
~J Zaıııanlardn. kulturo sıufet
ctlc Ol~ CrtıekJer de dikkat edile. 
~ \istrsa geçen senelere na.za.ran 
fJJ'ltt iin bir kemmlyyet \'C kcy_ 
~'~er. 

~~~ rff bütçoslni .!Uillet Meclisi 
lla'?aıı. nıııu nıUdııfaa. da\~mm bir 
~ !itıurile g~cn senelere 
b~ Af.aar bir 7.amla. kabul ctı.fğl !,rf· 

lı bi if Vekaleti de milli \C 

~ o)a r l..iiltilr kurmak i~·iu IU.. 
<ltı:ıfllJe: faaliyetlere her abada 
'<.'J'ıııı \crecc'k bir cldJde hız 
~ ltı.iJrhulnıının.ktJLc'!rr. Bir yan
o~ 1 Lir tefekküre mesnet 
Ilı t<>tıa'aaliyet leri t.anzlnı edecek 
~tfan l' hazırlanmaktadır. Dlğcr 
11ııı b~ . t'ıirk tcfekJdir kabiliyc. 
~.,. ~,1 ~l'Ce.-.k, ona akademik bl't l o temin edecc'k olan nın.. 
ı.!c tla ~r~ diline ı:cu:llınc-.ktedir. 
"Q' illi lim Ansiklopedi'ii buna 
hı, t~ / diye göstcrilcblldlği gt. 
lll'(lıs. e 1 e.ıi atılım İnönü n iklo. 
<I~ bi ~e bJ fanl~l etin e cr1crin
'4aııt~ olacaktır. Milli kültürün 
:t\tllıda. ınllli dilcir. lilli dil et.. 
~11 tcl'tl'?lllnhu.riyet hükumetinin 
bt•rı d ıgı hassasiyet senelerden· 

1iltiC\arn etmektroir. 
h saıı dit davası bu milletin en 
\lltt1 ı' en heyecanlı noldasulır. 
dile ~ tUr~e re.<\IDİ tahrirat dili 
l'ıJe<x~ ~~I~ edilmediği için isyan 
l "l , e 1~ar btiyük bir hassası. 
rıııırl'IJ htıras sahibi ola.o Türk 
ılı lıı1n bir zaman sonra ken· 
l!' :lbı "•~traklbU idrik" yaba.Del 

'l l.lrı. ile atıldığını gördü. 
~delerı asli ke,imclerin, Türk dil 
1 .l'liıı:c nın "8ırtım k\irke kapl. 

~dı ""le alı5brma" sözünü o;ıar 
1 ..... e • ht r tarafından birer bed-
cllııua tırli<;ü halinde mf'ı<leniyct 

it 1 hududundan •• "ld"ğü' Old uru u ne 
l\~ il. 

1lit1t r~n tazliki altında kalan 
~ lcı1, ~danı <lt.,tan sokün halln_ 
"· ~IJı llkat içinden köpürUyor

)\Jıı1~ ayet Türkiye cumhuriyeti 
hı ı._ "1lasetin d ~·ı Tü' k 1 • "•Ya eJ,,rı r sos.. 
tlı. \ e bnın da inl.,lip noktası 
~ dil aı h'larea lhtiba.slarla kaba. 
\il \eciı'~lanı bıi,rük bir lhtlra'i 
)e ctltrııı ~!nde inflla'& etti. TtirkL 
~iy~1 urıycU.nln üzerinde has-
~ l'lCce: durduğunu dil meselesi 

1 l'a. Cıkt lr llSikolojik hamle ile or-
1~1"tnt11.1 ~· l>U ınesel indeki ifrat
ı tlbasıa u tarihi olu Ye tarihi 
,,.~'< 01 l' izah ed<-r. Dikkat C'dL 
~I ı b:•rsa son senelerde dil me
lı il )j r akademik hadise olmak.. 

ı.,. ı l(~e hlr milli hassasiyet, 
ı;111da 

11 
halata bir aksiilimcl tar

" biı ,._urlanrnı tır 
J.'llı ""\ • ı, ıııı.._,aı nu mllfet kendi varh-
11tıllcJa g:ıuniyctlnl a.rıwnai{ busu.. 

tlebuı,{~rdiğf bir heyecan ad
ı lı ttıaııt z. Bu asil he3 eean blzf 

1~tır. Q•hık huduttan haricine çı. 
1tlıler a ilmi olmaktan tızSlc hli
~ l>anllı.;:rnıenıızc ebep ola.bilir. 
L il 1'iit1eı r ne kadar tabii ise in. 
\"-arı llıti rlnın de cosmalan, ba-
ıı.t a.~lr 'e hummalı bir ha.. 
n ~-11aları da bir zarurettir. 

;eıdi. g dil 1.elikldm.Izde bu dC\·re 

1~1c h~tl. Şimdi onun üzerinde 
bı rıı~~'il)etlc değil, fikir \e 
da konuşu Csi üzerinde konu ur ~1-
rıı ~llel l<>ruz. Ve bontlan sonra 
lı ll\(Un :rcc onu bir fi'kir , c ilim 
~ğ,,, eıakkı ederek Myleıt.!e ~
bil .... 

~tıe :~ıesının ilmi bir hü,ı. 
rı,liııd lca edilmesinin ilk e· 
~ A.11 l~~ biri Maarif Vekili Jlıı. 
11~ topı <:elin hlınmetJ ile Anka· 

l.ldtır. anan Gramer Komisyo-
bıı bi 

~ .. ,, '1.ı~etn.13 et f ertlerinln şu. 
l~ır. :nu"lqblrisine lınğbyan rabı· 
1• ııı llle,ng l'alnfa dllin bünyesine, 

1a~ller111e 111> "olduğu cemiyetin t.e. 
~ e, ııı~ gore bir talanı kaide· 
Q a lllallkt. lara hulasa bir zabıta-

•ıı Ye)(• '"· Bu zabıta nlzamlan. 
l•aı-ıı 'ııtu g 
d 1ın dilin l'anıerdir. Dili ya.. 

llın I" gJ"amCJinJ de beraber 
14"ve ,__ zrmılır. Yalnız u 1<ay-
h • ~ ,...eıc ı>ru"tı1e. 

<. ıı ~~~ 'ar edil~edlğl ~bl, 
"" bUamlan da lıUkmü 

Beş yaşma kadar o an ç uuk- ~ahalle arasmpaki 

lara francala verilecek s:~~:k::e~~~~ı~~r 
Francala dağıtma yerleri 

de artırılıyor .. 

duğundan belediye 
tetkikler yapıyor 

Son zamanlarda sa) fiyc yerle. 
rinde ve mahalle aralarında çal. 
gılı bahçe ve ) azlık sinemaların 
çoğaldığı görülmektedir. 

Çocuklara da firancala Yeril· 
mesi hususunda vilaYelin alaka
darlar nezdinde teŞ@büslerde 
bulunduğunu yazmrştık. Yapı. 
lan teklife göre 1 - 5 ya.-ı arasın. 
da !bulunan çocuklara fırancala 
tevzi edil~ktir. Bunlara günde 
125 • 250 gram firancala verile
cektir. Tesbit edilen istatistik. 
lerc göre, 40.000 cocuğa 1inın. 
cala verilmesi icabetmektedir. 
Belediye bu te\•ziat için toprak 
ofisten günde 100 cuval un iste
mektedir. 

Diğer taraftan mevcut fırnnca
la tevziatı düzeltılmek maksadi. 
le muhtelif kazalarda yeni fıran.. 
cala dağıtma yerleri tesis ede
cektir. 

Be)oğlu rnmtakasmda, Uzun
çarşr?a, Galatada. Os:manhcyde, 
Tak:.ım, Eminönü kazasında: 
Sirkecide, Balıkpazarında, Tah
takalede, Yeıtiçarşıda, Beyazıtta, 
Lalelide: diğer dağıtma yerleri 
de Fatih, Sarıyer kazalariyle 
Şehreminınde olacaktır. 

Bunlara civar yerlerde oturan 
halk geoe gcc vakte kadar gürül
tüden uyuyamndıkların<lan bele
diyeye şikayette bulunmuşlar. 
dır. 
Şika) et üzerine belediye tet. 

kiklere ba.tjlamıştır. Etrafında 
fazla ev bulunan ve hu evlcti ra
hatsız eden ibahçelcr ve sinema. 
larm tatil saatleri üzerinde de. 
ğişnıe yapılacak, bir kısmı da 
kapanacaktır. 

MünaKalat Vekaleti Gıda maddelerinden 
Müzeye uygunsuz 
kadınlar almış! 

TUr'( • lslll.m MUzesi mUdUrU At. 
dUlkadlr, gcÇ<!nler<lc }.füzenin gece 
bekçlsl Arlfl, geceleri bazı mUnase. 
bctslz kadınları müzeye 11.ldığınd.ın 
dolayı 1şind n çıknrmrı.ı, buna sinirle. 
nen l>ckçi müdüre hakarette bulun .. 

Telsiz kursu açıyor 
Münakalat Vekfüeti. bir telsiz 

kursu açılmasına karar vermi& 
tir. Şimdiki halde şehrimizde a
çılması düşünülen kurs. altı ay 
devam edecektir. Kursa tercihan 
denizciler olmak üzert: orta mek. 
tep rııezunları alınacaktır. 

Meydan Tem sili 
BEHX}LU IIALKın1~-ı>1'~1' : 
ı - Ü!;Uncil Meydan Temsili l2.7.41 

gUnil eaa.t 18.30 da MecldlycköyUndo 
verilecek Ur. 

2 - Temsil parasızdır. 

karakuşi ile kunılaına:.r.. 
Dilin kaidesi dışandan gclnı<'z, 

dilin if;inde. bünyesinde me,·c t.
tur. Osmanlı dllcll<"rinin en büyük 
hatalan grameri bir millete mah· 
blJS mü~has kaideler &eklinde 
anlamayıp ya ya.hancı dillerin kaide 
lerlnl kapltülisyon halinde getir
meleri, yahut da hayali, nazari, 
mücerret bir talmn kaideler icat 
etmeleridir. Ne biri, ne öteki gibi 
bir milletin diline zabıta olalllaz. 
Biri isttklfıle ,uğerl itll realitesine 
aykırıdır. 

Bir Tilrlı:: gramerini ancak Türk 
lehçeleri iizerinde yapılacak bUyilk 
~ tınnalardan çıkacak ilmi l'eti· 
celcrle ta~in müm'kün olablllr. 
Gramer komisyonunun mcsaı~i de 
ilmi bir hat üzerinde devam et
mc-ktedir. Hasan Ali memleketin 
dil i i ne me gul olan münevver
lerini enclden edinilmiş hiç bir 
fikre istinat ctmiyerek ı.m ilinin 
\'e hakikatin lcaplıırmı bulsunlar 
diye bu..~ba~ getirmiştir. Bu mt>
sal tarzı ılll füaliyettndc yeni blr 
ufkun ali.metidlr. Alimlere mu· 
\-affakn·•·t dileriz. 
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- ÇünkU sinirlisiniz.. Asabı· 
nız geq.rin .. Yalnızlık insanı SI• 
kar .. Dikkat edin ha'ksızsmız, 
demiyorum Seniha hamın .. 
~iha bu alaycı fakat çok 

tatlı çocuk karşısında uzun boy 
ıu münakaşa C'tınek istemedi. 
Bütün aldıklarım yüzüstü brrn 
karak, kalktı. 
Kamarasına çekildi. Bütün 

hırsını kamarasının dar, yuYar 
lak penceresinden göriinen sahil 
parça5Indan aldı ve kartonu· 
nun üzerine Pire limanından 
ufak bir yeri karikntüri7.c ede
rek çizdi .. 

Geceyi kamarasında geçimi ... 
Napoliyi, Pompei harabelerini 
gezebilmek için yola çıkmadan 
önce arkadaşlarmdan birinin 
verdiği taf silfıtı hatırlamağa 
çalıştı .. Bir doğrudan . doğruya 
trenle gidilir. bir de şırketlerin 
otobüsleri ile. biraz pahalı ol· 
anakla beraber rehberlerle gezi 
lebilirmiş .. Pirede yalnız knldrğı 
için ve lhiraz da inadından gc~ 
mcmişti. Fakat Napolıde hıç 
de böyle olmıyncaktı .. Arkadaş 
lanndan ayrı gezeook ve fa.kat 
onların tercih edecekleri vasıta 
dan ayn olanını intihap ede
cekti .. 

Sabaha karşı uyandı. Kamara 
sıcaktı.. Giyindi ve hava almak 
için güverteye çıktı. Nöbette 
ikinci .kaptan vardı. Tanyeri 
henüz ağarmağa başlamıştı. Ge 
minin suyu iki ,yana a~.masın 
dan, atmasından başka bir ses 
duyulmuyordu. Uzaklardan tek 
tük ışıklar seçiliyordu. Kaptan 
Senihaya: 

- Yanın sa.at kadar sonra 
Napoliyi şu burunun arkasında 
göreceğiz.. Pompeinin hafif du · 
manlı tepesi ve bu tepeden şeb 

alınan nümuneler 
mur;tur. 

Abdilllmdirln §lkQyctl üzerine Asli
ye seldzlncl ceza mıı.hkemeslno verf. 
len Arifin muhakcmesino <lUn b:ışlıuı,. 
m~ fakat kendisi gelmed~ğindcn po
lis vnıııtaslylc celbcdllmesı için muba. 
kE!IDcsi b&.§ka bir güne bırakılmıştır. 

Belediye şehirde satılan muh.. 
telif gıda maddelerinden nümu. 
neler alarak kimyahanede tah
!ille: .yaptınmştır. Hazirruı ayı 
ıçerısınde salam, sucuk gibi mad 
delerden alınan 25 nümuneden 
3 ü, m enba sularından 23 nü. 
ımuneden 12 si, süt ve sütlü mad.. 
delerden 128 nünıuncden 15 i 
yağsız, 36 ga.zcmlan 7 si, 12 fi. 
rancalalık undan 2 si, 202 ek. Rakı İçerken arkadaşını 
mek unundan 20 si, 375 ekmek. yaraladı 
t~n 8 i ham~, 73 ~tlI madde- KasımpaşaıJa oturan Halil oğ. 
sınden 23 u, peynır, çay ve lu Vahit adında. binsı, evvelki 
kn.h\'c nümunekrinden 66 sının akşam arkadaşlar.m1ar Selim ile 
11 i, 99 yağ nümunesinden 7 si, beraber odasında rakı i"erlerken 
matlup nümuneye uygun olma. bir aralık hiç yoktrı.n şiddetli bir 
dığı ve 260 ~ şişesinin k_:ı- kavgaya başlanuş':ırdır. Kavga 
~k.1.arı~ın.. kullanılmış oldugu ı sonunda. Valıit eline geçirdiği 
gorülmüştur. brçakla Selimi ağr!' surette yara· 

lamıştır. 

l•kı• sarhoş Yaralı Beyoğlu lhast~h~nesi!lC 
kaldırılmış, suçlu ibıçagı ıle bır-
likte yakalanmıştır. 

Fırının camlarını 
kırd!ktan so~ra fırıncıyı Arabasından düşüp 

da yaraladılar ölen arabacı 
Mehmet oğlu Yıldınm ve Ne. Akbıyıkta ot1.'ran ve ı~ı r:uma. 

cati adında iki arkadaş evvelki ralı arabayı çl\ll§trran 65 yaalarmda 
geoe muhtelif meyhanelerde bir Hasan oğlu Mehmet, dUn arabası no 
!hayli kafalan çektikten sonra G!llluuıo Parkına doğru irnırken, blr
Lfüeli.de Ordu caddesinde Nuri denblre mUvıızcneslnl kaybederek ye. 
Altm'm pasta frrmına gitmişler re dllşmilş ve aldığı yarolnrm tes!rilo 
ve fırıncıyı tahkir ettikten lbaş- biraz sonra aımUştUr. 
ka camekinlarmı da k:ırmwlar- Va.kaya znbrta cı koymU§, Hasruıın 
dır. Nuri Altın 'J)OlİS ç:~ğınnıya cesedi adliye doh-tonmun muaycnesJ,. 
kalkmrş, ibu sefer de Necati ce., nı müteakip dc!nolunıx:.uljtur. 

binden bıçağını çık2rarak kal. -================= 
çasmdan ağrr surette yaralamış- ~ 
Ur. 

İki mütecaviz sarıhoş yakalan
mış, Nuri Altın tedavi altına a. 
Jmarak tahkikata baş:ruunıştır. 

VAKIT'A 
ABONE 
OLUNUZ 

YAZAH ! l.fMAN AHISf(A1 
•-================--=----== 

re doğru uzanan elektrikli Hiv 
yolları lbu şehre bir hey.bet ve 
güzellik verir, dooi. 

Hakikaten de öyleydi. Seniha 
bu gilzel manzaraya daldırdı 
kendisini. Ufuk hafif bir krzıl 
lıkla siislendi. Ortalık biraz 
daha aydınlandı. Ve güverte 
dolınağa lbaşlac1J. Bütün arka
da..sları akşamdan ka.marotlara 
tenbilı etmişlerdi .. Birer, ikişer 
yukarı, kaptan köprüsüne çrkı· 
yorlardı .. 
Hakkı da geldi. Doğruca Se-

nihanm yanına sokuldu: 
- Gün aydın Seniha hanım ... 
- Günaydm Hakkı ibey .• 
- Ne o bu sabah e~kencisi-

niz .. 
- Bir tesadüf oldu. Uykum 

kaçtı. kamaram sıc:aktı. Hava. 
almak üzere çı:lrtım .. 

- Çok güzel... Ben d" size 
uğradım.. Bu nefis manzarayi 
kacırmanıza gônıül razı gelmedi. 
Fakat bulamadım. Buraya çık • 
mıs olacağınm kestircliım. •. 

- Demek ki !beni hatrrlıya
cak zaman bulabildiniz?. 

- İnsafsız olmayın .. Her za. 
man için sizi düşününım. 

- Öyle değil mi ya? .. Mektep 
ve Pire gezintileri meydanda, 
Hakkı fibcy. 

- Onları unutun caIU!Dl.. Ç.O. 

cukluk .. 
-:- Ne o!. Bu değişikliğin se

bebı ne oln.hi!ir a.calba?. 
- Değişiklik olacak bir şey 

yok Seniha hanım.. Aksi tesa. 
düfleri yenm.iye çaleyıcağmı. 

- Ç.Ok iyi .. Memnun oldum 
doğrusu. 

- Beni sevindirdiniz. 
- Çok da .ç.abuk seviniyorsu. 

nuz.. 
Hakkı loY.ardı. Scn.ihanrn ala

ya lbaşladığmı sezmişti. Fakat 
lbu sefer kararı kat'i idi. Bu ha. 
şari kızı yola getirmiye çalışa. 
caktı. Bu yolculuk Hakkıya bir 
haki.kati anlatmıştı. Scnihadan 
kaçmak istemesine, saklanması
na ra!:rmen onu seviyordu. Fa. 
kat bu sevgiye Senihayı inandı.. 
rabileceğinden de korkuyordu .. 
Senilıaya !her an bir p!l.rça daha 
yakmlrk gösteriyordu: 

- Napolide harabeleri lbera. 
ber gezebilcrek miyiz acaba Se
niha hannn? .. 

- Belli olmaz.. Bir tesadüf 
beni sizden uzaklaştırmazs:ı ... 
Plrede'ki sa.ndal sefası gibi .. 

Seniha ibir ~ahka.ha. attı ve sö. 
zunü tamamladı: 

- Miçolarla yaptığınız gezin. 
tinin intibalarını merak ediyor
dum doğrusu .. 
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ön en 
van 

Artık gtteteler, fazla blr ~ r mi teblığ basmaktan kurtulacak
lnr. Fırat ve Dicl nin sulndığı 
ve bir zamanlar "Asür medeniyc
V ti,, nin kurulduğu topraklar s 

Suriycde hnrbe nihn~ et 'erile
c(>ğini go.=et Ierde oku~oruz. Bu 
haberı, ilk önce "Ankarn, vermı -
ti. Sonrn ''Londra,, ve l\:ahıred n 
dinledik. Nihnyet dun de "Vi i,. 
böyle konuştu. 

Suriycde harp, znten d im la • 
ladığı zaman, d vnsız, gn' esiz bir 
çarp• rma olduğu anla ılmı. tı. 

Daha c nu1 ta ko • n · :ıan bas· 
tırıldıktan sonrn, bu gıbi lhtilüllr
ri, ıç bozgunlarını körilkleyen hlr 
muhitı. s rb t bırnkamazlal"dı. 

NıtC'k:..U 1ngillzlı r, Hur Fran
sızları el ele vererek Sun) eye 
yürüdüler. 

Suri) de Fransız ordusunun, a-. 
na 'atan çocuklnrmdan an<':ık p k 
az askeri vardı. Asıl km" etı "lnj 
)oner., lcr teşkil ediyordu. 

Sılah pal!runasma, kardc knm 
dbki.ılmc:!ıne de i le bu karı klık 
sebep olmuştur. Yoksa. Pğ r o 
Ü>prak ustlındc kanıılaşanl r, hn· 
Us Fransızlar olsalardı. ArJaşma 
dahıı kolayla ırdı. ;Ne ise geç de 
olsa, );n(' insanlık, dünyanın bir 
yerinde sönen bir ) ngmı, seYlnç
Ie karsılamaktadır. Hele biz Türk
ler, buna, herke ten fazla sevin
mekte haklıyız. Çünl1ı Suriye mu
harebeleri, Ankara - Basra yo
lunun emniyetini boznn bir şeydi. 

Denizlerin, bin tUrlU tehi keler
fo dolduğu günlerde, bu kara yolu
mın ruhlarda dalgalandırdığı 
heyecansız hava, ho a gitmez mi? 

tünde, yine l an yerine alm t li 
akacak. Blı:l:ı.klar yükselecek, ker
vanhır işliyeeck . 

Sur' ycdeki b , komşumuz 1-
ranm da yüreğine su s rpecektir. 
Oradaki do tlarımız da fevk de 
haller yüzilnd n sapan ve te • -
tan ayırıp cilfıha bağladığı koll -
n, serbest bırakacak, hazır yiyı 
ler, yeniden tarla ve fa.brik '8 

dönecek. 
Hayatm günden güne korkunç 

bir hızla dayarulmaz bir pah 
ğa. aoğru gittiği bir ça • dn S l 
b::ın ınm, muhitinden oo lnyara , 
et:rafma dağıtacağı ılk sevinç, 1 
te l>udur. 

İşin insanlık tarafı bu · te. Si 
yasi cephesine gelince, Hab s
tanda tabii hayatın avdetini haztr 
lnyan kuvvet, Suriyede de Mu 
fer oldu. 

Yarın Libya.da. ve Trnblusda da 
aynı neticenin alınması hiç de ak
la uzak sayılamaz. Balkanlardan 
ba§ka, bütün Akdeniz klyılan, 
kısmPn ba.rıs sahe.srna iriyor. Bu. 
hayırlı bir a.19.mettir. Gerçi tay. 
yareler ve d ni? ltılardnn :cun 
bir nokta var, diyemeyiz. Faka.t 
ıühayet üslerinden yüzlerce, mu.. 
lerce kilometre uzaklardan kal
kacak hUcum vasrtalarmm, z m,.
lan da o ni bette nz ıh 

Her halde ı;;a:rkta, ) anı 
da bir yangmm sönmesi m 
hadise gibi knl1J'Ilanmağn de.,cr. 

lln.k1., Süluı. Gezgin 

1 GONDEN 

Se yar bir zi 
sofrası 

af e 

B elediye, 1.st.anbulun gayet 
nılihim blr "Ziyafet sof· 

rası,, na nlftka gösterdi. Hıı.ni !}U, 

gcco yanlarından sonra, köprü
nUn iki bnRında -yani, kcndılc
rinc her nedense "akşamct' de
nildiği halde, "sab:ı.ha karşı" ev
lerine dön.meğl itiyat edenlerin 
zaruri mola yerlerinde-- sess!z 
sadasız, bir talı:Im tnıışı uza.mLS 
insanların sattığı börekleri mu· 
ayenoden geçirecek. 

Bu börekleri tanryac~mız: 
yemedinizse bile her halde gör
mlişsünüzdilr... Görmemiş olma.
ruz da kabildir ya... Çünkü on,. 
lar, kalın tuğla taşlan buyüklU
ğünde, alb üstU hafif kıza.muş 
Ye içerisi kat kat Linolyum saf
haları halinde bir yığın hamur 
işidir l i, kasnak gibi bir tahta 
kulunun içerisine, çuvallara s:ı.
nla.rak konulur. Gecenin her sa
atinde sıcaktırlar. Satanlar ve 
alrı' diş geçirerek hazmedcbilme-
ğe muvaffak olabilenler, hepsi 

Hakkı daha fazla duramadı.! 
Ters ters ceva verdıği bu kız 

kaI'Şl!Slllda şimdi kendini tlciz ve 
mahçup buluyordu. İçinden Se. 
nihaya. karşı duyduğu bağlılık 
iki gencin ateşli aşklarından da_ 
ha 'ba~a bir sevgi idi. Senihanın 
her hareketi hoşuna gitııniyc ~ 
Iamıştr. Fakat daha ziyade onun. 
la knrı;rlıklı oturarak dertleşmek, 
aruıesindcn ba.hs0 tmek, öksüzlü.. 
ğünün acılarını anlatmak, baba 
smrn şefkatini, mektep haya. 
tını, mektep hayatında. rastladı. 
ğı kendisi gibi f el ak ete uğramı~ 
lann kimsesizliklerini Senihaya. 
da duyurmak ihtiyaciyle kıvra
nryordu. En sonunda da menfa
atsiz bir sevgiı.-.i olduğunu, duya. 
cağı saadetin bütün geride ka. 
lan acıları unutturacağını SÖ) !e
mek istiyordu. Fakat muvaffak 
olamadı buna. Yutkundu, dura. 
ladı ve dönerek kamarasına gir. 
di .• 

Ha.kkırun bir ufak hatıra def
teri vardı. Bu deftere ayda. yıl. 
dabir de.fa bir iki kelimelik du. 
yuşlarmı ynzardı. Açtı .. Son de
fa yazdıklarına bir göz ı;:-czdiroi. 
Hepsi Seniha.dan bahsediyorlar. 
dı. Hakkı şaşaladı. Hiç f arkmda 
olmadan yazdığı satirları ilk de. 
fa tekrarlıyordu. 

Bu defterde Senihaya karşı 
olan intikamını, anne inin, yiizü· 
nü bilmediği annesinin canlan. 
dırmrya çnlıştığı he) kelinin la. 
rrlmasiylc anlatıyordu. 

Sevgisini de özür dilemiye gel· 
diği andan başlatıyordu. Gfıh di· 
dişmc. gah uygun geçen bir iki 
günün hatırası da yer almışlardı 
bu defterde. Son hislerini de 
yazdı: 

(Devamı oor) 

i.nSnn olduğu halde, bir ismi d 
''ayı böreği,, dır. Di. er 
"Kilrd börc&-i,, .•• vo resmi lisan
da "börek"! ••• 

Ben, bundan yemedim değil ••• 
Merakla mı, ~ zoru)'la mı, 
yoksa zaruretle mi bilmiyorum, 
--d.işleıtnde hftlA köklll bir ha· 
tırasmı taşıdığım dôrt k~e bir 
parçasını, bam bir o.yva gibi ge
veleye geveleye gövd ye indir
mlstim. O gUn bııgUn, ellin, mi-
demin bir kö P. k"rli ferli 
bir Hamalb ı <. ıyla yerle9-
miş olduğunu sezerlm ••• Yamaa 
§Cydir bu a.yı böreği. •• 

Hazmi ağır ve yiyen zata, oı. 
dukça uzun bir mukavemet kud
roti verdiği için, gerçekten bir 
ziyafet sofrasma. bedeldir. Altı 
gozlil bir sefertası dolusu yemek 
yemekle birdir diyebilllim. 

Belediyenin bu br-ıclrotli nes
neye a\fı.kadar olduğunu gazete. 
lerde 01.'Ul" okumaz, içerimde o 
hatxranm külfeti ea.nlandı ve ye. 
nlden, bir hazım fün.Jiyeti ile ağır 
ağır solınruığa başladığmu hS. 
ettim ••• 

Doğrusuııu istc.rscn.iz, bu cllıl 
tutumlu ;}iyec k m.addelcıl
ni -ortadan kaldırmak deği1all 

do- tetkik ve wlah ederek, g&I 
için dalı& almı1I bir §elde kay .. 
makta fay.in. va:rdir. Bu bs,kJm.. 
dan, belediyenin tC§ebbüsünB 
takdirle kru"§Ilıyonım... 1.sm.lnta 
miiruısebetslzliğinl bir tara.fa lbı. 
r::ıkalmı, bu ımuazznm nlmetm. 
blr takmı faltlr ftlca.rayı mcmmm 
ettiği de unutulmııma.lıdır. 

lltKMET MONlB 

Sabri Öney 
Tralcya umumi müfet

işliğine vekaleten 
tayin edildi 

Edime 10 (llusnsi) - General 
Khım Dirik'in vefatı fu:crlne 
münhal kalan Trakya umumi mü
fet~liğine umumi milfetti ı '" 
b::ışmil3nviıi Sabri Önoy vekille. 
ten tayin olunmuştur. 

Uzun seneler valiliklerde, umu
mi mtifettic~lik başmüşavirli e 
tnyınindcn evvel de Dallliiye Ve
kUleti mahallt idareler umum 
dilrHlğilnde bulunan yenı umumi 
müfettiş vcklli bu vnzi.fel rde ol
duğu gibi altı seneye ya.kın bir 
zamandanberi umumi mUfet • l 
başmüşa\'irllğini de muvaffakıyetle 
ifa. etmektedir. S bri Öneyi kut
lar ve yeni vazifesinde de muv f 
fakıyeUer dileriz. 

VAKiT 
Si:zın gazetenizdir. H.,. 
arzunuzu yazınız, size 

cevap verecektir 



Ofi ajansı bildıriyor : 

t 

Bir Romen 
taburunu 

imha etti 
Moskova, 10 (A.A.) - CJfl: 

Sovyet kıtalarınm Rumen hassa a
aymın birinci taburunu topçu ate§ -
e tamamen imha etUkJeri bildiri!. 

mektedlr. UçılncU taburun dörtte Uçü 
mahvolmu§ ve miltebaklst esir edil.. 
mi§tfr. 

1 
l ngillereden 

Rusgaga 
malzeme 
gidiyor 

.... ıo (A.A.) --Ofl: 
•tıtJ&rebe !Çin lUzumlu blly(lk mık. 

ı.a1a tımtianm Rusyaya aevki:ııl te
mlııl :f9le fıoap edat bü*11hı tıedblrlerin 
a.lmdıfı ve bazı eşyaıım §lmdlden yol 
da, baluıtduğu Londradan bildirilmek. 
U<Br. 

Londrada 
ilk casus 

asıldı 
Loadra, 10 (A.A.) - George .Tonh 

on Armtrong, dün Londrada. Vanda
vorth hnplshanes!nde idam edllmi§tir. 
Armstrong, harbin ba§mdanberi ca,. 
sus o1arak asılan 11\{ İngilizdir • .Armst 

ong, bundan birkaç ay enel Ameri. 
kadak! Alınan koııısolosluklarmdaıı bJ 
ri v&S'ltas!le İngiltere aleyhinde fa.a.. 
llyette bulunan bir Alman casus teş. 
kllA.tına arzı hizmet etmı, ve İlıgil. 
tereye avdetinde yakalıuıarak Londra 
clnayet mahkemesi taratmdan 8 ma. 
yı ta ihanet suçuyla ımım c:ezaama 
mahlcum edilmişti. 

Bulgar-Macar 
ticaret 

anlaşma-sı 
Sotya. 10 (A,.A.) - Dün tmza edi. 

len Bulgar • Macar ticaret anlqmıı.. 
m mucibince, iki memleket arasmda 
600 milyon leva kıymetinde mal mO.. 
be.dele edilebilecektir. Bu miktar, Bul 
gar1atan taratmdan yapılan umumı 

Dıracatm yüzde 20 ain1 t~kll etmek. 
tedlr. Yeni anlaşma sıı.yesinde Bulgar 
• .Kacar t1cart mllbadeleıert b11y11k 
mikyasta artmIJ buJunmaktadır. 

Bulgaristan bilhassa makine, ray 
wa.ir endUstri maddeleri idhal ede • 
cek ft tUtun, maden, ot, l&Dl&D ve 
baıllara mllmasll maddeler ihraç ede. 
cekttr. 

italyan kruvazörü 
batmamış 

Boma, 10 (A.A.) - Oti : 
1talya.n bahriye nezareti Gortzia 

kruvazörUnUn kaybedildiği hakkmda. 
ki haoori tekzip etmektedir. Başka 

gemilerle bir arada. bulunan bu kru., 
vaıer bir !ııglllz denlzalt~mm hUcu. 
muna uğramışsa da yaptığı sert ma.. 
nevra eayeslnde torplllenmekten kur. 
ulmu ~ur. 

Sovyet tebliği 
(Bas tarafı 1 incide) 

Çaı~amba uni.l .., l Il ~' ltı. ::>OV• 

et tayyareleri tııhmlnen 100 dU§man 
nkı tn.l!rlp etmişlerdir. 
Tayyarelerimiz geçen gece Ostrov 

ve Novograd • VoUruık mıntakalarm. 
a dılfman krtalarına ka!"§t taarruz
rın devam etmişlerdir. 
T 1 e bundan sonra salı gecen 
rk c inde avcılarm himayesi 
ltındakl 88 Yunkera tayyarelerlle 
ovyet tayyareleri arasında vukubu. 
n çetin hava muharebesi bakkmda 

ua.t verilmektedir. 
•Alman tayyareıı dllfürWmtııttır. 
flovyetıer beJ tayyare kaybetml§. 

r. BQt'1D pilotlar sağ ve sallm,. 

Akdeniz 
havzasında 

İngiliz tayyarelerinin 
faaliyeti 
--o--

Bombardıman edilerek 
İtalyan tayyareleri 

tahrip edildi 
Kahire, 10 (A.A.) - Ortaşark 

1r.giliz hava kuvvetleri karar. 
gahınm tebliği: 

Libya.da, İngiliz hava kuvvte
leri dün Siranaik'de Martuba ve 
Gazala tayyare meydanlarına ta
arruz ederek bu iki meydanda 
yangınlar çıkar.nuşlardır. 8 • 9 
tem.muz gecesi İngiliz bombar. 
dıman tayyareleri Bingaziye 
aıucum etmişlerdir. Mendirek ci
varmda ve rı'htımlarda büyük 
yangınlar çıkmrştır. Derne, Ma
tuba, Eltmini ve Gazala iniş 
meydanlarına gece hücumları da 
yap1lmıştır. 

Maloa'da hüviyetleri tesbit e. 
dilemiyen tayyareler 8 - 9 tem
muz gecesi akın yap~lardrr. 
Bunların İngiliz avculan tara
fından önleri kesiln>Jş ve ''Fiat" 
tipiooe olduğu zannedılen l.;i.r tay 
~ alevler içinde u~m?.e dü~ü. 
rillmüştür. 

Sicilyada, İngiliz hava kuvvet
leri İtalyan tayyarelerine taar
ruz etmişler ve keza mitralyöz 
a.t~yle uçuş yollarında bu. 
lunan tayyareleri hasara uğrat. 
~lardrr. Bundan başka. Sicilya 
sahili üzerinde de İtalyan tayya• 
relerine taarruz edilmiş ve ara· 
larmda Macchi tipinde bir ve 
ibir de deniz tayyaresi olmak ü.. 
zere bir miktar İtalyan tayyaresi 
ağır hasara uğratılmıştır. 

Suriyede, dün İngiliz tayyare. 
leri Halete yerde bulunan Vişi 
tayyarelerine taarruz ederek 
bunlardan ikisini tahrip ve on 
kadanru da hasara uğratmışlar
dır. Avustralya. tayyare filoları 
da Beyru.t civarında ve Damur 
mmta.kasmda zırlılı otomobillere 
hücum ede , k bunları hasara 
uğratmışlardır. İngiliz tayyare
leri Beynıtta cepıhane stoklarını 
imha eylemişler ve Rayakda bir 
şimendifer garaj yolunu ~ 
lamışlardır. 

Bütün bu harekatta ancak bir 
tayyaremiz kaybol.muştur. 

Amerikan 
donanması 
Mecbur kaldığı 

zaman 
Düşmana derhal 
ateş açacak 

Va,tııgt.on, 10 (A.A.) - Çarpmb& 
gUnk1l gazeteciler toplantwnda balı. 
r!.ye nazırı Alba,. Knox'a ıtöyle bir 

nal ııorulmU§tur: 

- Ru.zvelt taratmdall lmıdlslne 
tevdi ~dilen vazifeyi ifa ederken, do,. 

nanmn, ate§ açmak zarureti ne kar
ııiqacak ollll"8a, tılhaktka atat ede. 
cek micllrT 

Knox verdlll oevapta Rusveltln blr 
meaajmdan baluıederek rwı.lcumhu,. 

rwı bu meaajda ııerı aevkulcen mev
ktlertne giden dentzyoll&rmı açık tut. 
mak için lcabedeıı btlttın tedblrler1D 
aımmaa1 baklanda donamnaya emil' 
vermit olduğunu hatır~. Albay 
KDoX RuııvelUn meakQr me-.jmm .,_ 
ruıan auale tam bt.r cevap tetkil et.. 
Uğ1ni llAve eylemiftir. B&lır17• DUD'I 

tzıanda.ya dair mesaj hakkında p.lud 
bir to?feirde bulunmaktan içtinap et. 
mlştır. Fa.kat sorulan diğer bir suale 
cevap verirken, relaicumhur tarafın. 
dan kullanılmlf bulunan tıazı tedbir
lerin AUantikdekJ devriyeJerln, bwı. 
dan evvelkJ emirlerde ta.trlh edllm1f 
olan taılmattan da.ha llerı gidecekle,. 
rtni nuıas etmekte olduğunu ~yle. 

m1ştlr. MalQm oldulu Uzere ıtmdiye 
kadar Amerikan harp gemilerine dtı. 
şen vazife rastlanacak her dUşman 
gomi&lni daha görUntır sörumııez, ih. 
bar etmekten ibaret bulunuyordu. 

Kamçatkanm Amerika
ya bırakılacağı yalan 
Moakova, 10 (AA.) - Otlı 

1at!hbarat nnaretı muav1nl LosoTI 
ki. Kamçatkanm bir19flk AmerUca. 
ya terk1J11 hazırlamak Uzere bir Rm. 
Amerikan konfenuısmm topıanaoaır 

hakkmcıakl p.,.s&Jan tekzip ebnlşttr. 

Moskova ve Fin 
Radyoları Türkçe 
neşriyat yapıyor 

Moskova., 10 (A.A.) - Moskova 
radyosu, 25 - 342,1 - 811 - 1151 
ve 1379 dalgalar üz~rind"n her giln 
sa.at 8.30, 19.30, 22.45 te 'filrkçc neŞ
riyat yapmaktadır. 

* •• 
"FlnlA.ndJyanm La.hti ra.dyodlfU:r. 

yon postası ecnebi dil neşriyatı gün
lük programına tUrkçe neşnyu tı da 
ilA.ve etm.!.şttr. Türkçe neşriyat her. 
gUn Tllrklye saatlle 1.30, 3.30, 11.50. 
16. ve 12.30 da olmak Uzere kısa dal. 
gaile :.!5.47, 16.85, 19.715 ve 31.158 met.. 
re Uzerinden yapılmaktadrr .. , 

Litvinof' un imalı 
sözleri 

(Bas tarafı 1 in.ciae) 
kadar etmez. Ancak, Litvlnof 
-tek:ra:r edelim, hiç bir re9DÜ 
sıfatı olmadığı halde- ithamla
rını bUylik bir cesaretle da.ha ile
ri götürmektedir. 
Bızi bu satn-la:n yazın.ağa sevke

den sebep, eski hariciye komiseri
nin şu cümlesidir: 

"Hitlerle yapılmış bitara.fl:rk, a
demitooavliz ve "doetluk., paktla
rı giıbi asılsız bi:r perde a.ra&:nd& 
hAl8. sefilane ve sözde müstakil 
bir mevcudiyet geçiren bir kaç 
memleketi yakında aym Akıbetin 
beklemediğinden kim şüphe ede
bilir.,, 
Rusyannı dilne kadar takip etti-

ği. siyasetin mesuliyet ve hesabi -
nı tarihe bırakan eski diplomat, 
inzivası uzun silr.müş oW:aJc, ki, 
bir diplomatm da.ima g~ &ı.U.n.de 
!bulundurması lAzım gelen ''sözle
rin şil.mul ve tesiri,, ni dtişilnecek 
kadar durbinliğe riayet edeme -
m:iştir. 

Litvinof, sözleriınin, Tilrk efkAn 
ummniyesinde teessür ve teessllf
le karşdandrğmda. ffilphc etmeme
lidir. 

Sovyet Rusya.dan hiç beklemedi,. 
ği.miz zamanlarda. bu giibi tcza.hii -
rata şah.it olmak, bizi ihaklı ola
rak müteessir etmektedir. Yalnız 
burada şunu da ilave etmeye lil
zum. görüyoruz, ki biz, Türk ef -
karı umumiyesi, Litvinofta SoV'" 
yet Rusyayı temsil eden bir stfat 
görmüyor ve bu sözleri, Sovyet 
hükumetinin noktai nazarı teıakki 
etmiyoruz. Lltvinof, hükümetine 
en bilyü.k hizmeti bir Sovyet va
tanda.~ı sıfatile kendi yoldaşlarına 
ve ingilizce konuştuğu için de mln
nettarlığnu lngillz milletine ar
zetmekle yapabilirdi Yokıın, bu -
günkü şartlar da.hllinde korunma
sı çok mil.şklil olan sulhu, bütün 
dünya milletlerinin hayranlığnu 
celbeden dürüst slya.sctl He mü
dafaa eden bir millete dil uzat • 
maltla değil. Türk milleti dürüst -
lüğünü, a.nlaşmalarm ta.cııdığr söz 
şerefinin m.anasnı.ı bildiği kadar 
bunları muhafaza ve müdafaayı aa 
bili.yor • 

Stokholmde 
nümayişler 

(Baa tamft ı incide> 
pışma.lar olmu.ştu.t'. Bu hAdiselerin 
sebebi, A'braham Linooln'ün hey -
keli önttnıde ~ biır kala.balığın 
tezahüratta. bulmımak üzere top
la.nnuş olmaatdlır. GuJııllng h'lJdl
metiniıı muıhatJIZla.n halla dağıt. 
malı: Jatemlt, fakat halk mukabe
le et.miştlr, arma .takvfye krtalan 
:istemek mecburiyetinde kalmJf ve 
bir çok Jdt1 tevkil edilmlttlr. 

Japon kah inesi 
Tokyo, 10 (AA..) - Japon par. 

IAmentosU11ıun fevka.IMe içtfmaa 
davet edileceği haberleri vardır. 
Bu haberlerin, prens Konoye tara
f:mdan 'bug1ln öğleden l!IOlln. bir 
çok hıiikQmet el1kAnt ile yaptıfl 
k.onuşna.lard&n çlk&rtldıfl zanne -
dilmektedlr. 

Mutat kabine toplantlm öfleybı 
nihayet bulduktan. 80IU'& maliye 
nazın Ka.vada Başveadliıı. D«.<liude 
iki satten fazla alı:konnlmllfbır. 

Sonra da 'başvekAlet umum! kA
ıtibi Tomita ve .istihbarat meclisi 
reisl 1to başvekil zya.ret; et.mitler 
ve bir mUddet orada kal.mışlartlır. 

Tokyo, 10 (A.A.) - Htlkf!met 
azaeı ile 01'du ve donanma crkA -
m bugün müşterek bir toplantı 
yapmJl}a.rdrr, Yoımiuıt Şlmbun ga 
zf""'-ıc ,...~r", bil toplantıda mOlllm 
meseler mü.zaJcere edllmfftlr. 

• 

Suriyede mütareke 
olmadı 

Kahire, 10 (A.A.) - General 
Dentz'in mütareke talebi Ka;.hireye, 
Lübnan sahil mıntakasında Beynıttan 
21 kilometre mesafede barekfl.tta bu. 
lunan Avusturalya kıtalarınm Vlş1 

kuvvetlerinin milda.faa hattını yar
dıkları bir sırada gelmiştir. GUnler. 
denberi, General Dentz'iil bir m\ltare. 
ke taıeblnde bulunacağı hakkında. ri.
vayetler dolaşıyordu. Kabiredekl u. 
mumt intibaa göre, Damur müdafaa. 
hattı yılalclığI takdirde General Dentz 
mütareke istemek mecburiyetinde ka. 
ıacaktı. Şimdi Londrada tetkik edil
mekte olıuı bu talebin muayyen tek. 
ııner ihtiva etmediği anlaşiliyor. Ge. 
neral Dentz'ln talebinde muba.sematı 
derhal tatil ettirecek tcklltler bulun
madığı cihetle Avuatu.ralyalılar 8&hU 
boyUMa kendilerine bir yol açm.ak 
lçln .aıuharebeye devam etmektedir. 
Bu mmtakadak:l Vlşi mildafaa tertf
batmm Damurdakilerde.'.l zaytf oı. 
makla bera.ber oldukça kuvvetli oldu.. 
ğu Z&.Pnedilmektedir. Diğer taraftan 
§&Tktan ~len Htntu latalarm Deri 
hareketl neticesinde Viş:l kuvvetler:. 
ntn etrafındaki ağ gtttilrç-;ı daraım:ık. 
tadır. 

Londra, 10 (A.A.} - Orta Şark 1n.. 
giliz umum! karargaJımm tebliği: 

Libyıı.da ve Habe§J.standa vaziyette 
hiç bir değl§lkllk yoktur. 

Suriyede, Halep ve Homustaıı, bir. 
birinden ayn mmt.akalardan gelen Vi,. 
§l kıtaları tazyikimiz altmda. rlcata 
devam ediyorlar. 

Merkez mmtakasmda yeniden mev. 
zil terakk.11er elde edllmlştir. 

Sah·l mm.ta.kasında, Avustralya kı
talar.ımn Beyrut 1.stika.metindelti !ler. 
ley~l terakki etmektedir. Damur şeh.. 
rinln işgali üzerine, yüzlerce Vişi BE• 

keri esir edilin!.§ ve 17 tt>p, Uç tank 
ve ba!l zxrhlı otomobil alınmıştır. 

Viti, 10 (A.A.J - Fransız mahfil. 
lerinde beyan olunduğuna göre, bu 
akşam saat 18 e kadar General Dentz 
İlıgilizlerdcn cavap alamamıştır. Si
yası mahfillerdeki kanaate göre İngi
lizler, evvel Beyrutu işgal etmek ı...._ 

tiyorlar wyahut da Suriye ihtıı.Mmı 
bUkO:nete sadık kuvvetlerle dö G<>l
cula.r arasında balledlhnesi lcabeden 
bir mesele olarak telAkld ediyorlar, 

Binaenaleyh İngilizlerin mtizakere. 
el olar&k dö Golculardan General 
Catroux'yu tayin etmek fikrinde ol. 
malan muhtemeldir ki, bu takdirde 
Fransa sonuna kadar harbe devam 
edecektır. 

il Fransız harp . . 
gem ısı 

(Bas tarafı 1 incide) 
manma gelmişlerdir. Bunların 
arasında 10 bin tonluk bir petrol 
nakliye gemisi de mevcuttur. 

Bu vapurlar hakkında bittaıbi 
hukuku düvel kaideleri mucibirl"' 
ce lamngelen muamele tatbik 
edilecektir. 

Antak'IJa, 10 ( A.A.) - Bey. 
ruttan kaçarak İskenderun li. 
manma gelen Fransız gemileri 
11 i bulmijŞtur. Filo kuman
danı da gelin.iş ve daha ibir kı. 
smı gemilerin İskenderuna gel
mekte olduğu anla.şdmıştrr. 

Suriyede panik bqlamış ve 
bazı kimseler aileleriyle munta
r.am pasaıportlarla Antakyaya 
akma başlam:ıvlardrr. 

Ankara, 10 ( A.A.) - Halber 
aldığmırr.a göre lskendeıım IL 
manma gel.nllş olan ll Fransız 
harp gemisinin başında bulunan 
filo kumandam mahallf hükOme
t.e milracaat ederek Türkiye li
manına iltica etmiş olduklarını 
tasrih etmiştir. 

Bunun ft7.eriıi! gemilerin si.. 
lftlıtan tecrit edı1melerine be.ş
Ia.nmış ve mürettelbatı tamamen 
enterne edilmiştir. 

* * * 
Uuıbarip devlete mensup han> 

gem.ileri bitaraf bir devlet lima
nına sığrrurlarsa 24 saat kalabL 
lirler. Eğer bu gemiler maklııele
ıinde bir arı7a dolaymİyle iltica 
etmişlerse bu arrzafan yaıptld.Ik
tan sonra limandan ayrılırlar. 
Gemiler efter bitaraf limana en. 
terne edilmek mabadile gelmİfJ
lerse geminin silahlan ç:rkantır, 
cephanesi almır, milrettebat dr 
şan çıkarılır ve gemiler bitaraf 
devletin lle7.8l'eti altmda sulha 
kadat kalırlar. 

Netice itiıbarlyle, tslrenderuna 
iltica eden lbu gemiler 24 sa.atta. 
limandan ~ıkmazlarea enterne e. 
dileceklerdir. 

Fransa harpten galip çıkarsa 
gemilerini alacak, mağltlp çrkar. 
sa galip tarafın vereceği karara 
göre hareket edile<>.ektir. - Rad,. 
yt> J!OztteM -

Gümrük ve inl~isariar Vekilı 
Şark vilayetlerinde tetkikat yapmak 

üzere Ankaradan hareket etti 
Ankara, 10 (A.A.) - GUtnrUk ve zere ougün saat 15 te Ankaradall 

1nhis.ırlar VekUI Raif Karı;.denlz re. rılmı:;ıtır. Vekilin Erzurum, Erzill 
fıı.katınde gümrük muhs.faza genel Kars ve Arda:ıanda gümrük ve 
komutanı ve vekAlet kalemi mahsus sarlart aU\.kadar eden mevzulat 
mUdlil'ü olduğu h::ı.lde Şark vilAyetle- rinde yapacakları bu seyanat bit 
rinde blr tetkik seyahati yapmak U.. kadar sürecektir. 

Hariciye, Maliye, Adliye ve 
Sıhhat Vekilleri şehrimizde 

Hariciye Vekili Şükrü Sarac. 
oğlu, dün sabahki ekspresle An
karadan şethriınize gelmi§tir. İs
tasyonda vali ve belediye reisi 
Dr. Lutfi Kırdar, emniyet direk~ 
tör vekiJi Seluhattin Aslan Kor. 
kud vesair zevat tarafından kar 
şılanmıştır. 

Vekil, vali, polis müdürü ve 
hariciye kalemi mahsus müdüıi.i 
Zeki Polar olduğu halde motörle 
tstanbula geçmiş ve doğruca 
Parkotele gitmiştir. 

Hariciye Vekili, bir mUd 
t:ehrimizde kalarak istirahat 
decektir. 

Gramer kongresinde dün kabul ve 
müzakere edilen meseleler 

Ankara, 10 ( A.A.) - Gramer 
komisyonu bugün saat on bu
çukta Maarif Vekili Hasan Ali 
Yücelin reisliğinde dil ve tarih -
coğrafya fakültesinde toplandı. 
Dünkü toplantrda başJrea kısım. 
ları konuşulmuş olan fonetik 
bahsi üzerinde son mütalealar a· 
Jmdıktan ve raportörün cevap
lan da dinlenildikten sonra bü. 
tün fon.etik bahsinin kararlaştı. 
rılan tadiller dairesinde ve her 
öğretim derecesin~ göre ayarlan· 
mak üzere kabulüne karar veril .. 
di, 

Bundan sonra morfoloji bali. 
sine geçilerek morfem ta.birini~ 
tarifi üzerinde ileri sürülen itı. 
razlar ve bu husustaki ilmi ve 
ameli görüşler tetkik edildikten 
sonra bımlara göre 'bu bahsin ta
dili kararlaştırıldı ve toplantıya 
s.1at 13.10 da so nwrildi. 

Komisyon öğleden sonra saat 
on altrda gene maarif vekilinin 
rei!lliğindc aym fakülte binasm
da toplandı. Kelimenin tasnifi 
bahsi hakkında şark ve garbın 

Alman tebliği 
(Bas tarafı 1 incide), 

Finlandiya cephesinde Finlandiya 
kuvvetlerinin ihata hareketlerinden 
müza.llaret göreı:ı A.iJDaD ~talan, kuv 
vetu bir surett• tahkim e~:ll'niş bulu,. 
nan Salla şehrlni gilnlerce sUteQ §ld

detu muharebelerden sonra 8 Tem.. 
muzda işgal etmi§lerdlr. Bu bölg>."~ 
muharebe eden Sovyet fırkası im.h\\ 
edilmiştir. 

Şim;ıl\ .Afrika.da, Tobruktaki zırhll 
düşman kuvvetlerinin mevzit hücum. 
lan tardedUm!şUr. 

Alman muharebe tayyareleri 8 ve 
9 Temmuz günleri Tobruk Umanmda
ki askeı1 hedefierle Mersa Mat.ruh'un 
cenubu ıarldsindekl bir hava meyda. 
mm bomb&rdmıaD etmiflerdir. 

Sollum'un şimallnde bir lııgiJiZ muh 
riblne tam illa.betle bir bomba 411§

mU,tllr. 
Ehemmiyetli miktarda AlmaD mu. 

harebe tayyareleri diln gece lam•m. 
yeD1D garbinde ve SUven kanalmda 
tayyare bangarlarım ate,e verm1fler
dir. 

Alman haY& kuvvetleri, tncwz va. 
purlarma karp yaptığı mllcadeleye 
devam ederek diln gece Nn Kuvay'm 
tlmallDde cem&D. 21 bin t.oıı bacmlnde 

ti tica~t gemlsl batırmqlardn'. Bu 
vapurJ&r himaye altmda. ııeyreden blr 
ka.fl.leye dahil bulunuyoı'liu. AlmaD 
tayyıı.relerl, İllgilterenln cenubu f&l'ld 
ve ıark ııahillertndeki liman telllatı,. 
m da müessir bir ırurette bombarch
man etml§tir. 

9 Temnıuz gecesi Benıck'ID §ima
Uııde ve lıfa.nı ııe.hll1 açıklarmda d1ter 
bllytlk blr vapur muharebe tana.re. 
lerlmlz tara.tmdan clddl surette ha
sara uğratılmlftır. Avet tayyareıerı. 
mız dlln 17 dUfmU taY)"&Nıd dU§Ur. 
mottnr. Tanare datı bataryaları ne 
donanmada b1nıır lııgills avm tana
reaı dll§Qrmi!§lercllr. 

lngrus muharebe ı&nanlerl dU:D 
gece, garbi Alm&Dyad& mUteaddlt ıe. 
hlrlert bombardıman etm!flerdlr. sı. 
vn halk arumda zayiat ehemmtyet
slzdfr. Blelfeld cıvarmdakl Betlıel 

hastahanesi yangın bombe.ıarfle yem. 
den bombardıman edllmJfUr. Bu hU. 
cumlar emaımıda dafl bataryalartle 
avcı tayyareleri 6, ~ tcıpçuau d& 
2 mU!ıal'ebe tayyaretd dOifthmDıJlftd!r. 

Hmi ve tedrisi eserlerinde 
len türlü türlü tasnif siste 
tetlı'lk ve münakasa edild · 
svnra ya.pılan teklifler birer 

ispanya 
ingiltereye 

tarziye verdi 
Londra, 10 (A.A.) - Avam K8 

rasm:Ja sorulan bir sua.le cevap ve 

Harlclyo mUsteşarı Butıer, 1 tUn 
hilkOmeUnin ~drittekl İngiliz btl trı 

el('lllflne yap~iLn son tecavUzdeıı ~ ha 
l&:yı t.ozıye ver~ ~nılf nrrı 
MUste&ar tecavüz meaullerlnln oeıfl. b 
landmUnı§ bul~ıarı<.~ve 

m~. 

Yeni N eviyat : 

Büyüyen Ay 
Büyük hkıt piri T88WW1 ,, : 

lmdaki sadelik, derinlik ve · 
llfi ile almettirmeğe muva.ff&k 
lan arkadqr:mız 1'brahJm Hoyi, 
hin Bahçıvan, Meyva zamanı 
eserlerinden soma., bu sefer d 
Çocuk ağzmdan Wna.t felaef e&itl 
terenntım eden "BilyUyen ay" 
tistaıt MilııifJn yaptığı çok . 

bir resl.mle süsleıyerek aym ik 
veUe dUimir.e çevlrmietlr. v anır• 
ki tapevin.lıı. h'IJStUl1 bir :lıtıiına 
hazrrladığı Tasor eeriaiD1n üçilnC 
kitalbrm teokil eden ''BUyilY 
ay' ı bi1tiln okuyucııla.nmım 
reUe tavsiye ederiz. Fiyatı "30 
kuruitur. 

* * * 
Ayal( Talamı Araıınd 

Bü.yWt ve ölmez Rua ediıbi ~· 
sJım Garldnln en gtlzel ve en otY 
jinal bir escrldil'. 

Şehir tiyatrosunun 1936 ~ 
1940 repertuvannda blly(lk bir JP"I'. 

vaffalayet kazanan ".Ayak ~ 
mı arasında,, eseri, fwımm19 -
ha.rrlrleıimfmden Vi,.NQ ta.ra!uı 
dan doğrudan doğnıya 1'1lBÇa asiın 
da.ıı. dUf.m!ze çevrımu.t.v. 

Remzi ldıtapevinhı netretme«t6 
oldufu ''DUnya mubarrirlerlndefJ 
piyesler aerief,, nin 4. lrltabııs' 
teşkil eden bu eımealefz eeerf, ııo· 
tUn etleb!yr.+ ve tlyat.ro meraklı "' 
Iannn. tavıılye edem. 
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~"" Halif 
19.00 lktuıat 

pa~alar saati 

7.4S Ajans 11U~ SVin!I' 

8.00 Hallf kuarteti 

parçalar 1!1.30 Ajtlflf> 

,8.SC E\'in saati 10.'15 Kli!tı. 
12.33 sa~ eserleri proıçrıuıı 

12.J5 Ajanlf 20.1.1 lıııd,\O 

13.00 Kıı.n,rk gııı,ete~i 

şarkılar •o. ı.; Solo 
ıs.1s li1tl'r,ık şıuJ.ılll r 

proı:-ram :t l.l}{I Zirnıı t 
18.03 Fıttıııl ..an tak\'İml 

18.30 :\lcmlckf't 21.10 Tf'm~ll 
po~tatıı ~.ı.oo Orlıf'ııtra 

18.4~ ~,·111ır '".80 Ajaıııı 
~uartl'li 22. \İ> Orkl',.,tı·a 

,.; Cuma Cumarte. 1 

> 1 1 Tem. 12 fem. r 
::c: 

1 <."<·m.ıitıır:-ı:oı .. ıtı ır ııC[ .__ 
ll1111·. ın Hını: mı 

ı~ 1 

~ttlUUt!I ,., .. itti l!.;/;411• \ .. ~. , . .,, .... 
(•11111::.;ııı 

:').38 l!.ö6 :;.:t!l M,;;; 

Oi;lı· rn.w ı.:n 13.1!1 1.38 

ti.indi 17.1!1 8.3i 11.rn s.ın 

\k ... am 20.12 l:?.00 :w.ıı 12.00 
l.'at..J 22.U l .. 39 2t ıo l.S9 
lırut11k 3.23 l).t• 3.21 fl.'2 

bır<ı.kmuk l~ten11yor gibı görUnUyoı. 
du. Heı ıki adam da durdular ve bir. 
binn'b baktılar \'C Hard:ngde o edl\11'1 

kucaklı;mak ve onunla ıırtık barı~

mak ı;ibı tuhaf bir his hasıl olmuştu . 

Bu çok tuhaf ve bir lngillze yakışını. 
yan vo herkeıııte bulunabilen bir histi. 
Nih>ıyet Tonks ııc köpeği bir tarata 
Hard!ng de başka tarafa saptılar. Ah. 
bu aıitomdan ne kadar nefret ediyor. 
du ! Bu adam neye oraclan gitmiyor 
ve bıı.'lka yerde yaşamıyordu·: Fakat 
buna ragmen, dükkfma g•dcrkt'n bU. 
tt\n yolda kendi kendisinden utanmil. 
ya ba~lamtf ve bütün gUn bir ıtı yap. 
maya muvaffak olamamıştı. 

Üç gün sonra, akşamın ı;aaL altısı
na doğru eve dönüyordu. Mutactmdan 
biraz evvel dükkfınmı knpamıştı. Çün 
itti hava çok güzel ve hoştu. KüçUk 
bahçesine gitmek ve orada bazı şey. 
ter Kazmak fstemtşU. Carllng'in ce. 
nup ista.c;yonundan çıktı ve caddeyi 
takip ederek eve doğru yUrUdU. 

Tonks'un cV"lnln önUndı> b!r kıı.la

balık gördiı. Bir çok kınısc oraya 
toplanmıştı. Ve bir poliS ti' orada du. 
ruyordu. Hardlng BOrdu: 

- Affedersiniz, memur efendi, or!A.o 
da bil" şey mı var! 

P-Ol\-3 cevap verdi: 
- Tam bu k111}ede bil" otoblls bir 

ada.mı ~edi, onu hasta.be.neye gö.. 

Yazan: Hugh Valpol 
lürıııl!ı ı ın 

tilotı. 

bıı• ıs ydıuıı yok. 

H<ırding zorla netes ıılarak : 

- öımU~ demek! l'oliA : 

1,.'unktı 

- für kuzu gibi öldıl , dedı. Har. 
ıiin~ h<.mbeyaz oldu. Sani'! kendisi 
ôldtirmtiş gibi idi. Pol:s . 

- Affedersiniz. ı:>ir, ııız bu ceoLıJ. 

meni n dostumu idiniz": 
Harding: 

- Nıçiıı '.' diye ı:ıordu. 

- Çünkü, evinde ııilcye benzer bı r 

>iCY göremedik, Evın ı~iıı~ bakırn blı 

liadmdaıı ve bıı' köpektı.m bıır;ıl<a k.lm. 
sesi yok. Köpek onun yatıl~mdırn ay. 
rılmıyor. Bu adam her halde yalnı:t 

yaşamış olmah: 
Harding birdenbire: 
- Evet. dedi, ben onun dostuyum 

çok büytik dostu. Ve sonnı. polisin yıı~ 
nından ayrıldı ve eve giı·ı.Jı. 1htlyııı 
kadın bağırıyor. Köpek yatağın ayak 
ucuna oturmuş hiç kıpırdamıyoı du . 
Orada 'Tonks, temiZ bir g<>celik için
de, ıa••larr !ırı;aıanmış bir halde yatı. 
yor. Sükünet ve huzur içinde bakıyor, 
ve ağzmm etrafında hafif bir tc~ıı. 

süm dolaşıyordu. Dôktor: 
- Midesinin UstUnden çiğnemiş. 

Siz ölenin b1r doııtu mıımız? Diye 
sordu. Hardlng cevap verdi: 

5 - , •• UU'.r 11 TEMMUZ 1 Hl 

.er::ı~.111-;ıaa 

At yarışları 
Birinci haf ta koşuları 
pazar günü Y'!-Pılıyor 

ikili taylar ko,asunaa stlrprlzle 
aetlcelenmesı beklenebilir 

Çeviren: F ethr Nuri 

lira, birinciye 155 lim., :ikinciye 55 
Ura, üc;UneUye 20 Ura. 

Sıklet: üç yaşındakiler -5 kilo, 
dört ve daha. yukarı yaştakiler 60 
kilo laştyacaklardır. Mesa.fe: 1600 
metre. 

1 - K(lll'lilal'j (Asim Çirpea) 
60 kilo, 

:? - Dandl (1{85&11 AJdmı?) 80 
kilo. 

:l - Yal ıı.ğftn (lhl<l<T Enl.y) 54 
kilo. 

t - ~lis (Fl'lil"ef Atlı) 5%,5 kilo 
;; - tUimoza (S, K&ram.mıu:ı > 

\7,5. 
l~'iliz a Ua.nna mahsus olan 

bu koşu<ln en göz alan atlar Dan. 
di ile 52,5 kilo ile k~an M lsdir. 
47,5 kılo ile koşan Mimozanın da 
bir sürpriz yapması ihtimal dalıi
lindedir. Bu koşunun favorilcıı 
Dand ive Mistir. 

'üçüncü koşu: 
Dört ve da.ha yuka.n ya§ta ve 

1 U41 senesi zarfında hiç koou ka.. 
za.nmamış saf kan Arap a.t ve kıs
raklara mahsustur. İkramiyesi 
155 füa. BirinC'iye 110, ikinciye 
30, ücüncüye 15 lira. 

Siklet: Dört yaşında.kiler 58 
kilo, beş daha yukarı yasta.kiler, 
HO kilo taşıyacaklardır. Mesafe: 
1400 metre. 

1 - Kı ... m<-t (~. Kllllluı.ya) 60 
kilo. 

2 - Mlhrinrn (~ •. \ıtkm) 60 ki. 
3 - \'ük..,el (Sezir Temjze.r) 60 

kilo. 
1 - l~ık ( AıotA. Muzaffer) 58 

kilo. 
Arap atları arasında olan bu ko

sunıın hiç şüphesiz ki favorisi nor. 
nıRI ~artlar dahHinde Mih · rı ndır. 

Dürdün<'Ü kosıı: (Hanır • ) 
Üç ve daha yukarr yaştaki saf 

kan İngiliz at ve kısraklara mah. 
sustur. İkramiyesi 255 liradır. Bi 
rinciye 180 liradan m:ıadR. duhuli
yeler m<'cmuu. İk:ichc 55 lira, ü. 
c;üncilyc 20 liradır. Mesafesi: 1800 
metre. 

1 - Karanfil (Ahmet Alman) 
- .r,;vel, oUyülı biı dostuyum 1 6R kilo. 
Doktor: 2 - Gonca (.\hmet .\ tman) 
- Evet, dedı. Ba~ka kımı;esı yok 62 kilo. 

gibi ~öıiinilyor. Her hald" yalnız bır 3 - Komiı.ari (Aıoını Çırpan) 
hıtye.t geçiriyordu. 60 kilo. 

lhtly.ı.r kadın hıçkırıyordu: 4 - ~n ... (}'ikret Atlı) 52 kilo. 
- Ah çok iyi bır adamd• Hard inı;- Her H<'ndlkapta olduğu gibi bur. 

B•n onun en iyı dostu ldirıı , dl. 
1 
d rı da kilonun rolü mühimdir. l<'a. 

yordu. Her ııabııh beraberct şehre gi. kat aynı ahıra mPnsup olan Ka. 
dert.lik. Onun için ne ltızımaıı yapaca. mnfil frda e dilerek bu yarı 
ğım . ı Kancaya ka7.andırılabilil'. Esasc n 

Ve yaptı. ror:luı ' ııı pt!k kıırışı k olı-ı u hu ~ arıı;ın fa varisi de G<>ncadır. 
ışlt.ın~·;~ ha.ftula.rca mrşgu l oldu . Onun Komisarjı <la ıhmııl etmemek liı
hlç Mr e.kı·a.basr yok gibi idı Nihayet zımdır. 
ber !11:~ sa.tıJd1ktaD ve bUlün borçlar Ul"")İnf'i kO'IU: 
ödendikten sonra, bir kaı; yUz lira iki ya&ında ve 800 lira kaı.nn. 
geride kaldı. Harding bunu da lbliyar mamtlj yerli saf kan 1ngillr. erkr 
kaaına verdi. Hiç bir kimse Harding'- ve disl taylara mahsustur. ikra -
ın Tonks'un en iy1 dostu olduğu me. miyesi 500 liradır. Birinciye 400 
~eleııiylc. uğraşnuyordu. Fakat köpe. liradan maada duhuliyeler mcc _ 
ğln hareket.l bunu !abat etmişti. Hay. muu, ikinci ·e 75 lira Utjlncü~e 
va.n Hardingden başka ı-imscnln ya~ 2fi liradır. ' 
nına :r.,ııaşmıyordu. Hardıng onu ya. SıklC"t 53 kılo. m~saf~: 1000 
nına "'ldt ve onunıa beraber )'ll~ama. 
ya baı:ıladı. O, soracaklara : 

- Hı;.yır, diyecekti. Bu fevkalade 

metredir
1 1 - h.arabiln (.\hmel Atman) 

kllo 57. 
bır köpek değil, !al,at gorUyorsunuz 2 _ Demet (Fahri Sfm\qroğlu) 
ya, onun sahibi benim en iyi dostum. kilo 55,5. 
du. Şlındi anladınız, zannederim. F.- 1 S - Buket (Fahri Sim&al'oi· 
vet, me1eıerun garip ciheti de bunun Ju) kilo 51,!'I. 
bir hakikat oımaıııydı. ( Ltttferı sa1•fmıı ceciriniz) 
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lstanbul Dördüncü İcra Memurluğundan: 

93VUU 
Eml~rt v .. Eytam l::ankası 'l A Ş. ne .Birinci ®rece ve sıraca ipotekli 

olup tamnmma Uç yer-ırJı ehllv:ıh.u~ mıui.tatlle (12395) on iki bl.'l Uç yUz 
do!{S<ln be§llra kı;ı.mot takdir edı u Kılıçaılpaşa vaktından Galatada Kılıç. 
allp:ı38 mahal!es1nde ?Ski Çöplük !.skelesl ye'li Kara MlıBtafapB.§il caddesnide 
ınğ taraf> çöplCk lske1~1 sokagı; &-:1 tarafı Frenyan hanı; arkaSJ Frenkyan 
mağaza! rı, cephes' Karakaş Mıu'.ı.fapS§& caddcslle mahdut eski ıs, yeni 
229 ve 1/229 No.lı JUkkAr. depo•lU:l evsafı: 229 No.lı mahal; çöplUk lskcleai 
sokağın::u ktışcslndc 26 M2 llze:!ne bir katlı kAglr olarak l.n§a edlımlş olUJı 
tııı.!en aşçı drl.Kkl!nı ol.Jrak k:ılla.n:ır.ı.ktadır. Köşesinde vAki kepenkli, camlı 
tapısınclıı.n il:Cr' girilir. Zemini çmı döşeli ve bir cephesi kriaw camlı ve 
stor kep~ıkli ve dlğ';'r tarafı ca.ı::.r.u •. i.stor lıepenkıı •lstU demi• potrelli ve 
v.Jltaııdır Ayda lurı< ı.ra kira ge•.,rnıektedlr 

Ayni tapu t:.ınedlle tasarruf r·'ıınan ıtttsal!ncekı 1/229 Neı.1, ve 143 M2 
ılzerinc mebni depo, J!&.vanlz sa.,; l 'Pe demirli ve ·'ft sUrmell kap. ile ve ay
nca camekılnlJ k&p• ile içeriye ~.!:ır. Zemi.::ıJ çın nto dö~eli geolş bir ardı.. 
yC!li:ı kB lıöşcs·nde tı!r abdesthan·~ ve yıkanma mahallini muhtevidir. ~ 
nı:ı ahşap l::~r merdiv~nle Ust kata r.ı:lfılmaktadtr. Ost katın döşemesi demir 
potreıll UstUne tekLJ t-ö;Jmlş anşa.;> döşeme olup, tavanı ahşap ve Marsilyb 
ldrc.midl ılo mestur ve r.ençerelc}ri demirdendir. Bir kapı Ue lttisalindeki 229 
No.lı dilkkll.nın Ostnndek• taraçayıı. çıkılmaktadır. 1/229 No.lı işbu depo ııa.. 
len Fillps ş!rketlnc ayda doksan ilra mukabl!.inde kiraya verilmiş bulunmak.. 
tadır. 26 M2 Uzerlne mr.bnl 229 No..ı: dUkk~.ın blnaama 650.- ve 143 M2 
llzer!ne mebni aeponun binasına ';!105.- ve her iki gayri menkulün 169 M2 
:>lan zemın..erıne de 6740.- lira kt cem'an aeyeU .mecmuasına 12395.- On 

iki fıtn Uç ytız doksaı:ı beş lira luymet takdir edilen dUkkAn ve deponun 
tamamı. 

1 - lşbll gayri ınenkul!ln a ·•.tı:ma şartuamesi 10.6.9U tarihinden itlba.. 
tElll 93411124 No. Ur laranbul Dö .. r.üncU icra dalreBinrn muayyer. numara. 
!lllldn herkPsin görebll!?ıcsl için ı;.t;ıl< tır. tıa.nda yazılı olanlardan fazla mal1l. 
auı.t ııımak lstıyrnler :Jıbt pr..:ınmP.ye ve 934/924 dosya numarasile memu... 
rlyet!m!ze mflrncaat etmelidir. 

2 - Arttırmaya ~tirdk için yukarda yazılı kıymetin ytlzde 7,6 nlsbe. 
tinclJ pey veya milii b.!r bankanın tem!nat mektubu tevdi edilecektir. (M 124) 

3 - İpotek &ahibl alııcnklılarl'l. diğer :ıUl.kadarlarm ve irtifak hakkı s.:ı. 
tılplerllı!n gayri menkul Uzerlndcki !ıaklarıuı hususile faiz ve masrafa dair 
olc.n idd!ala.nnı ~bu uar. tarl.hln:kr. itibaren yirmi gUn içinde evrakı müs. 
bitelcrlle blrlıkte me-mı.t1yetiml2e Mıı'ôirmeler: icap eder. Aksi halde haklan 
tapu Bicili: ile sabit oınıadıkça satı;; ~delinin pay~asmdan hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen gUz,c;e arttırma7a l§tirAk edenler arttırma şart.namesini 
okumuş ve lUzumlu .:nalQmat almış ve bunları tamamen kabul etml§ ad ve 
itibar olunurlar. 

fi - Satı: Eml!k ve Eyta:n Bankasmtn 844 No.!ı kanun JıUkUmlerine 
ta.tıl olduğundnn mezkQr kanunJn ::1 nci maddesine tevfikan ikinci bir art.. 
tırma yapılmaksızm ga~ri menkul 19.8.941 tarihinde Snlı gUnU saat 14 ten 
l& ya kadıır lstıınbul I~rd!lncil cra dalrennde yapılacak arttırma netice
•incle Uç defa bağırıldıktan son:ı -;atışa rüçluuu olan diğer alacaklııarm bu 
gayri menkul ile temin edllml§ aı:ıcaklan mecmuundan fazla olmak şarW& 
en çok a?ttırnnn ihaır. 6dlllr. Böyie bir bedel elde edilemezse lt.ate yapılmaz 
ve satış talebi aU§cr. 

6 - Gayri menku 1 kendls'..ne ihale olunan klınse derhal veya verilen 
milh1et ıçl.nde parayı ..-ermezse fha'e karan fesholunarnk kendisinden evvel 
en yüksek teklifle bt.ıluıusn kimse en etmi§ oıduğu bedelle almPğa razı olur. 
ES or.a, raz oımaz veya bulunmıızsa hemen on beş gUn müddetle arttırmaya 
çıkarılıp en çol< arttrar.z. ihale edil:r İki il:'ale arasındaki fark ve geçeı:ı 
gtinleı iç!.n Jllzd!I he§te.n hesap o u11acak faiz ve diğer zararlar aynca hllk. 
me :,acet l<almaksızm memuriyı:tlınizce aıı.:ıdan tahslı n"ınur. Madde 133) . 

ı - Altc- ıtrlbnna bedeıt t.:ıricinde olarak yaln rı fe:-ağ hıır~ını. 
yirmi eencH1' vnkıt taviz bedelini ve ihale karar pulların vermeğe mecbur
dıJr. MGternklm verg!ler, tenvimı Vt' tanzit<ıt ve dellA.llye resmtruen mtite. 
velllt Belediye rOsumu ve mU~ra:cm vakıf icaresl alıcıya alt olmayıp art_ 
tırma bedelinden tenzıı olunur. Işt-u gayri menkul yukarda gl:isterllen tarih
te !.ııtaı:ı-uı Dördilncfl lt.'T8 memrııı·tu odastnda işbu Uln ve g~sterllen art-
urma şnrtnnmesl d:ı!re~indo satr·e.caıe-ı nan >lunur. (~6516) 
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t.ı<LER 
ı Sterlin 

100 Uolar 
100 l"rc. 
ıoo Ureı 

t 00 tısvtçre 
ıoo t-ıortn 

00 lielga 

100 Urnhml 
ıo ı..eva 

100 Kaytımark 
lOO ÇeJI Kruno 
100 P~t.a 
ıoo nou 
100 PengıJ 
100 Ley 
ıoo otnar 
100 \'eıı 

ıoo tsvcç 
100 Rublf' 

Krona 

IS.202.5 
182.20 

29.47.50 

S0.9150 
80.78M 

Altın. 2.5.00 

--ı:;su,\M'\.. TıUIVlLAT- 1 

İl<nınıl~ Pil % ~ 988 
ıvns - F.rzunıın % 7 

984 il. 114 VJJ. 

19.50 

20.88 

--ı 
~-- 1 1 Ço<-ulı UcklmJ 

Ahmet Akkoyunlu 1 
l l'aksloJ I'ııU.mh:uıe Pnlııe r-.·o ı 

ıı;r.ardan mıındn berglln _. ı • 
• te;'ta nnm. TelPfon 4012': 

4 - Sarou (l'unu tin) kilo 
51,5. 

5 - Sest (füıdri Siiku.n) kUo 
51 5. 

.:o Liradan 50 Liraya 
Radyo makine ve parçaları alıyo.. 
ruz. Bozuk, hurda, veyahut posta. 
hanece mUhürlU, torba içinde da.hl 
olsa. Açık adres ve tafsi1Atıı mek. 

tupla Sezar remzJne yazmız. 

Beyoğlu Blrln<'i S ulh 
k1mlltlnden: 

41/214 

Hukuk Ha.. 

Devlet Llmantan İgletmesi Umum 
mUdUrlUğU tarafından KA.znn Kara.. 
kuş aleyhine açılmış olan alacak da., 
vasının muhak.ımeslnde: .MUddeialeyh 
KAzımm lkametgAlıınm meçhuliyetine 
blnaen tebligat yapılanamış olduğun. 
dan kendisine U&.net> tebllğat yapıl

IIll§ va bu kerre de mahkemeye gel. 
meml.ş olduğunclan cereyan eden mu. 
hakemede borduro ve diğer vesaik 
ibraz edllmiş olduğundan muhakeme 
28.7.941 Pazartesi gtl:.U saat 10 a ta... 
tik ednml§ olduğundan mezkOr g!lnd 
mahk~n:eye gelmeniz veya bır vekil 
gönd<?nnenlz, aksi takdirde muhake. 
meye gıyabınızda devarr olunacağı 

muameleli gıyap kararına kaim oı. 

mıık ilzere na.n olunur. (3~1~) 

GOZ MUTEHASSISI 
Kemal Tarkan 

Pazardan oaşka. her gün 
öGLEDE~ SO~RA 

Taksım, Kameı Palas 
1 nci kat 

Telefon: C9S18 

1 
ıstanbu, Levazım amır.iğinden verılen ı 

.ıarıci askerJ kıtaatı ilanları 
ı----____. 

5C.OOO metre c:ııroa~nlık bez pazarlıkla satın alınacaktır. Tahmin bede 
ll 15,950 ura, katı umınatı 2393 1Jradır. !balesi 23.7.941 çal'§amba gUnU 1 
saat 10 da Anl<srada ~. M. V. ft:ı.ve satın alma komisyonunda yapılacak
tır. Şartnamesi t.er Gllıı komisyona:< görillUr. Taliplerin belli vakitte ko. 
ınlsyona gelnıeteri (267 • 5472) 

· •* 5000 adet klliıa paıarlıkla satm alınacaktır. Tahmin be~ell 17,000 Ura. 
katı teminatı 25~0 Jıraclır. İhale31 llS.7.941 Sau günü saat 11 de Ankarada M.. 
M.. v. Ha"asatm alma koml.syoo.u.noıı yapılacaktır. Taliplerin belli vakitte 

komisyona gelmeıerL (183 - 5149> 1 
• • * 

35('1 ton kuru ot alınacaktır. Kapalı zarfıa eksil~eye konmuştur. lha. 
ıesi 2.8.941 Cumarteei günü saat ~ wa Zarada ask~ri sabn a\ma komisyo. 

1 nunda yapılacah."tır. ratmln tutarı J:'i.750 lira, iik temınatı 1890 liradır. Ev. 
saf V? ~artnıınıesl Ankara, !staut.ul Lv. Amirlikleri ve Sıvaa a!lkeri satın al. 
rna koml.syonlarınd.ı. ela görUlUr. Tz.:.iplerin kanun! vesikııtarile teklif mek
tuplarını ihale saat,1 den bir s;ıat evvel komisyona vermeleri (317-~5) 

"'.\!. * 
Aşağıda yazılı :ncvadın ekiııltmeJeri hizalarında yazılı gün, saat ve şe. 

klllerde Çorumda asken satın lll..ı.e. komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin 
knpalı 7.arfıar için iha!P saatlcrlnJ~n bir saat evvel kanunl vesll·;alarile tek. 
U! mektuplarını kom!&}ona verm.c.~"rt Açık eksiltme için belli vakitte ko.
nıt..r.ycına gelmeleri. E. vsaı ve §8.rtr.ur,elerl komisyonda görUlUr. 

ClNSt Miktarı Tutan Temlna.tı thale gün saat ve ekli 
Kilo U ra L ira 

Bulgur. 100,000 16,000 1125 4/8/941 ıo Kapalı zar! 
Kuru fasulye, 80 000 13,600 1020 " .. ,. 11 .. .. 

Yarma. 70,000 8,400 12 ,, .. 
Pirin:;. 30,000 12,900 14 " 
Kuru snğan. 20,000 1,000 l~ Açık eksiltme. 

Saman. 350,000 7,000 16 Kapalı zarf. 

Kuru ot. 3~0.000 21,000 17 .. .. 
Odun. ı,500,000 22,500 10 .. " 
Patat~a. 60,000 5,000 11 

'(319 - 5687) 

• .y; * 
A~ağıda yazılı mevadm pazar.:kla eksiltmeleri hizalarında yazılı gün

lerde Bursada Tophan~.:;e 7 ncl '\k okul blnaı.mda askeri satm alma komıs. 
yonunda yapılacaktır. Taliplerin belli vakitta komisyona gelmeleri. 
ç tNSt Mlktan Tutan Teminatı. İhale glin ve saatL 

Kur'J ot. 
Stğır etL 

Ton Lira L ira 
2229 183,892 10,445 18/7/041 15 

420 189,000 10,700 19 .. .. 11 

(313 - 5681) 

*** 195 adet ders mıuıaın aımaca.ktır. Açrk eksiltme ile ihalesi 29.7.9.U Salı 
gtin!i $aat ıu da E!kl,ehlrde a:1ltert eatm alma komisyonunda yapılacr.ktır. 
tık teminatı 160 lira as kllr\l§tıır. Taliplerin belli vakitte kom\!>yona gel-
tneleri. (315 - ~683) 

Deniz Levazım satın Bima--f 
komisyona llAnları _I 

M & Adet T ükrük Hokkuı 
209 Adet E tajer 

Yuk:uda cin& va ııılktan yll..G.!i iki kalem eşya U Temmuz 941 Pazar. 
tesi !tlln•j saat 15 lle ;.azarlı1'Ja t.~ır.acaktır. 

1stekl:leıi..ı belt! gün ve aaatte l<aaımpaıada bulunan komisyonda hazır 
bul:ınmalan. (~667) 

lstanbul Hava Mınta ka Depo Amirliğinden: 
1 - 15 bey~irli}( "nzel Elekt.<tJ,eL gurubu M.tm almacaıktır. 
2 - 975 tlra katı teminatın.t·! Bakırköy Malmüdllrlilğ1lne yatırılarak 

me.kbuzlarilL l:lrlikte ı2.7.9fl Sa·ı günU saat 15 de Yetilköy Hava Mmtaka 
Depo A.mlrliğ' ıratı:ı '?ıua komİ.!l}oııunda bulunmaları. (5660) 

ıstanbu. ı Seled iyesi 
ııanıarı 

Haseki, Cerrabpaşa. BcyoJt~.. ~e ZUhrevf hastalıklar t.astıı.haneterlle 

Zeyı:.epk6.nıiJ doğum ev1 için alır111.e&.1< Patis.Kil, Amenkan, Pe§lerr.ııl, Havlu, 
B.ı.tt:ınlye Bairc kapalı zurl usull.<e ekallt.:neye konulmuştur. Mecmuunun 
tahmin bedeli 139155 lira ve ılk •H:,•ns.tı 1046 lira 63 kuruştur. şartname Za,. 
bıt ve MuamelA MUdUı.UğU kal~m'nde göt'JJebillr. İbate 28.7.911 Pazartesi 
gün!' saat 15 de Daimi r.ncUme::.Je :iapııacaktrr. Taliplerin Uk tP.mlnat mak
buz \."Cyr mektupları, 941 yılma ıı.1~ Ticaret Odası vesikaları ve kanunen 
ibrazı l~zım gelen diğer veıınlk foe 2490 nıımaralı kanunun tartfatı çevrC'
Iİnde hazırlayacakları teklif ıne.<.l'Jp;armı ih&le günü saat 14 e kııdar Daimi 
Encümene vermeleri :.r..z:mdtr. (Cı697) 

Tahmın Hed. tık l e. 

1770,00 

2217,95 

3€~:">.90 

1::;2,715 De.rUl~~ce mCu!eııesl'lin yıllık ihtiyacı l<'ln alınacak 
15,000 kilo pa~tea. 'i0,000 a.dct yumurta ve 4,000 
adet limon. 1 

166.::;ıs !ıtıı.nbul v~ B(,yotlu Sari hastalıklar mU~adele mer. 
t.ı-zlerl bayv.u.atınm yıl!rk ihtiyacı için aunecıı.k 13,180 
kilo arpa, 659C kilo sa"lıan ve 9190 kilo kuru ot. 

:!i6,0 Mezarlıklar MUdUrlU~ı için alınacak 5,000 metre 
Patiska. 

Tanının bedell~r; ile ilk ternlce.t mlkdarl:ırı yukarda yazılı içler ayn ay_ 
rı açık t-ksiltmeye iluoııı.nuştur. !";A:-tr.ameleı-! Zabıt ve MuamelAt MUdUrlUğU 
kal?mlnd görillı:ıbllir İt.ale 28.7.541 Pazarte<Jt gtinU saat 14 de Orılrnt EncU.. 
mrnde yapılarakvr. Taliplerin Uk temlnat makbuz veya mektupıan ve 041 
yıiI:la alt Tlcarrt Odası veslka~artl~ ihale ı;ilnU muayyen saatte Daimi En,. 
:l\mende bulunmaları. (~700) 

lstanbul Hava Mınta ka Depo Amirliğinden: 
1 - On kıılem ölçn A.ıeU ( F.'t.klr!k) satın alınacaktır. 
2 - 450 J,!'Q kat'! teminatın P.akırkö} MalmUdUrlUğüne yatırılarak 

makhıt:l&rı·e beraber 22.7.9U Sa ı G1}nü saat 14 de Ycşilkl.y Hava Mıntaka 
Depo Aır.ir!iği Satın 'tma komls~·onunda l>Ulunmaıan. (15652) 

Acele satılık Arsa 
Gilnün en heyecanlı yal'ışı mu. 

hakkak ki iki ynşmdaki bu taylar 
arasında olacaktır. Kısa mesafeli 
tay koşulnn ekseriyetle büyük 
sürprizlerle neticelenebilir. De
met bu koşunun favorisidir. Saro. 
nun da bir sürpriz yapması ihtimal 
dahilindedir. 
MUşterek bahisler: 

VEDAT ORFt 
Y az Temsilleri 

Taltıılm AltrntPpc Yazlık Allı> 

flJatro und:ı Bu akşam biıyük E 

KA N!!! .. 

Kıırtaı .Maltcpeslnde, Kuruçeşme 

mevkilnde Bağdat caddesine 2 dadi. 

ka me.ıafede ~U metre murabbaı ar
r: sa acele olarak sablıktr. Taliplerin 

Vakıt gazetesinde Adnan Evclmlğe 

mfiracnatıerL 

t stanbul İkinci İcra. Memurluğundan: 

39/3548 

Çifte bahis: 1-2. 3-4 Uncu 
koşulal' arasında. 

İkili bahis: 2 ve 5 inci koşular_ 
da. 

ıtomOOJ Drıımatlk (S) Perde 

----<>--

Beyoğlu Halk Sineması 

R~it Rıza Tiyatrosu 

• • • 
"Vakıt,, Kitabevının yenı 
nesrivatından bazıları 

• Fty11otı __...,,,, 
I.krke!'I kendi bayatını yaşar - HikA.yeicr - Bekir Srtkı Kunt 60 
Seni Seviyorum - Rornıı.ıı - nurhen Burtak 
20 Derst GazetrA ;ılk - S'al>ıl Altuğ 

Mt'<"lisı lleb'u"an 1877 - 12~>.i - llakkı Tank Ulf • 
Uçünçlı Sultan :'llclım"'dln ~iuıııet Düğünü - Hllm1 Uran 
Kenni ltcnd.ıne J 000 kelime ıll' l!ğretlel - Fransızca kitabı 

Kt>ndi kendine 1000 kelime ile oğretlcl ·- Almanca Kitabı 
Kendi kendine 1000 kelim" Uı• ö~etlcl - lııglllz.c.e kitabı 
A~k~rJ Kamus - ~alA.ha.ttL-ı Kip 
Hıı;ya mr bu - Roman - Baı.nıı Raslnı U• 
Sen1 Sr.~i~·oruır - Burhan Burçak 

soo 
80 

250 
250 
2.">0 
2.50 

60 
60 

....... ı ............. m::s .. ~!5~ 

Afyon Vilayetinden : .; 
Afyon I!se~:nln !0!'96 Ura :?.3 ku:'U§ keşif bedelli lkmsli inşaatı l< 

zarf usıt.ı)'le cks!llmıyo konulm:J?l.Ur. &'-
ı - İhale 25 •em ... ,uz 941 tarl.h:r.e mllsartit cuma gUnU saat 16 dC 

yet naf· .:ı blnaııında tcp!ı:.nacak na!lıı kornlsyonunda yapılacaktır. 
2 - Muvakkat ıe:nuıat Hıı9 !ıra. 72 kuruııtur. , 
3 - PIA.n, hUlfı.sa, keşlf, vahıd! tiya.t b<.ırdurosu, umumi, huırust. f~ 

}Srtname, bayJ.Ddırtık ~lerl ge:ıe1 IJllrtnamesı, eksiltme şartnamesi, ııı 
tele örceğı nafia m~ı:Iıafüğtinde görUlUr ve atına.bilir. ~ 

4 - istekli olanl:ı.r bu ige ı;ırmek üzere alacakları ehliyet vul ;1 
oın ıtıaıe gUnünden en ac. Uç gtin evveline kadar vllAyete müracaatla .;e 

alacaklardır. t ıt 
5 - M'lsabakayı:. =t\.lrak için yazılan ehliyet \ esikası \C muvakk8 

/ 
mlnatı havi tekl!f -ne.ki :ıplarını yuk •• rıda yazılan gUn saati!ı-:len bir saa~A 
ı~lll"e kaöar makhu~ n•ukabilinde ıwmlsyon relsl!ğine vermeleri veya. P"" 
ile göndermeleri UAıı <• ~r.ur. CMOV 

Devlet Demiryoltan ve Limanları 
işletme Umum ldaresi ilanları 
Mtı'lamroen bet'elı ~9700) .ıı ı l'la.n mu!ltellt eb'atta 10000 kllo k~ 

halinde çelik Elektrod {11.8.19-1: ı Pazartesi g!lnU snat (15) on beşte 11 ıJll 
d.arpaşada Gar bı:c.ası canilindeKi ~omlsyon tarafınd:ın kapalı zarf ustl 

sa tın aıınacaktır. ıJ)I 
Du işe girmek :Stiy1-nlerin , <27) lira (:l~l kuruşluk muvakkat teıxı , 

kanum~n tayin ettiği •.eı-lkalarla ,, i<.'flerfni muhtevi zarflarını ayni güıı 5' 
(14} mı ac~de karlar !:!:Omlsyon .~·-:ıı~ıne veımelert IAzımdrr. 

Bu işe a!~ ;ıır~nnn.cler komı3)iı.ınaan ı>nrasız olarak dağıtılmaktadJ!' 
(5669) 

Nafıa Veka etinden: 
Ek~l!tm.ıye konulüı ıııı!' 
ı - Hata) su i§ler! on dö•ıı.uı ... -tı şube mUdürlUğü mmtakası dahil 

1
_, 

btılunen Amılt gclU VE bataklt.<.e·n: n kuı-.ıtulması ve Asi nehrinin 1" / 
lşler!rıden tı!r kısmı mulııı.mm<:n ke~!i bedeli vahidi fiyat esası uzcrtıı· 
2H.154 lira 97 kuruı;tur. ~ 

2 - Eksiltme 31.1 941 tal"ı!ı..,..e rastlayan Per§eıube güni; saat ı5 ~ 
Aıılmra.cla oıı i~ıHi r'-'ı~,ığl bin.-..ıı ldnde toı>\nnıın !& eksiltme komi!)'° 
OLicl.8:ı::da kare.il zar! ,ııq;tlle yıı.p: ııcı.ktır. 

3 - İlftekliler. ··ksı tmc şa::r:ı.tıresl, mukavele pro3esi, oar111dırlık ış~ 
gene1 farlnam.esl, um~ı·•l su ~ı>rl +'ccni şa:tnamesilc hususi ve fenni ~ ~ 
nıımeler! vP pro~e1 erı 12 lira .!l "ı:rJş aıukablllnde ııu işleri reUıUğlJJ 

r;..a bilirler. ı 

4 • Elcsıltmeye 'ırebilmek ,c;, n istel!t!lerln 13.4.57 lira 75 kurU~ 
rr.:ıvakka· tem•r.a: \'ernwsi ve ..... sııtmentn yapılacağı günden en az Uç ~ 
e, •vol ellerlnd"' butuz:an veslkaıa~ 1\ h1rllkte :Jlt dilekçe Ue Nafia Veka.ı~ 

ır.Ura.caat edere:- bu ~c mahsus ... ımı:~ Uzere vesika a:mnlan ve bu vesil'' 
ibraz etmeler' ,arttır. rf 

Bu ırıH:lde' lçınde vesika Ulle~lr:~e bu unmıyanlar eksiltmr>ye tşU 
eGemezıer -o' 

~ • ls!eklllHln ... ıı.ıu me;c~ur-•annı ikinci maddede yaztlı saatteıı 
saat evv.?lin· ı.ade r su ı.şlcri ;e<B!lğlne ma.kbuz ır.ukablllnde verıııele 
llz:m:Jrr 

Postadr olan ı;,.ı;ıl<ı~ eıer '< ı'l-u ı eıillmcz (4136 - 1564~ 

lstanbul Hava Mmta ka Depo Amirliğindefl : 
1 - ( "-1 ı kalern .ı!.:Pktrik r11 ı.~cınesi sa m alınacaktır. 

1 
2 - 353, lira katı teminatın Bakırkı'i" hlalmildllrlüğüne yatırtlıır' 

ın<tk\.ırzl:ırilc blrlıkte 2~ 7.D4l ~ l'I f!.llnU saat 14 30 da Yeşilköy Hava ?Jıl" 
taltıı. f'epr tl.m'rllt,ındı:ı Satın A!m:ı kt\mlsvonıındn bulunmaları. (56~ 

, ____ m;:;::ı: ____ _ agm _____ _, 

ı urKıye tiumourıyetı 

ZıRAAT BANKASI 
~tırUJ.u~ :.arlhl ı~. - :ıennayesı. ıuu.uuu.uoc !'ürk 1..ira..cı. 

~ube 11e A1ar.s adedi: 265. 
Zırai ve tıcarı ''P.7•1ttı'1 hrmka mwımtll'lPri. 

PıLra otrlktU..•ıııert' ııurno ıtra lkramJye nrtyor. 

Alra&f Bank&!llllda lrumbııralJ c>e (hba1"912 taaarruı tı~~-,.,~_,,,,A ., ti 
OC l1ruı owunan.ıara senede 4 deta ~rklleceJc kur'a Ot- aıag:ıd&IO 

pıa..n.a göre tkra.miye dağıtılacakttr. 

• adt"d ı.ooo 11raıı11 uoc Ura ıoo aded 50 Urahlıı 6.000 UrS 

• • 600 • ı.ooo • uo • .o • &.soo • 
t • !50 • l ,000 • 160 • :?O • 1.%00 • 

co • 100 • &.000 • 

DIKKAT: Hesaplarmda.lô paralar bir sene fclnde ISO liradan ..-1 
'ltlşmJyentere t.luamJyı ı;ıkugı takdirde '1cr 20 tazlaaf~·ıe ftril~ 
Ke:ı·· .... : 11 Mart, 11 Hazlrnn 11 1=."yJQl. 11 Birlncikll.DUD tarihl .. 

rinde yapılrr. 'O~ın be.hte: S.-f-S inci ko
§Ular araıımdn.dır. Bugün matine l} dr, gııoo 8,SO da: 

1 - Oungadln. TUrliÇ" Sö:t.lh. 

Bugün Yenyolda - A rl7.ad ele r -
Komt'dl (S) l'crde 

U.7.9-ll PıuartesJ Çll'teMraylarda 
- Benı Öplinüz - Komedi 8 perde 

Hailde rı,ktn Temsıllcre J}tlrl.k 
edecek til'. 

Bir borçtan dolayı haciz altında O

lup paraya çevrilıncslne karar verilen 
el arabasına ait 30 adet yuvarlak te. 
kcrlek ve be§ adet el arabası 15 Tem
muz 941 Salt günü ııaıı.t on ikiden on 
dörde kadar Beyoğlunde. TUnel ba
§ında Beledıye cadde.sinde 29 Xo.ıı 
dükkA.nda açık arttırma lle satılacak. ı 
trr. Muhammen kıymetin yU?.de yet. 
miş beşini bulmadığı takdirde ikinci 1 
arttırmaBI 18 Temmuz 941 Cuma gU
nU mahallinde ve tayin edilen saatte 
icra edileceğinden isteklilerin hazır 
bulunacak memuruna milracaatıan 

............ a!!i!: ........................ ~ 
EkUrl Ruplc çifte ve tek bahis. 

te vardır. Üçlü ve ikili ba..'Usler
de yoktur. 

2 - GUndüz İnsan, gt'C" Kurt. 
3 - Ten<lCl'e Yuvarlandı. KomedL ilb olunur. (36517), 

Sahibi: ASIM US 
Umum neşriyatı idare eden: 

Basıldı~ı yer: V AKIT Matli~ 
P..e/ik Ahmet Sevengil 


