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izmirde zelzele 
izmir. 14 (A.A.) - Diın saat 

18,38 de şehrimizde on saniye sÜ· 
ren orta şiddette bir zelzele olmut· 
tltr. H~uar yoktur. ~----~~~~~~~~_J 

Stalin hattı 
Yarıldıktan 

~--~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 

Sovvet 
tebliği 

SQ n ra Harbin başlangıcından 
Ahn l'azan: ASIM US 1 beri 

haflıa. a.ıı - Rus h:ırbi miıhlm 
~dh. glnrusur. Atman ba ku- Sovyetler 
~l.lllığuım son resmi tebliği bu 

~ l>.~~~ö:;:~~ck~~~- ı!!1ı':~ 1 900 tayyare 
lJe ~lı nokta.l:ı.rmdan delinmeısi • 
~\l~uı~ "'t•len uzl:)eti pek a~ık 2 2 o o zırhh araba 

Kaybettiler 
llııpt. edı~or: Alman orduları cc- • 
o~ }{ıyefe girmek üzeredir 
l<ıı., &ıin k'in 2-00 1.;ıomctre ~r: I 
llıı1 , kadar ilerlcmi , hu mıntnlm
'lııı nahtan Yerinde olan Vibesk'i 

hr B • ~ U • undan sonra Dlnl eıu•r 
""'- c Duna nehrinin yukarı ~ı
'ttfııı ~ a~da toprak kôprü adı 
~·ı e \e Mo komaya doğru ne 
S'ı ne de tabii hiç maniası hu 
cı.,.,!aıı bir sahada. lınrckctlne 
lllı1~ etmektedir. Şimalde Le
~ a doimı llcrli en Alman 
"a. il, ... da Pdpus golüniln sarkı-

Gtı ~lrıiı;Ur. 
'nıerdenbcrl hiç bir mil' im 
e.Itı\ ~ olmadığmı ısrarla t<'krar 
ıtl ~ ~et re mi tebliği fü.ın Kı. 
' unun Perlpet hataklıkl:ın

'alinde Zlohio 'c Roga cf 
leki şehirlerin Alınanlar
abnmış olduğunu ka) de

<!a bu tfade Stalin hattının 
nolkta.Janndan dellnmi~ ol
ldta.,.mı çHriitemP.diği gibi 
1) etini de küçült emiyor. 

01 
lartn bir mlhon telefat \er

lffa1<tna.lan da elde ettikleri mu. 
~ d'l:tın uıl!uzlığmı değil, bl
~~ 0Kruluğunu gosterecek bir 

'1'a, 58.yılabillr. 
'iııd:t ~\lman fddialannrn hep-
4ııı.11 llıuhim olan ciheU Kaı Or. 
"ııcı_ n ll'luhtellf t~ekkü'lerl ara. 
Ilı~ inhlliile delilet eden bazı 
'il)'I~ edeler teshlt olunduğunu 

!}fıt "sidir. 
•"°Ilı~ ill~e kadar Ct'reyan eden 
"" il tde Almı:.n başkunandanlığı 
---~,;:ı~ üzerine müessir oluak 
t bfı~ ~etler almaksrzm resmi 
il u~rıe z:ıfer iddiasına giri ti
' lrne<11. Bu itlbilrla 50D Al
"8.\ ~nıi tebHğf üzerinde dur. 

lfa.~ lrı umtı"1irn için tabiidir. 
\')' ll'ldur ki Alman ordulan 

~.:tler uzerine taarruza geçtiği 
ti 'ta..ıı krzıı Ordu başkumandanlı· 
'Jıct 

1 
fesi mareşal 'l'imoçenkonon 

lllııde ndp idi. İlk miıdafaa cephc
lıo\lld gertleMeler baslayınca l\los
btt trı~ St.ulinln riyaseti altında 
dt. ftt 

1
dafaa kornitf'§f tcskil edil. 

~lo~ 0t<ıf a beraber maresal ;ro. 
~t 'e marc al Budyenl de bu 
Oıtııt eye aza oldu. Bu mUdafaa 

'ildi" C81 teskilı işi Sovyetlcrde bir 
.\lttı'- basJangıcmı göst.eriyonlu. 
~~ili~ 0 rdulannm ilerle ri 1 Mm 

Y'-ııı e StaıJn hattına ~elip da
'~r Ca )t-nlden bııskumandanlık 
'lltslnde dpği I" lik oldu. O za· 
~it t4!:adar biıtun Ru km' etleri 
d~ 1)( ba.<;kumandanm fdaresln
rıt~ 'n bu c!efa biıtun cephe üç 
'i<b'a ıa nlarak her biri a:) n bir 
'-l<as ınandana \"Crlldi: Şimal mm. 
llııııta'ıc:;areşal Voro llofun. garp 
~llb ı mareşal Timoçcnkonun, 
llııd\ u Rarbi mıntak:ı ı marcsal 
~~~nfnın ld:ıre ine gcçtl Tabii 

1 ()) lnllli müdafaa lmmit ı re. 
~ t>aı"'ıcuhaş, edl Stalin de bütün 

l ti~ rnandanlarm b:ışı mc\kl
b ıs oldu 
"'llrhf • "'ıı bli ? idaresi h:ıkmıından ah-

d1ı 0111ı!!,tn hu tedbirlerin Kızıl Or-
' et -~ enıctlni temin noktasm-
~k!ılgı hizmeti harp tarihi gö • 
1 r. 

d11,.. ~dl lll\ihlın olan mesele şu-
11ııcİ"n taun hattı en esaslı ~·erle-
11l'Clıısu delincl;toine gore SO\) et 
lıa.tı. geride leni bir miidafaa 
)~ tutabilecek midir? Tutamı-
~ ll'ııd1r? 

--o----

Almanların kayıbı 

3.000 den fazla 
zırhlı araba 2.300 

tayyare 

Almanyanın ölü ve 
· yaralı olarak kayıbı 

Bir milyon 
asker 

Moıkova, H (A. \.) - Royter: 
OUn ge~ ne§rQlunan Sovyct tebU .. 

ğı: 

18 temmuz gUnU Plskof, Vite~k 

ve Novorgad • Voılnsk ıRt!kametıerlD 

de §iddetll ve anudane muharebeler 
olmu,tur. 

Şimali garbi latikametlnde mtibıın 

makineli dUı:ıman kuvvetlen taarruz 
tqebbUııünde bulunmuşlardır. Fakat 

(Devamı Sa. ı Sü. 6 da) 

Fransız 
milli 

bayramı 

General dö Gol 

Alman 
tebliği 

--0--

Stalin hattını 
yarmak· 
hareketi 

Plan mucibince 
devam ediyor 

---o---

Sovyetler 
167 tayyare daha 

zayi ettiler 
---<>----

Ahnan tayyareleri
nin ağır 

bombardımanı 
Berlııı, 14 (A.A.)- Alman ba§kı.ı. 

mandanlığının tebliği: 

Şa r~ ~epheslnı yarmak lçln yapı

lan har k!ta pl!n muclblnce devam e. 
dllmektcdlr. Fled mareşal Manner. 
haymın kumandası altındaki Fin or. 
dulan Ladoga golünün ik' sahilinden 
!.lerlemektedlrlcr. 

Torpıdo muhripler! iki Sovyct ka
rakol gemisini t'fttırmışlıırdır. 

STAUN HA'ITL"'iDA HAREKET 
HU.KA İLAN EDl Dl 

Bcrlln, 14 (A.A.) - Bu sabahkı 

Alman gazete.ıerl, Alınan kıtalarınm 
Stalin hattını oU bir şekilde yarmıı 
olduklarını Alman mllletlne 'l.'e ciha
na blldiren Alman orduları b~kuman 
danlığı tebliğinden uzun uzadıya bah. 
setmektedirler. 

Gazeteler bu muazzam askcrl mu
vattaklyetin bl.lyUk ehemmiyetini te. 
barllz ettirmektedir. Bu muvaUakl. 
yet son günlerde neşredilen ve şark· 
takt muharebelerden yaınız bir cllmle 

(Devamı Sa. 2 Sü. 3 de) 

Beri in 
Büyük 

Elçimiz 
Alman Hariciye Nazırı 

Ribentropun 
karargahında 

iki saat 
kaldı 

Berlin, 14 (A.A.) - HuEUs1 mu. 
hablrlmlz bildir yor: 

TUr":<iyenln Berlin bUyUk elçisi HUs 
rev Gerede ile Türkiye hariciye vekA. 
leti umumi ktıtip muavini Cevat ~ 

(Devamı Sa. 4 sil. 4 de) 

./ 
~" . __./ c.rnr:.k 

2 ...... •"''''.,• n 

o • 

_,,. , ~."' 
o~/ l 

kıınıaudasındaki Hür Fran8ı:: kuv vetleri Şama giriyorlar 

Suriye 
mDtare

kesi 
General Deniz ve 

general Vilson ta
rafından imzalandı 

Visi 
Henüz kararını 

bildirmedi 
f Y a...'"1Sı .4 ü1ıcüde ) 

1 ÇÖRÇiL'iN 
NUTKU 

Gelecek temmuzda 
daha kuvvetli 

olacağız 

lialga da 
hissesinı 

alacak 
(Yazısı .4 üncüc·e) 

Gramer komisyonun ıon toplaatrııaea 

Maarif Vekilimi
• 

zın mühim nutka 
Hakkı Tarık Us'un günaydın tabirinin umumi 
selim olarak kullanılması temennisinden aon· 
ra Hasan Ali Yücel, nutkunu "günaydın" sözü 

ile bitirdi 

Türk Dil • · rumunun gramer ka misyonu ci.zasına 1Jerd.iği ziyafet 
(Yamı ' üncöde) 

:-;. :!~t başkumandanlığmm bun· 
~ ıtıu;:a bütün gayreti bu hede
...,. ltıa 'Cc<ılh olacaktır. J."akat 
Ilı. ıı_~ın tahakkulm için .Cta
' "

1ndaJd km"\ etleri munta
~,!J~kllde t-ckerek geride ba-

Bayram münasebetile 
bir heyecanlı söylev 

verdi 
Stalin huttının yarılan ııe işgal edilen mıntakaları gösteren harp Günlerin Peıin'den: 

haritas~ • • • · 

htıtB~ Yenı müdafaa noktalanna 
tııı ~ rebihnek icap eder. Rusla
N ~ene denmh ~-urcttc çah
. ._ltırıd' Ucude gt>tlrdikleri Stalln 
h1alldaıı" tutunamıyan kuwetleri 
~e sonra silmmett.edirlk şe.. 
ltııeM bazırıanacak müdafaa mm·
~ ••rıde h tadı tutabilmek kolay bir iş 
it ~· Kaldı ki Almanlar kısa 

)ı 'e 'J(J &nda Lenlngradı, Mosko,-a
"cı~ ıı. Yen alacak olurlarsa }"ran
tı l!lbı ~ çe' rllen Majlno hat-
81 "a mit.alin hattının da çe\Ttlme
"ı•ıı \ 1Yonların esir olması ihti
~hftn. ILl'dtr. O\'} et ba.5kuman· 
~~~ ~ ordulanm böyle bir teh
~ llrta.nnak için bir fevka.. 

göstermesi Jizundu. 

iKi CiNAYET 
ÇôRÇiL 

Dö Gole bir mesaj 
gönderdi Bir genç nişanlısını, bir diğeri de tavuk 

EDEN ~!!e1!~i~~e~rl~~~~!~~~~uBeh-
§ehrimizdc iki feci cinayet işlen - zat bir senedenbe..-i 16 yaşların
miş, Eyüpte oturan birisi pazar da reji işçilerinden sarışın bir kız 
günü hiç yüzünden konumsunu, di- olan Muzafferle ni§B.Illıdır. Beh
ğer birisi de kentlisinden yüz çe· zat, bir senedcnberi nişanlısına 
viren nişanlısmı bıça.klıyarak öl- bir çok masraf yapmış, fakat bir 
dürmüştür. tj.irlü gönlünü hoş edemem.iş, ni -

Birinc.ı cinayet dün sabah saat hatet evvelki gUn aralarında ge -
7,5 sıralarında Sultanahmette ya- çen bir h9.dlse ile araları iyice a· 
nan adliye binası ci armda itilen- çxımıştıro( 

(Ycuısı 4 üncüdıeJ mjştir. Bu cinayetin fa.ili H.alıçı-

'·Yaşasın Fransa,, 
başhkh bir 

makale yazdı 
(Devamı Sa.! Sü. 2) 

120 tonluk tanklar 
Geçen sene Almanlar garp cepheai' 

ne hQcum ettikleri zaman Fransızlar: 

- Eyvah, Almanların tankla.rı bl· 
zimklnden çok bUyUkmll§ Bunu bil· 
miyordukl 

Diye feryat koparnuııardı. Fran· 
aızların tank dlUi toplan altını§, yet· 
mlş tonluk Alman tanklarına tesir et
medi. Yedi buçukluk toplar kullan· 
mak istediler Bunun d:ı blr !cıydası 
görUlmedl. Neticede Alman ta.nkJarı· 

nın lıilyUklüğü ve kuvvetli zırh ile 
mUcehhez oluşu Franaanın katı mat-
1\'ıblyctlni mucip olmuıtu. 

Bu sene Almanlar Sovyetleıe laQ· 
cum etU. Şimdi oradan tamamen bu· 
nun akal bir aes Jtldlyorus: 

- Sovyctlerin elinde 120 tonluk 
Mamut-Tanklar var. Fakat bu tak
lar her ne kadar kalın bir zırhla mll
cehhez l.ae de yine Atman tanklarma 
karşı harbedemiyor. ÇUnkU 120 tıaa 
ağırlığında oıa.n bu tanklarda alAlll
kiyet ;YOk. S&ğa ııola, ileriye geıfft 
gidip gelemiyor. Manevreye kabll1J9" 
U olmadığından da orta bUyüklUkt.eld 
Alman tanklarmm cepheyi. yanp geo
melerlne mAnl otamıJOr. l'ula ota • 
n.k Kamat-Tankm ~ bO)'Wt olmul 
Alman topıannca kolay wrulaD bir 
hedef tefkll ediyor! 

Demek ki Franııızlann kllçtlk taıık
lar ytt.zttnden harbi kaybettlklerlndm 
denı alan Rualarm tankl&nm b11&Jdl 
ook bUyUk yapmalan ııu defa _,. 
lQp ~ ...., obı1of! 

Jl&M1lf llml(IATI 
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iki · cinayet Fransız millf 
bayramı 

Japonya 
Alman zaferinden 

memnun 

General 
Gazzera 
15.000 ilalyan 

askerile teslim oldu 
Seyrut 

(B08 tarafı 1 ıncide) 
Bu h dise şudur: 
Bchzat evvelki glin nışanlısının 

evine gitmiş, fakat Muzafferin par 
mağmda yUzüğüniı görmcylııce: 

- Ne) e yüzük parmagmda 
34 gün devam eden bir harp. yok! diye SONlluştur. MU?.affer ce

terı sonra Fransız ve 1ngilizler vaben: 
arasmda Surıyede mütareke im- - YUZUğü soracağuın a.yalcka _ 
r.alandJ Mütareke im.za.lallıll'kıen hım yok, sen ona bak! demiştir. 
qtliz orduları Beynıt kapıları Behzat ise: 
önünde bulunuyorlaroL Beyrut - Ama daha babanm evinde -
Akdeniz kıy ları uzerinde dünya. sin. Yoksa sana her şeyi alrrdım! 
m:n en eski J.inıanlarmdan birisi- demiş, falı:a.t kız buna slni.rlenerek 
dir. Beyrutu Finikeliler kurmuş.. kend:aini kovmuş, artık aralarında 
lanhr. O zamanlar ismi Berit hiç bir §&y kalmadığını söylemiş
idi. Şebir Finikelilerden. Romalı- tir. 
.lara geçti. Roma zamanında Bey. Ah \"W"UJdam 
r.ut şarkın bir kültür mer~ ol- .Muzafferi çıldırasıya seven Beh 
muştu. Lübna.nlılar Beyruta Ak- zat_ ayrılığa bir gfuıdeıı fazla da
deniz in · · derler, Mısırlılar 1s- yanamamIŞ ve dün sa.beh rejide 
kenderiy ye, Sıuiyeliler Hay.faya çalrşa.n ılltanlsmm yolunu bekle -
qm · mi vermişlerdir. Beyrut meğe btuJ!amrştır. Ge11A$ kıza Sul
Bcma.Itlarda.n sonra Arap impa. taneJımette &.bı:hUmayu.n cadde -
ratorluğuna. Mısır ve memlükl& eindaki kahvenin önünde tesadüf 
rine ve Osmanlx imparatorluğu.. etmi§, yanma yaklaşarak kendisi
•geçmiştir. le barışmak istemiş, fakat Muzaf-

1914 cihan harbinde İngiliz ve fer razı olın_amıştir. Bunun üzerine 
J"ransiz b.-uvvetleri tarafından Behzat, bıçağını çekerek nlşa.nhm
saptedilcn Beyrut Franmz man- nm tam iki küreği arasına sapla _ 
dası altında bulunan LıüJbnan mıştrr. Kız, yediği darbe ile ve 
aımhwiyetinin merke-Lidir ve canı yanarak köşedeki kahveye 
Suriye ve Lübnan Fransız fev. doğnı ilerlerken: "'Ah amcaCJğmı 
kallde koıWseri de burada otu- vuruldum.,, diye bağmnIŞ ve yere 
rur. yıkılnıışttr. 

Suriyede bnJunan büt.Un dev. Feryadı duyan kahveci kalfası 
Jetierin en sasiı limaru burası- İsmail Hakkı, deıiıal dı§anya ftr
dır. 180 bin nüfuslmur . .Ahalisi byarak kızın j,mdadJna kO§muş, ls
~yı ve &.!lenceyi çok se.. mali Hakla yaralı kıza. doğru ile~ 
ver, gtlndüz işinin baimda karın- !erken ıbiraz ileride göğsllnil ~ _ 
• grbi didinir, geoe sefahat a... JDJ§, kanbur, ayaklan çarprk '" 
Jtıın1erinde *1stoe böceği gibi sakat o duğu anlaşılan bir adamı 
iter. görmfişlerdir. Bu, katil Be:hzattr. 

Beyrut halkının en çok 00ş: Kahveciler, del'hal ya:kındaki tev
la.ndığı seylertlen birisi de politi.. kifhane janda.rm.asma cinayeti ih
b dedikodusudur, 9ria).armda bar etmltlerdir. Jandarmalar ye
W p.dirvantarından sular fışkı- tfşip BeM.adı yakalarken bıçakla.
ıran havuzu ka ~ erde ııargile nan kızm annesi kl -bu da bir 

Arapbµ-, buralarda dünya... re~i amelesidir- valca. yerme gel
.en ~ ...,asr rı z zHarini nuş bulunmaktaydı. 
1mUmerJe balledtverirler. Ağır yaıalı Muatter imdadı 8llh 

t.nm i:lelime ad.- hl otomtili ile haBtaneye kaldmJ.. 
Dlllla da Olmtlıftar. Xattl Be!uıat, 

~bir ... ~ übJ,yJk kanMıobma ptirjimJg, bu-
~n en go.I eelür- rada mMcleJ••mwn! wvtaılerbı -
birili .,mr. d'en Cen.t taafmdua ~ e

dllmWJr. Beı.at Wldfil flwdede, 

Sovyetlerin esiri 
bulunan 

hur Polonyalı 
sanatkar 

Almanlar 
lara/ından 

rbest Jııraklldı 
Mı (~) - D.R.B.ala ııa. 
g6re Al.mail ulrerlerl • 

..,._ lld --.beri .,,,. -
lııiliııoııllır!la"8 :patan mepmo l'olG9. 
t·ıt-- llelmtcla 811aaMl4,,.,. 

'* .., ........ r'ı d• K'llU.f -
feda ... U'StllW :yerlın9 getir -
mek icia '* om lllMl'8f '8Ptıtt 
halde Jmm lreJMtiatnden yOs oevlr
diifıaıl •t:P ~ 1*' adam oldu-

... ;. '*9ldiııal ~ 

eden arkadaşı Mehmet adliyeye ve
rilmiş, birinci sulh ceza mahkeme· 
si tarafmdan her ikisi de teftif 
olunmuşlardır. 

Veli oorgusunda cinaye:!ni §ÖY
ie anlatmıştır: 

- Kutal ile ya.puğmuz kavga
dan sonra akşam üzeri yolda k&l"
ştlaşbk. Kutsinin yanında ktıçüık 
kardeşi Mehmet de vardı. 

Birden.bire üzerime atütılar. 
Kutsi bıçağını çelmUşti. ÖldUrlile
ceğimi görünce can havlUe ken -
dimi toparl!\dmı ve bıçağnnı çe-
kerek üzerine abldmı. Bundan 
sonrasmı bilmiyorum. Fakat Kırt.
si herhalde lı:uara ölmilfş olacak -
tu'.,. 

Katilin bıçağını aaldıyan arlta • 
daşı Mehmet ise, kendisinin bir 
şeyden h~ olmaAilığnu, Velinin 
kanlı b~ haberi olmıyaratt 
cebhıe l:ımıbverdiilDi l&ylemlf -
tir. 

Birisi de sevgilisini 
ağır yaraladı 

Küçüıkpazarda, Demirtal} mahal
lesinde, Namehrem sokağında 2 
numarada. oturan Oeman oğlu Ali 
adında. birİllİ, bir müddettenıberi 
ikonuştuğu, aynı mahallede, Eml11 
çavuş hanında oturan 25 yaşmda 
Ali kızt VBBfiyeyi kmkanç1* yt1zün 
den muhtelif yeri.erinden ağır su
rette yaralaııultır. 

Yaralı Vasfiye haetaneye kaldı
nlmış, carib ya1raıa.nm11tlr. 

Alman tebliği 
( Baa tarafı 1 incide> 

ile bahsetmek aureWe iktifa eden Al. 
man askeri teblltlerJDl kendilerinde 
tefsir etmek ı.tlyen Londra •e Moa. 
kova mabflllerlnln propagandalarma 
bir Dlba19t 911'1M1dedlr. 

Almaa,a bldl8eleı1D .... '* -
le plmell, ne kadar ..m w dkGıD. 
la beldemlpe ~tıer de o IU'bette 
gevezelik •tmfllll'dlr· 1.-dra ile Koe 
kOTad~ Qmltlis lı&r baJde 1:ıılu1 - Bol. 
§eVlklerlD bil& uaJt ~ ..... 
bil laQaumW JapllOÜ Jmdu' bf UCIB 

oldUiUJuı. ... ....ue i"Dd••· 
VasiJetln baldld tellNll '9lılfllD .
fJkrumdan YUlı.D _,......,.tadil'. 
Fllhakika ...... rm.da. .AlıDa 
.adıl• kuvve~ l&ert 18ft tl.lleıi. 
- ta eldd" .... Jıiiıil? • 1 ,... ,) ... 

-.kadar götUrDlmılt ..... ~ 
dllmektedlr. 

Volldfer J!eolıebt. JWt.l Bal. 

tevUıme karp --""· ..,. Al. 
DUUl zaferbdD ...,..... lılltll1 a. 
vetlerlııı e-eındu _,.... ba'1m. 
cbJ1Un:ı yasme1rt..,.... "l'elılltıllm -7· 
dana çıkall .Almea Dert ~ 
lstilrametıerl 8tallıD •ttmn ı.lltaD 
noktalarda ,. J • cılllalm " ..... 
dl AlmaL taQlldldD. Mpnanm llılW 
merkezlel't oılaA Lenlaplda Kl,.t ti. 
serine d&mıtif bulundlllllDU ,.a.t.eır • 
mektedil'. 

JılcGtag s..-.a AJro~ • la&.lanmD 
elde ettllt bll1lk ~ t.
rtbte • oiJaqea bir ..... teflcD et. 
tllbü kaydetmektedir. l'Qbalrtka bD,. 

yQk klltıeler llallDde aıafertMır ecUltıD 

ım•er-m ordalU'lll tefkl1 •ttlll '* 
oeplıeain :ranı- ... - JaınıetJli'tlı 
mefkQre abllıl .... «dalar tanım. 
dan yenllmelll - 7 2 1ılr .,..... 

llMtln, 14 (A.A.) - ClnJaD Men 
ha.a mubanılıelıı9ırt '" d&fl ll&tar
)'alanm atefUe ıa termmu• u 
~t tanaıea ~· Al· 
mu 11&V&f taJ1&Nlı8rl, aow,.t ta:r -
yare meJd&DlmDd& ayma 81 c.ın-· 
re tabrlp etmJtlerdlr. 

sa ......ae ScwJıeU. oeman ıeT tar 
yare kaybetmlflerdir. 
ALllA!f~ 
.,...., ı .. (A.A.) - Alme.D ll&ft 

kuvvetlerine J11111R1i &VOlo mabal'ebe 
ve talırlp tanareierl, 8taUD hattında 
metlOp edDm1t olul &oııJet lat•':ne 
na, Vltebllk Ue '1taadltD fU'laDdÜl 
mmtakada bDcam et:mlfllrdlr. Bo1fe" 
vtkler, tuan, alır lllAb ft ukl1 .... 
tam büımmdaD bly8k ~ utra· 
lllJllardır. Bll'90k m'lall acw,.t tuk
ıan ile Sov]ı9t ~ .,. bir 
zırhlı tren tam üıebetle bombalar 
atılDUf ve bunlar muharebe bal'kııl 
edllmiştlr. Petenborg ve Smoleuk 
mmta.kalarmda Atman tayyareleri 
ıs temmuzda demiryollarma bGıcum 

ederek daha evvelff de bıkıtaa upa
tıımıı olan mUnakall.tı bir kere da 
ha durdumıutlardtr BUDdan befka 
Klyef ~brlDdekl aakert hedefler de 
bombardıman edtlmlt ve clddl b&lar 

ıara utratıı..,.ı.ır 
Antrepolarda yaııgmlaı çıkarılanı 

ve su tee11atma tam blr laabet kar 
ded t.rek mesk1lr te.aaat tabriP edil
miştir Btr ok t:-enler ,oıdan '1)muf 
n aa er na ıtyatı •ideye utratıl 
JIUIUI' 

itizar 

Loadra, H A.A.) - Klltteflk mil. 
letlert temsil edm dfflet ademlan H 
temmuz Fransız muıt bayramı mUne.. 
eebeW~ Londrada hür 1l'nmsizlar ta. 
ratından neşredilmekte olan ••Fran. 
sa,. ismindeld gazeteye birer mesaj 
göndererek Fransaya be.ğhlıklannı ve 
Fransanm mutlak aurette ıtunuıaca.. 
ğı hakkındaki kanaatlerln! bf!d1rml§
lerdtr. 

İngiltere hariciye namn Eden, me
aajında deml§Ur ki: 

"l!'ranmz mnıı bayramı mllnaaebe
We Fransız mllleUne bir mesaj gön. 
dermııkle bahtiyarım. 

H temmuz, mClcadelıe ettiğimiz bilr .. 
riyet metkQreırinin aembollldllr. 

Kaıblerimis, barbar ve vah§l müs. 
teviln.in boyunduruğu altında §lmdl 
ıatırab çeken Fnuuuz milletile bera

bet'dir. Harp esirlerine mahsus kam~ 
harda h&I& basreUe kıvranan evlfltları, 
kocalan ?e babaları da unutmıyo. 

nız. Bırçok P'ra.ııslzlar, yanıbeşımu.

da bizimle birlikte harp ediyorlar. 
Bunıarm talii daha güzeldir. Atman 
ordU8UDun ve gestaponun Unllorma
lannın Fransız topraklarından atıla.. 

caılt'ı bit' bqka. yıldönfü\ıu daha idrA.k 
edecek ve o gilıı istikWlne ve btlyUk. 
lfiğüne tekrar kavuşnıU§ bir FranBa. 
nm cesur muharip kuvvetlerinin mut 
tıirit ayak sealet'l, blr deCa daha 
Cbamps Eiyaeeıı'yı çmlatacaktı.r. Jııltıt 
tetiklerın uılerine ve 1'Ta.naaıım 

kurtulacağına olan ıman ve iti. 
madımıZ. bugünkü paru!amız olsun, 
yap.anı Frana.., 

General dö Gol de ou meaajı gönder 
mi§tfr: 

''Hür FTan.aa 1-i temmuzu ik1n.ci de-
fa olarak dost ve mlittc!lk lnciliz 
toprakla.rmda t.e.ı.t etmektedir. 
·~n 12 ay 1Çjnde bir hayli me .. 

sa.fe kat.et.mi§ bUhınuyoruz. tık .fel.A. 
ket saatinde vatanın i.atihlasına ko.. 
pnıann ııa.tıarmı. mütemadiyen ge
lelı blDJerce g&ll1ltl kabartlmfbr. 11k 
g8lıleriD ufak teiklll-b. llmdl baJd1d 
bir ordu olmUftm'. Şimdi artık yalnıs 
blr pye t.emlll1 etmekle 11a1mJJOrU. 
l>GnJıada ..... btduı bir kunet 
te olduk. 

.ukerlerSmls. ~ -
ıarecDertmts l'nmama lıltlldAUllda 
JleNpt etmedfltnl. lllı&t ettDer. Ve 

L1bJa4a Ra~ .blo1ılr amaa 
gGrlUmeDdf lıaJDnen Do renllll mnca. 
amam dalplımd!rddar. 

.uı:tlrad& :rru-nm ... ..ıerta 
kiılldefl*81E'~ 

1!la clldll SuıQede de lMmlaM&n•• 
cetm bir IDUbaN'be ftl'mll dellJdlr. 
İ'abt ._.....,.... - .... wtırap .... - --dele o1p1lt " v_..u.. 
,.,,... ....... ptlrDlll lllddl7etlD 

--0--

Gazeteler 
Stalin hatb ile Sovyetle
r in son istihkamlarının 
da yıkıldığım yazıyor 

Tokyo. 14 ( A.A.) - Almanya
nın Stalin hattım muzafferane 
yarması Japon efkan unıumiye
sini oyalryan ibir mesele olmus. 
tur. Gerek askeri, gerekse sair 
mahfillerde Sovyetlerin muanni
dane mukavemetlerine rağmıen 
Alınan ordularının Stalin hattını 
yaracaklarından şüphe edilme. 
mekteyse de, Alman ve muttefik 
ordularının bu kadar çabuk mu. 
vaffak olacakları tahmin edilmi
yordu. 

Saıbah gazeteleri çok büyük 
başlıklar altında Alman askeri 
harekatının ehemmiyetini ve 
muhtemel akislerini tebariiz et
tirmektedirler. 

Tokyo Asabi Şimbun gazetesi, 
yıldırmı ~ibi ve muzafferane bir 
taarruzdan bahsetmektedir. 
Şugayı Şogyo Şimpo gazetesi, 

Almanların fevkalade muvaffa. 
kıyetleri neticesinde Sovyet or
dusunda ilk bozulma alametleri 
görüldüğünü ibilhae.sa kaydeyle.. 
mektedir. 

Kokumın Şimbun gazetesi Sta. 
lin hattnrnı süratle yarılmasında 
Alınan askerinin Ce.."'8:retinin baş
lıca amil olduğu kanaatini izhar 
etmektedir. 

Tokyo Nişi Nişi, Stalin hattile 
beraber Sovyetlıer birliğinin Av
nıpaya karşı olan son isti.bkAmr 
nm da yıkddığrm yazmaktadır. 

Alman • Sovyet harbi Alman
yanm lehine olarak baş'lmnlfh1., 
Zaten Sovyet ordusunun müafa. 
ada bulunuşu AJmaıı otdD ve 
stratejisinin üstilnl4liüDü ~ 
g&Jt.erınekteyd. 

Şark cephesinde cereyan eden 
muha.f'e'benin askeri vaziyette ih& 
- ettiği değişiklik beynehnllel 
111Dumt v•ıyet Wummdan he-
-*ıt4m......,. llll ..... 
ıJW~k vüs'attali.r, 

Bir haftada 

Kahire, 14 ( A..A.) - Şimdi ıı
lınan rnütemmiım bazı ihaberlet9 
göre Gallasidamo'daki ltaıyafl 
kıtaları kumandanı General GaJ
zera 3 tenunuz da muhasamatıı' 
tatilini teklif etmiş ve Habeşil° 
tanın cenubi garbisinde iharek~· 
ta bulun-n Belçika kıtalan ku
mandam General Gilliaer ile gö
rüşmek Uzere ibir murahhas göır 
dermiştir. Teslim olma şa.rtlar1 
Mavi Nılin cenuıbundaki bütiil' 
Habeşistan arazisine şamil ol· 
mak üezere 4 temmuzda imZS.. 
lanmıştır. 

Italyanlann teslim olmasın•· 
şiddetli bir topçu hazırlığında.ti 
sonra Belçika kıtalannm yaptı .. 
ğı kuvvetli bir hücum takaddüıl' 
etmiştir. 

3 teırunuma tta!yan murab' 
hasları bir mütareke teklif et· 
mişlerdir. Bu mütareke reklifi ~ 
temmuz günü saat 2 de GallaSl
damoda bulunan bütiin ltaıya!l 
kuvvetlerinin yani 15 bin kişi' 
nin tamam.iyle teslim olması şels· 
linde tecelli etmiştir. 

Belçika kıWan Sayoda Gene
ral Gazzera ile beraber iki fırk& 
kumandanı General ve bir <;Oi1l 
subay olmak il7.ere 1200 ttaıyaJ! 
ve 2000 kadar da yerli er ve er" 
baş bulmuşlardır. . 

Londra, 14 ( A. A.) - SalAhl· 
yetli bir menbadan öğrenildiğiıı6 
göre haziran sonuna kadar yer• 
liler de dahil olduğu halde Ital. 
yan kayıplarr yarım milyonu çol' 
geçmiftir. İtalyan ve yerlil 
alman esirlerle. aair kayrpl 
582,000 i bulmaktadJr. Elde dilenEta nazaran prld 
rika 000 yerli mü ... -~ 
re ilti etmek U:lere f"ırar 
mielerdir cem'an 2'1,000 I 
yan bvp eBiri vardır. Fa 
Amavutlukta yakalanan 25, 
İtalyandan QOğtı Almanlar T 
nanistam istill ettikleri 
aerbeat blralalmJltır-. B~unbı~ 
bqka İtalyanlar ayna. 136, 
kili ..... etmitlel'dir. 
tere gelince 69,000 -yertt air 
lmmıştır. 137,000 )lel'li ulrer 
firar etmitlerdir. 

ll*O ............. bertllnt .............. 
-..-•,ar. lnailizlerin 

Sovyet tebliği 
Cem. ~ '* ıayrt dütürdükleri Alman f Baa ıaraf\ ı İllOİtftl] 

llldllıl mücade'leln ,apdmuı llU'Ul'I lat81anmmm anudalle muka,,.. 

olmllP"· :rüat ~ karp tayyaresi tt nettceUde dQıfmaD 11er 
kaaJldllımlS muftffakl,.ttm dol&)'I durduruJDWt ve bazı noktalarda 
eevllle ~ Zaferi hunmıt /Andra, 14 (A.A.) - ~n •Jlatla tardedllmlft1r 
olmaJda beraber gene l.lıter ..ıı.nnuz.. hafta zarfında dütürillen dür Garp ıatıkam tinde kıtaJarmns 
da ...._ BWen daha iyi blmıet et. man tayyarelerinin yekiinu 135 bin ve Royaçet şeblrlenru sert atın 
mell l9D W'ramayı feda eden birkaç tir. BunJann 22 sı lnmltere U.ze. ıa 

-· rdtr. ldflalD l!umeUne kurban cıarak bize rinde. 82 si Almanya ve ıiual al. Bu k 
,.__ '-•- -~- olanlar Surlv...o- ö.. iaU amettekl dlfar auntakal 
-.- -r ~- .. - tındaki arazi Uzennde, 30 mitı· da dn- ..... ı de len bllt1ln .rren.manrı mltemlnl tut- ..., ... anm m ... um P ya ve t&ll 

ver ve Vi.şi bombardunan tayya- kuvveti rtıe bütün gnn pddeW 111 

JDala dmLm edecetiZ· :n!Sİ orta şarkta ve biri de do. rebeler olmuıtur. 
Bir llUledell evvel oıld\llU gibi fim nanma tarafından dUşüıillmüş- Cenubu garbt ıatklmaetfnde kı 

dl de Utk bir dQfmammnı vardır 0 dllf tar. nmız dtl§aıanın maktnell te,.kkOll 
man hangi kQafete gtnne girsin 
cmu tullDMllU bllecellZ- O cWtmaıı İngiliz hava kuvvetleri 96 tay. rlne ka11ı hareketlere devam etmlf 
lı:aU 8W'e~ ...,_ olduktan 90llr8. yare kayıbetliıişlerdir. Almanya ve dOJID&nm prk fat1kam.t1Ddek1 
dlr .ki vuatembıl ua ettJllıllize kanaat ıwal altındaki arazi üzerine ya. lerleytıını önlemf§l :-dlr. Bu tatl 
.ptlreceji&. Ahdlml7.e -.dik llalıUkla pı1an gece ve gimdüz akınları, mette vukubulan devamlı ff anu 
l'nUaJa, ırraa..nm dDDyaclakl me. bunlardan 8:> ine mal olmuştur. 1 muharebelerde topçumuaun • 
dellt vaslfeldne ve mazide b8,wdotn. Fakat 8 pilot kurtarılmıştır. tankla•ımtZID ve tayyarelertmls n b 
Dil tıefkt1 eden ve tabir edilmedlkoe Orta şarktaki harekAtta.n 11 cumları dlifma.na atır zaytat " 
IDJllr edUemell olan bllttbl ananeJertııe tayyare geriye dömnemişir. tn- mittir. 
acl&kat gClılterdltlmlze mllbakkak .u.. gilera müdafaasında hiç tayyare Cephenin d t r iaUkametıertnde 
rette kaDlla. RtllTf7etlD Umall oıan 14 kaybedilmemiştir. mmtakalannda kıtalanmwn me.-

ıemmuz. aynı :ııırmanda uıtiklt.Un ve !====-=========~ 1erl hu.suaunda mUhim blçblr clelifl lik olmalDlftlr • ucrun• mllc:adele etmete ve dtıpıa. 
Dl mal16P •tauıte yemift ettlllmlZ Nasıl 'Yaımıb., Ha•• kuvveUerlmls, dtıpıanm 
mlllt ıttlharılmam da amboUldtır. k1neli ci1zütamlarma ve tan•r• me 

1l'ralUllZ1ann vakWe bOtOD Avrupa. Bır fıkra muharriri (yeni ca. dan1arma darbeler bıdJrm1tlerdtr 
nm kendialnıe ka&'fl koaliayon ballnde miin) yazmakta ısrar eder görü Teablt edilen rakamlara göre 
ballm"'•lllD& namen muafteraDe kal nüyor. ıet bava kuvvetleri 12 temmwıda 
m•umı tıemlD eder bamle kablllye. (Cami) türk~eleşmi.ş bir keli. Alman tanareat tahrip etmıt)erdir 
tme .,.. etlnte uvupnalarmı harant.. medir. Halk konuşmasında ( ca- BcnJet teblllt askeri bareW 
ı. t.emenpl ederim.., minin) d nmesinden belli. kıDdıa yukandaJd nıa!Omatı '" 

111111 anmıelerin1 ........ bll' 8Untte ten 80Dr& bugtıne kadar ac baftayJ ' 
idame ettlklerlndeD dola71 hUr FraD. Kelime gövdelerinde fonetik mal ederek dlyOr ki• 
aısıan tebrik ve Fran.aanm tekrar imlA hiç münak8§3 olunmrj8.Cak su t\ç battalılı barp HlUertn yıldlıı 
kendi nıhunu bularak mtlfterek zate. kadar katidir. nm barbi pllDlarmm ltlru JOtUrm 
re yardım etUkt n ııonra bUr millet.. (Camiin) yazmamalı, (cami. bir tanda akim kalmıf otdutwr 
ı.r aramnda l&yılr. oıctutu mevkle tek. nin> yazmalı. ~. aov,.t ıataıarı. gtlslck 

rar kaVUf&C&IDU Qmit edertm. mu fJJ'kaloVJUJ 1IDba •YlemlflıenUt 
Polonya bqvekm general Slkoreld bnparatorlutunun zafere llllll eda Almanlann Oltl ve 1&l'&1ı " •r 

BelOlka tıqveltUl Pirlot. reıemenk bliyO.k yolda dalma llerledlttnt her ne· rak ~en azı bir .ıaiJyonu bu 
rede bulunurlaraa bul .... -·-lar .... 't"- mall•ııüln> Blstm ölU •·-'" ve ıc 

batvekill porfuör ~ ve Nor - u.. .... ..,.-- • .. --"° harlclYe nasın LI• de l'raDm mU baldld Franınz erkekaerJDe ve P'nm olU'Ü ayiatunm ıD0.000 ~ 
ıetlDe bitabeD ayrı ayn blnır ...-J ms kadmlarma .Oy~ için 'bu me meDdfUr 
göndermiflerdir. .ajl PladeriJonım. llmiıdm ki ara· Bitlerin daba bal'bin Uk Jtln 

Çö
•rçilin• Mes&J•I mısdar:: OOla »'ranNnm W t.krar mafl1lp ctUlbd tefahQrkı UAn etti 

iade edlldlti vakte ve btlrl'lJetlne ka · Sovyet h .. va ,kunetleıt. tftnl\ edflt 
Lead-, 1' (A.A.) Butilln zap VUflllUIJ bir Avnıpanuı • vinç bay baberlere ~. 2800 deD ful& Aba 

tuun yıldClıDUmli mUDuebetlle QDrçl1 lmma1an arumda baflra bir ı f tem tayyaresi tabı'lP etmltlerdtr bu talrııo 
General Dö Goltt ve mert arlcadaflan muz tdrt.k edecek !'lnne kadar ,..... rlbata bil& da muntaumu dnam 
na ap.tidakJ meeajl J&ldel'mlltlr · yaca.ktır Bu H temmuzun BuriJWllin dlyorln DQfama tanare meyd&DJL 

Franaantı• nıııu ası& ölemez. J'ran Vlaba.den kontrolundan tacnız ve rma ve ukm bedeflertne alan1U9 
as mmetlllin rubu marua kaldJlt ha l'ran81Z ellertıe kurtulUfUD& tN&dut da ,._ edilmektedir. Bu ......, 
rabiyet ve sefaletten müneszeb ve tmelli iyi bir alt.mettir. Arab miUet zartmda dUfman 8000 den faaıa lll1'bll 

Yazmuzm ~lapada (im,.._ t yıeaiden Jençlefftllı olar.ık o'fkaeak ler'ine ı..tlklAllerl v rilecek " rraıı.. araba netıD r BSslm aytatmdlf 
h) J'OQIU.... lla•1.,.m11ur. (). tır. DIJl SuriJedekl tarlbl mentaatıert ta ı.e 1900 ~ n J;JOO •bb a.,... 
slr dllerls. Bl'itanya mlUetbafd ve Bl'ltanp ......,.ır 'ft mUbfU& ~ ...,... 



-

lç 
'<l<?rı ~;usindc Iınrbc tnknd· 
l;aı 11 nlerdc M~l;o, rufa ya-

lı tlıJll li,....n· ~0:ıa nuı.In.r nihayet 
{'ttı. ı;- 1

• ikin~i nymdn falın'ic· 
Br>ıııı IJ:nes~t hadisenin bu ~l•
' t~'uz ı:ın Alman - l3o\ ·'et 
lbı~ h lrıuahecJcsl S<>' yet 

l-'tıı.ıısa ~bine, inkıla11 ettiği 
it \'Set _ :ı. Ortailıın kayboldu. 

• b ıı, So, lngUtc.r<-, dnhn. doğ-
fl! 1 'Jetıerıc demokrasiler 

' ıJ' ~iı:in bu luıdıır bir ıc. 
• tııııııı ,. llJ'a. <>rtayn. !;lktı '? 

i e~ll cl>ebini sadeee h:ırp ,.a.
llılat ıı:~ıiv:ıkitcri, sıkı~ık du· 

t 1~ da t ~eınc-L, ~üpheslz bun
e Et" d <r.t Vardır. Fnka.t So,·. 
hnete ııo etno"Krru ileri y:uıyana 

n ( \kcden ''C '.\"nhut uzak• 
I' ~ • 
ttı~ \·e r <'den finılllcri İngll· 

11 hltas· '1nıerikamn vo So,·yet .. 
• ~ lllıdı;• ~ felakıdıerindo anuııa.k 

ereııı11 haıde Amerikanın tn-
. '1 r~ \e &vyctıerin ~umi 

d 'atı tı0 &iynsetlerini keskin 
A.r. t.a.ıım etmek iktiza 

• lltı;~· büyük hn.rııteıı sonra 

1 
1 ~tş ın bir kn~ tıcbllke ile 
......_ l\ 'la kaldı. 

ıt~ ~llıünu.m: Amerika ko
l e lııtıiı ofdıo ~ rnda knpltall<;t bir 
ı ıl~ll$te tıı,'ll için derhal Jınssa. 
... • -'"l'll.I l'dl Bıı hassasiyeti ~ı-
"''f t kıı . i 1 ~ P

1tnlizmin yarattığı 
lIJ.at.Jaı. nı SOSyn.I ynrdmı, dl

aı Ilı~ efkat müesseseleri 
: tı. lltı Qlduihı kadar tahdide 
dlld.ıı C!d suretle snsynl bünyesi
~ıl'ııınereı. nııf mücadelnslnlıı 
!llıı. esine l:mkii.n bırakmadı. 
l'i~ati~~. b_u artlar içinde A
~lll~t ıı:Yllk ve teblikcll bir 

1 1 a ~ ha rcketi göie çn.rpmndı. 
f t falı r~etlcrln gaye eclln
lllqt r lllUınkün olan darccesi-

l 11 hlt~b.ra. tC\·r.ı etti. Ame-
ar,rıdan SJnıf mücıuJe1ecUcri 
'· At tnz;liklcre manız kal· 

1 'llıleı b~Jı Ameri'ka komU
f)(ıO ~ Ckildc miloodclc et

"ı.ı ra~,. onu bir dilşman 
t llU ef.ttıekten sert durmadı. 

~ 1 ._ ;ı'irlıan bf~ tnnc de~rildf. 
~ il Sorı~n!il' Amerika lcln 
, ahtu~ an itibaren okyn

ııc llıd de 'o Asya.da fiitu
~ıı~ 0 ko.<;..'\n ,.e tıar:ı) içinde 
llQ lltacıa atınlio ma.hrcc;lcr Ye 

ııra chh rnc~rolan n.rıı.ynn bir 
%ı ~n. b~1ik bir düsman· 

:ı:::lctbı id ın dünya paza.rlıınn-
11{' l. Asyruln. yntnn Ame

~ ~ı l'tnayeslni l enm~ rn Çin 
• lq<'ıt lco~ınak, AnıcriJmyı Pnsl

b ı\ıtı lnal, arzusundn. ldL Hal· 
&ıı lr ~kn. hnrp sonııısmda öy. 

lı.ı 't"t Şata namzet bnlunuyor-
1 tıııı lıtıallc Aınerlka için Amerl
l ~ tıı~tı mu (lünyn huduılu 

I• ~tan baska ~arc ~ok-
'li • 

t ıJ.rult ı 
l-:"ll ttıa::'l»tc harb1n tahrlba.· 

t ııılat ~ n ~ Uzak Şnrkta. 
t ıtıı~ taferlcr lın1.aruın tfonre

ll(. 1 ~~tana. Avustmlyııya bile 
r t ~il nuyülc OI~·nnn ta f n. 

1 ı\\l'tı ' 'e Alnuıııynd!ın, ,.e di
t t ~~ de, let !erinden bo kn· 
b t 11\._ıı ıl 1 gal (.'(}en Jnponya A· 
l hı.ı~"'eııı·a'ası lınr1J ındn mühim 
• ttı '4ıJı. Amerika l omünizm 

1(bıı1~11 z.f):l<lc Jııpon genls-

Toptanc manifat racılar 
Pera <endecilere ayrılan yüzde 5 

karı vern1iyorlarmışl 
Burulan bir müddet evvel, top

tancı manifaturacılara yüzde 28 
kür hnddi verilmişti. Ancak bu 
kfi.r ni<tbetinin yüzde 5 nisbctinde 
bir ~yın pernkendccile'rı' veril
mMl art koşulmuştu. O zaman. 
da.nberi fiyat murakabe teşkimtr
na '\-n.'kİ şi.kiyetlerden, bazı top-

tancıla.rın bu karam riayet etme
dikleri anlaşılmıştır. Bunun için 
fiyat mura.lcabe komL~yonu, dilıı
kü t.oplnntıda toptancılara verilen 
yüzde 28 kir haddinden yUzde be
şinin kesilmesini karar altına al 
mıştrr. Bu yüzde 5 kar nisbeti, 
perakendecilere bırakılacaktır. 

Et narkı kaldırılmıyor 
Kasapların teklifi murakabe 

komisyonunca reddedildi 
Fiyat murakabe komisyonu diln, 

vall muavini Ahmet Km:k'm reisliği 

altında toplanmıştır. 

DUnkU toplant.Ida komisyon evvel· 
cc kasaplnnn et norhının kaldml • 
maııt etrafındaki tekliflerini tetkik 
ve reddetınlşt!r. Et sat1ş!ıırı, ylr.e es· 
kisl gibi n:ırka t!lbl olacaktır. 

Odun fiyntlnn için dUn hiç bir ka· 

rar verilmemiştir. Önilmiizdcki cel· 
nede bir lmrar vcrilmes1 muhtemel • 
dlr. 
Bırkaç glln cVTI?l mısıra nark kon· 

muşttL Bazı tacirler, komisyona mtı· 
rncnat cdeıek fiyatlara itiraz etmiş
lerdir. Komisyon, bu dilekleri Ticaret 
Vek!let!no arzetmeğe karar vtırml§ • 
tir. 

Beşik taşta çıkarı- Francala her has-
lan hamur taya 250 gram 
ekmel<ler verilecek 

Müsadere edildi 
Son zamanlarda Beşiktaş kazasın· 

da bazı !ırmlann hamur ekmclt yap
tık.lan yapılan şlkAyeUt.:rden nnlaşıl· 

mış ve alAkndarlıır tarafından t.cftır.ı

lcr ynpılmı§tlr. Teftl§ler neUceslndo 
SOO ekmeğin hıımur olduğu görülerek 
mUsad~re edilınlşUr. 

Belediye reis muavini Lütfi Aksoy 
sıhhat işleri mUdUrU Osman SaltıO... 
blrllltte-btıtlln frrmlıırı tefti§ edecek • 
tir. 

İstanbul Ticaret 
Müdürülüğü 

İaşe umum mUdUrltlğUno tayin edl· 
len Salt Rniu! Sarperin yerine lstarı· 
bul mınlaksı Ticaret MUdUrlnğUno 

veklı.let,,n m!ldtirlUk mU!ıavlrlcrindeD 

Necmettin Mcto tayin cdilml§Ur. 

Ağaçtan düşen çoculC 
İmrahor mahallesinde, Doğancılar 

c:ıddN;lndo 29 num:ırad:ı oturan Rn • 
sim adında birisi, dUn bahçesindeki 
dut ağacına çıkmış, fakat muvazene· 
sini kaybederek dfi§mU§tUr. 

Ro.s!m birçok yerinden yaralanmış, 
b:ıygm bir halde 1'~tral hastanesine 
kaldrnlmıştır. 
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Frııncala tevzintmdrı. kolaylık c>l· 
mak Ur.ere belediye yenl lı:amcler bas 
tırml§tır. nu karnelere göre, tevziat 
daha csasli surette yapılacaktır. Kny 
mııltnmlıklara ltamcler buglln verile· 
cekUr. Her hasta b:ı§'UUı 250 gram 
dır. Fnzla frnneala. 1·erllmlycceltUr. 
Hasta miktarı çoğnldığl takdirde un 
miktarı n.rt.Irılarnk tevziat muntazam 
surette ödenecektir. 

Çocuklara frnncala tevııH hal~da 
1stnnb:.ıl ,,-na.yelinin vckAletc yaptığı 
tekl.lr aıa.kauarlarca tetkik edilmek· 
tedir. BUo"'Ülllerde bir karar veriline· 
Al muhtemeldir. 
Francalanın kilosu 22 k.ınu§n sntı

laeak. ve 250 STILmI !5,5 kunı§8 ven· 
Jceektir. 

Mesut bir evlenme 
Matbuat umum mUdürlUğil mu· 

amelfı.t ve evrak mUdürü Bedri 
Akyüz'ün kw Türkan Akyüz ile 
muhterem arkada.~ El'Zlnca.n 
mebusu A. Samih llter'bı oğlu 'Mü
fit llter'in evlenmeleri dün nkşam 
Moda Deniz Klübünde ynpılan ne.. 
zili bir aile <toplantısında lrutJnn
mrgtır. Yeni ve dost aile ocağı için 
uzun ve devamlı bat.tiyarMt dile
riz. 

1 ~~~ .. a14~n !~~~~~·-
1 

nUmUdUr. Ilu ınUnıuıebeUc Univcrsite
de, Halkevlerinde tören ynpılacaktır. 

1 
Üniversite rektörlüğü tören i<:in ge· 
&ı1§ btr program h.<ıZrrlamaktadır. 

Blltll.n Hnlkcvlerl do 24 temmuzda 
Lozım zaferinin yıldllnUmU mUnase • 
betııe genlı;ı birer program ha.zırlaya· 
caktrr. 

Ellerin e uvaı 
b iananlar 

Üç gün zarfında 
beyanname verecekler 

Ticaret VekAlet1, ellerinde beş yUz 
adetten fazla. çuval bulıındııranlnnn 

beyanname vermelerini karıır altına 

nlr:ırştır. Beyannameler, Uç gUn zarfın 
da Ticaret MUdUrlUğUne verllccelttiı". 

Kahve tevziatı 
Üç yerde serbest olarak 

kahve satılacak 
Halka tevzi edilmek üzere vi

layet emri~ verilen 800 çuval 
kahvenin dünden itibaren kav
rulmasına ve öğütülmesine baş. 
lanmıştır. Bu kahvelerin 150 çu
vnlı memurlara dağınlınak üzer~ 
lbelediye kooperatifine, 90 cuvaiI 
halka serbest sa.tılınak üzıere biri 
Beyoğlunda diğer ikisi Eminö
nünde olmak üzere ü~ kunı kalı· 
vcciye verilmiştir. Geri kalan 
çuvallar da evvelce numara alan 
fakat kahvelerini ala.nuyan hal· 
ka verilme.küzere ilrnzala.m dağı
tılmıştır. Kaza kaymakamları 
kendi iDuntaknları dahilinde bu. 
lunan Jmru kahvecilere bu kalı
Yeleri da.ğıtnuşlardrr. 

Kavrulma işi bugün tamam
landığı takdirde bugünden iUba
ren tevziat başbyacaktır. 

Serbest satış yamm kahveciler 
kahveyi 125 gramlık paketler 
!halinde 35 kuruş mukabilinde 
'halka vereceklerdir. 

Bu satış esnasında vilayet me. 
murları hazrr bulunacaktır. 

Halka ikinci tevziat ağustos a
~a. yapılacaktır. 

Adliye Vekilinin 
tetkikleri 

Şchrlmlzdc bulunan Adliye Vekili 
Basan MCI1emencloğlu diln de, lstan· 
bul adllyo dairesinde me§gUI olmU§, 
icrada tetkikler yapmı,ştır. Vekil, mU.· 
tenkibcn hukuk mnhkemeıcrinl de 
gezmiştir. 

Bugün ÜskUdarıı geçerek adliyeyi 
ve hapishane binMIIU tetıdk etme.si 
muhtemeldir. 

Altın fiyatı 
DUn, bir altının fiyatı 25,10 Um ldl. 
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jaarap d CludOkee: 

1 Ugh,usuzl 
"Darüsselıer'' dıye bir hastalık vardır. Ona tutulanlar, ya 

hiç uyumazlar, yahut bölük pürçük uyurlar. 
Hiç uyumamak, uzviyeti bozmasa, bUyük bir nimet olurdu 

Çünkü uyku, ömrümiizun yarısını yutan sin<:i lbir ejdarha.dır. 
Yavaş yavaş sokulur. Kanımıza girer, sinirlerimizi. görün

mez bir afyon buhurdanınm dumanlariyle sarar. Göz kapakları. 
mızda gittikçe artan bir ağırlık duyarız. Esnniz düşünüp durur. 
kerı ansızın asla nnsıl başladığım bilmediğimiz bir karanlığın 
kine gömülürüz. 

Bütün canlılar, h~ttiı ağaçlar bile uyur. Gün batımına yakın 
"gül ıbrişim" !erin. e-ergin yapraklan, yorgun göz kapakları gibi 
s:ırlnp düşer. 

Çocuklar na ... ıl penbe avuçlarım kapıyarak uyuyorlarsa, "gül 
ıbrh;ım" !er <le öylece kapanrp uykuya dalarlar. 

Şu halde uyku. itıyattan doğma bir tiryakilik değil, ter gibi, 
gözyaşı gıbi uzviyetin kendinden doğan tabii bir ihtiyaçtır. 

Tabii ömür. iklim ıklim değişir. Şura.da gövde kırkında biter, 
burada altm1şmda .. Fakat ikisi de yanlıştır. Çünkü altmışında 
ölen adam. otuzunda son nefesini vermiş demektir. Çünkü ibu 
ömrün yansı . uykunun kurbanı olur. 

Ne çare ki hayata bu ''baç'' ı vermeden, ruh ve gövdemiZl 
çahstıramayız. Uyku bir nevi kefarettir. 

Zaman zaman ona teselli. şifa <lediğimiz de olur. Rüya adlı 
har•ırnlade sihirbaz. onun yavrusudur. 

Bir köorü dubası üstünde, bir çöp yığınına yaslanarak dalan 
adam rüyasında htr sultan tahtında uyanır. Mihraceler, hanlar, 
k.-all~r onun Ptrafında pervanele~irlcr. Pırlantadan oyma kajeh· 
lerde .şarap yerine erimiş yakut sunarlar. Huzu..-un?a yıldızlar 
zil takıp o} nar. gUneş secde e<ler, ay damla damla erır.. . 

Fakat madalyanın bir ba.cllia tarafı da var: Aynı sihırbaz, bu 
"ren.net" i, bir "ktıbus" la "cehenmmı" e döndiircbilir. Kuş tüyü 
y:ı.tağınız. Hind fakirlerinin üstUne serildikleri iğneli fıçı haline 

girer. . . :ı..~t 'd" Ad . bö TJvkusuzluk ise. bunların hepsının .,.,._~ en ır. ~ amı rnte y-
le ı:?arİP garip söylettirir. · 

HAKKI SVHA GEZGl N 

ı_G_o_N_D_E_N_G_o_· _N_E_ı 
''VI· ,,ya c • 
D OSTUM, çok k!ymetli 

muharrir (Va. NO) nun 
garip bir mütaleasma rastla. 
dmı. Evvelki günkü ".Akşam'' 
'1a bir münekkidin tenkidi ile 
meşgul olurken, kitapçıların 
gazete sayf alnrında ilfuı yap
malarına M.tca sinirleniyor, di
yor ki: 

"Gazetelerin birinci say/ala. 
rıncla ilanlar göriiyorswıuz: 
(Mevsimin en gıizcl) romanı... 
Sanki roman, klıvu11mu§, 7..ar. 
11uznı.u§; mevsim, lnı ~le aUika· 
darmış gibi ••• " 

(Va • Nil>" nun ımı sözleri ü.. 
zerinde biraz duralım. Gerçi ro. 
man - bazan ka'bak çıktığı 
halde - kaVlm. karpuza 'benre. 
tilcmez. Fakat :neşriyat haya· 
tının, ötedcnberi, her menıle-

ketre mevsimleri ta..-ıyyün et. 
miş oldu,..,öunu sanıyorum. Halk 
muayyen mevsimlerde, muay. 
yen c.scrler l!Okuyor. Tabiler, ibu 
psikolojik temayülleri dikkate 
alarak dört me,'Simden müte
şekkil bir nevi "neşriyat yıh'' 
vücuda gtıeirmiş bulunuyorlnr. 

Bu taksimat, ibittabi "popu. 

tirdi ve oldukça ~cin bir :haloo I 
lbUf enin yanrbaşına varabildi. 
Hizmetçi kız İncinin kendisine 
ba.ktJğnu !arketti. Elini yakası. 
na atarak boyunbağile biraz oy. 
nadı ve oyalandı. Şimdi Kayanın 
tam karşısına gelmişti. M:üstohzi 
bir tavırla Kayaya hitap etti: 

- Nasılsınız kil<:ük ibey. Kaç 
gündür meydanlarda yoktunuz? 

ler" mahiyette olan n~riyat 
için mcvzuuhahistir. Yoksa 
(Vfi • NQ) nun da ümit ve tn· 
hayyül ettiği "layemut eser
ler" i, kışın karları üstünde, 
yazın güne§i altıntla ve iki bi. 
çare ibahann masum veya l'O"' 

matizınalı kollarma b~unızr 
yaslıyarak da gürül güriıl oku. 
y8biliriz ... 

(Vi • Nil) nun mütaıeasm. 
da, asıl dikkate ç;arpan taraf. 
.ldtapçıların gazete sayfolarm· 
da, hele birinci sayf alardo. ro· 
man ilam yapmalarına olan i -
raz:dır. 

Ey aziz dostum! .. Sen de cok 
iyi tak-dir edersin ki, !herhan ı 
bir kitapçr. ımcmleketimime bir 
gazetenin birinci sayfasına ilıin 
vermek cömertliğinde bulun
muşsa, bunu, müellif hcsabr
na ibir kazanç olnrak kaydet. 
mek gerekir. Hele lbu t~ebbüs, 
bilhassa ncşı iyat sahamızı 
canlandırmak, ilim ve sanatn 
revaç v~ek gibi. idealist bir 
düşünceyle yapılıyor&ı., sabibL. 
ni - değil tezyif - gnY.CtelC· 
rin baş sütunlarında. tebcil et
memiz laznadır. 

(Va _ !Nu) ise, bunun aksini 
yapmış... Bu bakımdan, kendi
sine ceza olarak. neşrettiği l& 
tapları bir sene müddetle, gaze. 
telerin !birinci sayfalarında. 
reklfı.m etmekten meneylem.eyi 
reva görürsek. fazla ileri gitti
ğimıze hüküm edilemez sanL 
rmı. 

HlKMET J.1UN1R 

aı.J.l ......._ , Cc'k:ni) ordu. 

111 ~ ı\ ~~izrn ve üçlü p:ı.kt: 
u l'ı-tJ l"alınanyayı AYnıpıaya n 

}{aşları çatıldr, Adeta Clili tutul. 
du, konuşamaz, gülmez ve gez. 
mcz oldu. Ne gibi bir derdi vn.r, 
onu da sövlemiyordu. Aksi U!sa. 
düf olacak. annemin de bu sıra
larda. Ankaraya gitmiş olınasl 
ibüsbütün evin kini çekilmez !)ir 
lhale getirdi. 

Seniha döndü, bilfcye doğru 
yürüdü. Kaya da J>e!;inden yürü. 
yordu. 

.. . . ~ ... ' ... ...., ___. ::;- ~ .... Kaya şaşırımştr. Hakkmm 
müstehzi tavırlarını görmemez -
illeten geliyordu. Gayet sakin ve 
tabii ibir halde ceva verdi: 

Çatalcadan getirilen 
kadın hastanede öldü 

11 tcııı hiı.ıtlın Jalrnnk istiyor· 
llka ~ e ~nlc(a iltihak eden Ja.-
1 ldıı~ ~sn.yı nüfuzu nthnn. nı

lt( 11 Pqkt. d •ndıı. idi. Blııneruılcyh 
l'r taı. ~' lctlerl mumffcr ol-

1 • ı\t dırdc Amcrlkn. A yn.· 
ııa~lq~n 'C Avnıprulan l<0-

'tı ili l'~ U tehlil'e Amerika. 
il\ dJ, clıı.h t~hlU{C]erdcn dnlın mü· 

1~bııı.ı ~ :\ kmdr. Kıtafa.r<ln.n 
"il<a l'tfıı.ı ~ r Arneıikn., n.ltın kıy

,. h llJııd ~ll'a. iJıdircbllir \'O Amc· 
ı ll~ ,; i t.~l.l n il perls n 

} ., ıı llt • rebilirdl 
... ,.lls •e • 
"ıı oııta._./' c ~elince, ln!!ilt<'rc~i 
1 ~hlıı.: r dunynsmdn tclıdit e
l' ••(\e1~1" 'ı'tlnlıı.roı: 
1 ' \ fzl onizrn • 

a:ll~ııte~'\>tniınizm.. -
ı ihı rıra~ 1919 munbcdclerinin 

hı..~e ldj 1 llc rc\'1zyonlann n.ley
llQ ioCle in aknt :nwlzyon da\·as.ı ile 
la a~ 'Rilt<.>renin <lünyn siynsc-
1 f l'ıl11. lıtııı nı :rolü <>ynıım:ısın ı Is t i. 
bı~t~ un içindir Jd Iliiylik 
ı ; lınıc sonra. l"C\i.zyonizmc 1mı'51 
\ Cellıl ~ibı telw·ki edilen rıııet-
'tıı SeU 

lrıt rıı zıuna.n zruruı.n Jmn. 
ır~:1.'tlJ <lrıı harpt,en sonm birinci 
"'~ e, lett olan lı"'r:m ayı za
l'IUk " için tedbirler nlmnkta
n11 ... _~Iuncaı tr ,.... • 
t!lıııı;n11daıı İngiltere koDek

ete <•lclıli ,.e samimi blr 
(Devamı 5 incide) 

S.ADR1 ER'l'EM 

- Gizli bir derdi. bir düşün. 
~i olmasın. 

- . tuhakkak. Fakat soramı. 
y•>nız ki. . 

Tam büfenin önüne gelmışler· 
di. Salonun kapısı açıldr. Hakkı 
ıbu akşam g~ vakte kadar çahş. 
mak mecburiyetinde olduğundan 
biraz yorgunca idı. Etrafını se. 
lamladı. Fakat Knyayı Senihanm 
yanıbaşmda burun buruna kom~
şur görünce kaşları çablıverdi. 
Bak~'iları sertl<'şti. Kayayı yu • 
kardan a~ağı bir süzdükten son.. 
ra sert bir baş harcketile selfun. 
lıyarak yürüdü. Kenardaki kol. 
tuklarda oturan genç kızların 
tarafın~ gitti. Selfi.ml:ıştılar ve 
derhnl neseli 'bir sohllete ba.-ıladı
lar. Hakkı ara sıra Kayanın ve 
S2nihamn bulundukları 'biüe ta. 
rafına bakarak di~lerini sıkıyor, 
şakaklarım sertleştiriyordu. 

Faik Bey Hakkıyı görmüştü. 
önceki sert bakışları yanında 
lbiraz sonraki neşeli konuşması 
tuhaf ma gitti. Uzun boylu vazi. 
~etini gözden geçirdikten sonr::ı. 
daha fazla sabredemedi: 

- Oğlum Hakkı! Hoş geldin. 
Hakkı Faik Beyi arkası döntik 

olduğundan görmemişti. Yoksa 
ibabası kadar sevdiği bu ihtiyar 
hiç ihmal ~..nıezdi. Derhal yerin. 
den :kalktı ve koşarak elini öptü. 

YAZAN! l.EMAHAHIS"AI. 

- Affedersiniz efendillll far· 
kında olmadım. 

Faik Bey Osmanı göst.erdi: 
- Geç allahaşkmn, Osmanm 

yc71:in~ geç de şu partiyi ağtz ta.. 
dile !bitirelim. Senin Osman mah. 
vetti hepimi.7,i. Sadece beni olsa 
ne mutlu. Fakat kimin parteneri 
olduysa ocağına jncir dikti. 

- İncirlerini dikmekte devanı 
etsin bakalım. Geçenlerde Mah. 
mu't Bev babamla lbir olmu.c:; !ba
na Osİnnnı mct.hediyordumız. 
Benim asabi oluşmmı, iboş yere 
Fıinirlcndiğimi ileri süruyordu • 
nuz. Şi:ndi ise Osman Beyden 
§ikiılo'et. Doğrusu şaşılacak bir 
de°'işiklik. 

Osmana. 9.öncrek gülümsedi: 
- Tebrik ederim sizi Osın~ 

Bey. Dcv3.l11 edin. Hem de 
biliyor musunuz? Her kozrla 
dört lbcş içeri girmek şartile de. 
vam edin de tadı çıksın. 

Osman artık yüz bulmuştu. 
menfi taraftan olsa da: kendini 
müdafaa edecek ıbir nldtadaşa 
güveniyordu, neşelendi: 

- Bilmdm ama, ka'balıat kim. 
de. Ben de onu arryonım i.5te, 
ne yazık ki ibir türlü 1bulamıyo
nım. Bana sorarsanız şu meclis.. 
te benden başka briçten anl&)ım 
Y.Ok bani. Hasmıla.rmıa. oorarstın 

_yjnc !benden ba.5ka !briçten anla. 
mryan yok. Ben de hangisinin 
doğl"U olduğunu anlryamadnn git 
ti vesselam. 

- Evet, Hakkı Beyciğim. ZL 
yaretinizde lnısur ettim, biliyo • 
rw:n.. Affrnızr rica edecektim. 
Bugünlerde çök mUhim. bir da.va. 
nın peşindeyim de. 

Faik Bev Osmanm sözilnü 
kesti: • Hakkı Kayanın sözünü kesti. 

- lkinci.~i daha do~udur. Za.. Yme runylI bir ahenkle: 
ten Mahmut Bey olmadığı y.a,. - Bu dava sakın ibir .kadın 
mı:.nlarda masada ytt bula.bili • kalbi olmasrn. Bu gibi lıidiseler 
yorsun, bunu da inkar edemez • insanı ~kına çevirir.. Başım 
· , kaşıyacak vakıt ıbırakmaz. Hele 

sın ya.... tutkunlar genç ve hayattan ha-
Hakkı bunun sebebini Osr!ıa • ibersiz olurlarsa. Biraz da etraf.. 

nm lehine olarak izah edecekti. la.rım sağır ve kör zannetmek 
Fakat büfeden yükselen kahka· kadar lbudalaIIl· gösterirler. 
halar arasınöa Senihanm ve Ka. 
yanın sesleri daha net ve kuv • Mannh bir bal>ışla Senihaya 
vetli olarak farkediliyordu. O döndil: 
tarafa doğru döndü. İşte bu sım. - Öyle değil mi Seniha? 
da Seniha Kayannı kulak meme- Seniha birdenbire ne olduğunu 
sini iki parmağı arasına sıkrşbr- şa.cµrdt. Hakkının ne demek jste. 
mış hafif hafif çekiyordu ve sağ diğini a.nlryamadr. Sordu: 
elinin şahadet pa.rmnğile de a. - Ne demek istiyorsun Ilak. 
zarlıyornıuş gibi tehditcikler sa.. kı anliyanıadrm? 
vuruyordu. Hakkr bu vaziyeti gö· Kendi alemlerine dalmıs bulu. 
rünce hırslandı. Rengi hafif de.. nan misafirler lbac;layaıı ibu mil.. 
ği~ir giıbi oldu. Briç masa.smda • nakaşanın farkında olmamışlar. 
kiren kendi hallerine !bırakarak 
yava.oı }cıvaş büfeye dof:'TU ilerle. :~~~~~:iddetli bir vaziyette 
di. llk anda verdiği karan tat- _ Bukadar da kıt anla.yrşll 
ibik et:mi9 olsaydı salon biribirinc olduğuna hiç dikkat etmemiştim 
geçeoil~i. Yumn_ı~larmr stktı, Seniha. Affedersin .. 
Dcrledikçe lıareketını yava.c;lattı. 
yavaşlattık~ düşüncesini d~ş " , · (Dooamı ıvaiJ 

nnn eabalı, .Haseki h:ı.stanesme Ça· 
talc:ıdan Şaziye ndmd:ı. yarnlı bir ka
dın getlrllml§tir. Kadm Juuıtancde il!· 
raz oonra ınmnşuır. 

Ye.pılan muayeneslndo kcnoldn\n 
yanarak b1.:fl1ğü ~m.tş. nciliyc 
doktoru tarafından muayenesini mU· 
teakip de!nlne mtısnn.de edUnıt:ıt.1r. 

Yapağı ihtikarı yapan 
tüccar adliyeye veri di 

Fiyat muraka;be memuıları 
7..eki adında bir yapağı: tacirini 
20 ton yapağıyı Sami Ozan :ıdrn
da birisine, kilosunu 97.5 kµru.~ 
tan satarken suç üstünde yaka.· 
lamt!}lardır. 

Zeki, lbu yapa.ğılarm bedelin.. 
den 16.200 lirayı çek mulmbilin· 
de, 3.500 lirayıda nakden almış.. 
tır. Zeki. adliyeye verilmi~ir. 

lvirmi rıl evvelki Vakı~ 
IS/1/0tt 

Sebze ihracının men~i 
Eski ehir sebze vesnlrentn Oırıı.cmı 

men<ıtml§Ur. Mcmlcketın vaziyeti Dr 
tısadlycsine uygun olmıyan bu mcm· 
nulycUn ref'i lllzumu İkbs:P.t V-0ktllo· 
tinden mahnlllno tebliğ olunma tur 



ta.rnfı karanlıklnrıı. boğuyordu. Sı
ğmakla.r ve bu eığmnklar içerisln
dekl ha~·a.t tarzı hakkında çok acı 
gik{i.yetler alıyorduk. Bazan su ke 
siliyor, imendlfer hatlıın kesili -
yor veya inkıtan uğruyor, hazan 

IA>ndra, 14 (A.A.) - Röyter bUyUk mahalleler yangınlar altın
IJ riy • : da ha.rap olarak bfnlorce k1şi ölü· 
Hnydparkta sh11 mlldnfaa kuv- yor veya yaralanıyordu. Fıı.kııt bir 

v tlerinl tefti len geçirdikten son uey vardı ki onun hakkında hiç 
m Puşvekil :Mister Çörçil diger hU- kimse en küçük bir tereddüt bile 
kfunet crk!nı ve Londra komiser- cöstcmtiyordu. o dıı bu hıı.rp bi
leri ile birlikte Londro kontluğu c.ayetf nde Londraltların gösterdik 
mecl1 inin mi firi olarıı.k öğle ye- leri ytkılm~, yenilmez az.m ve cc
meğlni yemL,ıtl:-. Yemekte Yeni ~etti. Bu kııya parçıısı Uzerlnde 
Zeland:ı B v kili Fra.sa- de da- hepsi nfunağliip birer kahraman 
vetl olıırnk hnzız bulunmuştur. gibi dul"dular. O s yede bütUn u-

Mistcr Çörçil radyo ile de neş. mwni lılzmetleıi muntazam suret· 
derilen bir nutuk irat cderdt J..on- te işcltmek kabil oldu. O sayede 
dra kontluıhıno. ait bfil!Uk halln milyonlarca halknı doğrudan doğ
<.'lfuı ı'Ikılmamış olmasından doln- ruyn günJük hayatına taallfilc e
yı memnunlye•·nı eöyliyer k söz- den en mUşkUl ve en karışık ted
leıine şu suretle devam et.miştir: birler, fırtınanın en ş'ddetli zn • 

Bu sabah Hnydpa.riktn gördUğU- manlarmdıı ittihaz cdllmelcrlne, 
mUz manzara Londra sivil mtida • ıslah olunmalarına rağmen mti -
faa kuV\TCtlerlnln kuvvetine ve kemm l surette tntbik olundular. 
mUessirlyetlne dair hcpfmWJe ço!t Mister Çörçil bunu söyledikten 
güzel int balnr bırakmıştır. Bu sn- sonra evvelce Sir John Anderso
bah gördUğUınUz kuvvet Londrn. nun ve billlhıre Herbert Morıi -
şehrinin 250 bin Wşiyl tecavUz e- sonun idaresi altında tıılışmış olan 
den, her ne urctlc olursa olsun Londmnm bütu s:vıı teşkiln.tma 
şehrin müdafaası için dninıa yer- hilkfımet namına mlnnetlıırlık his· 
lerlni tutan ve tnrlhin bir dalın lerini arzetmiş ve sözlerine şu su.
emsalini kaydetmediği bir tnarru- r le devam etmlştlr. 
za uğrayan bu kocaman Londrn J..ondranm gösterdiği bu cesaret 
§ehrl içinde şehrln hayatını idame ı ve bu mukavemet bilfiltıre dUşmıı.
ottircn mamurlar ve hli.dlınler or- ı mn aynı §i.ddetle hUcumla:ma .~
dusu idi. Fakat ne olursa olsun bu ruz ko.ldıklan vakit şehırlerımız 
gördüğümüz şey ba.'}t.an bnşa bU _ ve limanlarımız t;afufmdnn da ay
y(ik Brltanyn içinde vtıcude geti- nı derecede gösterilmiştir. 
rilobilecek olan kuvvetin nihayet Şimdi biz kendi kendimize şu su 
bir eembolilnden ibaret kalıyor - nli sormak mecburiyetindeyiz: 
du. Geçen eYlfllde hava kuvvetle- J...ondm yeni hücumlara da multa.-
rlmizin unutulm:ız mesaisi netice- Yehete hazrr yazlycttedir. 
si olarak istila plfırun.dıı. muvnffak 1 Hava tnnmızlnn ncaro yeniden 
olam,ıyan Hitler bütiln Brit.anya başlıync&k mıdır? Buna bnşlıya -
şehiilerlııJ yerle yeksan edeceğini cn.kalnnı tahmin ederek cevap vc
illln etmi:'ti. Bu ilfını tnldp eden receğiz. Bundan bh· kaç ay evvel 
ilk av zrufmda bUtun bunhnr ga.- dnhlliye ve dnhlll emniyet nazın 
ye ve b:rrsmı Londra şelıri üzerine ile arkadaşlarından önümilzdeki 
dökırwkten çc'kinınedL sonb!ıhar ve kışı geçen seneki vaı-

I..ondra. halla nnsrl ynşıyor zlyetten dı:Uıa nğrr bir şekilde gc-
1çimizde hiç kimse m!lyon1nrca çireceğl:mizi ihtar ederek her tür

nüfusu Jı,:lnde toplayan bu :nuaz- lil hazn-lıklarda bulunmalarmı ta
ı>.:un ehre karşı yıı.pılan ve clttik- lep ettim. 
e aynı nokta Uzcrine toplanılan Bu hususta her tUrJü tedbirin 

ve uzaktan bu lbombardunanlarm ittilıaz edllm.Jş oldıığuna §Upbe et
ne nrtice verceğine v".ıklf bu· mlronım. Sığınaklarımız daha faz
lunmuyordu. Burada Xnymjıı neh- la tahkim edilmiş, rslnb olunmuş, 
rinin çizdl,ği bu güzel vıidi içinde aydınlatılmış ve ısıtılmıştır. Ynn
sckiz milyonu mütecaviz hallt me. gınlan çabuk bnstırmak için ted
dcnlyetln en yüksek bir derece _ birler bulunmuş, yangın başlayış
slııe ''asıl olm\L' olarak yn.,amnk· l:ırını itfn Ue mükellef hizmet
tadır. Fakat onların yn..,a.ınam her lerln ıslahı yolunda mühim adım
giln ziyanın, hnrnretin, elektrik lar atılmrştır. Bundan bı.şka ya -
kuvvetlerinin ım ve nakliyat biz- pılmrş bir çok )'ler daha vıırdır 
metlerinin ro~ntazam surette işle- ve eğer bugünkü sUküt nihayet 
mcslne tabidir ki biltün bunların bulacak ve fırtına blltUn şlddetilc 
temini çok gün ve karışık gayret- yeniden bnşlıyncnksa Londra bn -
lerin bir aroyıı gelmesine mllte _ zırdır, Londrn ba..smı eğmiyecek -
vakkıftrr. Londrn şchrlnin fdııresi, tir vo Londra lıer darbeye mukaı
blltfuı hututu !le mazhılıı bütUn vemet cdebileccktır. 
tarihinde cnısallnc tesadüf cdilmi- Biz dilşmandnn bu son zamıın
yen mudil meselcl&r karfllSIJlda lnrdn o kndıır yıı.rdnn gördilk ki 
kalmıştır. Nizrunı muhafam et _ onun bombardnnıın hareketlerin· 
roek, umumt sıhhatin hnlele uğra,. den dol~yı hiç bir tecssllr duymu
mamasmı temin etmek btitün umu yoruz. Eğer bu akşam Londrahla
mf hidcmatm munto.zam işlemesini ra bUtUn şehirlerin bombardmıa -
emniyet altına almak Londrııya nma nihayet verilmesini derpiş e
gclen ve oradan hareket eden mR- den bir mukavele yapılacağı bil -
yonlarca nüfusun nn.klini kolaylaş- dlrllse kahir bir ekseriyet şöyle 
tmnak, milyonlarcn insana ve ço- bağtnı.calrtır: 
cağa sığınaklar yapmak, yı:kılruı -"Hay,r olmaz, Almanlara bl
binalar altından öJOleri ve yaralı- zc verdiklerinden fazlasını vere -
1 n t.atnnnk, miltemadiyen bom - ceğiz.,, (alkışlar). 
bardnnan altında 'bulunan hasta - Bfitlln Londralılar bir *k sesle 
neler içinde yarahlarm tedavisiy- Hitlere !1UI1U söyllyeceklerdil': 
le nğnı..5Dlak bnzan bir gün zar • "BUttin cinayetleri irtik!p eWniz 
fmda yekflnu blnJcıi geçen ve her ve en az mukavemet gördfiğünUz 
gUn yapılan hücumlarla mütema- yerde ~n vahşi davrnndnnz. Fark 
diyen artım yurtsuzlara yer temin gözetmeden bombardnnana siz baş 
etmek ve bUton bunları ic;tfmnt ladmız. Harbin 11.k günlerinde Var 
muaveneti ve çocuk terbiyesini şovanın neyo uğradığını hatırlıyo
göz önUnde tutarak yapabilmek ruz. ttlyatlıırmızı Belgrat kaUA.mı 
vaktile soğuk kanlılrkla tetkik e- bize bir kere daha hatırlattı. Kah
dll~ği va.kit hi~ şüphesiz ezici ta- j rnmanca mücadel~de kalpleri -
bhilc ifade edılebllccek muazzam mizi kendisine çeken (Alkışlar) 
yllklerden maduttur. Rus milletine karşı yaptığınız hay-

Mister Çörçıl, nutkun burnsınıı vııni hücumu pek iyi biliyoruz. Ne 
geldiği vakit maziyi tahattur ede- sizinle ne de hııinane emirlerinizi 
rek geÇen c>ylülde fırtına pııtıadığı icra eden çetenizle ne mUtnreke, 
vakti bunun ne netice vereceğini ne de müzakere istemiyoruz. Ya -
söylemiş ve nihnyet biT nkşam, pabilcceğlnizin en fenasını yapı -
sof;;ruk, yağmurlu ve karanlık bir yorsuuz ve pek yakmda sıranın 
akşam, içlerinde IJ>('k çornplan Jle bize gelmesi mUmkUndUr. lnsan 
ve uzun ö!tçell iskarpinleri ile yüz· tarihin n mUtlıi'J bir devresinde 
!erce genç kız da bulunan halk yoı;ııyoruz Fakat seyrini takip c
kUtlelerinin sokaklarda otobüs den geniş ve emin bir adaletin 
bekledikleri bir sırada tehlike işa- mevcut olduı:;'Una inıınıyoruz. Ada 
rcti verild !'?ini v tUği vakit kal • mrzdn. komşularına ve dilnynyn 
binin Londro. ve Londrahlar için cektirdiklcrinin benzerini Alman
kan a ~ı mı~ olduğunu itiraftan çe- larn bizzat kendi vat.anlarında ·e 
kinm mt,tır. !şte bütün bu hal ha- kendi şehirlerinde vektirmcnin 
fif f ılıilarla dört aydan fazfa stır tam zamanıdır. Şimdi son aylarda 
mil ve bu müddet znrrndn k n- Alman şehirleriyle llmnnlarmn, 
d ı Dovnina Strit'de B:ışvekAl('t san:ı}ilne v diğer nskerl hedef. 
b n smdn vnzty ti anlamak ve mu leri üzerine sistemli bombardmııuı 
kay !erde bulunabilmek içi.n l er larmıIZI teşdit ettik. Bu ı:ıiddctJ 

ta içtimalar nkdetmf.C{tlr. nazi rejimi gerek bizim tarafunız. 
ı r C.örçil bu hatıralan tC'k- dan ve gerekse daha iyisi bizzat 
r ed r'· n d"ml tir ki: Alman milleti tarafından yere se. 

1.o d lı' r )ıl Jnuız \e )enllmez rilinceye kııdar her ay daha ciya· 
n im ve cC>S ret ı;ostcrml 1crdlr de nrtırnark idame edcbilcceğtml

Bozan büyUk kalabalıklar lç~n zl zannediyoruz. (Allujlar). Her 
yeı '.c pisirmek hususunda yegf1- ay fabrikalarımızda yeni bUyUk 

e yarayan hava" zı hidema- ı bombar ırnan tayynre~Clrl ikmal C· 
tı b'rd nbirr aksıyordu. Bazan e· dıldikce veya atlası geçerek buro-
1 trik birdenbire sönüyor her ya geldikc:e yüksek infiliı.k bom-

Fiyat mura cabe l<ursu iaşe müsteşa
rının bir nutl<u ile açll ı 

A'ıkara. 14 (Vakıt) - lkinci 
fiyat murakabe kursu bugün sn
at dokuzda .Ankaıa ticaret li e. 
sinde açılıruştır. 1rışc mu ... tc an 
Şefik Soycr 45 dal.ika süren bi:
nutuk söylemiş, ihtiyaçların te
mini bahsinde tacirlerin rolü ve 
bu rolün ortaya koyduğu normal 
mübadele şekil ve şa.rtlarınm a· 
oormal zamanlarda ayrı mü.,y. 
yidelerle de\Tİ lüzumu ta.cır'n a
normal zamanlarda meşru karı· 
na rıza göstcıımiyerek gayri 
meşru yollardan yürümek sure. 
tiyle fazla kar temin etmek iste
mesi ve bu hali önlemek için alı
nacak tedbirlerin mahiyeti etra. 
tında genis faahat vermiştir. 

Şefik Soyer, fiyat murakabe
si bahsinde memurların üz.erleri· 
ne aldıkları mesuliycti veciz k -

HEvvela Amerika,, 
komitesi 

limclerle ifade ettikten sonra, 
"bu mühim vazifeyi idare etmek 
için dE'Vlctin kurduğu teşkilatın 
en ilerı unsurları fiyat murakabe 
memurları olacaktır." demiş ve 
kurs talebesinin va ifc inde çok 
dikkatli ve has "!S olması liı.znn
gelcceğini söylemiştir. Bundan 
sonra fiyat murakate müdürü 
Mahmut Sayda kürsüyt.: gelerek 
lrursun mahiyeti ve verimi hak
kında tale:beyi tenvir etmiştir. 
Kurs on beş ıgün kadar sürecek, 
bu emmda ımuhtelif mesleki ders 
lerin tedrisine çalışılacaktır. Bun 
dan başka muhtelif mevzularda 
ko::ıf<!ranslar da verilecektir. 'ra. 
lebeye muhtelif mevzular üze
rinde tatbikat ve fiyat tesbitleri 
yaptmlacaktır. Kursa 50 kişi de
vam etmektedir. 

Maarif Vekilin· 
Oramer komisyonunun mesaisini altıkalı blltün müessese "' 

bitirerek azalann dağıldığını yazmıır arkndaelu.n tahrik ve ta'-ııf 
tık. Ancak 12 temmuz cumartesi gU· ·ou mevzu etrafında neıırlY' 
nll yııpıı:m son toplantı csnasmda ile· JAzımd:r. Aksi takdirde 1 

rl sUrUlen bazı temennller ve Manri! bilgi yalnız erbabı arasıııdJ 
\'ekiUqılzin bu kongrenL-ı gaye ve he- nun hariçte cfkll.rı umuınıye' 
de!lerını ctrn.file izah eden çok ehem· klil ve teessüs edemez. 
mıyetll nutku ncııredllmemlşU. Tnrthl Biz dıl meselesini bunı~ tİI" 
bir ehemmiyeti olnn son toplantı ınil· rllit ve fizyolojisi ile nıO 
zaker.:-lerl ve Maarlt Veklllmlzln ı•ut· Fakat bu meseleyi botun 
kuna aynen veriyoruz: le almış bulunuyoruz ve 

Kongrenin son celsesi Maıı.rlt Ve· rUnün b"'l kemiği addcd Yo 
kilinin bn§kanlığınd:ı. toplanmıştı. Söz hada bUtUn emekler TOrlt 
alan cwıdan Hakkı Tank Us, mcsnl Türk kWtUrUnün kuruıaıa! 
nln aona ermeai münascbetile bir nu· llgllidlr. Bu davayı slsteıuıl 
tuk irat ederek Maarif Vekiline, dU ı b!r mevzu olarak de aıın• 
heyetine ve mesai nrkadaşlarına hllr rinl kolaylaştırmadıkça oıı 
met ve wekkUrlcrlnl blldirdlktcn si blr ckllde halletmek ııı:ı 
ıonrıı (gllnnydın) tD.blrlnln umumt bir 
aelt.m olu.rak kabu!Uno b1r yardım 

teşkll etmel< Uzcre yeul yazılacak 

gramer kitaplarında bunun mlsnller 
arnsmda birçok defalar zikrcdllıiıcsi 

ten1cnnisini izhar etmtııtır. Bunun U· 
zerine Maarif Veklll 8§8ğıda yazdı 

nutkuyla komisyon mesaisine hitam 
vermiştir. 

l\IAARtF \'EK1Ltllı1N NUTKU 

dığmıı knnl bulunuyoruz. 
bir taraftan ım!l, diğer t 
günkll oUlmlün, Jmnşcl rı. ~ 
sun, kullıınt:lnn aııuınn JOI"". 
b!t etmek aureUy1c. ~ 
hazlnelerl demek olan cııld~ 
metlnlertnl nt'çctmck ııtJI~ 
diUmlz hakkında yerli V'C 7"~ 
llmlerl:ı gimdlye kadar )-.P 
tülleri yayma sureUyle ve 

Amerikan donanması
nın harbe İştirakini 

tavsiye eden 

Almanyan!n 
oskova safiri 
Türkiyede 1 

.Arkadaşlar; 

Bir haftadanbcri T.irk dlllnfn :mtı· 
hlm bir cephesi üzerinde, emı.ten zllı· 

ninlzi ve yüreklerimizi yorduğu bir 

lamı fi§lcnmcs! demek ol~ 
pe~ller vUcude getirmek ti rı i 
llnilzin inkl :ıf JmkAnıarırı~I }l 
lhror yolundll bulunuyorU'- 1 

Bahriye nazırının 
istifasını istedi 

Şikago, 14 ( A.A.) - "Evvela. 
Amerika" komitesi, dün akşam 
bahriye nazırı Albay Knox'un 
istüa etmesini talep etmiştir. 
Komite verdiği kararla yalnız 
kongre harp ilan edebileceğin. 
den Albay Knoc'un Amerikan 
donanmasının harbe iştirak tav
siyesinde bulunmasını kanunu e. 
sasiye bir tecavüz addetmekte
dir. 

Mavi İspanyollar 
nereye gidiyor? 
ltladrit. 14 ( A.A.) - Ofi: 
Mavi fırkanın ilk taburu, dün 

Madritten ayrılmıştır. 

Bcrlin. 11; ( A.A.) - Alına.nya. 
nm 'lürldyedeki büyük elçisi. 
Morli:ovadaki Alman büyük elçi
liği memurlnriyle Leningrad ve 
Batum konsolosluğu memurları
nın ıbaşln.rmda büyük elçi Kont 
von der Schulenburg ofduğu haL 
de Turkiycye geldiklerini resmen 
bildirmiştir. 

Vla.divostok'daki Alman b~
konsoloslui:ru memurları 12 tem· 
muzda Mnnçuriyc varmışlardır. 

Kont von der Schulcnb~. Al
man_ Sovyct muhasamatı başla
dığı zaman şahsi i§leri dolayısiy
lc Sovyet Rusya.da lbulunan ibazr 
Almanları dn refakatinde getir
mi§tir. Hal('n Sovyet Rusya.da 
bulunup da milnakalata tesadüf 
edilen mili kUlat sebebiyle henüz 
Tilri< hududuna gelmemiş bulu. 
nan Almanlaı1n SC\•klC!'i lçin AI .. 
man menfaatlerini Sovyct Rus
yada himaye eden devletlerin 
diplomatik mümessilleri nezdin
de ıazıvıgel n teşebbüsler yapıl
mL5tır. 

Suriye mütarekesi 

Hariciye nazır:ı B. SetTano Su
ner ile ziraat nazın B. Primo de 
Riviera ve harbiye nazırı Gene. 
ral Varelomi ve Falanj fırkası
nın birçok reisleri istasyonda ha
zır bulunmuşlardır. istasyonda 
büyük bir halk kütlesi de mev- IWrllJı, 14 < \.A.) - Vişiden D. N. 
cuttu. Bir piyade bölüğü selam B. a3ansma gelen haberlere göre, Su· 
resmini ifa etmiştir. riyo lhUllıfını hnll d n anlıı ma bu 

Saat 23 de ikinci kıta şimal sabnh General Dent.ı: ve Gencrııl Vll· 
istasyonunu tcrketmİ§tri. Bu son tarafından imza edl mlşUr. 
münasebetle B. Serrano Suner VI), 14 (A.A.) - P..csmı Fransız 
!Jz B. Primo de Rivera ve l\Iavi ajanın tarııfmdan pazar ıık§amı ncş
fırka kwnandanı General Munoz redUen bir tcb!:ğd , General Dentz'e 
Grande kısa lbirer hitabe irat et- kabu?e ııııyan gordUğt.I şartlar dahi· 
mişlerdir. li,::de ve münasip görC:U :il z manda -....::..------------"T· mütıı.rcko lmzıılıı.mal< icln tam saltı.· 

balarmuzı 'icdan azabı çelancden 
Almanya üzerine atmağa devam 
edeceğiz. Her ay bomba ağırlığı -
nm arttığmı görecektir ve geceler 
uzad;kça bombardnnan tan arele -
rimlzin faaliyet s:ıhnsı da artacak
tır. Almanyanm lto.lyn tesmiye e
dilen on bedbaht viüıyctt de bun
dan hissesini alacaktır. 

Yalnız §U son haftalıır zarfında· 
ki hücumlarda, Almıı.nlarm şehir
lerimiz üzcrlne bütün harp müd
deti csnasmdn attıkları bomba o.
ğırlığmm yansı nğırlığm<ln bomba 
attık fnkat bu ancnk bir başlan
gıçtır ve ~elccck temmuz ayı zıır
fmda teslfüatnnız1 bir çok defalar 
artıracağnnızı ümit ediyoruz. Bu
na binaendir ki size düşmanın 
şiddetli hilcumlarma intizar edil • 
mcslni tavsiye mecburiyetinde -
yim, Alman gece akınları ile mü
cadele usullerimiz pek ziyade ıs
lah edilmiştir. Bu nktncılar nrtık 
kıyılnnmızn sefer tadım tntmıyor
lıır. Almanlnnn bu son ay mığmda 
bütün tayyareleri Rusyndn meşgul 
olduğu için bize gelmedikleri söy
lemek doğru değildir. 
Almanlnrm gnrpta çok ağır :ıu
cumlnr yupmağa müsait bir bom
bardmıan kuvvetleri vnr<lır. Niçin 
gelmcdkileıinl bilmiyorum. Fa.kat 
herhalde bizi daha çok eevmeğe 
başladıklan için değil, Belki de 
tasarruf yapıyorlar. Faknt eğer 
böyle ise, bizzat tasarruf yapmak 
mecburiyetinde bulunmaları dahi 
bize havalarda hemen hemen si
ldhsız bir wzlvettcn bugün üstlliı 
veya en az mUsavf bir vazivete 
geÇme-k hususundaki müsl<>mir i
lerlevi~ mlzi göstermek itibari!(} 
itimat vermelidir. Fakat ger~k 
I..ondrada, ge'rekse memleketin 
diğer tnraflarmda sivil müdafaa 
1 • •• • f' • • • .. ralışan herkes ye. 
nl<l n mllteaddit ve a""r hUeumla
ra. he~rlanmnhdır. Te!l]tlüıtımz. 

hlyet verildi[;1 nnlafllmaktarlır. 
Ajansın tebliğinde ill.\v~ olunduğu· 

na göre, b:ızı teknik me ete! r hale · 
l<mda VJşi hUknmcUn!n mUtaleasının 
sorulmuş olması bu vazfy~u hiçbir 
veçhlle değtıstirmcmektedır. 

Yine bu tcbllğd n o.nla ııdığınn na· 
zaran, VI:ıl hUlt~metı Londra tarıı.fın· 
dan yapılan tekllfierl telkıktcn imtina 
ettiği zaman General Oentz'e askeı1 
bnkımdan zanıı1 göreceği bütUn ka· 
rarlnn almak ııalft.hlyetı de verilml§· 
tir. 

Berlin büyük elçimiz 
(Bas tarafı ı ıncideJ 

ÇJkalm cumartesi günU Alman harlc!. 
ye nazın Von Rlbcntropun §ark ~ep. 
besindeki karıırgıUıına giderek birkaç 
saat kalmışlardır. 
Alınan malOmata göre elçimizin 

bu ziyareti Türk • Alman dostluk mu 
ahedeslnln muııaddnk nllshal:u-uım 

tcntlsi için Berllne gelml§ bulunan 
Cevat Açıknlını von Rlbcnt:ropıı tak
dim etmek maksadile vukubulmugtur. 
MUl!kat Btımiml bir dosUuk hava.81 
içinde cereyan etmioUr. Türk rlcııll 
gördükleri hüsnU kabulden çok- mil. 
ııaft blr intiba almış bulunmııkt.adır
ıar. 

tayakkuzunuz, vazifeye olan bağ
lılığınız ve dava. uğrundaki gay • 
ret nlz en yüksek derecesine çrka
rılmnhdrr. 

Çörçll sözlerini §Öyle bitirml§ -
tir: 

Her hafta evvelkinden daha. çe
tin vuınııı.k neyetindeyiz. Bunn 
binaen talimlerfn'zln tekrarı içln 
hazırlanınız dostlarım. Yol ne kn
do.r çetin vnztfe ne kadar müelliın 
olursa olsun hedefimizden !JBPlı· 
ya.cağız. Zira bu intibam devresln
den bUtUn beşerlyetln hürriyeti 
ve eercfi tekrar doğocaktır. 

cephesi Ur.erinde mesainizi temadi c~ 
tirmt,, bulunuyorsunuz. Bu çalı§maıa
rm bence birinci faydası, hattA btrfb1· 
rlnl tanısa bile, böyle blr mevzua alft.

ka.sı dolayı.sile bir arada bulunmamq 
arknd&§lnrm, üniversiteden, Unlvcrsi· 
te dı§mdan, tahrir hayatından, dil etı· 
mlyoUndcn ve talim hayatmdan burı:ı.· 
ya gelerek bir gaye etrnfında cmekle
rinl ve Call§IMlarmı toplam!§ bulu • 
malandır. 

DlL l\U' J LE t~"lN y,J{f: Jı 
Onun l~ln dil mesele ıı1' !lQ 

hallini bizd m sonraki nesUI 
Te tedris, bizim iı;ln ana dl • 
biri değil, tam bir ana dS 
sebepledir kl, İı;ta.nbul (llll' 
de terim mcsclcslni aıkı sure 
ediyor vo her eube4e vıızlf~ 
ıanıara, mensup oldukları 
lcrin!n dillerini yapmanın. 0 

renm1l kadar mUhim b1r ~~..; 
telkin etmek istiyoruz. ÇU""-" 
mefhumlarls. tesis edllebllCll 

İkinci faydaBI, komisyon azo.Jarmm 
nmı münAkqalarda ptı.siyetln dı§IIUl 
çıkar~ bOtün çall§IllAlarda objektif 
kalmaaıdır. Ancak bu itlyadm teessü
.ııtl sayesindedir ki Elhac İbrahim E
fendilerin, e6kl kltapıamnıza geçml.§ 
terbiye dışmclakl, mQnakaşalarmm 

zıddına olarak, yumruk yumruğa de
CU. flklr !Udre mUnakaoaya all§ıyo • 
rw:. 

Ügüncll fayda.sl, 41llmlzin lnld§nfa 
mU.salt bir dil oldugtında, bunun ar
kasnda ve dolayslle zllınlyellmizin ve 
C.\krlmiZln lnldpta mllsait zihin ve 
!iklr bulunduğUnda heplm1zin mütte
!ik olduğunu görmemizdir. 

Elimizde mevcut anıı.ııırla. d!Uml -
zln, tAbi kurallarını mümkün olduğU 
kadar ststemle§tlrllmek ve bunu ye· 
tireceğlmlz neslllere vermek lmka.ıı· 

Jarmı da burada mQt13hede ıetmi§ bu· 
lunuyoruz. 

VEKILt:S BlR I>1REKTJF1 
CHSrllştüğllmüz meseleler, mühim 

bir kısmı itıbarlyle akademiktir. Yal· 
nız bu akademik meseleler - arka· 
cıaoınız bir Maarif Vekili sıtaUyle bu· 
nu arzedlyorum ve allkadar arka· 
d::ıglarıma bir d!ıektit olarak &öy1Uyo
rum - üniversite uzvlyetıerde kitaba 
dökUlmüg değildir. Bu komisyonda 
atkadaşlarm şifahi halde serdetUkle· 
rl bir kitap halinde yazınalannı, dil· 
lerln t::ıınifi Ue bu tasnife Türk dili· 
nin yerini ve buna benzer mevzuları 
memleket irfan Memiml birer etllt ha· 
Jlndıı takdim etmelerinl hem rica hem 
ihtar ederim. Bundan bsgka grıımor 
mevzuu etratmda da behemehal neorl· 
yat yapmak 11!.zımdır. Biz ei!mlzdoltl 
vasıta ve lmktuuardan istifade edip 
buna teşebbüs etmla bulunuyoruz. 
Ve gene Vekilliğe bağiı Ulm mUesse· 
selcrine bilhassa metin kitaplarını 

nçirctmek yolunda verdiğimiz emır 

ve ricalar, bu neviden eserler için as· 
il anasırın meydana çıkanlması saye· 
a1 lledlr. 

Y APJLAN lŞLF..R 
Yapılması lAznn olan neşriyat, u· 

muml dil bUgialnc ve doğrudan doğ" 
ruyo. bizim dillmlze de mUtealllktır. 

Meseli!., burııdıı zlkrcdllmlıı olduğU için 
ıı.rzcdlyonım: Vendryes'ln Le Lnnga· 
ge adlı eseri tercüme edilmiş oldttğu 
halde kalmıotır. Arıımızda çnlışmı, 

olan Dil Kurumu Umumt Klı.Ubl lb" 
rahim Nceml Dilmen'den rlca edlyo· 
rum, bu tcrcUmeyi bulup neşredelim. 
Sonra biz VekAıet ne~ynt:ı meyanm· 
da J, Dcny'nln TUrkçcnl.n Osmanlı 

Iehooslne ait kitabını Ali ınvı EllS· 
ve'yo tercUme ettirdik. Bunun blrlnd 
fasikUIU çıktı. lkinc1sl de yakında 
çıkacal tır. Sonra Abdurrahman Efen· 
dinin grameri - kl büytlk bir eser 
d1r - de Ali UM Elöve bugünkü dl· 
llmlze çevirmiştir. Bu suretle bizimle 

OPERATOH 

Halid Ziya Konuralp 
bUNCJ CERRAHI DO~'ENTt 

Beyoğlu bttktAl Caddesi Elha.mra 
Apartmanı ı Numarada 

Ue.r l'ÜD öfleden aonra 'J ye kadar 

Telefon: 4%%04 

bir &istemdir. Mefhumla,rtııl,ı ı 
bulamıyanlarm lllim sıfatı H 
ben tnruımıımaktayım. Ö~ it 
ve yazılar ı;Brdllk ki, o teı~~ ı. 11 
yanların ve yazılan ya>" lı lı 
ilimleri bilmesine 1mkAn ~ ll 

,Yoktur. Onun için umunı1 ,P tı 
mızı, yUk:ıck komisyonunu lı a 
ainl b!Urd!ği sırada kıs:ıCIJ< '11 
zctmeği bir vazife blllr'.Dl· t 
mescleler umumi olarak bi~ 

:: :;::;~~ı::~ş~~d' 
ifade etmellyiı& k1 dil ıncııt1 ıt 
ıerlm1Wı tt.L kendl mcseıesJd 
için burada mllnakaşs. ~ ~ 
bir Umtn, biç bir mı:ıvzuuıı 
canlandırmadığı kacbr he 
rak a•Akamızı ve sevg1mlzl 

0 
tayız. Bu sevginin fzahllll"l•çtl' 
ye mevzu olan fiey Uzertnde 
la. mQmkUn olacaktır.'' 

Tl'.RW MESEi.Esi 
Maarif Vekili, burada, tc~ıdl 

lhUsaa komllt' 1 ile terim ıı;lJI 
mııı olan ltamltenln çalı ~ 

bahacttık en sonra s5zlcrlJlC r 
vıun etmlııtir: 

"Terim meselesine g unc' 
da.şiar; bUlyorsunuz k1 tcriJXl 
rılan nrkad!l§lnr 1k1 Uç gtıııd 
met ediyorlar. 1111 yüzde ye 
letml§ıerd r. Bu terimler ıııe 
kullanılmakta olanların ıııuııl' 
leri muhalaza etmek, munl' 
yenlerinin knrıılığını butmıılt 
lo yapılmaktadır. Şimdiye i'6 t 
den !n.zla kcllıne bulunmtı§t11 

ıan da, müsaade buyun; 
mln tasvlbl.nlze arzcttığim re~ 
komlteaıne wrlrlz. Onlar gllS"" • 
rlrler. \te bu gUn için kaUlCf 
rcderlz. Bugün için dlyoru~J 
b1z llim davıı.ltı.rmı. mutlak "f'Y_.J 
hiç değl&ımcz hükümler acıde~ 
Bunun ter.sini dü§Unll:, tıuıi 1 

yış ve lllm- lnklşafma «ıt 
YalnıZ, ilk toplandığmıız val< 1 

zettiğtm gibi, oizim tst.edl 
bQrlyet havası içinde §Uurl1.I 
slplln, konulnn kaidelere d~.., 
kndar riayettir. Kendlml..zt tJU'' 

tırmak ılllrumun.n inanmış bııl 
rum. 

GÜl\' '\.l'DJN ,J 

Sözlerimi b!Urırkc:ı bugUil ;I 
rurlarına lmbul etmlıı olan 1 ~ 
yntımız:n h r ceph yle yakıll 
kadar bulunan Milli Şctın:ıze 
yonun mcsn.iainl arzetUğtınl ~ 
nlze olan muhabbeUcrlnl t>il .,ıı 
rint tebliğ ederim. Hep!nl.zfD 
için, bu dava deyince, yalını 
değil, Türk kU:tUrU d:ıvası fçll' 
yıı.kmdnn aıtıkadnr olduıtun~ 
rlın. Bu davo. için de nasıl 

caıı,tığtıUZI bilirim. Sizden -ol' 
man dostunuz ve arkada§Ulıl 
gördüğüm teveccüh ve uuıııtı'? 
bllhaasa şUkranlıınnu arzederi 
nrknda0ımız burııda konuııurJ<etl / 
mer, l§te sözle b:ı§layıp, sısıl~ 
mektir.'' dedi. Ben de TOrJc .... 
komisyonuna bir ııözle başı.oı" 

rl 0"1! 

lLp nıı:e 1'0ünuydın" '1Hl01. 
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tıtlllı uzerıne sağ cenahın 
1er., ~teleri bana hücum et
llJ'ıh lotenbur..,-a d .. d .. w • ., ........ , kon .. . .., on ugum 
~J:'er ftl'k ll.lnıst partisinin ve 
1
1n bir1 a. arın beni devirmek 
·leler ~tıkJerini gördüm. Ga. 
eıı <le ~··~~eş. Piiskürüyorlardı. 
~thaı si u ını bir tedbir olarak 
~ ve neınalara müracaat eL 
l 1 en az .. 
n uğuna , uç buçuk metre tr 
"ar1 ,.ara olan buse ~ahneleri
diterek h:ya, Yani 1.75 metreye 
llı de rn enı efkftrı umuıniycyi 
a~ ır. d atbuatı teskin ettim. 
eııiııı ostuın merak temeyin .. .. ın~ı k . 
oyıe w .. , ~ etimdeki geyik a. 

.r-•. bıı~jhşı~~ne bir hal değil. 
~ıksiı b~ sılahsız. ateşsiz ve 
~l'ıtsll ~r kgeyik av1dır. Daha 
'tnal\lar :1 : havada koşmak, 
~&nler- U ıçıne saklanmak. ve 
ın iea.t ~erinde yuvarlanmak 
1 bir ~edılıniş bir sebepten fbM 

Jiı.eı ':! dcğ'ildir. 
~l' bu Şekilde konuşurken 
aııaıaı.~:nc kadının :yüzündeki 
'~dı.ı.. c; n düşüncelerini oku • 
~;· bir ~t1~ilşesin endişeli göz-

et-İlli b· rın inkişafını, ruhi 
illi~ ·ı ır grafik a"tkhD-1 de-

h ıe ·· ... "'• 
Qll srr gasteri\rordu. 

1J8esi :ı~da Uzaklardan bir bo.. 
iı.eı ""'~lti. 

~derı ·k:rk~areşal derhal yeri~ 
. OnJar, tl~r. Judi ilo Teodor 
1 
~trdc:ı tak!ıt ettiler. Usaklar 
ııyeti le! gerilerek hazır oL 

l.bll :. geçtiler ve bir daki
ln· ~nra 1i~e hareketsiz kaldrk
;•et ettı 1ze1 hepsini oturmıva 
1 llı~i v~ o zaman mareşal 
de anı rn.ın mahiyetini su şe. 
........ attı· ... 
't A.ltı "\ri;_,, 
"~' "b""'üncü senedenberi 

~~ta?.a. u saatte bu !horu se· 
)~~ ~0~ .. vurulup dizlerinin 
.'"Yıl al Ukten sonra yerden 
~le ordll! lJ> bizzat calmak sure
kat da~Unu taarr\ı.za kaldıran. t bir kır boru sesi yükselme
t?ı olen h; darbesiyle başı. k~
tı !'asın t · nedanımızın şefınm 

~efi aıeıer. Hanedanımt· 
~n bQl'~ız yere flerildiği za
~tda tıtt~ hala dişlerinin ara
~ ettiniz Yo_ıırn~. Bilmem dik. 
,\lt.a.Q1,, rru, notalar yarıda kal 
nfet '. 
İr l'tloteı • a ~':/ler tn<ı-"salin kula.gına 
·nbUtıları fı~rldadı ve mareşal 
lllt a~zın Jı7.ele tekrar etmek 
aı eşalin 1 açacak oldu, fakat 
kd~tılıy ne SÖyliyeceğini der-

ı: an Jizel, he.men cevap 
........ A. 
1\.:~_tıladırn. Ani k' 
.:-~ı v .. adrm .. Pe ·ı .. 
·Ya b8 ., el Judiye dönerek anlat-

lf~ adı: 
~ıı l-~ e:r akı 
1~ ~ k' şanı etiket gözet.me-
l ·· ~i ıınseıeri kabul ediyo. 
1~1 ltıüdÜ ~?reşal Bil'bao fa.bri. 
~ ele 0 t'U ıle -ping pung oynar. 
,~la.lıkı~tadan Trivulzi, kadm 
·r ltlltı$i 11 '::titehassrsr Mayer 

tı<ıtt1· b ~UŞavirimle beraber 
~· rı ıa ~ de bç Yaparım .. 

anlam.ıs bulunan kimselerdir. 
Her guu sarfiyat içni altın hiç 

bir işe yaramamaktadır. Kıy. 
metsiz k§;ğ:rt para. cek havale 
liiznndır. Fakat bu sözleri söyle
di~ i<;in beni mü:şa.virleriınin 
tesiri altında zannetmeyin. Ben 
pek enrle?' olarak ba.cıkasımn ka. 
naatini kabul ederim. Eğer baş.. 
ka birisinin fikrine iştirak et
mek icabediyorsa o takdirde bir 
kere o tecrÜbevi kendim g~irir 
ve edindiğim kanaatten sonra 
fikre iştirak eder veya muhalif 
kalırmı. Başkalarının fikrine u. 
yarak hareket ctr.ıerun nelere 
varacağını çok ivi t .,kdir ederim. 
çünkü bu hususta t-izza.t yapmış 
olduğum bir tecrüJbe de vardır: 
Bir gün alelade bir kıyafetle, ya· 
ni tebdili lôıyafetle caddeye çıka. 
rak mu11telif ictinıai seviyedeki 
kimselerden Oterliüs caddesinin 
nerede bulund.uğuoo bana tarif 
etmelerini rica ettim. İlk sordu .. 
ğum: 

- Sağda ikinci cadde .. 
Bir dt•-y,~:. 
·_ Sold;· üçüncü sokak .. 
Bir ts.lebe: 
- Bu caddeve amut olarak 

gelen dördüncü cadde .. 
Bir hamal : 
- Do.ıd )ğ'ru gif. ka.~ına f"J~aJı 

yobeai .. Genç bir mösyö de bu 
caddenin şehrin diğer ucunda 
bulunduğunu söyliyerek bana 
refakat etmek istedi. Bir memura 
sordum. büyük bir ciddiyetle 
cantasındaki rehberi çıkardı. !n. 
ceden inceye tetkik ettikten son
ra şu cevabı verdi: 

- Şehrimi:rıde bu isimde bir 
cadde yoktur. 

Sual tevcih ettiğim on kişiden 
dokuzu, kat'i bir emniyetle ce
vap verdi ve aldandı. Onunc~u 
bir ecnebi idi. Bunun ü.zerıne 
kendi kendime düşündüm ve su 
neticeye vardım: "Malfım olan 
bir hal karşısında bile insanların 
kanaati bu kadar muh~lif ve 
hepsi yaniış olduktan sonra baş. 
kalarının fikrini ben ne yapa -
yım ?" işte bu te~:r:ü ~den son.~ 
kendimi başka bırı:.ımn tesırı 
altına doğru gittiğirr.i görünce 
derhal durur ve: "Oterlilüs cad. 
desin.ı hatrrla." det ırn. 

(Devamı var) 

15-7-94T 

prog-ram 
7.45 Ajans 

19.00 Yuva saati 
19.15 Orkestra. 
l!J.30 Ajans 
19.45 Fasıl sazı, 
20,15 Radyo 

~ 
Sümer Bank fabrikaları arasında 

Futbol tu rn uvası 
Bursa., (Hususi) - Sümer Ban

kın dört fabrikası olan Hereke. 
Merinos, Baıkıröyğ Feshe.ne fabri
kala.n arasmda Bumada Atatürk 
stadında bir futbol turnuvası ya. 
ptlmasma karar vcrilmi.~ir. 

Sünier Bank umum müdürlüğü 
tarafından bu turnuvanın galibin" 
verilmek üzere bir kupa konmuş
tur. 

Turnuva maçlarınm en kun·et· 
li namzedi şiı.phesiz Merinos ve 
Her~e sporcularıdrr. Meriııo::ılu -
lar bu maçlara ~imdiden büyük bir 
ehemmiyet vererek durmadan .,;a
lrşmakadrrlar. İçlerindf\ Nedim, 
Celal, Ahmet gibi kuvvetli c:ıleman 
tar bulunan Merinoolular kupayı 
kazanmak için bütün enerjilerini 
sarfedeceklerdir. 

Turnuvaya kuvvetli bir kadro 
ile iş~ edecek genç, zinde He
rekeliler de şimdiden bu m~lara 
çok büyük alruta ile kıymetli sport 
men müdürleri Bay Kenan Sı<lalın 

vüksek direktifleri altında çalış -
inaktadırla-r. · 

Turnuva maçlarında rakiplerine 
karşı çok çetin anlar yaşatacak o· 

Atletizm gru, 
. blr•nclllkleri 

Arettizm Ajanlığından: 
20 ~mmuz 9.U tarihinde Ankararla 

yapılacak TilrkiyP. atletizm g-rup bi· 
rtnclliklerinE! aşağıda yazrlT attet.lerle 
iştırA.k edilecektir. 

Bölgemizi temsil edecek bu atletler 
en geç 16- 7-941 <;ar.şambıı. günü ak· 
şamına kadar ikiş-er fotoj:\'ra!la atıe· 

tizm ajanlrğına mtiracaatlart tebliğ 
olunur. 

Muzaffer, Cezmi. Öske.n, Velidemir, 
Rıza, Eşref, Caois, Jebıı Yıwru, Ke· 
mal, Varak. AlAattin, Necat, Abdur· 
rahman Muhittin, Ahmet, Selim. Rem 
zi, Merih, Sudi. 

Edirne gençlerinin 
temsili 

F..dl m e, (Hususi) --:- Edir:ıe bölge 
gençlik ve beden terbiyesi kltibü tara· 
Cından dtin gece Halkevinde bir mU· 
samere verilmiştir. Müsamere. kalaba· 
!ık bir halk kütlesi tarafından seyre· 
dilmiş ve müsamerede b1;1ıunanlann 

takdirlerini kazanmışlar ve aıkı~lan· 

mışla.rdır. 

Evlenme töreni 
Merhum mühendis Bay Hasan 

Basri kızr Bayan Kıymet ile tüc
car Bay Nurett:iJl Arun'un evlen
me törenleri Tokatlıyan salonun
da güzide zevat buzurile yaprlmış
tır. 

Yeni evlile'rc sa.adetler dileriz. 

lan Herekeliler turnuva birincili
~i.ni kazanmak için çalışacaklardrr. 
İçlerinde Celal, Şükrü, Hüseyin 
gibi kıymetli sporculara malik bu
lunan Herelı:elil~ mazıısi çok par
lak oları ağabeyleri gibi çalmarak 
Herekenin yüzünü ak edecek· 
eıdir. 

Bakırköy Bez Babrikası dl\ bu 
maçlara ciddi bir tarzda hazırlıın
ma.ktadır. Çalrşkan ve atesli Ba
kırkövlüler de bu maçla-rda muvaf
fak olma~c iı;in şimdiden kaptanla· 
rı Garam Oral'ın nezareti altında 
hummalı bir taı zda çalışmaktadır
lar. l~lcrinde Mukadder, Ali Ga
ram gibi eski ve ateşli sporculara 
sahip olan Bakırköy de turnuva 
maçlarında büyük muvaffakıyet 

göste-receklerdir. 
Fe~hune Fabrikas1 t A.k:rmı da 

bu mac;larda i,yi bir derece kazan
mak icin hazırlanmaktadır. Kcıa -
sen mezkur fabrikalarla ~·apmı!'l ol 
duğu maçlarda iyi derecelerle ra -
kip!Prini mağlup etmiştir. 

Sümer Bankın dört güzide fab
rikası sporcularına şimdiden mu
vaffakıyetler dileriz. 

izmitte bir 
kaza 

Küçük bir çocuk 
babasının tabancasile 
arkadaşını öldürdü 

tzmlt, (Hususi muha biriml:r,dcn) 
- Burada, herkesi teessür ve ıztı 
rabA. garkeden müthiş bir facia 
olmuştur: 

Husu.si idare müfettişlerinden 
Cemalin 14 yaşında.ki oğlu Sadet
tinle Yeni Turan okulu başöğret
meni Cemilin 11 yasındaki oğlu 
Ümit Sndettin.in evle"ri.nde oynar
larke~ kuzularına ot vennek üze
re bodrum kata inmişlerdir. o~ 
da, Sadettin baba.s~a ait bir ta
bancayı çıJkararak Ümıde göster -
mek istemiştir. .ilci çoeuk, taban
cayı muayene ederlerken Sadet -
tinin elinde bulunan tabanca ateş 
almrş, çıkan kurşun, Ümidin bey
nine isabet etmiştir. Yarası çoık 

ağır olan zavalh çocuk, kaldrrıldığr 
hastanede 3 saat sonra ölmüı,tür. 

Tahkikata, müddeiumumi mua,
vinlerinden Fuat Erdoğan elkoy
muştur. 

VAKiT 
Sizın gazeteniz.dir. H_ er 
arzunuzu yazınız, sıze 

cevap verecekt ir 

.~~~;,,;,.,..,,.------------~--,------~ Deniz Levazım satm alma 
komisyonu ııanıarı 

Marmara U88llb8.hri K. satın alma komisyonundan: 
Ctn&i Kilof!n TahmlYJ fiyatı 

kurui san. 
tutarı 

lira 
ilk teminatı 

lir& kuru• 

- ~ / 1r ll'ıp riç oynar mısınız? .. 
ca~ı~ :. Ah ihtiyatsızlar .. th· 
~gıtı1~n~erinizi n.aısl doldu

?' lllltız ~1tndiden düşünemi

S.00 Senfonık 
parÇalar 

8.30 E\'in saati 
12.33 Türkçe 

plaklar 
12,45 Ajanıı 

gazetesi 
20,45 Neşeli par· 

çalar Bulgur 

21.00 Ziraat tak· • Kuru faırulye 

·110.000 
fı8.000 

15~.000 

50.000 

25 00 
18 50 

. 19 00 

27500 
10730 
11020 

20&2 50 
804 75 

n!ke~r· u akşam da meşhur 
b ıle ./ olan hususi dokto _ 
. ~it t>ellYaziye alimlerinden 
re lttıi~ ~ler .. Poker mem· 
ırı~\>utıd e şıddetle menedilmiş 
l'l' • ovrı~r. Tam bir emniyet 
·J l'l1 ı:ı~t<t~ 1labilcn yegane yer 

lldi b~ \ 1tndrr 
'OtJ U U . · 

t'i . 01" is/ k pokercilerdendı.. 
C;tpıı ı ne Pokerden ne de 

... lQ<:ı} ' "Vot "anıyordu. 
, l}ı~~a~tes, demek sizin bir 
~eld harı hassınız var? diye 

~~- fikt:rıYr~tini izhar etti. Hal
hı ı %ru e~~n.iz bana o kadar 
~ğ van1111~uyo: k!, ~ir müşavi
ı.ı 1!1! ı:lUşU~··hıç bır ışi olamıva. 
lr tl\~a\'i . UYorum. Y~ter ki 
J"~f.kte/ın Vazifesi mürettep 
• 1?..e\: 1~ Oltnasın .. 

-~ r~r. ~e~r: bu &eceyi bizimle .. be· 
1 erıtllinırecek olursanız muşa. 
; ltıer-ak hepsini tanı.rsını~. aı:
z. "eva d etmeyin müşavırlerı
r1k. rnu <>stlarımız ihtiyar. me 
isi. rn fl.~ülr>esent, protokol i kork~Uhyetin ağır yükün
n bt)Yle n ve her işi: "Her za
n °!rıııtşt Ya.~ıırnıştır. bu şekil. 

11 l°lltivaur ... diye mlitalea e-
. hi!ak· r kırnseler zannetme

ı-nsi de 
1
: benim müşavirlerim 

llJırı k ene, ınodern. başka
n ()ltuy~naatıerini dinliyen. ki· 
r~· ahını.? hatalarım takdir e. 
k Olıırak1 

k ess~ nrensiplerden 
~ 1n ~~ a1buı eden. fakat ah. 
;ı\'ılıa~kı_''!lııs nrensip1erin de 
n banka: Parayı garantilemek 
ıan altın~rın kasalarında sak· 

an farksız olduğunu 

viml 
13.00 Türkçe 

plA.klar 
13,15 Karışık 

program 
18J)3 Orkestra 
18.30 Memleket 

postası 

18.40 Orkestnı 

21.10 Saz eserleri 

:e 
> 
~ 
et ..... 

::! ı.30 Konuşma 
21.45 [{lö.slk 

'l'llrk mw 
si kisi 

· 22.30 Ajans 

Salı Çarşamb. 

15 Tem. 16 Tem. 

eeın.abrr '.?O C. ı\hır: 21 

ffı7.1r: 71 Hızır : 72 

\'akı tJ e.ı: \' ıuıa ti Y..za.n> \ Mat l!a&oJ 

Olineçbı 
-4.41 9.01 ..... 2 9.02 

f1n7·,~Tt 

4.40 Öğle 12.20 4.39 12.20 

ikindi 16.19 8.39 16.l!l 8.39 

Akşam 19.40 12.00 19.39 12.00 

Yatsr 21.37 1.58 21.36 1.57 

1rns~k 2.28 6.48 :!.29 6.50 

....... :1t e••+A +*+6.6••e•+•+4, 

rRoman Kuponumuz 
No. 40 

5 Hazirandan itibaren toplanaA:ak 
l kuponların her 25 adedine mukabil 
i "\'ıUilT OKUYUCULARI K"Ü• 
4 TOPHANESİ,, serisinden AŞK Uö. l RUNDA Romanının 3 bUyük tort nıası hedive edilecektir. 

,..... .......................... .. 

Nohut 
Kuru üzüm 
Sade yağı 
Zeytin 

50.000 
20.000 

30 00 
145 00 
30. 00 

15000 
72500 
6000 

826 50 
1125 00 
4875 00 
450 00 

Zeytinyağı 2l.000 ı;s 00 13860 1039 50 
Sabun 50.000 '15 00 22300 1687 50 

1 _ Yukorıdıı cıııs ve ml!<. lurı~:ı yazılı "'ekiz kalem yiyecek madde· 
11.'rt kapalı zart uFuliie t>ks:ıtme:,•, konulmuştur. Ek.<$iJtmesi 16 Temmuz 941 
çarşamba giini.ı Hial Hl d" lzınır.ıe tersane kapısındaki komisyon binusıoda 

yapilacaktır .. 
2 _ Bu maddc!ltrc J:.,ir mUlerıl'.ı.lt tarafm<.:an fiyat vcrıleeeğ:ı g-ibi, ber 

madde iÇill avrı mütc:,hl:ltlercc ''C :ıyrı ayrı fiyat teklif cdile:Jillr. 
3 _ Şartnamesi 25000 1irıvlı:.ı1 yukan olanlar bedel ile ve diğerleri be· 

delsız olarak komisy.:>nt ar.. alınnb! .. :. 
4 _ _ E.k~!llmey~ :Ştlrak edecelt taliplerirı. 2490 sayılı kanunun istediği 

viösikalarını ve lıiza.rı :•!!da yazılı trminatınrılc birlikte tanzim edecekleri 
teklif mektup'arım belıi gün ve qJUlltl'n taın bir ı>aat ııvveline kadar ko-
misyon başkanlığına vı:rmelerı. {5192) 

istanbul Deniz Komutanhğından 
Deniz hsesi ve Gedikli erbaş mektebine talebe ahnacak 

Aşağıdak şartlar: haiz oıaı1lhl" oenız ~ .. i ile Gedikli erb~ mektebine 
tnle~ olarak almacakl.ır. 

Den.iz uı.e.s;ne ıırec·l'k t.alclieicrln: 
ı - Yaşları birinl'l sınıf :çı...ı 1 ;>.18 

2 - Ya§jarı ikinci smıf için lü-19 olacaktır. 
3 _Bu ya.şla.rdan altı ay büytitt veya kU.;tlk olanlar da kabııl edllecel~tlr 
4 _ Llse birınci Sl."'Jfa ortamektep mezunları aımacağı gibi lısenın blrln 

ci sınıfmda i!unale kalmış olanla: da alma.caktrr. 
Deniz ~edikli P.rba' bazırlam" ckultma ~irmeğe taliplerin: 
ı - Yaşları 11, 17 c!acaktır. 
:. _ Hu mektebe Ukmekteı;ı me~unu alr.ıacağı gibi orta okulun mubtc 

Hf smıflaımda ikmale llalmtŞ ol&n~r da almacak.tır. 

s _ Tahsilini yalnız bir sene zayetmiş olanlar da alınacaktır. 

Bu şartlar• haiz olup cer.ız ıwesi ile den.iz gt>cükli erbaş haZırlam.& okuluna 
giı·ml'k ıstiyen hı.liplerin 15 ağustus 941 tari.tı.lnc kadar lstanbulda bulunan. 
lamı Kasımulll}Qda deıılz komu•m?.Jığma ha.rl.cte bulwıanla.rm da maha.ill 
uk-;ırlik §ııbeterJ.ne mUracaa.tlan. lt.'i08)j 
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Ingiliz .,. Rus 
ittifakl 
hakkında 

Almanlar 
ne diyor? 

)Po'itike: 

Blırtiıı, ı.ı. (A.A.) - Yarı rt'sm\ 
blr kaynaktan bild!rillyor: 

Berilnln siyası mahı'illerJnde beya:o 
olunduğuna göre İngiltere ile Sov. 
yctler birli~ arasında Almanya aıey. 
hine müteveccih olmak Ur.ere resmen 
akdolunan askeri ittifakın askeri va. 
ziyet i.i?erlnde hiçbir ebcınmiyetı ol. 
roıyac;1 k tır 
Meşnur bir söz ,·ardır. Düşen fld 

kişi biriblrine tutunmaklcı dli~mekten 
kurtul'.lmaz. Rıyasi bııkırc.oan mıitalea 
edilirse. İngiliz _ Sovyet paktı şu ci
hetten ehemmiyetlidir K.l plutoltrasl ı. 
le Bolşevikliğin Avrupa a leyhinde kur 
dukları mUttehld cepheyi meydana 
vurmuştur. Çörçilin Avrupaya iha
net ederek Bolşevikliğe teslim etıne. 

tte heran hazır olduğundan Berlinin 
ı:;lyM! mahfilleri lıiçblr za.ma.n şüphe 
etmenıişlerdi. Fakat çok ~Ukür işler 

uzun za.nıandanberi öyle bir inkişaf 

göstermiştir ki, gerek İngU!.z plutok
raslsının gerek bolşevikllğin imhası 

şeklinde cezalandıracaklannda hiçbir 
şllphe yoktur. 

Eminönü meydanında 
değişiklik yapılmıyacak 

Yeni tanzim edilen Eminönü 

o yeler 
·n -ıtere 
i t~fakı 

(Ba!l tarajı 3 üncüde) 

snrctte el.emmiyt't vermiş <>ayıla. 
maz. Bilhassa İn!{ilh: sağ cena.h· 
l:ırı tchlilwyi yalnız komünizmde 
;;ôrılülcr 'e lnt:,'iltereyi dörtler it. 
tJfal,ma be\ ked<'r<.'k ~vyellere 
har ı ccı>lıe almaya !>tC\"kct tile1', 
Çcmbf'r:,ıl n'in siyast>ti hu idi. İn. 
~iltere, Fransa, Almanya , .e lt..al
yu. d<'\ l<'tleri tamfmdan teşl'.il 
edilecek bir elılisnliJı harbi ilr 
Uus):ıya hii<'wıı etmekti. (r.mher
la) n \"e sağ C('nah lmlitikası im 
kniı1e üzerine oturtulmu~tu. Mil· 
nitı nnlnsm:ısına kadar Çember
Iayıı PQlitt'lmsmın muYaffak olaca
ğından emindi. O~a.n sonra lngil
tere için harı• artık içtin:ıbı müm
kiin olmıyan bir hlldise halini al
mıstı. 

İng-iltere Çenıbcrlayn :ı.amaıım
da Sovyctlerlc mii7.akereye girdi. 
l\Jaksa.tlarm temruı, etmemesi ü. 
1-erine a.nlB.,5ma ohuuadı. 

Ruoıya.nm dünya ı-iya.<>etini anla.
yısına gelince, So\·yet Rmsya ihti-
15.l ~iınündenberi düıı~·a ihtiliı,lini 
tamamlamak tla.\ asından \:a.zgeÇ· 
mis dei;-iltlir. 

meydanının hazırlanan bir plan- ıstıer kollektif emniyet t.a.rae
la tadilat ya-pılacağı hakkında tarlığı ct1if.'1 zaman olsun, isteT 
bazı gazetelerde intişar eden ha.. AJhnn~·a 1Jc atfomitecavüz mua.Jıe
nü meydanının bugünkü şekli desi im:tJt ettiği zamanlarda. olsun 
vadisler doğru değildir. Sm)nö- ana prcnsi!tinclen ı:;a.~j.nuuru§-tır. 
değiştirilmiyecektir. 1939 aclemltec.a,·üz moahedetıl bn 
Çimento tevziatı tetkik maksatla imz:ılannn5, ,.e harp yi. 

ediliyor ne bu sebepten patla.k ye: --·istir. 
t ktısat Vekilinin emriyle ci. Sovyetlcrln dokt.riner si~. ·tleri 

mento tevziatı ile fiyatları tet- hem clemolu-asllerle. hem de onla
kik edilmektedir. ~1üra.kabe he- rın düı;;mııuları ile anla'::maya. mü
yetinden tir memur. müe:;scse- sait zominlf.'ri lhti\la ~tmektedir. 
!erin satıs hesaplarmı tetkık et. 
mektedir. 

nu no'ktayı ten\'İr edecek u.; 
fikri de "l\larks" da. bulmak müm-

-o--- kündiir. Mesela der ki "Karıita-
Mısırçaşısının tamiir Uzm 7,ayıf bir yerinden çatlaT,,, Bu 
~1rsır ~rşısının tamir işine noktai nazaı· Sov~ et siyasetine 

bu av başından itibaren başlana- tatbik edildiği zaman ndemltcca
caktİr. Tamirat. Prostun hazırla. \'liz muahedesinin ruha meydana 
mıs olduğu plan daire~inde yapr- çıkar. At1emitec.a.vü7. mua.hede'>i 
lacaktır. Bu işin üç ayda ikmal imza.lanclığı zaman tezat, haline gc. 
eilmesi muhtemeldir. len lmwetlcr ça.rpı~maya ba;iladı-

lzmitte klor fabrikasının 
inşaatı yakında başlıyor 

İzmit, (Hususi) - Burada ya
prlmakta olan ikinci ka.ğrt ve sel
lüloz fabrikalarının inşaatı tamam 
lanmıştır. Bu i:ki fabrikanın su te
sisatı yaptlma.ktadır. Bütün mal -
zemPsi evvelce gelmi~ olan klor 
fabrikasmm inşaatına da gelece!t 
hafta baslanacaktır. Malfım oldu-

• ğu ilzere: klor fabrikasmm temel 
atma me-rasimi. 3 sene evvel ya
pılmL<?tı. Bir gazetenin ya1.dıib gi
bi, tekrar yapılacak değiklir. 

BORSA 
- lst anbul 14-7- 941 

ÇEKLER 
l S~rlln 

100 Oolıı.ı 

100 Yrc.. 
100 Liret 

100 l.ntç"' Fr6. 
100 vıorln 

100 6elp 
100 Orııhmf 

100 Levn 
ıoo Rayı,,mark 

10 0 Çek l\.rono 
t OO P eçeta 

100 1.lott 
l OO PımrG 
100 ~, 

ıoo uınu 

100 Ye-o 
ıoo tsv~ l\ron11 

5.2.ı 

130.0250 

so.os 
30.10 

L2.937a 

ın .1375 

31.0050 

tOO Ruble _.:.;__ ____ _ 
'!;),10 

lar. Ka.pitafoc zayıf olan t.araf Al· 
manya wı ona tecavüz inıkft.nını 
' 'ermek t07.adı siniltıneğe hizmet 
edeceı..1ı. Netekim Almanya mua.· 
Jıedc~·i imza eder etmez demokra
silerle haıı• haline girdi. 

' l\faı"gs'ın di~er bir fikri de 311-
dnr: 

"Sosyalistler mutlakiyet 'e I""· 
tibdatlara karsı daha mütekamil . 
olan <'epheyi tutmalıdfl'.,, 

So\'yctıcr 1\1 illetler Cemiyeti 
politikasını t.akip ettikleri, ,.e 
halk cephelerini tesi.<; ettikleri 7A· 

man tlemokrn..<ıileri btibclatla.ra 
karşı bir tekamül ve terakki mer· 
hak.'ıii a.drlediyorlar. Bu &ureUe 
milcndeleyi teşvik iın1ianı e lde et
mi5 oluyol'lardı. Buı.,ıiin tekrar ay
nı ha.Ha a\·det etmiı< bulunuyor
lar, net ekim Stalinin son nutku, 
Lit\inofun yeniden ortaya çıkma· 
sı, demokratlanl:ın "hür" l.nsan· 
lıır diye bahsedilmesi bunun birer 
d<-lilidir Simdi bu üç dedetin dün
ya siy~cti hakkında esaslı "-rtiş
lefini karşılaştırdık. Artık. · -;e
nin izahı kolaydır. İngılı~rcde 
Çentberlayn politikası sıfıra iıunis
tir. \merilmnm menfaatleri, gö
riişleri a.rt& birin<·i ıılandadır. A
ınerilm Japon ve Alman tehlikesi
ne karşı claşanıldıQ takdirde ıso,·
~ et Rııs;rnyı ~nuna kada.r mücla· 
fruı. etml'Sİ bugünkii \e yannki 
ınmıfa.ath,rinc uyı.,run görmekte
dir. 

(,,'iinkü hu harp ka'l.amldığı t&k-
'1irdc SO\ yet Rusya diiny& pazar ! ıarmda Amcrikaı:m rakibi olma'k. 

1 
tarı nz:ılitır. Çiinkü So\"yetlcr re· 
jimi ~o' yctleri '.;.apalı. otarı-.ik bir 
r,ll'm içinılc bll'nkmalitadır. 

Ein:ıenalcYlı \' nmn ' c Afrlkıı -
da. Anwrilmn puz:ırl:ı.rım t chclit 

Altın: 

ESHAM \."E TAITT1L.\'J 
· ccll'cek hlr kuv\ ette de_i::ildir. Jı:,;n • 

l .. l'ıı o dün~a rıiyaı;,asmdan çıkJn.ı. 

1 

yı !tendi lllanma dal13 uygun bı•l
ına'ktn<lır. 

Yüzde 7,5 'J'renş !l33 
Yü7,de beş ikramiyeli 9!' 11 

Yll7Ae beş ikramiyeli 
Ergani A. B. C. 
Anarlolu demiryolu ı -2 

21.:rn 
19.04 

20.0fı 

·16.25 

-RADYO --
~o Liradan 50 Liraya 

kadar 
Radyc makine ve parçalan alıyo. 
ruz.. Bozuk, hurda. veyahut posta. 
hanece mühürlü. torba içinı'lc dahi 
olsa. Açık adres ve ta!silfıUı nıek. 

tııpla Sc7.ar remzine yazınız. 

nu Ameril•a için lıir kazançlı.. 
DiA<-r taraftan Sovyct !<;Rnayit /\ 
mrrfüa ile bo) olı:ilşecen: btl' hal

i dn llcği!di r. Onun l.iemmiyyet '• 
keyfiy~·ct hakımmdan lıir tehltlit· 
<\lnıııdıf,"lna k:ıniıHr. 

liuııa mukabil Alınanyanm H" 

Japon~ anın ıafcri Amerika t~n 
,,ir pı'risnnhk 'esilcsi olur. Yi::-r:-ı-ı 
.ki n.' dır <>ere.}nn edene hadiseıer 

1 .lmerlJmyı lngilt('l"Cile tlaha üs4it:ı 
bir nüfuz sahibi etti ve tngiıtero 
de Aml'ri.,_a :mısmdı:ı. Sovyetıer~ 

l<aNıı ıı.lınaıı ':ıziyet farkını siMi. 
1 ing-ıllz So\'yct ittifakı bf-Ud tlf' 

SADRİ ERTEM 

1 hu es:ı~tıın ı..··m Ht almaktadır. 

l---~---ı 
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1 .arıc. :tSKer ı<ııaao ıan ar ------
A.§zı.G"ıda ~nzılı s. tteler alınur.nktıı. Pazarlıkla cksıllmesı :ı?l .7.941 Pıı.. 

Lartesl gUr.U s nt lto de Ömerli ı • ı.sr:cı1 satw aıma komlsyonun:ın yapıla. 
c:ı.ktır. İlk l raln:ıt. 3tıı: l!r&dır. 1· Haf ve §firtnamesı kom.ayanda görUIUr 
raııpıer n bcllı '\'nkltt kc.mtsyon1 grımclcri. 

CL'"'ist 191 '' tarı 

Ayşck oın tasulye. 
Ka ak 
Domates 

• * * 

l.ılo 

14 00 
l4 800 

'!360 
<Zil - M76l 

Aşağıda ~ru:ılı m v&dm kap<l. ı: rfln eıu.mn -ı nızaı:ı.rıncht yazılı gUn, 
.;a~t ve mııhaııcrric u t•kcrl satın .. ma komisyon. !"tnda yııpılııcnKtır. Evsaf 
,. § rtnamelerı konı ; ..ı:ı:lnrında g-ı>ı l1JUr. Taliplerin kanuni ves!!!nlarile tek. 
lf mekt• ;> nı ını ıhı:ıle saat'lerl M •:ı Mr saat eV'\'c! alt olduğu ırnmlsyona 

v rm lerı 

CİN 1 

Al'pa 

Buğday. 

Sad yağı 

Sığır eti 

1.\111• tarı 
mıo 

l,S00,000 
1300,000 

~s.ooo 

220,000 

l\ıtan T~mınau. 

Lım Lira 
104,000 64:'i'.> 
:!.56,000 0050 
lM,000 ıı.ssn 

55,000 4125 

* ~ * 

. 
ihale gUıı saa• \C maballl 

24/7/941 lll Siirt. 
25 •• .. 11 Siirt. 
.:5 n .. 16 Gebze 
23 ~ .. 10 Siirt. 

(273 - 54i8) 

A.p a.ı yazıı. "'"ı"irıusat vı: ·ecruzat maddeleri saun aımacı.ktır. Iatek
lller!r. her güı; r.l rr.une \)rlle bir:.i. ·o Ankarada Lv. Am!rllğl Satın alma ko
m!syonun'J mliracıntlan. Elblse:il> kumaş c~etl askertyı:den verUec~ktlr. 

'Y'alnts imul:.ye Ucrcti ıt.Uteahh!d? slttir. 
El it.selik at•: •ı a; ve una.il. 
Çınno. 

Fotin. 
~apuııuk k...:r.:et ve ıınaıı. 

Klll~ ve ııı:-:na kemer 
Battaniye. 

h~ ı. •• MaJn c1 sandığı Manevra kemeri 
Pcrtatlt l<aryc.la.. 
Peznrt puaııuı (825 - 5742) 

.. ;{. * 
Aşağıda yazılı :n:ı~biyeler r.ııracaktır Pazarlıkla ekıılltmesl 18.7.941 

Cuma günU saat 10 da Ankarad· Levazım Amtrügt satın alm& komisyo. 
ııunda yapıiacakUr. ra •pıerin b'U. vakitte kom~yona gelmelen NUmune. 
lert komisyonda görU1nr. (229 - M63) 

ClNS1 Mfktarı Beberlnlıı 1<,lyatı 

adet lrunlf 
Yem torbası 1000 185 
Belleme 1000 400 
Çul 200 850 
Tavil\ halatı ...... 2~ 240C 
Nalbant takımı 100 2900 

• ,.. * 
tiC.000 metrf' a>I'J ır rlık bez pazarlıkla satın alınacaktır. rahmin bede 

ll 15 {lı;O lira, kat1 tPm•natı l3{:3 hradır. İhale$I 23,7.9"1 çarşamba gllnil 
&aa• 10.da Ankarada M. M. V. I1:ıve satrn alma komisyonunda yapılacak
tır. Şart.ınmf'sı ~er gtlıı komlsy1;nr..:; görUlilr. Talipler!n belli vakitte ko-
'I'!l'!yonn g im ıerl (267 5472) 

• • • 
F..7 :oo kil ı de )&P" almar.-1(:::0 Kapalı zarfla ek81Jtmeal 23-7-Nl 

çar r.b3 günU s at 1€ d lzmir ı4v. Amirliği 14tm alma komisyonunda ya
pılacaktır. 'fahmln bec.'t!l 135.313 'irs ilk teminatı 8016 liradır. Evsaf ve 
şartnıur.e 1 komısyonda g!SrUIUr. 1'a JNerln kanunı veslkalariyle teklif mek. 
tupı rmr lh<ıt· snatlnd""1 bir sa•~ f'VVel komisyona vermeıert 

(277-5510) 
• lf.. 

200 ·,,L oaı.n kap.:W zart1a ,kıı!ltmeye konmU§tur. !haıesı 21.'i.94l gUnU 
t 1~ d:ı. Karala as'tt-rl &atın sıma komlsyonunda yapılacaktır. Talnn!n 

b ce ı 4n.oc O lir:ı lık teminatı 3'.>00 ıı .. adır. Tallplcriıı kanJnt vestkalarlle tek,, 
Ut me'ttuplnrmı ihale s:ıatlnd n ı:>i• saat evvel komisyona vermeleri. Evsaf 
ve ıartnamcsl komuıy,.r.oa görU:t•r. (207) (15257) .. . . 

A ağ•da yaz.lı me\adın kapalı zorfla eksiltmelert hizalannd .. yazılı gün, 
saat ve mahallprdekl •ekerl dato a.n.a koml.:yonlarmda yapıJacaktır. Talip. 
l rln k:ırunl ' "I ,r..iarıı., tek!lt mekruplannı ihale saatlerinden bir saat ev. 
vel komisyona vermeleri. Evsaf ve prtname:erl komisynntarın:!a görWUr. 
Ct~SI Mlktan Tutan Teminatı lhal~ gtin ııaat ~-e maballl. 

Kilo Lira l.Jra Kr. 
Koyun e ı 

Sıı.msn. 
liO,ooo 21.r>oo 2062 60 3onı&n ı6 Eskişehir 

100,000 3,000 221) 30 ,. ,. tı,Sl' Eskişehir 
Tahmil, Tahliye, 
ve Naklıyat. 15,000,000 
Odun. l,200,000 

30.000 
24,000 

••• 

2250 
1800 

7/8/9!11 17 Ezine 
26 .. .. 11 Trabzon. 

(803 - 5623) 

AşagıdP yazıl ıc.e~·ndın az.ı'"J kla ekıılltmelerl hlzaıannda yazılı gUn, 
saat V" m:ıhal'erdekı askerl 1a:.ıı 94ma kom!syonlannda yap:1acaktır. Ta· 
llpler.n beli vakıttc alt o duğu ıvı=-ı syonda bulunmalan. 

Ola.I &llktarı rutarı Tı•mlnatı İıUUf' gllrıİİ l'lllafl VP 

KJlo Lira Kr. l.lra mahal!• 
Patates 22 ,OO<ı Kıl osu, Q 16/7/941 lll Kara 
Meşe o unu 2,250,000 40,500 3037,5<1) 
Meşe odunu 3.800,000 68,400 <.1670 ) 
Meşe oounu 3,700,QOC 66.600 45SO ) 
Meşe odunu 1 850,00(1 24,800 1 2250) 
Meşe oc!unu 270,000 .a.860 364 ~0) 25/71941 tl" 81')11lyır 

Kuru ot 150,0001 
Sama o 206 000) 17 .. 1f Ömerli .. 
Sığır t! 1,00 ,400 201,660 11,334 1'! .. 1e Erzurum " Sad yag( 50,00(. 76500 7510 lı:s .. H Konya .. 

(337-5 30) 
• .,. * 

PartJleı hnlıııdc v<ı en ya nıı ·~,nı;yona \"eya anbara teslln oartlle ve 
artr.an. in uy U:l "• 000 k1lo p rınç pazarukla satın alınacaktır Talip 

lenn 19 ·ı fı4J gCnt. saat 10 ::.\ Aunnada Rbken satın alma knmlsyonuna 
gelme! rı T •m•tn bt'1~J, ';'0,000 .lı-a llk tem.natı :125-0 liradır (835-~:?ı:ı 

.. 'I' * 
Tıı,lıı. ara \•e bet tıına,a~ \&ptırııacaktır Ke.paı zarfa eKalltmeı( 

rt 1 94 cuma gt...-1• saat • ı :i" Konyada askeri satın aımıı komiayo 
nunda vnp ı c ktır ra • n bede. ~ı.:.020 lirf! 4 Kuruş ilk teminatı 1952 il· 
ra 80 kuru •ur Ke • 'I rt aı .-e.j İst. L.v. Amlrlltı sa.tın alma komisyo 
aun ia g rl rin ıt.ı•ı .ıı veslltıilarlle tek lf mektup•arın1 thale 
sautindeı• tır sanı •V\' kom•sy, ~ıı vermeleri (8~9 fi 32 ı 

Ote4 yapılmaya e verişli ı 
kiralık bina 

&allan eaddE'ainU. e~ a.cteber ycrlndr re, kaJide oazaretb h& 1 
Y1Mlu ve aydmllk bir bina kıtalıktn. 

Vakit gaz<-t·" ld'l.r"h,..ı<'~lru müracıaat. 

1 

1 

1 

Operatör Doktor -KANTMEN-.ı 
ı 

OBBAN ÖNALAN 
reıeıon: 2316ô Telefon: 2816. 
C.'\(}ALOOLU SIHHAT YURDl 

~rkek kadın ve çocuklara al 
b .. - r.evı amellyatlar. İdrar yollan 
göz, lmlnk. burun hastalık ve amc
llyaUarlle doğum. karaciğer, mide 
oars:ık haacıı.lıklan kabul eder 
Flynt:ar ucuz, temiz VI' emniyeti 

· ""'r•ct•r 

İstanbul a..,Jlye 
mahkeme inden: 

941 / 606 

altıncı hukuk 

Müddei: Silleyman Behlül Toy
gar: Erzincan a"keri garnizonun
da teğmen. Vekili avukat Hasan 
Hilmi Siroz. 

MUddelnleyh: Vlolet Edit PeJTY 
Toygıır - Bursa Yüccyer caddesi 
Nflztrn sokak No. 26. 

Müddei Silleman Behlül tarafm
dnn 1J1üddcialcyh Vi.olet Edlt Per
ry aleyhine açılan boşanma dava
sına nit .arzuhal sureti müddeialey 
he tobli,~ edilmek Uzere yazılı ad· 
ı·esine gönderilmişse de muma
ileyhin mezkur ikametgahmı tf'Tk 
ile semti mcçhuie gittiğinin beya
nflo iade kılınması Uzcrine hukuk 
usulü muhaker. elerl kanunun 141, 
142, 143 ve 183 ün l\ maddelerine 
te\•fikan iade kılm n dava arzuha
li ile muhakeme gun\lnü gösteri:
davetiye varakasının mahkeme <IJ
vanhanesine a..!ılmasına ve 941 / 
606 numarada kayıtlı işbu davaya 
müddeialeyhin (15) gUn içinde ce
vap vermesine karar verilmiş ve 
beınuc1bi karar arzuhal ile daveti
ye vnrakası mahkeme divanhane
sine asılmış olma.kla mumalleyha 
Violet Edit Per:ry yukanda yazılı 
müddet zarfmda davaya. cevap ve
rerek tahkıkat için tayin kılman 
19-9-941 cuma gUnü saat (14) 
de mahkememizde hazır bulunma
sı veya kanuni bir vekil gönder
mesi lilzumu tebliğ yerine geçmek 
üzere ilan olunur. (36550) 

Şubeye davet 
~·o.tlu Yerli Askerlik Şubeelncleıı: 
1 - Şubemizde kayıUı ve tUtUn 

ikramlyCBine mUstehak malQl ııubay 
erat ve §clılt yeUmlerlnlr.. 941 tutan 
ikramiyeleri aşağıdaki gllnlerdc öğle· 
den evvel dağıtılacağı'ldan kendileri· 
ne wtıJU edilen gQıuerde ellerindekJ 
vesaik ve dörder adet tototra.fluı ile 

ŞEKERLEME MAGZASI 
SEL iM 

Sirkeci Hamldiye Caddeal 
tramvay durak yeri 

Envaı çeşit paıtta ve ~kerlemel r. 

lstanbul Asliye Mah:temeııl CçüncU 
Aic:aret Oalre&lndcn: 

Posta Telgraf ve Telefon Umum 
MUdtirtU@ vekili tarafından Me~met 
Hulusi ile Slrkl;cldc Mcsadet hanında 
33 No. da komisyoncu Makıı Kılaym 
alcyn:erlne 939/1114 No. ile aı;ılun 

akdin 11!.sh! ve alacağrn tahsili dava· 
sının mUdeaaleyhlerden Maka Klayının 
gıyabında icra kılınan muhakemesi 
sonunda: TafsllAtı mahl{erne divanha· 
nesinde sureti asılı llAmıt:ı yazılı bu· 
lunduğu üzere her iki mUddeaaıeyhln 
Posta İdaresine 16:59 lira mukabilinde 
venn~yl tnahhtlt ettikleri 2S2 adet 
terazi ile 82 adet gram takımı mu· 
kavele şartlarındaki evsafı haiz olma· 
dıklarının subutuna mebni akdin fea· 
hine ve teminat akçesinden mahsub 
yapıldıktan sonra davacının farkı fl· 
yat olarak alacağı olduğu anla§ılan 

195 lira kırk kuru§un mUddcaaleyh • 
!erden tahsil edılerek davacıya veril· 
mcslne ve dava tıı.rlhl olan 31 Kt\nu· 
nuevvel 026 dan itibaren rcsuımall 

geçmemek Uzere yUzde beş faiz ytirU· 
tUlmeslne 8-11-940 tarihinde veri
len hUkUm mUddeaaleyhlc.rden Maka 
Klayınm yukanda mezkQr lkametgA· 
hını terk etmesi ve yenisinin de meç· 
hu! bulunduğu anlaşılması sebeblle 
hUkm!l mezkQnın H. U. M. K. nun 
Hl inci maddesine tevfikan IIAnen 
tebliği tensip kılmmı§ olmakla ııan 
tarihinden itibaren on beş g!ln zarl"m· 
da mumaUeyhln mcvzubahs hUkmU 
temylzl dava edebllcceğ1 aksi halde 
hakkındaki hUkmUn 11 Usabı katiyet 
edeceği tebliğ makrıınma kaim olmak 
üzere ilAn olunur. 

Sultanahmet blrind sulh hukuk 
hildmllğlnden: 

940/18 
Fotika Ağasavaoğlu ve Viktor ve 

Rahi! ve Hristo varisleri Yersima
nl ve Savanın şayian ve ınü§tere
ken mutat1a.rnf oldukları İstanbul 
Kumkapı Bayramçavuş mahallesi 
Arapza.de cadde ve sokağında 179 
ada ve 34 parsel ve eski 27 mıi
kc.rrer 27 ve yeni 25-27 numara
lJ luam&o muhterik iki bap hane· 
n1n lzalel şüyuu znnnmda füruh
tu takarrür ederek mUza.y~eye 

§Ubeye gelmeleri. vuolµnmuştur. 
2 - Karışıklığa ııebebiyet verilme· Heyeti uınumiyt'Sinln kıymeti 

mek l~ln herkesin cUzdanmda yazılı muhammenesi (1200) bin iki yüz 
numaralarına göre ta11sls edilen gUn· liradır. Birinci açık arttırması 
de müracaat etmeleri flAn olunur. 19-8-941 tarihine müsadif ealı 

(10268) günü saat on dörtten on altıya ka-
16-7-941 çarpmba gUnU maıru dar icra olunacaktır. Kıymeti mu-

suba.ylar l--30 hammenesinin % yetmiş beşini 
18-7-941 cuma gQnO malQJ subay bulduğu takdirde o gün ihalei kat

lar 81-M Iyyesl yapılacak ır. Bulmad·ğı tak-
21-7-041 Pazartesi günü maıru e· dirde en son arttıranın tanlıhUdü 
rat 1-40 baki kalmak Uzere on giln mti4-
23-7-941 Ça?'§amba gUnU maıru e· dctle temdit edilerek ikinci açrk 
rat 41-80 arttırması 29-8-941 tnrL':ılnc 
25-7-941 cuma gUnU Şehit yetimle· müsadif cuma günü saat on dört
ı1 1 30 ten on altıya kadar icra kılınacak 
25-7-941 pazartesi gUnU ~bit ye· ve o gün en çok arttırana ihale 
Unılerl 31-60 edi1ecektir. 
30-7-941 tu,şamba günU §ehlt ye· İpotek sahibi alacakhlarla diğer 
umıert 6l-90 • allkadarlarm işbu gayrimenkul U· 
l-8-941 cuma günU ~ehil yetimler! zerindeki ha.klannı hususile faiz 

91_ 120' ve ma5rafa dair olan iddialarını 

'-8-1141 pazart.eııl gUnU oehlt yetim evrakı mUsbitelerile on beş gün 
ıcrı 121_ 150 içinde bildirmeleri lazımdır. .A }tsı 

halde ha.klan tapu sicillerile sabit 
olmadıkça satış bedelinin paylnıı -
ma.sından har!ç kalncaklnrdır. 

6---8 041 çarşamba gUnU şehit ye· 
timleri 151-180 
8--S- 941 cumn gtlnü şehit 
181 -210 

yeUmlerl Müterakim bilfımum vergiler .nls 

,,. ... y. 

Patlh Askerlık Şubesinden: 
S. O Hs. Me Dursur. Oğ . Ahmet 

rop Dag c 1878) çok acele şubeye mu 
racaat: Ul'ı.n olunur. 

~cele satılık Arsa 

sedarlara ve tellaliye 'lie vak•flar 
kanunu mucJ.blncc verilmesi liı.zım
gelcn yirmi senelik taviz bedeli \'e 
ihale pulu ve tapu masraflan müş
teriye aittir. 
Arttırma şartnamesi işbu iliın 

tnrihinden itibaren mahkt'llle di
vanhanesine talik kılın n•cıtır. Ta· 
lin olanlarn kıymeti muh mnıene-

KıtrtlU Maltepcsi'lde. Kuruc:eome sinin \'üzdc yedi buçuğu nisbe
mevkuı.de Bağdat caddes'ne 2 dadı. tinde pcv akçesini hamilen 0 gün 
ka "Ilfl•afede 1544 metre murabbaı ar- v satte İstanbul Sultannhmette 
sa ac~ıc olarak satılıktır Tallpler!n tapu b;nasının altkatındn dn' rei 
Vakıt gazetesinde •dnar EvclmlP;e mnhsusasında Sultanahmet birinci 
mUrernatıcrı sulh hukuk mahkem<'si b::ıflkita-

-· · 't • betine !>40 18 numara ile mUraca-- M+ ........ • 
Dis Tahibj 

Ar.s od mos Vasılyadıs 
Tarlabaşı Cad. Nn. 130 

1 od Kat 

BevrJilu Halk Sineması 
Rııglu. matine il de, i"'le 1'.1,30 ııa: 
ı - Oungadln. Tllrkv Söı.lli. 

ı - Gllndü:ı lnııan, gere Kurt 
8 - Ten<'.ere \'uVllrlıuıdı KomPdJ. 

. 
Sa!ııbl: ASIM US 

Basıldığı yer: VAKiT Mathaa8t 
Umum neşriyatı idare eden: 

ll6/flc Ahmet 8tNengiJ 

l :ıtları ilıln olunur. 

1 

(36552) 

ZAYt 
Nüfus tezkcı em, askerlik tezke

rem şoför chlıyetnamem sıhhi mu
ayene cUzdsuum B. kursu şahadet
namem de heraher olmak üzere 
7-7-941 tarihinde zayi ettiğim. 
den yenis. nı çıkaracağun ; eskisi. 
nin hUkmU kalmamUjtır. 

ft'atlh Hoca t.lnys mah. Battal· 
gazi so. No. 99 C\'de Mustafa oğ
la Ahmet Tezel. 1822 (86544) 

* * * Vefa lisesinden almış olduğum 
25. 5. 939 tarih ve 2288 sayılı tas
diknameyi kaybettim. Yenisini çı
karacağymdan eskisinin hükmU 
yoktur. 

801 Mmaffer Adsan 
.(36649) 

Baş, Dif, Nezle, Grip, Bom&--···1__. 

Nevralji, Kınklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Ke-' 
lcıbıncsa gllnde 3 kaşı ııınablllr. TAfi.LITLERINOE.N SAKININlt 

HP.R \ f.RDF. Pl1UU KUTl 'J.~RI ISRARLA ISTF.Yl'IJIZ 

işletme Umum 
Doktor, ve Eczacı Kalfası 

İdaremizin muhlcllf yerlcrı'ldC tavzif edumek üzere 15 doktor, il 
cı ve 5 eczucı kalfasına ihtiyaç v ın ır. Doktorlara maqtan gayri 
\'~ya r:wı;ken bcdd! \"Er lecekt!r. 

Fazla ı&a!ı;ı ' isk~cn tnllple•·w :::. D. Yolları Znt İşleri 
nıUrncaatlım (4:.49 5i72) 

• ::ı-"' 

Alı.'lamınen be~elı l9700) ir'l c-lan muhtelif eb'atta 10000 kilo 
ballnde çelik J,:leklrod lll.8 .lOH ı Pııznrtesl gUnU aaat (15J on beıt• 
dlrpa:ada Gar bıı:ası c.:t nlllnde.~ı l<omlsyon tarafuıdıı.n kapalı zarf 
Sdtın aıınacaatır 

Du işe gırmek !. tlyt-nlcrln \ ~2':) Ura c:>!lı kuruşlJk muvakkat ıe 
kar.uı.ı;n ta~ in ettl~ı .,cı-lkalnrın ~w-t. flerlnl muhtevi zartıannı ayni ıOJI 
(14) l')ll m•~cte kanar !iOtnlsyon .e·c:ııg"ıne vermeleri lllzımd1r. 

Bu işe a!t ,ar!.nan.ı•ler konıı.3)1Jncıan parasız olarak dağıtılmak~ 
<5669> 

Muhaır.mcn bedEll l8900J ll..ı-ı cı1r..n 15000 adet bUyUk basır sil 
23.':.041 ç!\r~amba gUnU saat (llı tn birde H.aydnrpli§a gar blnaoı cıatı 
ki komlsyvn tnrnfınd'l:ı r.çık eltsı.•r:-tı usuıue astın nlmacaktır. 

Bu t1e glıwck istıyı•nlerln ''2!12 \ lira <60) kunı~luk muvakkat t 
ve kanunu- WYlL elliği \-Csalkle e>irl kte eksiltme gtlnU 61laUne kadar 
yona vcrmeler1 l~zımd·r 

au işe alt ~artnıım~ıer komlsyonduı. parasız olarak dağıtılmaktadıt'-< 

*** 
Muhammen bedeli (13250) Ura olan 7000 adet muhtelif eb'• 

çimento kiink 23-7-941 çarşamba güniı ssat (15) on be~te 
darpaşada Gnr hir.agı dahilindeki komisyon tarafından kapalı zarf 
tiyle satın almacaktır. 

Bu ışc girmek istfyenlerin (993) ra (75) kuruşluk muvakkat 
mınat, kanunun tayin etliği VP.0 lkalnrla tf'kl flerlni muhlevi zarfl 
aynı gün saat (14) on döıde kadar komisyon reisliğine vermeleri 
zımdır. 

Bu işe aıt şartnameler komiı>yondan parasız olarak dağıtıl~ 
dır. <5502) 

Muh!l!Y'.men bE'dcll (1560) Ur.ı otan 1000 kilo &art baJmumu sı-1 
per~embc g{ nU Eaat : J 1,45) onJ lnrlr beşte Haydarpaşada Gar blnsl' 
hlllnnekl koın syon hnıf'ından a-;tk cllıılltme uırullle satın alınacakttr 

Bu !§c g lrmC'k l"! •yenlerin 017) liralık muvakkat teminat v• ~llJI 
tayın ~ttlğ• \eııalkle lıırllkte ekıılltrnc gUnQ saatine kadar komlııyona dl 
caaUarı IAzınıdır. 

Bu işe alt ~oırUıan ı ıer komıs 7oncian ııaraıu.z olarak dağıtıımaktadıt 
(58111 

~ .... 
ı: ArtJsfos 1arlhlıııten ltlbısrL11: 

1 - B:ınllyo yoıcu tarlfelc:'le :ıah!rc t.arltesl hariç olm'lk Uzel'fl• 
tr.lryolları e '111 tıırıfclerınln !6) ol;w emsali, r.Rkll Ucrctıerlnc nıUnbası' 
nıaı.. ve tarifi! \ a!ııllcrl llr hasrlı ~arbından çıkacak santim ı .;irleri ııall 
lbı ı~ cd:lme1: şRrtlle ı 6,&) e çıimP.acaktır • 

2 - Ana hn• tarlfcl<?rindcn I• D. 9, 10. 11, 14. 15, 16. 17, 18. 19. 
102, 109. 112. 201, 202, 204 205. 206. 208, 211 , 212. 213. 215. 
220, 22~. 223, 224, 225 226, 227. 228, 229 230, 231, 232. 233. 
' 'malüu Ucretl"rc ald IIl eli kısmn" 236, 237 238, 239, 240, 241 242· 
244, 24fi, 246, 247, 250 .251. 252. 254, 255. 256. 257, 258, 259 Mudanya· 
sa tnrlfe!ermclen l\l :3 ı . 3, 4, '5 

S m~un • Çnr am~c. tarife er tnc!cn: S S :ı.. 2, 3, 4, ıs, 6, 7, 8 9, 
Erzunım hudut l •·ltclerind .. r.: 19, 20, 21 numaralı husuııt ve ti 

tarlfcıere ~ljr" her m"'"rfE' için hhakkuk edrcek nakli UcretlE'r!ne ya,11 
zam y. pııacaktır 

f nzla taf~ilet iç!n lstasyon.o.r.ı mUraC3at edilmesi. ( 42!j0-5813) 

tstanbul Fiyat Mürakabe Komisyonundaıı: 
R:? num:ı~a: iltın: E:lln..ıc ""etten fnzıa eskı ve yeni un ,.e 

~ .ı\•alı bulıınJ ı ra n 'lerkea bımın ·ı ~ı;.ıundurdukları yeri '\'e kendi adresi 
bir bcyr:ına:n fl,, 2 gilr. çlnı1c ·e V'llakam ıklara veya v!IAyete b!ldlr 
rl n ıı.ı korunma lmr.un ı un ,v • : fr• saH'lhlycte lst!nııden llı\n olunur. ( 

lstar.bu1 Hava Mınt Pı 'ta Depo Amirliğind 
l - 16'.l Ol.'ygirltk JJ zeı e• ~i troJen gu:ı bu satın alınacaktır 
2 - ~i.~: l! reılık i"Ati tcnılnrıt:n Bnkırkö} malmUdUrlUğUı:ıe yatırıl 

Dl!lk!ı.ı~•actk bırhktc .ı.2 7 041 rn.ı gUnU saat 15,31) da Yeşllköy 
d••p::ı !Unir .. J ı:ııt::l eır:ıa komısyc .. .ın~ıı bulurımR'an. (5809) 

lstanbul Fiyat Müra kabe KomisyonundaJI 
2 nmnarcııı uan 

ela t• pt.ancıla. maı • .;rct 
.?5-1 &t; tarlhlnC:en ı t>are, tuhafiye ef 

:ioP.rındtm v: vk 23 toptanc1 kArı u.lacaklardır. ( 

Gerbolu Belediyesinden: 

r.cııbolu beıcdı) esl!l• 1! kas ı .::.nın bir nall nazır haritası yapılacaktd'• 
Muhammen kıtır.et! '4500 ılra up 10 7-041 tarihinden iti 

ylrını gl4n nıU :ld\ lle açık eksW U"' ' ~ konmuştur. Talipler yuzde 7,5 tc 
tı muvakkaturrlıf> '1el!<"-•U b -~ •ıy encUmer.lne mUracaaUnn thaıe 

80 -" Ptl r.arş:ırntou ı:ı ·I 15 de ıld"ğu llAn olunur '5812) 
:ıı. .... 

Gr.llbolu beırc.ııycs!..ın eicl<t:lk sa.ntraıı ıçln lüzumu olan (216) 
kırlp~' made, klımOrll .ı'\tm lÜIQ""2ktır. Bedeli mubnmmenl (3672) llfS 
lO temmuz 941 tnrıhlnıilD ltl':ı .. r~ yirmi gUn mlldrfeUe aç k ekıı!l 

k<'nmuştur YıJzce 7.~ t.t-mlnatı ınuvakkalc t 276ı liradır. İhale tarflll 
renı:.m•z 941 çar~aınba gtın!l saıı. JC ll:dlr. Talip erin muayyen günde 
bolu b<'ledlyf' wcUmenlı•e mU:-a.: .... Unrı llı\n olunur. (5811) 

Topkapı Maltepesin 'eki Satın Alma Ko 
yonundan: 

ı - Ordu llıli\'acı ıcın eııı t- ~ Uralık ~ab•ın pazarlıkla aatm aımııci' 
tır. Mulıammen fıyatı E<.:ı iki k•ı:ı :ıtuı. 

2 - Eıı:erıtme ropl.apı M:ıltl''>~ Askeri Saun Alma Komı.yoıı-' 
yapılacaktır. 

8 - Ek&Jltm par~ı parti de !halt> cdllcolllr. KaU teminatı 7500 1 
4 - Eksiltme 17 T(mmuz 941 Persembe gUnU saat 14,30 da 

c&ktır, İ.steklılerlD mllı-acaatıan. .(~ 


