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3 ~~2~ ş 12~t~ft 
1 
(Urus idare evi: Ankara (). Vakit l'ardı 
~~ reıeıoo: İda!'9 (2U70), Y&ZJ (2Ul8J 

-'~ reıg, .Latanbul Valut-Poeta kutuau: t~ 

Alnı --
~ .an ~ Rus harbi ı' 
h ugd_ay ve petrol 
atbı şekline mı l 

gırdi ? 
,~~zan: ASIM US 
k.:k fllınta askunıanclanhğı Smo
~tlnd kasında lUoı.'kova i~U
~~ ':u Yaptığı ilerlC1llc hare
,;~ııı :ra'k taarruzun sıklet 
~lııe te Yef ve Odesa istika
~~ fıoo\irdJ. Alman kaynakla.· ?;t hli~iikgclen harp haberlerine 
~ Ue Çe~ltnan ku\'\"etlcrf Ki
' llebfinı sy arasından Dinye-
l@ llıı Sol geçmı , Budyenl ordu-

Alman tebliği --------
Alman 
orduları 

Bazı noktalardan 
Karadenıze 

indi 

2 general ve 
iki kotordu 
esir ediidi 

145 tank tahrip 
edildı 

L ~laıtı saııııı boyunca ilerlcmeS lleJıır::•. Dinyeper nehri ile 
~etıı•nı 11 a.rasında muc al 
~etıt!'i ~ kumandası altnıda.kJ 
~'l'lııe tnha etmek içio bir 
~1-ttn hareketine girlşmlştlr. 
Şı.;.~·et iddia ettililerl bu mu· 
~ ~ bat gerçekten \ald midir? 
~ hliku!e mu bet \'eya men
\ ~k b ''ermek doğru de· 

"h .. ~~ haberlerden bir ne• Berlln, U (A.A.) - Alman ord~ 
t,~ı bilir: Alman basku· lan b8§kumandanhğınu:ı tebhğı: 
~ '"'l41en;:ı' ~bnaJde BuzdenizJ~ ile Şark cephesinde harekAt muvatfa,. 
'tııı.t~lifl'a$rnda 2400 kllomet· ı kiyetıe devam etmektedir 
S"ttlhı h inde olan büyük bir Diln gece Alman savaş tayyareleri 
~ ltıQt,,__er tarafmda milyonlar- Moskovada.ki askeri tesisat. ve diğer 
ııı...'.tlı•-~ekkfı Ruı ku.,,·ctlerinJ i Uh '""' " kt • mtiteadd t m im demir~·oıu mUna. 
~ llllbıık~ bir zaman içinde \ur· kalft.t merkezlerlnı bom°l'ardıman et-
~ np 1Un olmadığı slmdiye ı mi§lcrdlr. Dcmiryollarında bUyük 
~~a 1

• an i.e<-riibelerden anla- yangınlar ve ııiddetıl infilAklar müşa. 
~ lııtı~re, MoskO\"a 'c Lenin- bede edilml§tir. 
~~e~Uerı etlerinde Alman ileri 
~. aı.. nı tutar.ak, bu mmta· 11-12 Ağustos geccsı İngiliz tay_ 
·ı~ı. ~ lcu, t yareler! garbi Almanyay"s" bOmbaıar ~ ~ \ "\e lere müdafaa va-
~~~~rck bütün taarruz kov- atmıştır. Müteaddit mıntakalarda ve 
tı.ı:~ ~ ~nup cephc!öıinde topla- bilhassa Duhıburg'da binalar tahrip 
~l'ıle r \ 'ermf olabilir. Bu edilmiştir. 
~,Ia.,11'111k Rusyada Alman ta- Sovyet tayyareleri Almanyanın şi .. t\'Y• tn hedefi ~Ukrayna ve mali şark! mmtakaaına gellııi gUzel 

h Ofnı' Yani "Bugday ı·c pet· (Deııamı Sa. 4 siı. 1 de) 
~;~~5 dernekt lr. 
~-)' a Alına.n..-a için geni bir 
'-. "ıı~barıdır, ·Bu mmtaka" Al. 

lılıı...~ 1 altına geÇcrsc Alman- .· ,-hl.ık Ar a 
~eı~""t ke.ndı ihtiyaçlarına wı 1 a 
"1 ~~k Stokları bulama..,a.Jar bile 

Ilı "'1aı, ilene için ~cnJş bir lstih- - c a de 1 ~bıı ~ide etmis olurlar; 'buna 
1 m u e 

ı.; ''8na;'Yetlcri ~ zcn~n bir 1 

)tl iletrot IDdan mahrum bırakır- ! Du•• n altı muhtekr"r 
~ ~~I ıneseı i için de "a.ıi· l 
~ "lt' ~r: Alman - Rus har- I b d ld 
~ ba ne harbi, bir petrol ,.o ı·h ar e 1 1 
~Vy rbldir, Bu harpte Bakü- ı 
~t e~lerde bulunması ile Al· ' Halkın muhtekirler, ihbarı için 
~'dan e getmc inde netice ' yeni tesis edilen telefon numarala. 
)\ lt l\lrııa bliyUk fark vanlır. l rına dUn akp.ma kadar 6 ihtlkAr 
cı.,. ~Cı nlar doğrudan doğru. • 
~tıtıJ& Petrollerini ellerine gc· ı hA.disesl haber verilmiştir. 

'

""t <>I a da b--'c"" Kar•·-.. Bunlarm bir kısmı kuma§, blr 
"'! l'ı>II ......... ..., ....., ... 

iL ıc..... erinin naklloi temin o- kısmı da aeker ve pirinç gibi gıda 
~ ~. ·• Yoll maddeleri üzerinedir. Mürakabe ko. 
ıı;1 ~')"eıı arını kesmiş olsa ~i-
~ta tı• er Birliğini büyük zor. 

1 

m.1.syonu memurları. ihbarları ebem. 
'ı~~llelingraı tabllirlcr. Zira n~ü miyetıo ele almışlar ve muhtekirler 
~ ""lellt n Rusya dahillmlc I hakkında derhal takibata giri§mi~. 
~~i h rtı.ıntakalara nakledllc- , lerdlr. İhtikArla karşılaştığınız an 
l'ııı l'tıl \•e alinde Kızıl Ordu yalnız hemen aşağıdaki telefon numarala. 
ı..·1 baı-e1c benzinle işliycn slliihla.. nndan birine derhal telefon ediniz: 
~~ J;en.ı ~t Iı: hale ~etirdikten ! Telefon No. 
~ "lltıl'lert ziraat va. ıta.."1 olan 1 22233 Fiyat milrakab(> bürosu 
~tltrtn n ve traktörlerin faa· j 2095! Emniyet kaçakçılık bürosu 

lııuh e de nıanı olarak hubu· cıw Galata nahiye batJkomlaer-

8mıyct h11dıulu (siııahla qösteri len kısım) ve Almanların şimdi· 
ııc kadar işgal eCiilded mırıtuka (çizgi içinde) 

Sovvet tebliğ; 

Hava kuvvet
lerinin faaliyeti 

Büyük I 
mikyasta 

arttı 

50 Alma~ 
tankı, 

2 batarya 
tahrip. edildi 
Londra, 12 (A.A.) - Bugün öğle 

Uzeri nC§redllen Sovyet askeri tebli
ğinde ıöyle denllmektedır: 

11 ağustos gecesi kıtaıarımız Keka 
holın, SolsU, Smolensk ve Uman isti. 
kametinde mücadeleye devam etmiş -
!erdir. Kara kıtalarımız!a işbirliği ya. 
pan kuvvetlerimiz, harp meydanların 
da dilşmıın piyadesine ve motör!U bir 
ilklerine ve hava mcydıuıl&.rmda tay. 
yarelerlne darbeler indlrml;,Ierdlr. 
Diğer 1.stlkametıerdc ve mıntakalarda. 

I mühim barckAt olınamıştır. 

PETEN 
12 maddelik 

siyasi tıareket 
programını 

neşretti 
--<>----

Yeni nizam aleyhtarla· 
rının mukavemeti 

kırılacak 

• Haarand&n ıubareıı toplaııacaıı ku E 
.)C)DJ&:'m ı:ıer ~ adedine muk&bl S g 
•VAKl'J OKUYUCULAR• &UTUP 

flA.N&SI., eerisindeıı AŞK UGRUNDA 

L ttomanmm 3 bUytlk formam bedlye edllecckUr .J 

BAŞVEKiliMiZ FRANSIZ 80-
YOK ELÇiSiNj KABUL ETTi . . 

Büyük elçi Atatürkün muvakkat 
kabrine çelenk koydu 

Ankara, 12 CA.A.) - Başvekil mll§ ve Ebedi Şefın ma.neti hwıu
Dr. Refik Saydam bugün saat runda eğilmiştir. Bu ziya.ret ~ -
11,30 da ~vckiı.lctte Fran..~anm nasında büyük elçiye elçilik et'kl
yeni Ankara büylik elçisi M. Jan nı refakat eylemekte idi. 
Lüi Hellö'yü kabul etmiştir. Ankara, 12 (A.A.) - Franm-

An.kara, 12 (A.A.) . - Y~ni nın yeni Ankara büyük elçisi Jan 
Fransız büyük elçisi .lan Hellö Hellö bugün Bliyük Millet Meeli.
bugün saat 17 de Atatilrktln mu- ı si _reisi Abdili.halik Rendayı Büyük 
vak.kat kabrini ziyaret ederek Mıllet Mecllsınde ziyaret eyle -
kabre muhteşem bir çelenk koy- ıru.,tır. 

Londraya göre : 

Ruslar 
Dinyester ile Dinyeper 

arasındaki sahayı 
müdafaadan 
vazgeçerek 

Geri mevzi
lere çekildi 

Ukraynada çok 
şiddelh rr uharebe

ler oluyor 
Londra 12 (A.A.) - Dün ak

şam Londraya gelen haberler, Al
man zırhlı kuvvetlerinin Odesayı 
tecrit etmek gayretlerinde mühim 
terakkiler kaydettiklerini gösteri
yorsa da şark cephesi muharebe-

( Devamı Sa. Jı sü. 3 de> 

Bulgar ordu
sunda mühım 
değışiklikler 
Sofya, 12 (A.A.) - D.N.B: 
Kralın bir emirnamesi kendi 

arzusu ile tekaüde sevkedilen ge
neral Hacı Petkof'uİı yerine Bul
gar ordusu genelkurmay reisliği.. 
ne general Konstaı tin Lukaş'ı ta
yin etmiştir. 

Şimdiye kadar Bulgar hava kuv 
vetleri kumandanı olan general 
Sil Bojdef, ordu kumandanlığına 
ve onun yerine de general Ajra· 
nof tayin edilmişlerdir. 

General Mişof, Stoyçef ve Ste
fanof ordu kumandanı olmuş
lardır. 

Vişi kabinesinde 
değişiklikler 

icra Vekilleri Heyeti 
toplandı 

Ankara, 12 ( A.A.) - İcra Ve. 
killeri Heyeti, bugün saat 16 da 
Başvekil Dr. Refik Sa.ydam'm 
riyasetinde toplanmıştır. 

F nler 
50.000 

• 

usu 
mu hasa· 
ra etti 

262 Rus tayyaresi 
düşürüldü 

ıstokholm 12 (A.A.) - Ofi: 
Ka~ll berzahının elmr.llııdc Kekbs.. 

holm mmtakasmda §iddcUI mubare • 
beler cereyan etmektedir • 

Ladoga gölünUn ş!m 11 g&rblsiııde 
ki ormanlarda Fin1Andly11hlar, muh • 
telif oep~lerde 50 bin Rus mubaaara 
etmeğe muvaffnı~ olmuşlardır. Şimd 

son Fin-Rus harbinde kullanıla.n ta.. 
biyeye müracaat ederek bunlan imha 
etmeğe uğraşmaktadırlar. 

Karll mmt.akasmda Ladoga gölll 1. 
le Onega gölU arasında Ruslar yeni 
mevzilere çekilmekte ve bu mevzUerl 
flddeUc mUdafaa ctm~ktedlrler. 

(Devamı Sa . .4 sil. .& ele) 

Meşhur dolandırıc 
Mahmut Saım 

VE 
Şışlı Yıldızı 

ı.!>~~lcsaı!'tı sekteye uğratır. ı' Uif 
~>'ll'ıı. ~oruz ki Almanlar 211S:i Eminönli Eınnlye! Amir. 
11ı,._""ttl ııtc z ederken besle- Uif 
~şor Uınıtıer tahakkuk et· '!056? Beyazıt E1DJ1i:vet komiser. 
llıı hıtai l\ızıı Ordunun tahmin- Hkl 
~ ~ -..~a ~k hazırlıklı oldui;"U 
)~'lltıı kı a.şıbnıstır. Ba.!llryan ta.
~ lıttıa 'J.ll kadar kati bir nııtJee
~~zı~'anıanıak yalnız mm·arra.. 
"'~ Ol't) derecesinde kıılınu; 
~ lnhl ~ıal'lnm zamanla. ~'TJ>ra· 
~lllı ~ lilfnl de mucip olabillr. 

(Devamı Sa. 4 Sii. f de) 

Pasifikte 
gera·nıik 

Alman anlaşması Darlan 
henüz meyvalarını Milli Müdafaa 

MEDiHA 
Mahmut Sulınin ljl 11 ylldız.ı Me. 

dibayla IDM'l'ralan bil~ Uk bir alAka 
uyandırdı; gtlniln yorgunluğunu P. 
dennek, eğlenmek ~·e gillmek isti • 
yenlerin olruya.cakları )'C1'lne yau 
ancak bu olab!llr ... 

~' e~.Alrnan baskumandanhğı 
lııfte ıııır ~ Sovyetler Birliğini 
~-~iç 

0
t e mağlfıp edemese 

'ılı.:'iattnılınazsa buğday ve petrol 
~'lll'\ lllil eline g~rme'i, ondan 
' 'l'aırı C8.(ieJcye denm ~rele. 

'3 ~bt ak .. Planını tatbike ba'· 
goriinüyor. 

"· --0-\llirt .. 
lln Meselesi : 

Oduna llo 
nan nark normal 

r a değf)dJr 
~arı· M • uza/fer Ar.ar 

"=, - & inci eayfamızda -

italva 
ingiltereye meydan 

okuyor 

vermemiştir nazırı oldu 
fY amı & üncı1.tk > ,., ........ ~·······································~ 

İ VAKiT 1 
arttı 

"İngilizler bir istila ni
yetinde iseler bir tecrü

bede bulunmalarını 
rica ederiz,, 

Japonya tarafından 
yapılacak bir hareket 

Harbe sebebi· ) 8 ·· ·· k 
yet verecek i UYU 

1 
Roma, 1! (A.A.> - D.N.B.: -o-- ve 
Bir İngiliz akınına ve dahilde sı•yam 

1 

çıka.bilecek muhtemel ihtilal ha. . h ı 

:ı~:Cne3~ı:tn1~~ m~:;~~ Mu··dafaaya azmet- eye can 1 
barındırmak üzere büyük bara· 

kalarm süratıe inşa edildiğine m·ış bulunuyor Yen 
1
. b 1. r dair, Nevyorkta çıkan Daily He-

rald gazetesinin iddiasına ceva-
bn İtalyan matbuatı bu haberi L<:mdra. 1f (A.A.J - Pasifik. Romana başı ıyor 
manasız bir uydurma olarak tav. de vaziyet gerginliğini o kadar ı : 
sif etmektedir. ziyadesiyle muhafaza. etmektedir ~ a· 61 do - ı do 

Corriere Delta Serra, Daily ki, Japopya tarafından, C)iya.ma, ! 1 r ca su 5 r U 
Heraldm bu defa da eğlenceli bir Birmanyaya, Singap~ra veya ' 

Şimdiye kadar okuuıamııeaıus 

bugünden itfbenyı de takip edebl • 
linılnlz. Çünkü hergilnbü parçalar 

ayn ve baflı beşma birer IQBC.'l8l'a • 

dırH 

Yal mz Şu parçayı 
okuyunuz: 

·•- Çoba.ulancığını bitabmı, yor. 
gunum, eıginlm, h.alslıJm... nud 
a.nlatayıın sa.na? 

- Kumıır oynadın!. ne oldu T 
- lla~ ır oanım... seviyorum... 

hl'm de çıldınyorum! .. 

GUlmeye ~ı: 
- Onun çaresi bet ıwruşla bulu-

nnr! 
- Bet kıınııila mı! 
- Öyle ya-. Şııradan bet k1lnll 

verlnıln, bir "oob aynaın. alll'llL 
Sonram bir saçma bir eakalma .._ 
lcaranıı ..... 

BUGüN BiR 
HABER Ahnızl haber uydurduğunu yazıyor ve Holanda Hindistanına ku-şı ya· ı İngilizceden Çeviren: H. MON/R 

diyor ki: pılacak bir hareket muhakkak ,.,..._._ ____ ..,..,....,.,..,..._..,...,,,....._,.. _____ ...,.. ._ __________ _,. i'.111 
1 t.oı.u.-1 la. Jı aA. ' da) l (.l>etHmM Sa ... ..ı. 6 cia) 

• 
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Adliyede terfi ve nakillerW 
TA listesini neşrediyoruz • 

Şark cephesindeki fiçüncü Al
man taarruzu lThrn.ynnda bil· 
hassa K. yefi ve Odesayı hedef 
ttihaz etmiş görünUyor. 

• DE iŞEN RU ~ DEGiŞ iYEN Ankara, u (VAKn") - Adliyede ecza Mklml Nadir Kort'~~ 
geniş mikyasta terli ve nakiller yr.. Uye mU!ett.i§l Ktu.ım '-.-C: 
pılmı§tır. Bildiriyorum: Yalım, Malatya ağır ceı& tyf ~ 

değiş· al rel..si Ktızun 'Oual, )!tl1'I ı;ır·,.+ .._. 

Odesa, ay:nı isimdeki vilayetin 
merkeziolup 411.000 nüfuslu bil.. 

:!k bır şeltirdir. .Nüfus itibari· 
e Ukraynanm ikinci büyük şeh
n sayılır. Deniz kıyısından 47 

tre yüksek bir yerde bulunur, 
g · zel bir km ez kıyısındadır. Et· 

fr ctepdir. 

Od;)Sa, ıklım itıba:riyie, kara 
e <ıen"z iklımlerinin çarpıştığı 

b r ~, rdedir. Kışı k sadır ve mu_ 
,. ır. Yazın şiddetli sıcaklar 

ço az devam eder. Yağmur irfr 
faı senede 336 milimetrevi gei;· 

Muntazam bir plana göre ya_ 
Jnı olan Odesa şehri biribiri

.amut geniş caddeleri, munta· 
m kaldmmları ile SO\.-yet Ru · 

vaı en modern şehirlerinden 
,.; 'dir. Limanı Karadenizdeki 

et limanlarının en işleğidir. 

Odes:ı aynı zamanda Sovvet 
ayu zır:ıiyesinin ve ziraat 
ti n fa'briknlarının da merke. 
s:lvıhr. Şehir ahalisini bilhas· 
Ru lar, Ukraynalılar Leh ya· 
a•ler teşkil eder. Ahali ara· 

birmiktar Almnn. Elen ve 
m~ni de •·ardır. 

Odcsa 1789 danberl Rusyanm 
parç"' ıdır. Ruslar burada 

; 3 de.n itibaren milstahkem 
mevki yapmıya başlamışlnr_ 
1W4 de ise harp ve ticaretli· 
n nı insa etmiye başlamışlar
Burada 1795 de inşa edilen 
eclıri de burada ilk çağlar

Elenlcrin kurduğu Odcsos 
a Ordisos şehrinin hatırası 

ı rak Odesa ismiyle anılmıştır. 
l r çabuk büyümüş, nüfusu 
ı de 97.000 e ~ıkmrştır. 

1881 de ise Karadenizin en 
lik iskelesi olmuş ve nüfusu 

).000 ı bulmuştur. 

Wl 7 de Rus ihtilalinden son. 
da sehir Ukro.ynaMarın eline 
~iş. 1918 de ikinci kanun a
ınm sonunda ise dört glin]ük 

.,. r muharebeden sonra işçilerin 

.u."le geçmiş, ve burada da Sov
"1:. cwnhuriyeti llü.n edilmiştir. 

Kalbını. "elem" denen ~önin.. 
mez bir ku\•vetin pençesine ver· 
miş olan üstad Hecai zade. ka· 
natla,rmın süsU bir ~.-.dağı· 
lan bin bir renkli ke"'veKlerden 
da.ha hassas bir vaı hk haline 
geldiği için mi bilmem. Yn.kacığı 
edebiyntımıza mal ederken bu 
rtıuhitı bir "ahret kapı ı'' gibi 
tasvir etmişti. "Ynkncıkta ak. 
şamdan sonra bir mezarlık a!e· 
mı.,." ba~lığ'ını taşıyan manzu 
m~de sade hüziın. sade ahret ne· 
fesleri buluyoruz. 

Manzumenin kahı~.ımanı me. 
zarı kendine mooken edinmiştir. 
Gözlerinden yaş gelmede ağlı· 
yor. hay1imnak, ah çekmek isti
yor, fakat iktidarı yok. ''Vefa· 
sız'' mı anıp, onu ıtözilnde can. 
lnnd l'IP ağlıyor. 

Yakacığı şu mı~ralarla tasvir 
ediyor: 
.4 ri1Jdı t!,Ök mmıa'l/i. • ı reıık - i 

sahabdan 
Envm cılı:wdt her l(ll'(ıfa mahi· 

tabdcm 
Samt _ ii sükfın o mertebe lw· 

7. 'nıdi wcv1. · 
Kım nıu:::tanl><li bende olan ·ıztı· 

mbdan 
Jşte bu muhıtin m lal dolu 

manzarası: 

l.Iİk rut .lbcti geçerek ta z8nıiııe
drck 

/Jır bıt}ıı tlhrt.mi duııuhır<i'~t tıı· 
rôbdarı 

Emu<ıi kaldmrdı Af"r'in sanJ.."i tu· 
rabdan 

Bundan sonra oliımün, ıstıra
bın felsefesi. Harap knlbden giz· 
li bir n§.le yUkselivor: 

l' ar mıydı J..:inısc, <Lhıor, ~ura· 
da yataıı qcrıç ve ı"hth;ardan ben. 
de olan derde w;ramış. FaJwt 
ben J!U dertle memnunum, Eıı 
Allalmn beni bıt cleı ttcn 1turtcır 
ma ... 

ıaoo hicri tarihini t.a:µyan bu 
50 ki.isilr yıllık manzume, bugün 
bilhassa bünvcsi zayıf insanlara 
en büyük şifa olan Y ako.cığm 
hava.<;mın o vakit de aynı hast.a.
ları.ı ziyare~ı olduğunu gir 
teriyor. "Yolf mu huda cihanda 
devası şu illetin'' derken a$kla 
beraber biraz da bunu ima etmi. 
yor mu? 

Yazan: 
Niyazi Ahmet 

bın ·apmıyor. Zayıf vücutlar:_m 
g<>zlcrindc ümit ışığmm yandıı_'l. 
nı görürsünüz. Hava ve su, Ya
kacığa gelenler i<>in yet?ane şifa 
mcııhrudır. 

Yalnız, Recai zadenin manzu. 
mesinde canlandırd·ğı hava. ya· 
nm asır içinde ne kadar değiş. 

japonyada 

Iol•yu, IX (AA.) - Otı· 

Sınai seferberlik anket l:oınl.syon,1 

ba§VCkilln lkametgdhmdu bir toplan. 1 

tı, yapml§tır. Bu içtıma beş ıınat de
vam ctm~ ve ımpuratonın Japonya. 
yı harp zamanı ekonumU.i "asına ııı.. 

tlwıt eden vaziyete koyan d6rt emir. 
namesini tasvip etmi§Ur, 

Bu emirnameler, de:hal mcrlyetc 
girecektir. Emlrnanı ıer u mevndı 

ihtiva etmektedir: 
ı - I•l.yntıarın kontrolü ktLoıınun 

yeniden gözden geı;lrilmcııı 
2 Deniz nakllyab kontrolU ka -

nununun yeniden g8zden geçtrilmesL 
8- Aksiyonlar plyasnsınm tahdidi. 
4 - Kooperatif kumpanyalar ak 

slyonlannm tnkd!r kıymeUne mUte ı. 
ilk muvakkat t dblrter. 

ı.~ivaUann kontrolüne mütcnlllk o.. 
lan ;minuımc, hUkılmeu.r. ıoı:um gör
düğll mUddetçe mcrlyett~ kalacak • 

Ur. 
Deniz naldlyatı konlrt>lünc o.il olan 

emirnamenin devleUn blltUn seyrla • 
fain ~eri üzerindeki kontrolUnt\ tak 
vıyo ctmektcdl.r. 

Knmblyo fiyatını tesbtı eden emir• 
no.me hUkQmeUp mli.stnktıel bntu.n 
muamelcleriu hudutlannı tesbit ede • 
ceğl zannolımmakt.ııdrr. 

ispanyol ordusu 

mişse, dekor o kadar az 
memiştir. 

<;amlıklar arasına g-Omülmüş 
sanatoryom, asfalt boyunda bir 
ıki modern köşk müstesna. bü
tün Yakacık evleri giinesi kire
mitlerinde, rilzgjan çatılarında 
alan bir muhit olnrak kalmış. 

tnsan kendi kendine ooru· 
yor: Yıllar, rakipsiz rnğbet, bu· 
rnda ne yaptı? .. 
'Diğer sayfiye yerleri gözünü 

zün önünde canlanıyor. Yeşil. 
köy, Suadiye \'e hat boyunda 
k~kleri, bahçeleriyle gönüiler a
lan yerler her sene güzelleşir ve 
bezenirken lstanbul içinde ve sılı 
hat üzarinde her şeyi ile en şafi 
tesiri olan Yakacık ni<;in ihmal 
ediUYor? Ve neden insanlan Re· 
cai zadenin devrini asırlarca ka· 
tetmi5 ve bir ruh ve iman inıcı· 
labı yapmıs olmtılanna rağmen. 
muhit yarım asrı birkaç adım 
a~amamıştır? .. 

·Mesafe uzunJuğu mu? 
Hiç de değil .. Feneryolu ile, E

renköy, hatta Kadıköy ve Sua. 
diye i!e Yal<ııcığm ne farkı var 
ki .. Trenle Kartala kn.dar açıl· 
rnak ayn bir zevk ve muhit de
ğiştirmenin derin in.~irahını ve· 
riyor. Kartaldan Yakacığn, - o
tobüslerin nizam ızlrk ve müc::kü· 
latı olmasa - asfaltta 15 dakika 
da sizi oraya. ulaştırıyor ve ılık 
hav:ı, iştah veren u size kucak 
açıyor. İşte o kadar. Sonra san. 
ki kavıptan bir ses fıslıyor: 

- Hepsi hu kadar .. Fazla kon· 
!or al'aına ... Her rahatlığı an· 
cak evinde, apartımanında hula. 
bilirsin. Yakacıkta bazı mahru· 
miyetlere katla.nma.k zaruridir? .. 
diyor. 

Yakacığı cidden sevdim. Ya.· 
kacıkta bir gazeteci olarak ken· 
dime o kndnr canlı mevzular bıtL 
dum, ki ... KöylUnün ve ıiyaret· 
~inin mcnfantine, yurdun güzel
liği, yurdun daha renginliği uğ
runda. samimi bir alnka, ciddi 
btr yurtseverlikle l1alledilmesi 
mlimkUn pürüzler vardır. Bunla. 
rı birkaç yazrda ana hatlariy!e 
ınlatmıva çalışacağım. 

VECiZELER 
Yauuı: M. 0EMtL PEKl'ABŞI 

ıoo l!ra nuı.aşu Temylr. mahkemesi hA.klml Mehmet Ali ~ğ!J 11>.'.t ~ 
lzalığuuı. Kütahya ağır ceza mahke,. lıAldml Rızn Balaban. 1d -ııtıi .";,. l"'.' • 
mesi reisi Mesut GUMy, İstanbul Ti... llğine terliıı.n 0 yer tıA1'! ~ J"', i1' 
en.ret mahkemesi relai Zeki Fercl. Tuğ7.en, 10 ııra maqla :all Jıll~ 
Ankıı.ra a.sllyc hukuk bft.ltlml Vehbi hklml Fehmi Eymen 5jjtd ıJltf\ 1" 
GUndllz, 00 U:-ıı mnll§lı Kütahya ağır kimliğine, Çerk~ h~ki~ µıJJI ~ti 
ceza mahkemcsl rcl.sllğınc; temyiz verdi, Marmart.ıı hft.kiilll -Af~~ 
mahkemesi raport6rll ~adık Akgün, Bartın hukuk iıAklmi JJ~et p 
Isparta hukuk hAklmi Huİndl GUran; Kalecik ceza hAldıni ){ Bfrı;ıc. ı"' 
1st.ıınbul Ticaret mııhlronlc& relai Fa.. ı;6r. Emet hO.kinıi Edip ~& 
zıl Sonıçbay, lstanbul e.l!Uye hukuk da.ğmadenl hlklinl Hrfz! ttlt tlll 
Mklml Ali Rıza Tam tekin, Ticaret vcıt ceza bAklmi LOt!l ~ e ' 
ıruıhkemesl reisliğine lstanbul asliye dar asliye ceza h!klınli~ ~ J 
hukuk Mklm\ Senih Al!lftn, Ni~dc ıı.. mllfettl'1 Nuri 'okçucığtu. s ~~,/ 
ğır ceza mahkemesı rcıstııtlne EIAzığ carct mahkemesi rctslf Pe,rt ~ 
hukuk hlt.kiml Emin Aygen, 80 lira kuk h!klml Ne.il tncl, 61) ~t ~ 
maıı.şla, tcmylz mo.hkemcıtl raportöril :tstanbul 8U1h bAklın1 setı !(ll1' ~ 
Şemseddin Aydemir, tstanbul asliye rosoğlu, Amasya asliye htl cJI ~ .j 

e ·n e 
Sovvut tayyareleri 
yangınlar çıkardı 
Loııdrn. 12 (A...-\) - MoskO\"tl rad.. 

yosunun blld!rdiğ1ne göre Sovyot tay 
yareler! dUn secc Uerltiıl bomtxı.rdr. 

mnn cttlkterı e)mada aakeri hedefler 
üzerine birçok yangın ve yüksek in 
fılAklı tahrip bombaları atmışlardır. 
Sovyet bombardıman tayyarelcrinln 
hepsi Uslcrlnc dlSnmUştUr. Bombardı. 
man neticesinde bUyUk ynngınlnr çık. 
tığı mUşnhede edilmiştir 

Amerika - Fransa 
gerginliği arttı 

ı.ondm u (A.A.) - & n.o. 
Vnıılngtondan RlSyterln bildirdi .. 

ğine göre Vlşl Frnnaası ile Blrıcşlk 
Amcrilm arnsındald milnasebet fazla.
sile gerginlc~ı,ur. 1stlkbald1' iki 
memleltct ~asındaki mUnGBCbatın ke 
silmesi hlr .sürpriz tc1ıkll etmiyecek
Ur. 

Viııtnln Japonyayıı. H!ndlçlnyi ver. 
meal, Biri §lk Amerlkade. bUyUk bir 
infial uyandırm,ş ve Vişlyc karoı 

!Umatsızıı~ nrtbrmıştır. 

Uğlnc Trabzon Azası gıı.ın "' ıJ 
Mardin Azası Remzi OğU~~ f' 
mUddelumumtsı Bakla O~ ~ 
Tarsus ecza hAklml ~ ~" 
zar hukuk blUdml Re~ ı;prO 
hukuk Mldmllğlne. Ta"~ ~ 
mi Mesut Demir, Suse (11'"1dl1.JI S 
Fevzi AlUk, Salihli cezıı.A~ıııl ,. ~ s 
Oğu7., Elft.zığ Hukuk tın U ôtl \: a 
Buğraya, Adnnıı znsı ff(oSll t1lllel ~'\ 
Zile müddelumumlsl fiiL'lıi /J"::.r. \. 
mır kadastro hrıkimllğille ~ ,f_ 
bfl.kiml Haıı p Koral, li~ ı:ıı3~J ~ 
hukul• htlkimliğinc uearet ~ f 
si lzaııı Ntızmi Argn, Sı.ı'b ~ 
zamettln özdeniz, .ı\Jll<C.r&sırı1'~f. 
kuk. hrıklmliğine GireıJUP ,,,,,l 

Aynı yılda mart ayının ortaları· 
na do~ birleşik Alman ve A. 
usturya kıtalarmın eline geç· 

Yakacık muazzam \e modem 
bır sanatoryomu ile, aynı derde 
deva olmaktn devam ediyor. Fa· 
kat yarım asır, insanları ne ka
daı· değiştirmiş. Artık burada 
''me!aI" ve "hüzUn" denen şey 
yoktur. "Yaşama'' asıl burb.da 
kendine en k.uvvetıi :manavı bul 
muctur. 

Sark Cephesinde • Muhariplerin dUşmanı da, dostu 
merasimle Almanlara da çoktur: takat dostları da. dUş. 

Londm, 12 (A.A.) - f:S.B.O • 
VIŞden blldlrildlg1ne göre general 

Veygand, kabine toplantısına !.§Urok 
etmeden glmali Afrlknya dönmll§ttır. 
Bildirildiğine göre kabine tc;Umamda 
et ve ytyccelt nıcscıcıerı görll§UlmUş. 
tUr. Bundan tın&&§llıyor k!, Fransa he. 
nüz bir kı:ırar "ermcm:Ştır. 

mil Tepecik, Balıkesir 11~ ... İstanbul eski ıııulh htdllÜ ı.PJ.tf' ~ 
Yenler, MıınlB:ı. Azalı~ sJt" 
.r:nsı Le bip Aıtıok, 50 nra ;eı.ıı~ / 
rum rwuıı Behri oeuıır, ıt.~ ti' 
za htı.klmi Naci Nuri. Yaıov& JJ' ~ 
umumisi Hnkkı TaUmc!Cıttıı. .811 1 
blr ceza hAklaıl AbdUllU\(lir ~_,f 
ro, Kemallyo hAklmt B~tf f 
Knstamonu azalığına Sıtı of'~ 
deiumumlal Nusret Tckltı. JJO~ 
kuk MJdml R!fnt KorkUd· P~ 
ceza hO.kl!nl Samin .Aytun"'~, ~ 
nım sulh h!lklmliğinc ~ou; G'~ 
dclumuml muavini KaDler ~ ... 
Erbaa ceza. hrıklmt Adnall i~ 
Zonguldak asliye ceza b~e .J 
Baytok, SJUtkc euıh b~ t tfGI~ 
dea m\lddelumumtsı Hitull~t 1 
samsun hukuk hAkiınl •ra .ıcı:ıııt 'ti' 
Zo.ra hlklml Mel!h I{Jlll ~ . .ıf 
milddelumumtst TahBln ce~ ~.;': 
zon AzalıguuL Ankara ı;Ullleı?"I 
Necati Aras. Ödemi§ ınudd 1 ~ llğino Ha vm mUtidetuınuııı.lS rP f 
B!IgUtay, Çorum asliye geı.J dd' f 
Jiğine aulh bD.kiml trfan 13C>;,.~ .ti 
mUddeiumuml muavlnliS"•ne ~~ niırtir. lkinciteşrin nyında İ$?al 

·uvvetleri şehrin idares"ni Uk-
ymı.. hattına terkederek çe

iltihak etti manlan da r::ıhsen tnnımadıklan kim 
Herlin, 12 (A.A.) - D.N.B.: seıerdcn mtırekkep. 
Şark cephesinden bildirildiği· :ı. MillcUcrln vcrllml§ ı,acıakası var-

ilmışlerdır. Mütarekeden sonra 
Od ava Fransız 8ırp, uh ve 
Yunan kuvvetleri de çıkarılmış. 
sa da bu kuvvetler de 1919 hn· 

ranmda Odcsayı tahllyc> m"c· 
bw 'yetinde kalmı.~lardır. Odesn. 
ym yılda bir defa da Dcnikin'in 

mukabil ıhtilai orduları tarafın· 
dan zaptecUlmişse de 1920 mayı_ 
sında Sovyet ittihadına kat'i o· 
larak dahil olmuştur. Bu müte
madi harpler arasında yarı yarı· 
va. vrkılmış ve 1921 _ 22 kıth· 
gında nüfusunun yarısı telef <>
lan şehir 1923 den sonra süratli 
bır irlkişafla eski halini almıştır. 

Köylin mezarlığı okadar metrfık 
o kadar bakımsız ki.. • e Yaka. 
cıkhlar, ne de Ynkacık znirleri, 
olümU bir an bile dil ünmüyor. 
Şimdi orası bir ncıvi istirahat· 
gfi.h.. Çınar altından yllk len 
radyo resi, üzilm bağlarından 
boşluklara da~"llırken ~mhkla
nnda, çardaklarında kuytu mey· 
ve ağaGJarının gölgelerinde. evle· 
rin göl!:!eli bah<:C'1erinde islira· 
hata ~ekilm" olnnlar mutlaka 
neşenin manaBnH ani" arak va 
sıvarlar. 

ne göre, General Gra.ndeın ku- mıı ki, Çinliler terakkice çok geride 
mandası altındalti İspanyol gö. ıcntmışlnr! Ya bu nü!us bclluğiyıe si_ 
ııüllü "Mavi gömlek" li tümeni lAhlıı.nmı~ bir Avrupalı d<."Vlct otııa .... 
Alman ordusuna merasimle da· iardı! .. 
hil olmuş ve Hitlere sedakat ye- * Akıllı fnntçıl•k etn""Z. derler . . 
mini yapa;u~,r. l\forasime Al· Muhariplerin rilcs:ısı kıllı def;Uer 
man ihtiyat ordusu kumandanı mldır? 
General From riyaset ctmistir. Jf. Muharipler aadakıı mı vernılyor. 
Avustralya Başvekili ıar da her gUn her gece başlnnna be_ 

Londraya gidiyor Uılar yağıyor? 
Mclbou.rne, 12 ( A.A.) _ Fev. • (Muhariplik d • ıı vd:ıdtr girıftu.r. 

kaliı.de hal dolayısiylc toplanan otınıyan bilmez) onlarca doğrudur 
nazırlar mecli in.in ittifakla aldı· ama (bart§mak bir saad ttir, bu hnli 
ğı karar üzerine ı\\'Ustralya baş· t.tınımıyan bllm zı de herkesçe doğru_ 
vekili M. Menzies bir an evvel dur. lkl doğrunun daha kuıabalık t.a-
Londraya hareket edecektir. 1 ratt.ıırlnnnn uymnlı. 

Yunanistandaki 
komünistler enterne 

ediliyor 
Roma, ıg ( A.A.) - Message

ro ~lesinin Atinadan öğren. 
diğine göre, POiisin tavsiyesi ü· 
zerine Yunaniı>tandaki komünist
lerin enterne edilmesi kararlaş· 
t1rılmıştır. 

F ransada Dö Golciilerin 
arkası kef.ilmiyor 

\ 'M. 12 (A.A.) - O.N.n. 
Knzabtıınlrn mahk 1'1etı1 Dö 001 

ıehlnde taallyeUerlndcn dolayı yeni 
den bir çolt Frn111ır. wı ycrll~1 115 
ene kUreğo kadar giden muhtelif cc.. 
zaıern mahkCım etmiştir 

zıı hAklml All Kemal f(lr6l. "' 
ağıreeza Azslığtha Mnnısa ~ ~ ,ıJ 1 

BISke, Çanakkale mUdde~uııı cıotl'l:ı"J 
vlnll~lne Ayvacık mlidd 

1 
dc'°j 

HnyrctUn Altoık, utJUlbll 1' ~ 
mahkemesi Azalığmıı, MYo" ,,.~ 
Şnhbezad Enlıı, Salihli buıcu 11" ., 
ıısıne Diyarbakır blklnll z ıdıııl " 
alp, Boğazlayan huktık b~ tl . 
İstanbul sulh h!klml SD~)Z:e ~ 
goç. Erzurum ecza hflktı:ıt1 l"-~·t""., 
tum Mklmi Abdullah TUrr.cr. 

~ ıı'ıı-aetlye hukuk hakimliğine ıı.~" 
hAklml Fahri Bilgin. sul.flte ttıll< 
ğtnc Saray hflkiml Nuri öı ,,~ 

Bundan sonra 40 ve 80 ııtt'>"' 
edenlerin l&lmler\ vnrdrr. Burada, siikiın bile msam be<l· 

Tefrika numarası: 41 

Ögretmen Selma Tumrul hem fikir ha
yatının manevi kıymetlerile değerlenmiş. 
hem gönlü ideal peşinde koşup çalışmak 

vki ile dolu bir kadındı; bir memleket ka· 
dını ... 

Ahmet Üündar İmralıdn kaldığı mud· 
t e tanıdığı ve maceralnnnı öğrendiei 
ahkumlarm mühim bir kısmınm bilgisizlik 

eskiye bağlılık yüzünden hayatlarım har· 
ış kimseler oldukfo.nnı görmüştü. lmrn 

cfaki mahkumlann temsil ettikleri facialar 
rüzde doksan memleketin umumi derdi idi, 
.. lma T umrul gibi idealist kimseler Anado· 

luya yayılır, köylünün çocuklarını okutur, 
("Di bir zihniyetle yeni bir medeni hayntın 
\nadoluda uyanıp kalkınmasına hizmet c· 

rse lmralıda dinlediği dertlerin pek çoğt• 
:'1kın vakitte ortadan kalkabilirdi. 

Bir kadın için hem münevver. hem giı
el olmak ne büyük bir talih es ridir ! Ah· 

met Dündar, önce üniversite talebeliği sıra· 
lannda, sonra iş hayatında Anndoluda ve 
1 tanbulda pek cok kadınlar görüo işitmişti 
ki va güzeldir, kendisini mesgul edecek bir 
taKrm eğlenceler ibulmuRtur, memleket der
cl ne filan nslu al"kadar olmaz. yahut şurada 

rada içtimai vazifelerin yükünü omuzln· 
na almış uğrasıp dur"n kadınlar vardır, 
unlar çokluk yaşlı. çirkin ve kendilerini 
ncak bu suretle meşgul edip avutabilen in· 

• 

anlnrdır: Selma T umrul gibileri de tabii 
yok değildir, fnkat onlar seyrek görtilen 
miistesnalardır ve böyle hcrn güzel, hem de 
münevver ,.e idenlist bir genç kadını tanı
mış olmak Ahmet Di.indnr icin bir mazhari· 
yet ayılmalıdır. Onun İçindir ki fv udanya
va < ıkar çıkmaz ilk iş olarak bu eski dostu 
arayıp soracak ve onu şimdiye kadnr ihmal 
etmiş olduğu için özür dileyec k. Böyle bir 
kadını tammış olmak için ona ya "kn.ba ve 
duygusuz'', yahut ' c:ıptal" der. 

Mudanya kıyıları gitti:::çc beliriyor; ka· 
saba bırer iki er katlı binalarilc, plansız, ba· 
sit ve sade mnnzarasile sahilde İnce uzun 
bir çizgi halinde şekil alıp ortaya çıkıyordu. 

Gemı ıı;keleye yanaşıp da karaya ayak 
bastığı zamnn kaptan ve tayfalar, cantasmı 
götürmek için emrini beklediler. Vakit he
nüz erkendı. Otobüsler, otomobiller Bursa· 
ya hareket etmek için lstanbuldnn gelecek 
vapuru beklerler; vapurun gelmesine daha 
çok var. Ahmet Dündar Mudanyada kalına· 
bilecek otel filan bulunmadığını öğrendik· 
ten sonra iskele meydanındaki kahvehaneye 
giderek çantasını bıraktı; oraya kadar ken · 
disile birlikte gelmiş olan kaptana teşekkür 

etti, ayrıldı. Kaptan ve tnyfalar, imralıdan 
getirdiklerı malı piyasaya c ıknrac.aklar, kn · 
sabadan öteberi alıp adaya dönecekler. 

Kahvehanede ilk okulun nerede olduğu· 
nu sordu. Mekteple::r tatildi ama her halde 
hademe filan biri karşısına çıkacak ve üğ· 
retmen Selma Tumrul'un Mudanynda olup 
olmndığını. Mudanyada ise nerede oturdu· 
ğunu kendisine söyleyecekti. 

Ke.hvcde mektebi soran bu yabancryı 
müfettiR sandılar. Çırak, ıslak ellerini belin· 
den nsr.ğıya sarkan ve vaktiyle beyaz bir ön· 
liik olduğu tahmin edilen kirli beze silerek 
koşup geldi: 

- Ben sizi götüreyim. 
Dedi. lğri büğrü yolda konuşa konu a 

yürüıneğe basladılar. Çocuk ilk okulda ta· 
lehe imiş; yaşı biraz fazlaca göri.inüyor ama 
bu sene dördüncü sınıfa geçmiş. Tatilleri bü
tün gün, mektep acıkken de akşamları ders
lerden sonra gelip bu kahvehanede hizmet 
eder, be on para kazanır, onunla hem ih· 
tiyaı· anasmı bealer. hem kendisine bakar. 

- Kağıt. kalem. kitap, filan okuldan 
veriyor) r: dedi, bu elbiseleri de gecen yıl 
Çocuk Esirgeme Kurumundan uydurduk; 

ı ~k· . . 1 d otdıı: a ın ışte senesı oma an parça parça el~İ 
bakalım; kışa Cumhuriyet Bayramına b 
bir yenisini alırız. . ·11e 

Tek kath, ahşap, bir sırada biribırı e' 
ciayanarak duran dükkanların önünde\fali 
çiyorlardı. Ahçı, terzi, eczane gibi istı I le 
olan diikkanlann yanında mnnifatura~~ ',,. 
bakkallık ve kitapC'llık gibi hiribirile nıu~, 
sebeti olmıyan ticaret mal7.emesini bir ı{·ıı· 
d alan dilkknnlar da vardı. Ahmet \

1

11
• 

dar kahveci çrrcıqmı dinlerken irinden. kJeıı 
di kendisine: "işte memleket dertle~fl 11ıı 
bir mi.ihimi dr bu ... dedi, fakat bu ııı~ btı 
hem iizüntü, hem iftihar veriye_.: Daha 1'ıl' 
ya1ta çal•sma ~a mecbur olduğu hal~e. 0 btl 
mar,ı hırakmıyan. hatta okumak ıçııı 
yaştan <.;alısmağn başlaynn bir nesil!,. 

Ç..ocuk bir nralık sordu: 
- Si~ maarif müfettişi misiniz? 
Ahm t Diindar r.cvap verdi: 
- Hnyır, doktorum. 
Çncuk: ,.. 
- Ha ... nnladnn, dedi. talebeyi '?ııdi 

yene ctmeğe geliyorsunuz. iyi ama şiı11 
okcl kapalı kimse yok ki ... 

Y k B .. w • • Jdr Is' - o ya... a.~ogretmcn ızın a • b . 
tanbula gitti; Ali öi!retmen onun işine !\. 

kıyordu; o da dün ak am Bursaya gitti. )'l\ıı 
nn gelecek: Ayşe öğretmen köyde; fatııı 
öğretmen ..• 

(Devamı var): 



·ı 

e 

resll gölgeli, 
vatanın hayali 

• 
Maarif Vekaleti Orta tedrisat 

umum müdürü şehrimizde 
Karıman müdürü
nün muhakemesi 

Dün mürakabe 
komisyonunun 
cevabı okundu İstanbul mekteplerine asil 

öğretmen tayin edilmiyecek 
Çanta ve bavul üzerinde .ihtikar 

yapmak suçundan tevkif edilen 
Beyoğlundaki Karıman mağazası 

sahibi Santiyago Buhols ile te~hlı 
tar KostantJ.n ve çanta ticıı:rctl ile 
meşgul olan lsteman Çam~nin dUn 
de mevkufen asliye ikinci cC7.ada 
duruşmalanııa devam edil.miş, mu
rak.a.be komisyonunda. sorulan su· 
allcre gelen cevaplar okunmuştur. 

Maarif Vekilliği orta tedrisat 
umum müdürli Hayri §ehrimizin 
orta tedrisat ihtiyacı etrnfmda 
tetkiklerde bulunmak üzere şeh
rimize ~etmiştir, 

Umum mildür, Maarif Vekili 
Hasan Ali Yücelin direktifleri 
dahilinde dünden itibaren tetkik· 
lere baslamıştır. 

tık olarak vekft.let umum mil.. 
fetti !eri ve maarif müdürünün 
de iştirakiyle bir toplantı ynpsl· · 
mış, f!!'.tanbulun o!ml ihtiyacı et
rafında görüşülmüştür. Verilen 
kararlara göre, bu yıl şehrimizin 
mevcut lise ve orta okulları ihti· 
yacı kan:rrlryacak derecede kflfi. 
dir. Okullara yeni talebe kayıt, 
kabulUn hitamından BOnra mev
cut okulların han~lcrine 6Ube i· 
ıave edileceği tesbit edilecek· 
tir. 

öôRETMElN VAZlYETl 
Orta tedrisat kadrosuna bu 

yıl haziran devresinde l ükEek 
öğretmen ve Gazi Terbiye F.AıS-
ti tüsünden 110 öğretmen katıl
mıştır. Eylül devresinde gene bu 
nisbette öğretıoon alm.acaktır. 
Bu öğretmenler t.a.ma:men 1stan_ 
buldan har~ vilfiyetlere tayjn e· 
dilecelderdir. lstanbulda asıl öğ
retmenlik istiyen üniversite me
zunları bu yıl da. g~n yd gibi 
yardımcı olarak çalışacaklardır. 

DICER VlLAYETLERİN 
OKUI.1 1HT!YACI 

lstanbuldan maada 1:aşrn vL 
layctlennin de okul ihtiyacı et· 
raf ıMa vekalete verilen rapor
lar tetkik edilmjye başlanmıştır. 
Bu vilayetlerin okul ihtiyacı İs· 
tanbul gibi kayrt kabullerin so. 
nunda tesbit edilecek, Bu'be ve 
yeni okul binası ilave edilecek· 
tir. 

Komisyonun ce.-e.plarmda maı
nunun hem lehine, hem de aleyhi
ne olan nQkta.lar ibulunmaktaydı. 

Neticede 4urusnası, müddeiu
muminin mütnloosmı serdetmesi 
için ba a. bir güne bıruiulmıı;ıtır. 

Babasile kardeşini 
öldüren 

Katil Zekinin 
muhakemesi 

isviçre ile ticaret mü
zakereleri yapılıyor 

Babası ve kardeşhı.i. miras me
eelesi yUzUnden bir sa.'ba.h ta.banca 
ile öldtiren Zeki a.dmdnki katil ge· 
çenlerde de kıravatmm al ına dik
tiği bir sustalı çakı ile mahkeme 
salonunda kardeşi Srtkmm tızeri
ne atılmış, !kendfsini öldUr.mek js
lcmişt.i. 

Bu suçtan da ikinci ağır ceza 
mahkemesine verilen Zeki duruş
masında bazı şahitler göstermiş 

vo bunların, vaktiyle Srt.kınrn a.n· 
nesine işkence ederek kenrus:inin 
ölümüne sebep olduğunu ve annt'
sinin malını ötekine berikine tem
lik edeceğine dair Rahadctte bu
lunacaklarını söylomiRti. 

İsviçre ile arnmızda set'bcst dö
viz ve hususi takas ilzerfne mües
ses bulunan ticaret anlaşması 
temmuzun 30 undn nihayet bultiu
ğundan, yeni bir anlaşma yapıl -
mak üzere Ankarada müzakeresi· 
ne başlnnmıştır. 

Öğrendlğimh:o göre Amerikan 

Mercimeğe azami 
fiyf' t kondu 

Fiyat murakcbo !komisyonu dün 
tcvitalAde olarak toplarunı:ş ve Ti
caret VekAleUnin emri Uzerine 
mercimek fiyatlnnru tesblt et· 
miştir. 

BliWn şehirde mercimek fiyat. 
lan perakende olarak 17 ,5 ve 20 
kuruştur. 

Buz tevziatından 
şikayet 

Buz tevziatı etrafında ha.lk ta· 
rafından son zamanlarda beledi
ye şikCıyetler va.kl olmaktadır. 
Belediye reis muavini Ll'ıtii Ak
soy dün şlkA.yetler et.ııı!mda ala
kadarlarla temas ederek teftJş. 

lerde bulunmuş, teftişler geç vnk· 
tc kadar devam et.mı.:ıtir. 
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- Doğru baba.. hele ecel .. 
- Mahmut bey sözüne de· 

vam etti: 
- O; ne genç ve ne de ihti· 

yar tanımaz.. Bu çarh durma· 
dan döner.. Dişleri arasında 
bizleri çiğner .. Hayatın felsefe 
si ve sırrı dışarısı ile burası 
arasındadır. Kanunu ilihidir., 
Arab hekiminin dediği. giıbi: A
nalar doğuracak, toprak yuta 
caktır .. Ve bu iı.lem de milyon· 
larca yıllrk nizamını devam e~ 
ıtirecektir. 

Uzun boylu mezareınm canı 
sıkılmışa benziyordu. Arkadaşı 
m kolundan çekerek yürümesini 
işaret etti. 

- Çok konuştuk babalık •.. 
Allaha ısmarladrk .. 

Sonra arkadaşına döndü .. O, 
dürtülüşten bir eey anlamamış· 
tI: 

- Babalığı bıraksak sabah· 
tara kadar konuşacak., 

Her ikisi birdn yürüdüler .. 
Mahmut bey arkalarından ses· 
lendi: 

- Uğurlar olsun mezarcılar .. 
Zayıf mezarcı beş on adım yü

rüdükten sonra döndü: 

bankaları İsviçre fro.ngmı dolara 
tahvil etınedrlderinden bu memle
ketle yapılacak yeni anlaşma sa
dec<' husust tıılı:as üzorlno yapıla
caktır. 

.Müzakereler bir ka~ güne kadnr 
nihnyeUenecektir. .. 

Bir kapıcı az daha 
yanıyordu 

Beyoğlunda Ayaspa.µ camii ci
vnrmda 46 numrlı Sezar apnrtı
manı kapıcısı Mehmet l\jırn.man, 
evvelki gece elinde 54,'7tll"a oldui:'U 

Dün bu şahitlerden bir kısmı 
dinlenilmiş, hepsi de Zekinin bu 
§o'kilde1tl jddiasmdo.n kn.tiycn ha
berleri olmadığını 65ylernlşt:ı.r. Di
ğer tlç şahit gelmemi.,-ti. Mahlrn
me bunların celbi için duruşmayı 
başka bir gtlne br:rakın~tır. 

--0--

Bir genci yaralayan 
mahkum oldu 

halde yatnğma uza.ıınu.§, ve uyu· Kıı.~lı çeşmede. Demirhane cnd
muş kalın~. Biraz eonr& :rl.c,<>tıra 1 desinde ot.uran Hüseyin oğlu ll
elinden düşerek yatı.ık tutuşmuş yae adında bırlsı, geçenlerde yolda 
ve 1.smail Kammanm da elbiseleri gidC"n lb'rahim oğlu Salih adında 
ateş a.la.rak. kendisi uyanmıştır: blrisıne yaklaşmış ve ileride giden 

Yet.işen ıtfalye yangını btl,yil - 'k' k "-te ek ni,..ı·n peıdndc 
d - dü U ~" 1 1 IZI gvo rcr , " :. 

me en son nn IA.lr. ... gittiğini eormu ur. 
Parmakları dogranan Salih ibunlarla alaka.dar olmadı-

kız ğını söylemiş, fakat İlyas ısror e-
Fatihte, Mürsclpaşa.da bir J<""llt derck ü.zer~ne atılmış ve kendisi· 

fabrikasında çalışan Matem adın- ni dövdükten ba.t1'ka da çakısı ile 
da bir genç kız, dün clini makine- sağ omuzundan yaralamıştır. 

1 

ye kaptmnış, parmaklan doğran- Üçüncü sulh ceza ma.hkemesinc 
mıştır. Genç kız Balat Musevi verilen llyas dün 29 gün ha.pis 
hastanesine kaldrrılmıştrr. cezn.smıı. mahkiim odilmiştir. 

V.AZAH ! l.f MAN AHISKAL 

tında kalmrştı. Kendi kendine 
mırıldandı: 

- Çok soğuk kanlı insan bun
lar ... 

Mahmut bey duymuştu. Hak. 
kının omuzundan tuttu: 

- Hayat bu Hakkı .. Ne garip 
bir tecellidir ki aynı insanlar ö· 
te tarafta hayatı uzatmanın ça· 
relerini arıyorlar. Bir tarafta ben 
zer ellerin beşik, gene bu tarafta 
mez.ar hazırladıklarını söyliyen 
şair ne doğru görmüş.. Dikkat 
ettin mi Hakkı? lki tarafın dn 
ağzı birdir. Enini, boyunu ıs
marlama, istediğinden alasını ha 
zırlarız. .. 

Hakkı tekrarladı: 

- istediğimden alasını hazır· 
lıyacaklar .. 

.\falı.mut bey sözlerine devam 
etti: 

rulmuştur. Onu ne sen ve ne de 
ben değiştiremeyiz.. Yüce file
min son ferdi gözlerini kapama· 
dan da değiştirilemez .. 
Hakkı biraz düşündü. Elinin 

altındaki demir parnıaldığı avuç 
ları içinde sıktı: 

- Bir de isim vermi iz .. Ta· 
llh ve tesadüf .. Ne güzel tefsir. 

- lnsan ömıiinde tesadüfle· 
rin ve mukadderatın büyUk rol· 
lcri vardır. 
Hakkı yavaş yavaş açılıyordu: 
- İnanırım baba .. 
~fahmut bey ı tırap içinde 

kıvran'llıyo. başlamıştı: 

- Bak vavnu.t.. Tesadüfün 

- Eğer bir gün mezar karorr. 
mak icabederse bizleri unutma. ... 
Uzun boylu aramıya da lüzum 
yok. Bak, şu yolun sağındaki 

-......;;::::::=::=:======I kulÜbede oturuyoruz. Ne vakit. - Eh, ne yapsmlar .. Onların 
da karınları doyacak,. Onların 
<ia akşam çökünce ekmek bekli· 
yenleri vardır. 

bana öğrettiği hakikat yOzünden 
talih ne oyunlar oynadı. Farkın
da olmadan işlenen bir günahın 
Mevisi fcltı.ketler doğuJllu. Kı· 
zmı bu güahın yükünü tsışıyamı
yacak kadr.r ezildi .. Alnının ka· 
rn yazısını kaniyle sildi., 

gelirsen bizim morğu orada bu· 
lursun .. Yalruz enini, boyunu i· 
yi tarü et ihtiyara .. İstediğinden 
rahatını ve konforlusunu hazır
lanz.. Hiç merak etme •• 

Mahmut bey bağırdı: 
- Olur mezarcı. olur .. 
Hakkı. bu adamların hareket. 

terini, konuşmalarını büyük bir 
hayret içinde takip etmişti. De· 
ğişik haleti nt1Uyelerin tesiri al· 

Hnkkı tasdik etti: 
- Birinin ölümü, ötekinin ya· 

şamasma vesile oluyor. Bir evde 
gözy~ı. diğerinde günlük na.fa· 
kanın kursak sevinci .. 

Mahmut bey izah etti: 
- Bu kanunlar yeryüzüne ilk 

ayak basan Adem bamızla ku· 

Hakkıyı bilmedi~i bir üzüntii 
sardı .. Kalbini bir pençe eziyor 
du: 

- Sana yalvarırım baba. ge
rilere. !'ndecc azap ve işkence o. 
lan günlere doğru aönmiyclim .. 

Mahmut bey susacaktı .. Fakat 
Hakkıyı yıkan, kıvrandıran şüp· 
heyi, kendi benliğini kemiren ha
tasmı ir.ah ctmiye mecbur görü-
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"y camiini, • 
1 

"İı>tallhıılur. ımun,, gilniln r.aycJerl arnsındadrr. Hangi semtten geQ.Sc. 
nJz. orada kazmtUarın 4lcdiğlnl &örursUnUz. Ya bir meydan açıııyordur, ya. 
'.but da dar, loş, sapa lir aokaıu.an. geniş, aydınlık, dUmdllz bir c:ıdde çı. 
karılmaktııdır. 

Bu i~ en gllzel taraflanndnn biri d , atalanmttın kurduğu CibidcıC'n 
Baran bC'rcc.d ı;öplUkk.ı ın tcmızıenn:.esı oluyor 

Yenıc mi re idi:' nı. oldu? Ş:mdi ecdadın kudretini dedelcrimlzln ye._ 
ratıcı hamleslJJi seyretn: k için, KôprUdcn şöyıe br dönUp bakmak yetiyor. 

Ü&kü.~ardakl :ıkcl') camUn.ıı., ne muhteşem b'r bedin olduğunu, ancak 
Jlmdi görobiliyorJ7. Mı:rmcr sUtunl ... rın sırnlan11ındaki ıı.hcnk, ktıbbclertn gc. 
niş bir saçak üsttlııdc anE'ızııı yllluıcllş1 ptnl pını alemler, mermer akışını 

andıran ınerd vcnler nep ay:n ayrı birer güzellik. 
Bu dllbor mabed, oOne kadar, s'tprUntUıer tçinc dU muş bıt inci gibi idi. 

Şimdi tA karşıdan #!ÖHuı.ce. göz!0 nmiz nyrılam•yor. Klmblllr nnsıl bir gaf. 
lct, ne ui'.ırsuz bır i{.t!&oe, bizi ıııs· etmiş tc d hftlann yara tı~ bu eaJıcscr. 
Jeri molozlnr.ı& gömm lııUz. 

DUn. zevkinin !."lccl!ğine, ın 'it hass:uılycUnc, dini mübarek duyuş ve 
anLı.yışmn hayran c~~um bir e:>st, Ortı\koydcki c.-ımlln de aynı halde tıu
ıundut;'unıı söyledi. 

Ortııköy cıımll, .Uı?cid devri miınaris!nin en güzel örneklt>rfnden biridir. 
Kıyıda bir r.ıUcevher t.emlzllğiyl" parlar. Fildl.şinden oyulmuş hlssl.nl veren 
bu ince v içli gtlzclllğin, nasır h'lJ.ıır c;irkin bir muhlUe kuşatılmış ka.lnıası. 
na daha ne kadar •.ahmı:mül edc;ce~z? OnUnd!ık! kumsalda: deniz sularmı 
buıanaıracak kadar hU, kopU!"r stırU sUru yıkanıyorlar. Bahçruılnde yine 
bu maakaralar uzun Cl't'k, birdir~!r oynuyorlar. ''Yeşil saha,. davaemm alıp 
yllrllclUğU gDn!erde bu manuıra f?'CJ"Çektcn ic;ler acmı tılr şry. 

Ne olur. §U meşhur "Profst' l:!r kere de buradan gcç!riltıln San'atklr 
ruhiyle. muhakkak l ıı Mn'at es"rinin orada çektl.ğl çileye acıyacak ve iba,., 
şwda en n•,ıhte~m yeşil snhanm pllı.nlıırı do"'acaktır ~.nl ya1>3-madığim.ız 
A.bldclerln Wç olmnzs:ı kıymcti:ıi blleıım \'e onlara borçlu olduğumuz b11r-
metı gösterelim. llAKKf s1 HA GEZGİN 

'GONOE 

Ter 
• • 
ICl 

S ıhhnt ve f çtimai Muavc· 
net Vek1Uetinin emri U· 

zerine, Belediye KırkQeŞme su. 
larmı kesti. Pckfıla. pek güzel.. 
Halkın sıhhatiyle alakadar o· 
lan bir mahzur. elbette ki. ~ıh· 
hat Vekaleti tarafından i§aret· 
lenecek ve ~ne o alaka ile mu. 
ka.yyct bulunan Belediyeler 
derJınl tdbir alacaklardır. 

Lfikin, 1stıı ~ "•ılda, umumun 
istifade ine nı ... edilmiş ba§hca 
temiz su olnn Terkosun herkes 
tarafından dah~ kolay şartlar
la. d:ı.ha ucuz fiyata alınmasını 
temin etmek, bunun arkasından 
beklediğimiz esas tedbirlerden 
biridir. 

İstanbul Belediyesi, ya:bancı 
~rketlerden devraldıih miles· 
scsclcrin, mukavele şartlarını 
halkın lehine olarak değiştir. 
mekle iştihar etmiştir. D ğil 
yabancı şirketlerden, hususi 
yerli gruplardan intikal eden 
müesseselori bile, Yakit gc<;ir
meksi zin tamamen halkın men· 
faatini nrkalıyan bir kıyafete 
sokmuştur. 

Terkos &uyu almak ijartları, 
ı,:erçi o kadar ağır değildir.. li'a. 
kat daha daha indirmek. daha 
çok kolaylıklar temin etmek 

yordu kendini .. Vakayı olduğu 
gibi izah etmesini mecburi görU. 
yordu: 

- Belki dediğin doı!ru .. Fakat 
önce de söylediğim gibi burada 
hakikatin kucaP.-ındayız.. Bilmek· 
li~in lfı.zımgelen taraflar var. 

Hakkı sordu: 
- On1an öğrenmekliğim mu· 

hakkak liizım mı? .. 
Mahmut bey durdu,. Bir iki 

nefes aldı.. Hakkının yüzüne 
baktı.. Omuzlarından tutarak 
kendine doğru c::evirdi: 

- Evet .. Öğrcnınckliğin mu. 
hakkak l~ olan şeyler var .. 
Fakat ... 

Biraz durdu .. Sonra devam et· 
ti: 

- Fakat daha önce benim de 
öğrenmem lüz:.nnu olan taraflar 
var .. 
Hekkı, kendisinden ö~enilmek 

istenen şeylerin neler olnbilece· 
~ni kestirememişti. Sordu: 

- Ne gibi? .. 
Mahmut bey yutkundu .. Önü· 

ne baktı .. Düşündü: 

·- Söyle bana Hakkı.. Fakat 
doğruyu söyle .. Kızımın. yn.hut 
ihtiyatla söyfüvorum, karının 
ölümil:"ıden sor.rn uzun sürcbile.· 
cek bir işkenceye atılmanda ne 
'"'ibi bir sebep vardı . 

Hakkı Mahmut bc-yi sustur
mak istedi: 

- Baba! .. 

Mahmut bey kararnu \•ermiş
ti. Anlatmak istiyordu. Şüphesi· 
ni yenecek delilleri gö .. +ennek, 
hakikati mevdrum vurmak ve 
Senihamn lekesiz bir mazisi oL 
duğuna Hakkıyı inandırmak ih· 
tiyacındaydı : 

(Devam111r ' 

ONE 

imkanı yok mudur? O derece· 
de ki, şehrimizin hemen her 
mahallesinde, her evin ıçerisin· 
de nlt kattan üst kata kaC:ar, 
mutfağından banyosuna varın. 
cıyad.:k Tcrkos suyu tesısatı 
ile teçhiz etmek kabil olsun .. 

Bu maksatla evlere Tcrkos 
~;uyu vermek şartlan üzerinde, 
bilhassa mali kudreti mütavas· 
srt, hatta. ondan da aşağı - fn· 
kat sııyı:ı. olan ihtiyacı bir zen. 
~ininkinden zerrece fark!. bu
lunmıyan - halkın istifadesi 
dfü:ıünülerek bir tetkike ~riş· 
mek favdasız olmı · caktır., sa. 
nrvvorum. 

&;kiler, ''Temizlik imandan.. 
dır" demişler... Bızim, bu te· 
mizliği temine azami yardım e
deceğine emin bulunduğumuz 
yüksek İdare1erim1ze de imanı· 
:nız vardır. 

TllKMET MONIR 

lsviçreden otobüs 
getirtiliyor 

Ticaret Vcldileti !sviçreden 
otobüs getirtmiye karar vermiş 
ve bu getirtilecek otobüsler için 
500 bin liralık akreditif açml§.. 
tır. lsviçrcden belediye için de 
50 kadar otobüs gdirtilccektir. 
Bunların bedelleri tramvay ida· 
rooi tarafından verilecektir. 

Tramvay idaresinin otobüs ih
tiyacına tahsis etmek U2'CI'C bir 
~rllyoıı lirası mevcuttur. Bunun 
500 bin lirası lsviçrcden getir
tilecek otobüsler i~in derhal ya. 
tırtılacaktır. Belediye otobüs 
firmalariylc temas etmiye başla
mıştır. 

Diğer ta.raftan Ticart Veka
leti otobi.islerden maada belediye 
için arazöz gibi rnotörlU vasıta· 
lar da getirbniye karar vcrmi3, 
20 bin liralık bir akreditif aç.. 
ınıştrr. 

Çamur İsmailin 
marifeti 

Kocamustafnpaşa caddesinde 
Zcynelef cndi camii yanındaki 
barakada oturan Çamur İsmail 
adında birisi, dün baı akasınm 
önUnden geçm birisine takılmıs 
ve bu yilzden şiddetli bir kavga· 
ya tutuşmuştur. 

Çamur lc;ınail. Ömer adında o
lan bu volcuyu yere yntırnrak 
bir havli dövdükten sonra da o· 
!ine ~ecirdiği bir taşla b s•na 
vurarnk vanılamrştır. Yeti.'1en· 
!er Camıır İsmnili P'iirlükle avı. 
rarak Öıneri kurtarmışlar ve 
bavgın bir halde ~n·ahmuşn bas 
t"'hanC'gine k1M1rmı iardır. Suc· 
lu vaknlnnmrc;tır. 

lvırm vı evvelkı Vakııl 
IS Ağlı to 021 

Tuz Fiyatı 
Bir karnmame mucibince turun 

miri fiyatı kiloda Uç kunı"Şn ibltığ ~ 
ıunmu~tur. Bu knrnmamenin tcnunn 
Maliye nazın memurdur. 
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Yüksek tahsil kampı 
20 ağustosta başlıyor 

Alman İşgal kuvvetleri 
şehirleri İtalyanlara 

~erkederek 

Ankara, 12 ( A.A.) - Maarif 
Vekilliğinden tebliğ olunmu.'}-
1.ur: 

Bütün yüksek tahsil müesse
selerindeki talebenin tecil cdiL 

• miş olan kampları 20 ağu.3tos • 
30 eylül tarihleri arasmıda ve yır
mL<;ıer günlük iki devrede aşağı· 
daki tertibe göre yapılacaktır: 

Londra, 1% (A.A.) - Fransız bu_ 
dudundan gelen hnbcrlerc göre Bordo 
Bimdl tnmrunlle 1tnıyanıar tarafından 
lımal edllml§Ur. Son:ı kalan Almnn
ıar da Sovyet cephesine gttm~lerdlr. 
Almanlar tnm techlzaUartıe Pnrlsl de 
terketmekte iseler de ntılacaklan 
mllstakbel maceraya kıır~ı bUyUk hır 
şev!;: g15stermcmektcdlrler, Hlndiçlnl 
Jı Fran.m: Afrlknsmda1't son istlkj;af 
J:ır Partstxı bUyUk bir al!ika ile taklp 

dilmektcdlr. S:Sylcnlldlğ'.ne göre 1n • 
r,11 z ve ft'nınsız radyolarmm neşrtya. 
tı dı r kaynaklardan verlle:ı haber. 
1 rın mhhatl hakkındaki §Uphelcri 
arttırm1kt.adır. 

rreri 'ada 
asver · 
üdde~· 

Mutlaka 
tzlmalı uz 

l'tı,Ln ;t~>n, 12 (A.A.) - Hariciye 
nazırı H.ıl bu ....., .u gnzetecller top • 
lııntısıııdn. bcyan.ıtta balunar~-ık kon
gre, askerlik mtlddelinl uzatmadığı 
takdirde bunun beyn .. lmilel vaziyet 
üzerinde son derece fen..'\ t'Uht tesirJcr, 
yapacağını sllyleml,,.c;Ur. Bul gLıZcte • 
ellerin "son derece ! nn, 1roydma i. 
r;:ı.ret etme!crine mlls::ır.Jc et ve 
bu i§C mUted::ılr kanun p~je":lnln e.. 
s:ısmn nlt tafs11Mı gö~mektc.n im • 
tın:ı ederek demiştir lti: 
"MUddetın uzatılmasmnı Aemrikn. 

nm dı~ mlln:ısebcUeri Uzerind1' yapa. 
cağı wnumt t Biri bir defa tas:ı:vvur 
edlnlz.,, 

Alman tebliği 
(Bas ttıTafı Z incide) 

bomb:ılar atmnğa tc~cbblls etmişler,. 

sc de, bUtUn bu htlcumlar akim kal. 
mı~tır. 

llerlln, U (A.A.) - Şarlc ccpbesf. 
nin §imnı bolgcsinde Alman piyade 
kuvvetleri mUtcaddit Sovyct b:ı.tar. 
yalarına hUcum etml~crdlr. Bu hU. 
cam esnasınd.• Bolşevikler ağıl' zayi
at vermişlerdir. 
Aynı bölgenin d!ğer bir mmta.ka. 

smdn yedisi a~"II' çapta clmak üzere 
75 tank vo cenup cephesinin blr bôl. 
geslndc aynı gUn 70 diğer Sovyct 
tankı tabrlp cdilml~tir. 

Bundan b.'\§ka 15 Rus tayyurc.ıı1 

dtl§UrlllmilstUr. 
Bcrlin, 12 (A.A.) - D.N.B. 

b-Jdiriyor: 
Uman mıntakasmdn. çevrl.lmlş 

olan Sovyet .krtalnrmm mukave -
metlerinin kırılınasile neticelenen 
harekütta, altıncı ve l2 inci Sov
yet ordularile 13 üncü Sovyct ni
şancı kolordusu tnmamen imha e
dilmlştlr. 

12 nci Sovyet ordusu bn.sJtuman 
danı general Pavel Pohjllln ile 13 
üneil nişn.ncı kolordusu kumandanı 
general NL'rolay Klrillov esir edil
mişlerdir. 

General Pavelin verdiği ünde 
de czcUmle demiştir ki: 

''Dalın G nğustos nkşamı muka
vemet inıki'ı.nmm kalmadığım rad
yo ile .Moskovnya bildirdim. Mos
kova hu tc~afmu alır nlmnz bir 
yarma hareketi yapmamı cm.ret
ti. Fakat bu yarma teşebblisil, Al
man kıtalıırmm çenberl M'l'ŞISin -
da kırılmaiTa mnlıkfun oldu. 

Sovyet generali, bu son ha.ftn -
l:ırm fasılı::sız ricatinin Sovyet kı
truarı için son derece kanlı oklu 
gunu iüi.ve etml tir. 

BerJin, 12 (A.A.) - D.N.B. nin 
bugünkü Almıın tebliE;rine ilflvcten 
askeri knyna'lwırdnn öğrcnd ğıne 
göre, mllttefik kuvvetler, dü::una
m enerjik surette tnkip ederek 
çok arazi ka7.annuş ve bazı nok -
tatarda Karadeniz sahiline var
~:ırdır. 

Dlnyrper nehrinin Kiyef'n ce
nnbundald kısmı, şimd don Alınan 
silfilılarmın tcstr dniresi içinde 
bulunduğund:ın, bu noktacb. 700 
kUsflr metre geniı lik arzedcn Din
)Nperio Sovyetıcrln mU:ruılmle hat 
tt ol~ lay:meti ~k M.nlmıştJr. 
~hittef .k kuvvetler, cf'nubi U.IO"ny 
n ıd.ı. • ir knr demiryoiu hattına. 
hllacim bu.tımdnğundan, bu mmtaı-

1 - İstanbul üniversitesi hu. 
Jruk, iktısat ve edebiyat fakülte· 
leriyle yüksek ticaret okulu ve 
güzel sanatlar akafü~misinin kam 
pa tabi talebeleri birinci devre
ye dahil olduklarından bunların 
nihayet 18 ağustos 1941 tarihi· 
ne kadar kayıt için lstanbı.ıl ta. 
lim taburu komutanhğ'rna mü
racaat etmeleri lfızımdır. 

2 - Fen ve trb fakültelerinin 
asker ve sivil talebesiyle yül~sek 
mühendis okulu ve orman fakül
tesinin k:ımpa tabi talebeleri i 
kinci devreye dn.hildirler. Bun • 
ların da nihayet 8 eylül 1941 

Sov et tebliği 
(Baş trır ıt• 1 ındcle) 

Korosten lstll<ametlnce dUşmanın 

btly\lk bir tank kolu $1)vyet tanltla
nnın, tayyareleı-lnin, topı;ı: ve pty:ıde 
kuvvcUcnnln müşterek h!U'Ckctlerlle 
hezimete uğnıt1,mıştır. 

50 Alman tankı ve iki tayyare d:ı. 
fi bataryası tahrip edllml,tlr. 

St-Okholm, ız (A.A.) - Pauırtest 

gecesi Berıine hllcum eden Sovyet 
bombardıman ctyy:ırclennin Alman 

tayyare dıı.tl bataryalıı.nnın a.teıııe 

pUskQrtnldUğll hakkındaki rcsmt A!. 
man bey:uıa.tuın rnğmcn Sovyct tay. 
ye.relerinin B rlin b:ınllyösUnde boş 

mahallere kadar vnrdıkları anıaıııı. 

maktadır. 

Alton Buıdet f;lt.Zetesinin Berlln mu 
luı.blrlne göre Berlinde nkmcı t.ayyıı 

relerin sesi 1,gltllınl,şso de banliy<ldo 
ot• ranlar Sovyet tııyyarelerlnin mo • 
törlerlndcn çıltıın seslerin İngiliz tay. 
yarclerlnlnklndcn b:ırlz bir surette 
ba§ka olduğunu bcy:ın e~lerdlr. 

Londra, ll (A.A.) - Askcı1 vazı. 

yeti tetkik etmekte olan Analyste 
mecnıwım §U mUtaleayı yiırUlmekte. 

dir: 
Son Rus tı:ıbll,Çl'l, Lenlngrad•n cc • 

nubu garbls!nde Bolts!de ve cenubi 
UkraynD.da iki dirsek te~kll eden ııark 
cephesi boyunca Almanlarm çok kuv. 
v uı blr tnzyik l.crıı ett klcri tılsslnl 

vcrmelttedlr. 
I<orosten ve Belaya • Çı>rko!ta kı. 

rılmaz bir mukavemetle karşılaşan 

Alman krtalıın zayıf nokta bulmak 
Uınldlle ve Odeıı:ıyı tehdit etmek gtı
yeslle cenuba doğru ynyılmalttadırl:ır. 
Fakat s:ığ cennhıanuın en ucunda 
bulunan ve Od<".saya ÇO<! cl3ba ya.km 
olan Rumenlerden adam akıllı tstitade 
edemiyor gibi görUnmekte?dlrler. Eov. 
yet luı.ttmm çıkmtılan m:ı.rc;.ınl Bu. 
dlennlnin elestlkl rnUda.fııa.sma dahil 
olıı.blllr. 

Falmt Almanlar sarih hlçbir anı
zı luızancx iddiasında bıılunmamaktn 

ve yıılnrz rlcat halindeki dUşmanm 

tnklbinin sUrntıo ilerlediğini bildiren 
mutad ve gayri s:ırlh iddiıı.lar ileri sür 
mcktcdrlcr. 

Londra, 12 (A.A.) - D.N.B. a. 

j:ınSI blldirlyor: Ukrayna meydnn 
muh!ı.rebcsinln şiddeti artmıştır. Bu 
muharebenin neticesi kaU oltıcaktır. 

D.N .B, aj:ı.nsı, Moskova ne Lcnin
grndm ciddi surette tehdit edildiğini 
ilAve ediyor. 

Meşhur Çernovodi 
tahrip edildi 

Londro, 12 (.t.\.A.) - DUn aqnmki 
Sovye.t tebliğinde, Tuıınnm sağ sahi. 
llndeld mmtnkaj<ı. buluno.n Çe.rnovodl 
şlmendü!er köprüsUnUn tahrip <'dil. 
d.ğl bildirilmektedir. 

ilu §imendU!er kliprU.sUntln büytık 

bir ehemmiyeti vardL ÇUnkU llUkre ... 
le Köstence arasındaki şlmendU!er 

hatU bu köprüden geçır.ektedlr. Köp
rü 1895 te yapılmıştır ve deniz sevi. 
yeslnden 45 metre kadar yUksckUr. 
Köprll o zaman l.f00.000 frank'' çık.. 
m~tı. 

VAKiT 
Sizın gazeteniulir. Her 
arzunuzu yazınız, sıze 

cevap verecektir 

kıl.da bütün mUnııknle felce uğra
tt!mrş denebilir. Sovyetlcr, Dinye
perin rlmdi) e kndar ellerinde bu
lunan küçük kavsinl artık tuta -
mıvnca.klardır. 

nerlin, 12 (A.A.) - D.N.B.: 
Alman avcı tayyareleri bu sa -

hah K'yef nuntnkn$Illda ya.ptıkln
n keşif harekatı esnasında 27 Sov 
yet ta:yyaJtesi dQşli~cnlir. 

tarihine kadar kayıt için lsta.n
bul talim taburu komutanlığına 
müracaat etmeleri lii.zımdır. 

3 - İkinci de\Teye dahil okul
lar talebesinden ikmali olanlar 
kamplarını birinci devTedc yapa· 
caklardır. 

4 - l.stanbuldaki kamp yatılı 
de,t:rildir. 

5 - Ankaradaki bfitün yük. 
sek okulların kampa tii.bi talebe· 
!eri kamplarını 10 - 30 eylül anı
sındaki ikinci devrede Gadırlı or. 
dugahta. yatılı olarak yapacak
lardır. Bu gibiler;n nihayet 8 cy
Hll 1941 tarih;nc ltndar kayıt i
çin Ankara talim taburu komu. 
tanlığına müracaat etmeleri lfı· 
zımdır. 

6 - Bütün yukre1~ o'ı:ullarda· 
ki kız talebe, atı~ vazifelerini. 
derslere ba.şlaJ ktan ve nnzaı i 
olarak yctistirildiktcn sonra y.ı 
p:ıcnldardır. 

Vtşi kabines nde 
değişi ilder 

Vl~i, 12 (A.A.) - Resmen bil
dirıldıgine göre, Bn.sv lti:l munvini 
ve hnriruye nıızm amiral Darlan, 
milli mlidnfaa nazırlıE,'lna tnyin f'

dilmiştir. 
\"i5J, 12 (A.A.) - Başvc :filet 

devlet sekreteri Henri Moyssct ve 
istihbarat ve propaganda genel 
selcı·eteri Lüsycn r.omlye, devlet 
nazırlığına ıtayin edilmiş ve pro
paganda ve istihbarat eenel sek
retesliğlnc bcşvt'kUlet genel sek
reteri Pol Mnriyon getirilmiştir, 

Lon raya göre 
( /Jaş tarafı 1 i11cfde) 

!erine dair bu sabaha kndar alımın 
haberler son 24 saat içinde 3.200 
kilo?netreWt cephenin diğer kı -
sonlannda hiç bir değişiklik olma· 
mıştır. 

Gece yarısnıdnn biraz sonra 
neşredilen Sovyet tebliğinde vori· 
lC'n en son malü.matta Soltski, Bi
elnçerkof ve Umnn mmtaknlnrm
da muhar~bcnin devam etti&~ bil
dirilmekle iktifa olunuyor. Solts
ld ilk defa olarak dUnkU Sovyet 
tebliğl.nde ismi geçen bir yerdir. 
Bu meVki Leningradm takriben 
200 kilometre cenubunda bulun -
maktadır. Burada.ki muharebeler 
görünil§e nazarnn nisbeten sU.kü
netlc geçen .bir geceden sonra pa
zartesi günü başlamıştır. 

Moskovaya olan tehdit, bundnn 
bir ny evvel Almanln.r Sovyet hil
kümet merkeT.inin 350 kilometre 
kadar garbında bulunan Smolensk 
mıntaknsma vardıkları zamankin
den daha ciddi b'r mahiyet alını
~a benzemiyor. 

UlO'ayruı.rla herhalde çok §iddet 
lı muhnrcbel~r devanı etmekle -
dir. Bu muharebeler bir gece ev
vel biltiln !jlcldetiyle sürdükten 
sonra dtin blitiln gün de aynı §İd
detle devanı eylcmi§t.ir. 

Bu sabahki Sovyet tebliği do 
vnziyeti nydmlatmamnktadır. 

Bcrllnde dün Ukraynndaki ha -
rcketlc'r kati mn.hiyctte olarak 
tavsif edilmekte ve hem Mosko
vanm han de Lcnlngradm keza 
ciddi tehdit altında bulwıduğu id
d'n olunmakta idi. 

Ne Sovyet knynaklarındnn no 
de başka kaynnklardnn te;it cdll
miycn ve Berlinde ileri silrillen 
bir faraziyeye göre Ruslar Din -
yestcr ile Dinyepcr arasındaki 15 
bin k:lometre murabbaı araziyi 
müdnfıın etmek fikrinden vaz ge
çerek Dlııyeperin şark sahiline 
geçerek orada yeni mevziler tut
mak istiyorlnr. 

Lo:ıdrada böyle bir hareketin 
aşnğıdnlti tesirleri yapacağı be -
yan olunmo.ktadır: 

ı - Karaden.J.dcki Odesa, Ni
kolayef ve Kerson limanlarının 
terki icap edecektir. 

2 - Muazzam Dlnycpcrstroy 
elektrik fabrikam ciddi surette 
kaybedilmek tehlikesine maruz 
kalacaktır. 

3 - Kırımın mUdnfansını çok 
zayıflata.cnk tır. 

Rusların böyle bir mmtnkayı 

harpsiz terketınelcri pek muhte
mel değUdir. 

Rus kuvveticrine !m~ı hu bü -
yllk muvaffalnyet ür.ı,Ueri Be-::lln 
de ileri sliriiltlrken Rus komilnist 
partisinin gazetesi olnn Prnvda 
dün şöyle ynzıyordu: 

Nnzi Almanynsmm yıldırnn hnr
şı muvaffak olamamıştır. Bu ~im
di nş kft.rclır. Sovyct milletinin til
kenınez enerji.si cephenin tarsin 
ve ia.sesi üzerinde temerküz et -
mcld:OOir. 

400 Japon 
tayyaresi 

4 gün 4 gece sÜl'en bir 
akınla Cunkinge 

3000 bomba 
attllar 

_ ~~!':~ italya ingiH 
:Mareşal Peten, bugün saa.t 21 de meydan ok, 

Fransızlara hltabc:ı radyoda. bir nu_ > 
t.uk söylemiş vu dcml§tir lt.l: .Jt&ft 

- Fransızlar, size sljyllyccek çok (B~ fcıır'pıl 
mllhlm .sözlerim var. Eğer oküYanlııJ' l~ 

Fransız milleU. bir yalan §ııyialar di telakki ed~'iDlr.ı 
vo entrikalar havam içinde, baklk1 lerine lngili.zl~jlltiııl 
blr huzursuz.ıuk çekmektedir. Asım. da İtalyada bır celi 
da disiplini bozmak te§ebbllslerlnden se daha da. ew;uı~--···~ ...... 
ba§ka bir §ey olmıyan ıtazde haltıs Hakikatte O ~ 

Çuns-lcı.nı;, 12 (A.A.) - Bu bafta teşebbUslerini haklı göstermek için, feri kazanacald~nill 
sonunda Çungkiııg §lmdlye kadar ya., çok defa hatta hU:nlmete kal"§! dahl, İtalyan milleti 
pılan hava bombardımanıarxnm en benlm himayem ileri sUrIDmektedlr. çıılrara.cağını 
~ıddetllslnc maruz kalmt§tlr. Cuma Bu huzursuzluğun sebeplertnl an. lıktır. pıJlr J;J 
ımbahı b:ışlıyan aktiılara 400 kadar lıımak Jrnlaydır. MaJ!ltl'!ltyetıe muha,. l\1es.sagero, tıeOPJ 
Japon t.:ıyyarcsinln iştirak ettiği ve rebe hsrlci bırakılan !al::at 1mp:ı.ra- tesinin iddiasınıtl ~ 
S.000 kadar bombanın atıldığ"ı tahmin tortuğ-.ı yüzUndcn bUcuma. maruz bu. milletini birh-aÇ 
edllmekt dlr. Yalnız pazartesi gUnU ıuna.bllecek olan bir milletin hudutıa. hava. bom'b a.lC 
llğleden .ııonra kısa bir müddet mü!'- rındıı. harp devam ederse, herkes sund:ın k~ ·.p_: 
tcsna olmak üzere 4 gUn 4 gece s1\r. memlekt!tln istikbali hakkında endl§e zıyor ve şöyle ~ı t& 
mu~uır. Haık, bu mUddet zarfwdn. ııe ltcndi kendisine sualler aors.b!llr. İngilizler h~ ti 
sığrnnklardıı. kalmak ve c.z uyumağa Zihinlerin ltarşıklığrna dessu bir pro- m; niyetindel:ıc>' f.~ 
ve beraberinde gütfirdllğU yiyecekle pnganda da un.ve olunursa, mıui men de lbulun.ma].arl~ J. 
lkUfn ctmeğe mecbur kıılmıırır. T·""r·u·ı .... edilen bit,, faaUn m'1ııası doğrUlu~u ve &r!dde. ~ vv dJJ ,,. 

tini kaybetmektcd:.r. iyisidir. ltaıya. 
OUn .Jnponlo.rın ~c-hlr Uzerlnt.ı yft.p - dı 

Almanya ile mUnasebetlcrimlr., ma_ zır r. 
tıklan akınlar altıdan a~ağı tleğl~ ------- e 
dlr. ı.q bombaı.'lımaıı il' yarcsindeıt hlyctl ancak muvakkat ola1'1len mu- Pası·tı·kte g ı sı-..:.."""' 

t.areke mukaveleı:ı.mesi !le te:.ıblt e,. ~ 
mUrekkep son dalga şehir civarına 
gclıl ~ :zaman Riddct'i bir fırtına çık. dllmi§ bulunmaktadır. Bilhassa iki Jflft ~ 

bUyUk millet arasındaki mltnascbct... (.Bas ICJ'ıc-.,ı, ~ 
mrş ve akıncı!ar hulutıann aıtmı:la al. .,t.I"" 

lerl tayin ettiğimden doıayı, bu vazı. surette lıu. ı~-"ir• 
ı:ektan uçtukları takdirfJc Çin dafi ~....-

yelin uzıunıuıı, bunun iktibe.ım dAha sebebiyet \"erece ·ııi tJ> 
batnrvoıarmın n• " ;:ıd~n mUtecssir o.. 
lncnkl nnı du~Uncrek şelıro yaklaş • 
mnklan çeklnmı-,ıerdlr. Jopon tayya.. 
releri bugU!l Sze.::hnen ~lb\ diğer taş. 
ra ~chlrlerine ve Yangtııe nehri Uzc
rlne Ylp!ng ve J,lrşov ı;lbi mU~lm 

!lmanl:ı.ra karşı hllcum1 .. r yapmışlar. 

dır. 

Macar ajansına 
göre 

Kiv f 
Cenubundaki ihata 
muhaTehesi bitti 

Sovyet kuvvetleri 
imha edildi 

B:ıdııpeştc, 12 (A.A,) - Macar Tel 
grat Ajansı blldlrlyor: 

Alman tebll.ğl, Kl~cfın ccnubUndakl 
bUyUk ihata muharebesinin b!ttlğlnf 

blldlrmlştlr. Sovyet kUV-l{:tlerlnin im-
hasr ve silahtan tecridi yapılmıştır. 

Şimdi artızi düşman kuvvetlerinin d!S _ 
kUntUsUnden temlzlcneccktır. Kıtaıa.. 

nmız bu hususta faal bir surette ça
lışmakta ve hnrckll.tm müstakbel sat~ 
baııJnn hazırlanmnktadır. 

Ç-Ovrllmlyen dilşmnn kuvvetleri ç:ı. 
murlu bir arazide ~ekilmAk ıçin bU. 
yUlt gnyrctıer sarfetmekt.edlrler. Baş_ 
ita yeılcrde ldaresl.z kntan ve çevril. 
miş bulunan dUşman !atalan muka

vemete devam etmektedir 

(Bas tarafı l ırıcide> 

ziyade gUçl~ektedlr. Anın vaııaınetı -ır. 
1940 Ukteşrlnlnde Alman P.ayhı lunan Avuhtrnbi:~r! 

Şıınsöllyesi tarıı.!ından, bUyUk neza. lan müdavclei e ' 
ketlnl takdir ettiğim t;eraltte tekli! üzere top!.mnıa.k~!...ıe 
edllen ~birltğıno gelince, bu uzun zn. meli de m~~ı~d 
mantara mUtcvakkıf bir ~tir ve he- ve toprak but\U!'~ 
nUz bUtUn meyvıı.larmı verememiştir. dane mUdafaa ~~ 
UzlaşmI§ krtanm faall.yetlmlzc aça.. m.a girecek milS«l ~:fı 

bileceği geni§ ufuklara. doğru tovec.. da. boşluk yap~ . ~ 
cUh etmeğl bilelim, llerlc:nektc oldu. temel müteca~.;p 
ğumuz hede! budur. Fakat bu, bUtUn yük bir ~ölde 0"' 

azmlmizl ve sabrımızı BBrfetmemizl etmektedir. ·ıııO 
ıca.p ettiren muazzam bir eserdir. Times gazete61 t ~ 

Alman hUkQmctl, ba§1".a. '\ıJ.Zlfelerle muhabiri.J.Jll ~~!PJf 
meşgul bulunuyor. Şıı.rltUı.ltl bu mu. Japonların !illi'-" i~ 
azzam i,şlerde bir medeniyetin mUda. cenuı>ta, JO bİ~ ~i1' tJ. 
faaSI yapılmaktadır ve bunla.mı net!. üzere 50 bin kiŞJ,ı:;:t 
cesindc dUnyanm veçheg1 de~bllc_ lcri vardır. Si~~ 
ccktır. zaheret göroıedir~ ';,; 

lt.aıya ııe müıuuıebctlcrimizl de mtı le bir !mvvetle ~~.ıııl, 
tareke muka.vclcnamcsl idare etmek. etmek kfilidir. ' 
tedlr. karşı tevcih edg.)'~ 

Tcmcnnllerln•iz, bu muvakkat mu.. aynı zamanda 1 nfl' 
nasebetlerden kurtulmak ve Avrupa na karşı da bir ]l~ 
nizamının kurulması için clzeın olan Japonya hesabi!' ~ 
daha. isUkrarlı bağlar lmrmııktır. tarı kB.fi gö:rnufu;tti · 

BUyUk Amerikan Cumhurl.yetlne, Japonya end 'f, 

Fransız ideıılinln tnhltatından kork.. ilan etmiş ve de~tıfl'gı 
ml\Sı için elinde bulunan sebepleri devlet kontrolü~· - . ..._ ... 
Hatırlatmak ı.sterlm. OimUş olan bL. na karar verlll . ı:ı!f 
zlm parlamenter demokrasimiz, ,A. sifikteki yaziyetı~bd' 
merlka Blrle§lk DevleUerinln demok., ha. gerilmesine 9{ tı» 
rııslslne pek a.z benzemekte idi. Fa... Singapu.r, 1~ 

ter· . .41 
kD.t hUrrlyet guuru blZlerde dalma Siyam ba.%onSol<F"~ 
YB§tımaktadır. t~ 

Dahili gü"lükleıimiz, bılhassa ti namına bey~ tılt 
:t Siyamm hcrhangt 

zihinlerdeki iğtişaştan, ukek Jetin taaITUZUJll' 
noksanlığından ve gıda maddele- ı,orkusu olmadığ~11' 
ri azlığından doğmaktadır. Zi - Bu beyanat şııı,..-...li 
hinlerdcki iğtişaş, yalnız harici Siyam bütü~ 
sivasetimizin gü~lüklerinden de- fyigeçinmektcn ı~ 
ğil, fakat bilhassa yeni nizamı setine sadıktır. sv~ 
lrurmaktaki, daha doğrusu icbar lar hakkında hİC b....ıtJ 
etmekteki ataletimizden ileri gel. . ld evr 
mektcdir. Milli inkılap. henilz hangı bır üs e e sı 
filiyata geçmemiştir. Bunun se- racaat etmemi Ş\~~dlt 
bcbi de miliet ile benim aramız- ri bir hareketle · ~ 
da eski rejime partizanlarından tir. Krallığın ha.f~iil' 
ve tröstler hizmetkarlarından askeri harekeler _;ı.ef 

yamı ala.kadar t-.... ..ıi 
Beyaz denizde Alman torpidolan miitcşekkil iki hail bulunması - görülmemektedir. l!:"J 

ile dC'nlz:ıltılan bUyUk bh faaliyet dır. Aı;keri veziycte f!! dl".ı 
göstermektedirler. Yeni nizamın bütüıı bu a - h h · b. · coebı 

lcyhtarlanrun mukavemetini kır- er angı ır e :.r 
Ukrnynadıı vaziyette Ruslar 11:ın keri taarruzuntı tl~tJf 

hiçbir salah hasıl oımam~tır. Hu mak içjn uzun bir vade 18.zımge- bir korkusu yo1'ııt ~:nıııaı.:....ı 
m ı n t a k a d s ıt u ~ ı a r çekil. lecektri. F~at şimdid~. bun- hıırici siyaseti bııd . 
moğe devam etmektedirler. Odesanın !arın §Cflennı ezerek W..<Jkılatları. askerleri bu siya5C~f 
prktan ve garpten zabtı tehlikesi nı ~:rmal!yız. .. .. .. . . dar takip edeceld 
gittikçe artmaktadır. ~.ge; Fransa, du~kü .reJınuru harp etmek me0bıl~c ~ 

Karı:ı.denlzdekl Rus tııosu son gUn • de~ıştınnek mccbur~?'~~e ol- lncak olursa bunu ~ j!'li 
lerde Sovyet kıtalıırının lrk!bma >·ar- dugunu anlamazsa, onunde, ls- muhafaza etmek ıC. ~ 
dım etmekten başka bir faaliyet gös. panyanın 1936 da iç~ düşerek ~c 0 zaman son ferde 
tercmcmektoolrlcr. yok olmasınnw ram~~ kala!l uçu- . pışacaktır. 

rumun açıldıgmı gorecektır. Tcc ı ~ Hclslnkl, 12 (A.A..) - D.:N.B. Il 
SalAhlyet.t.:ır bir memtıadan bildi • rübeye dayanarak ~anan ese. 3 - FarirıaSO et , 

rllıyor: ri tashih edeceğim ve egoist ka- karşı~ tedbiri~ 
J..ndogıı gölü mmtakasmôııkt llcrlt'. pitalizme knrşı, Fransa hüküm- yüksek rütbeli ın ııJ.C"J 

memlz devam etmektedir. Cephelerin darlarının feodaliteye karşı aç- hizmetlerden çı:katlrri 1 
"o !şgal aıtıııd!l bulunan topraklnrın tıkları ve kazandıkları mücade. 4 - Lejyon, gn~bııt 
temizlenmesine devam edllmlştlr. Dllş leye girişeceğim. Memleketimi- takada milli inkılıı • ..ti\o 

zin vesayetlerin en adisi olan pa.- işçisi olarak kaJıı13r.A 
manm b!.nlerce ısıusu olmuştur. Ruslar l 
pek çok mlktıırda harp malzemesi ra vesayetinden kurtulmasını is- kümete tabi bu lİf~t 

tiyorwn. Kazan& endişele.ri ile 5 - Polisin fa.fi 
kaybetm~lerdlr. 11lll hareket eden mcsuliyetsiz mcs. n bir misli nrttı A 4 j. 

llelslnld, 12 (.A.A.) - D.N.B.: lok kk··ıı · k -<i ·d 6 İdared k rtlJ"_ı.4J 
Resmi Fin menbn.lıınndan bildirili. teşe u cnne ·a.rşı a §l - - e 1 g~ ·--~~ 

yor: detle hareket edeceğim. Umumi niyetini kırmak ~.11~.-~lııl sefalet temeli üzerine servetler lerin faaliyetinin ~ıı 
Ş~mdlyc lmdıır av tayyarelerimiz kurulması bir skandaldir. Bu için konliserler t3r 

ve havn dafi bataryalarımız dllşma. bilhassa §U bakımdan daha. ziya· tır. _,.ı 
nın 262 lnyyarcsini d'l5Unnu.,tur. d · · ·a· ki Fr . ., F' e isyan cttırıcı 1r , ansız 7 - Prefe'lcrı•· ı 
DUıımnn hnvıı meyda:ılarınm bom- milleti, bir sened~"lberi en güç takviye edilecektir· r:JI 

bardımam csn sında hn!lnra uğratı. şerait altında ve her türlü yok- g _ Pek ynktııd' 
la.n veya tahrip edilen d!lşman tay. suzlukıara rağmen, muazzam iş_ sr neşredilecektir· 
yare!crl bu rakama clolııl değ!ldlr. ler yapml§trr. Ve ancak bu sa· 9 _ Ekonanıik .

1 Bahriye topı;umuzun muhtelif sı. ycdcdir ki mağ;übiyetten sonra vakkat statüsü udi 
lll.hl.arı ile mııyn, torpil, denizaltı memleketin hayatı idame edile- tır. • .. H 

bomb:ı.lıın vesıılrc ile 15 dUııman va. bilmiştir. 10 _ laşıe ~"" 
puronun batırıldığı mubnkkaktır. B:ı. Nihayet, Mareşal Peten, hükft- cektir. ..., 
tnn vapurlar ara.smd:ı. U<: denı.zıiltı, metin derhal tatbik edeceği si. 11 - Felil'k&tİJl ~ "J 
iki kUçUk harp ve uı~ tane nakliye yasi hareket programını aşağı- nin muhakemesiı,11 ei)"' 
gem!..BI vıı.rdır. daki 12 nokta halinde gildiril· mek maksa.diyle bıt ~ 

Finlft.ndlya sahlll açıklarında dalma nıiştir. konsyi açılacak '\'6 
göruıen tahta. pa.rçalıırı, l<tlrekrer ...-e ı _ Gayri meşgul mmtakada 15 ilkteşrine ~ada~. 
can kurtnron yelekleri c;oğnıd:ın doğ. ı bütün partilerin ve siyasi ~- t.eklifierini bild~-~ 
ruya m~ahede edilen b•1 ralmmlar_ küllerin faaliyetine ni:h.zyet ve. 12 - Bütün ~:-
dan daha bUyUk mlkdarda dU,man rilmiştir. sek devlet memurl~d 
gemisi batırıldığı zannuu verınek.te. 2 - Parlamento basma wri- PeteDe ~~ 
dir. len ta.bsisat kaldmlm!Ştır. tir. 
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Günün Meseles; : 

~ t!n.d e ten z ı• ı a" t yapı I d 1 .. =~~;..:'.:.:;;ne mcmu'1u. Balat Kilit ~~~~nda &mol<l"• Oduna konar: rıark 
il"" ~ Beşiktaş Yeni mah. BülbUI so. acn 18 ya§lllda Bek wı.ruındakl kızın 

~l l.ıı lliı You ! No. 18 de tawiycci Mehmet Ak- Bn" el ...... ~parma"ı makınclcr ar0 '""• normal • • • ·~ j,. "a an darcsı' - ı.: b u-'li' ö ~ 
ır • Purı mev,ü 18, ikinci mevki 15 kwı.ış yıldız J.le Hatice Ku.5Çu, Bc.5iktaş de. kalarak kopmugtur. Mahalllnde 

tiW ~ b~k leh'n..1 arı hnkkm- olarak tesbit edilmiştir. Cihannüma Yıldrz cad. No. 11 de tahkikata b ... lanm•atır. 
. ır iin-_ı:•ue olm"k u··. A tak d . ...,, ~ '""'~ .... ynı mm ·a ahilinde \'eya emekli 1\adri Bülbül ile Leman 
~ ~-::!'· tarifesi ha. karşılıklı iskeleler arasın.da bi· Şeflek. B ikt.aı Abbasağa Şehit 

~ı~~~n ıti"oaren ta•·'l..'k rinci mevki 5, ikinci mevki 3 Asım No. 62 de tüccar Necati Buz-
"' . }'erıı ta . "uı kuruştur. luk ile P<>rihan Ateş. Beşiktaş At>-
~ 18keıeı rıfeye ı?'Öre ubaylar bütün mıntakalarda bnsağa Bahçe so. No. 5 de emek-
~ l\>?o.ı_ er arası do''rt 5 k U L':" 'Ull~ Ul"U§a seyahat odcceklerdir. li Haydar Sözü er iJe Havva Sa.r-
e bi~. ır. Erler için de ikinci mevki ı mB§nn. Beşiktaş Cihn.nnUma Mcv-

hil'i \'e liali 1
• nuntaka, va- ku~..ıur. 7 ile 10 yaş arasında Jüt so. No. 30 da Nurettin Baysan 

~~Ci ıne\~k~skeleleri ara- 5, ikinci mm•kide de 3 kuruş alı- ile Perihan BJ.rsen. Beşiktaş Teş
~ 3 ku 1 5 kuruş i - nacaktır. vlklye Güzel Bahçe So. Akit a
lie ~lrj lO ~.: gidiş dÖnüı;: Talebe.Ier de birinci mevkide pnrtnnan No. ı Kont.tol Şefik A

İJcinCi' 1 ınci 6 kuruş~ 4. ikinci mevkide 2 kuruşa se •a- kın ile Bülent Karzek. Beşiktaş 
~1• Ci'oaı~ınta'ka. •ani hat edeceklerdir. Tuzbaba No. 36 da işçi Fahr ile 
·at Jskeı' 1Aykapr, Fe. Deniz Yolları İdaresi Haliç Nllmıka. Öncül. 
d tr.evki i ~rı. ara mda \'apurları için de abonem an kar- Be~ nğ sı so. ,,'\o. 14 de 
,0ııu~ bi · ıkınci mevki neleri yapmıştır. Her biti ıo tüccar :P.~ehmet Atıl.kan ile Btico 

Oki 7 k rtnci ınevki 11 yaprak olan bu ka~ler birinci Behire. Bebek Mektep so. No. 10 
Uçu~~· . nuntakada birinci mevki için 50, da zengin Samuel Kavn.fyan ile 

~ A.:')'\. U rnıntaka ya- ikinci mevki için 30; ikinci mm- Bentrico Tetikyan. Beşiktaş Ca-
~ rd:ır a~~ray. Halıcı takada birine mevki icin 55, i- vit ağa eski mecçit so. No. 16 dn 
'd;a bi'ı; ~tlücc ,.c E- kinC'i mevki i~in 35; ücüncü mm- kunduracı Mustafa Gönenç ile 

111.:''.~t 6· ~ı ınevki S takada b' · · k' 75 'k' · Mümine GOldillel'. Tes_\'ild"e Ilıla-
•~ı ır,' ~ıd_IQ dönn- b' · ırıncı mev ı ~ , ı ·ıncı .., 

'\() », ık "'. '4'1 ı. mevki 55; dördüncü mmtakadn mır yulu No. 21 de mUteahhit Ali 
._llJ ~?ii ile J~c~.~c:ici 11 birinci m"vki için 90. ikinci mcv· Coş}cun ile Feriha Aburak. Orta

bi l\ft~ or uncu mm- ki için 75 kuruştur. köy Üçyıldız so. No. 6 da şoför 
&: l'i~"i rne~~· 

1
1skclesi a- Devlet memurları içi:ı viizdc Emin Sınanoğlu ile Maide Punal. 

l 
~ldiş, de; 1 .. O, i.k.inc! 30 ten'cilntla 50 yapraklı abone· Beşiktaş Tü~kali mahallesi Hat-

• nus bınncı man karneleri verilecektir. tat Sinan ro. No. 38 de pastacı E-IC min Neaip Pala ile Mehlika Mar. 

.: aret Veka" letı• t"'ıohut m:ı.ra. Beşiktaş a:karetler üstü N. 
ı • 79 da Mimar lkalfası Ali Yapar ile 

~atı:.rı 1 tesbit etti Fn~~.=~~boyu No. 112 do 
(f\ı\ ) tüccar Mehmet Toogaren ile Aliye 

~ı ı. l~lıliğ' - Ticaret lfıptur. Yan toptencıların da fa- Erensoy Orta.köy A~mlık so. N. 
~~ 110orcıinas edllınişt.ır: al bulunduğu yerlerde, bunlann 38 de fınncı Mustafa. Koca.bin ile 

" ltıaddCSil Y<>n karan- hissesi, toptancı \'e pcrakerıdl'ci Fethiye ÖğUtçen. Ortaköy Aydm
~lş c ticaret ve- yUzdelcri meyanında teamlile gö- Irk so. No. 5 de amele Sait $&U. 

'tt~le1te~lan aal~yete re tefrik edilecektir geçen ile Truat Engintin. Beşik-
Ol(j fi.vatla dahılinde dUn İhtiyacını .kendi ~ıntaknsmdan taş tramvay caddesi No. 73 de 

lıflı .., rı ~ ağıda gös- tedarik eden şehirlerde müsteh _ tütUncU Feramuz Mra§ude ile 
cçhi}e tesbıt o llk fiyatlan yalnız perakendeci Ruhsar Çora.batur. Bebek derebo-

~ ' kAr yüzdelerinin UAvesile taayyiln yu KUçü.kbebek No. ıs de Halil 
Jatn._ • eder. MUstehlfk mmta.kalardaki lrcr ile Feride Orbay. Beşikt.q 

1 ~ ..,-.ıııaı ve ihraç - N g d 
• 
~ • .\tıt.~Oıltat, Diyarba- şehirlerde mUetehlik !iyaUan ay- Abbıısaga Uzuncaova so. o. e 
"" '4IYa rı toptancı hisecsile ikinci fılmı- Mehmet Cemil Otwgan ile Ha.cer 
~ ~~Balıkesir, dcı mczkür masraflarm hesa.b::ı GUnaçıan. Orta.köy Salı sokakta 

' Sa,:'~ r, Mani - k Iın l~i Faik Fora ile Nedime Bil.reli. • ~~ .. ~· Corum Bur- atı asile taayyün eder. 
~ ~~ S tya, Bureı~ la- Yukarida esaslan vawlunan fi- Ortaköy Savbal eo. No. 19 da 
lliır. tlbeau CYhan, İçel,' De- yatlar natUrel temiz nohudun çu- Kamil Fırnt ile Gülıznr Göç. Or-

'tto kendi Ü3ti valsız azami eatl§ flyaUan olup, taköy $al.kmı eo. No. 8 de amele 
~' \>llly hlfildnc nohudun di.ıır.er nevllerl birinci fık Ramazan Seyrekbas&n ile Gülsilm tıı~ ~e c cUcrde beşinci ö 
~ ~(t1.. U!lıı .. v"tafı l'Uıh nohu- radaki esas fiyatlar mütenaslben Kamçakal. Beşi.kUış Slnanpaşa 
~11·11 U ~· OJ>ta mutat fiyat fal1klanna göre tesbit mesçit eo, No. 25 de mmeur H. 
ttc~llıı > k n fiyatı a- olunur. Hilmi Knnlık:rlıç ile Rukiye Can-

tııı... '<ııı h uru tur. 1041 5 - Her rurıu nohudun m. - bir. Dagik+no M,._,;ı;..e mab. Niiz. ~...,. daıı aflaııuıdakl mır ~ ........ ....~ 
o:ıı 11 a 8fağı toptancı tahsil m~takalarda mUstahsU, heUye ca.d. No. 41 de amele Dur-

tı; '~arııı~nl rnıntaka- toı>tancı ve pcra.kendecl ve müs - sun İlhan ile Döne Ka.rademir, Or
•tt11'd1... Yat, aynen en- tchlik mmtakalarda toptancı ve taköy Amcabcy so. N. 21 de ame-

Ltı~~~·ı ı..:I;· pera.kenacci nznmt satış fiyaUan le lsa Altan ile Münire Unıl. Be-
"~" ·•ı,. yukarıdaki fıkralar hükUmlerine şiktaş NUzhetiye cad. No. 15 de 

ıı k ll"1\1rn m stehlik göre mahallin fiyat murakabe ko- kurmay Bnb. Raif Yaşar ile Fev. 
~ llııııtıı.ıt endl lslihlôklne mlsyonunca tesbit edilerek tica- kiye Kaya, 
'ııt lldıııı al."\rdaki vllüyet-. ret vekCıletinc bHdlrilecek vo ay- Ortaköy Knyyaf oğlu so. No. 

\ ~lt~ 0 tol>tnn fiy::ı.Uan, nı zamanda ilfın olunacaktll'. 22 °de Mehmet Yelken Kaya iJe 
tcllll:ahnllin istlhlfı- 6 - Perakendeci azami satı3 Saltha Kelyenkaya. Beşiktaş Viş-

~~ ~{ eden istihsal fiyatlarının hcsa.pln.nmasındnn kil- nezade Kfığrthııne ead. No. 60 da 
ı:ıı~;~ln ki .na.kil ve an- surlann 50 santime veya vahide şoför Nurettin Kirpikli ile Hq'me 
il· Ua.vesı sureti- yuvarlat•lması muvafıktır. Zaim. Dikili taş sakız nğnm so. N. 

~ltiııcı 7 - Bu suretle ilan edilecek 5 de bahçıvan Cemal Çlnba.r ne 
tı:..~ 11ta!~ltraaa mc\·zuu fiynt hadlerinden herhangi blr su- Şadiye KUı;:li.kçlftçi. Beşiktaş Mu
"% loıııa" ı fiynt yüzde :l rette fazla fiyat teminine giden- radiye Köknar eo. No. 50 de ha

'll (ly(ıcı ve toptancı ler hakkında milli korunma kanu- mal Aziz Zengin ile Emine Tekin. 
~Olı emektedir, nunun hUklimlerlnc tevfikan ceza- Beşiktn§ Dildllta.ş Yeşllça.m so. N. 

~lln b landınlmnk üzere kanunt takibat 139 dıı memuı- Foyzullah GUllUel 
!'ılllatchl·~lün memleket ~·npılncnklır. ile K!mmın öztep. ~lkt.aş Di· 

hı;. ~ı Yiit.Q fiyo tı toptan 
bili l'\Jtend e 15 nlsbc • 

it ~llr. 'B. Cd klr HA.vesi 
t\ı... ~.... ıı'.!lbe u PCrnkendeci 
:tı~ dün ~ olup, mutat 
~"!ıı l'e.rıel"dbit kar yil?.dc -

deıvanı e .Y~ne bu eski 
etutilmcsi mat-. 

I T 

Bana herkes bu işlıı nllBll olduğunu 
soruyor. Vakıa, vakanırı kahraman. 
larmdnn değilim nmma, o mUth~ ge.. 
cedo onlarl.ı beraberdim. Şimdi anı
dan &eMler geçip her ~y unutulup 
cakldikten l'iOilra bile bana herkes bu 
l§in naul olduğunu soruyor. Bir top. 
lantı oısn etrafımdaki bir alay genç, 
ihtiyar yüzk'r merakla bana çemli. 
yor: 

- AJlatısııkına, diyorlar. Anlatsa. 
na bu if nıu;d oldu? 

Bu bir demet inan iclnde eınlDlm.. 
ki blk&yeml 2-S hatta -' kero d!nll.. 
yenler var. Fakat yine ıt kere ayni 
heyecanla d.i!lllyebillr. Neden mi der. 
siniz? Vaka. hem mUthlş ve hem de 
lı!zim ,ehrc alttlr. 

Ben d 20 kUsur scnedenbcri her 
fırtınalı kı§ geceSlnde bana sorulan 
bu eski cUmteyl cevapsız bırakmam. 
MuU ve mUtevekkU hil.tAyeme başla. 
nm. Galiba siz de merale ettiniz. -O .. 
zlllmeyln eanım. Bu vakayı o kadar 
çok anlattım ki, bir defa dn size tek. 
rar edebilirim. 

20 ııene evvel buraya blklm olarak 
tayin edildiğim zaman •O yqlarmde. 
kadar gUrbUz ve cesur btr adamdım. 
Yerliler beni iyi karşıladılar. Heplli 
!flnde gUclln® ne.musıu iJUıa.nlardı. 
Bir kusurları aile kinlerine çok ehem
miyet vermeleriydi. Ar&lannda ıoo-
200 senedenberi devam edin kan da.. 
vaları vardı. Bu iyi instuılar kan da. 
vatan mevzuu bıı.hsolunca ~kal~ 

yor, vahşlle§lyOT, ld1!ta muzır ve ka. 
ntın8UZ birer lnııan oluyorlardı. 

Ben afze blklyemin bafllld& cesur 
ve azlmklr olduğumu aöylemlştlm. 

Bu Yolda o kadar QOk plıfbm, 6,Yle 

kuvveUI tedbirler aldım ki, nlbayct 
kruı gütme cinayetleri aı.nldı. Bu ça_ 
ı11msmdn bıına en çok yardnnı doku
nanlardan b!ıi uehrin ~ ve hatır. 
lı oşrafrndan Hacı Abdullo.h Efendi 
idi. :Enine bOyunn çatık yilzlU bir a. 
damdı. İlk bakışta lns:ınıı kavukların.. 
da tuğlar bulunan bUyUk vezirleri ha.. 
tırlatırdL Sürlllerıe davan, sayısız 

emln.kl olduğu söylenirdi. 
Çok paradan gelen büyUk bir e~ 

niyet ve gururla konu§Urdu. Bir gtln 
beraberce bir gezlnUden ~nerkcn bS. 
rııı uçsuz bucakmz gi'bj gl5rünen top. 
raklarmı göstermiş: 

- Bnk bey.im, dcmt,,tf. Bu kadar 
mtilkU bir kıza. bıro.kaCJt.ğlz. İçinin 
garip bir UzüntU ile ezildiğini hisset• 
mi.şum. 

Hakfüaten Abdullahm bir tek kIZI 
vıırdL Vakıa Abdullah bu çocuğu çok 
seviyordu amma, toprak adamlan 
babalarından aldıklan hu mukaddes 
emaneti dalma bir erkek eli™! bıral<. 
mak isterler. 

MUcadelC"mde yararUğmı gördüğüm 
diğer lruıan da, oehirden ı,ı; enat u. 
zaktaki t(Soğuk Ayazma) çitUl.ğinln 

genç ııahlbi .Ali idi. Ali 25-30 yaı a. 
raııında levend gibi, endamlı, gUzel 
bir oğlandı. Taluılll de iyi idi. Villyet. 
tekL İdadiyi ive ZJraat mektebini bl. 
Uı'J:nf§U. Şehre çok aeyrck iner, ifl• 
rin1 mUmkUn olan atlr&tk! blUrip he. 
mon çiftliğine ı1önerdl. Halk, kendi. 
lerlne sokulmama.sına rağmen Aliyi 
çok severdi. ÇünkU onlarm bilmediği 
bir çok ııcyleri bilir. Hepsinin derUe
nni geçirecek çareler bulurdu. Çeklr. 
ğe hUcumlarmm &ıUno geçecek, kurt.. 
lanan tfdanlan lyll.tfUrecek bUUln 

PLAJDA BiR HADiSE 
Cürmümeşhut mahke -

mesine intikal etti 
DOn KUçUksu plfijında bir hAdlse 

Kuı yakla§lıkçn odun ve kömü
re koyulan nark bütün aile rc1sle
rin1 b.r kat da.ha meşgul etmeğe 

başladı. Şehrin bnzı semtlerinde 
mangal kömilrü buJunamaması ve 
bau oduncuların mallarını saklıı

mak isin "saWdı., demclcrl açık 
göz oyuıı ve komtircülel'in bu mev
sim için bir şeyler füıbn umdukla
l'§DI anlatıyor. 

olmuş iki şahrs, polise hakattt su • 
çundan cllrmUmcşhut mahkemesmo 
vcrtım~ler ve mahkfim olmuşlar • 
dır. 

KU1;Ultsu p!Ajı önUnd mıııır satan 
Cemal A§km polise rnUracnat ede .. 
rck Recep ve Rıza isimli iahıslann 

kcndlstr.l döğdUklcrlnl bildirmiş, bu. 
nun lizerioo b!r polis hll.<!lseye mUda.. 
hale etmiştir. Buna ainirlenen Recep 
\•c Rıza polis memuruna: 

- Sen bu mıstrCıdan rllşvet nldr. 
ğın için onu himaye ediyorsun diye 
söylcn~erdlr. Po!Lııl rüşvet almak. 
la lt.ha.m ettiğinden her iki suçlu da 
mahkemeye \'erllmlş, neticede birer 
ay hapse ve 56 şar Urn parJ. ceza. 
sına matütfuu cdllmlşlerdlr. 

-
Fundalıktaki yangın 
DUn öğleden sonnı, UskUdarda.. 

Çeng~lkl:ly clvamlda bir fundalık yan
gını çıkmış, Uskfldar lt!aiycsl, jan
darma birliği ve halkın yardımlle bU.. 
tUn gece <kıvam etUktcn sonra sa • 
baha karşı söndUrülnıUştUr. 
Yangın neUoeslnde 180 MnUm ara. 

zl yanmıştır. 
Yapılan tahkikat sonunda anlaırı.. 

dığına göre yangının çıkmasına 7 
yaşmda bir çocuğun mısır p!şirmcsl 

:sebeb olmuştur. 
ÇcngelköyUnde Hnslpp~ çittılğln. 

de oturan Ali Çakmakın 7 ~mdaki 
oğlu HUııeyln dlln tarladan kopardığı 
bir mısırı babasından korkup giZllce 
pl§lrlp yemek istem~ ve bUytlk baba. 
sının tarlıumıa giderek bir at.eş yak
mış, p~lnncğ'e ba§lam~tır. 

Evlenme 
İstanbul gUmrUklcrl baş MUd. Scr

Viıı şefi Bay FC"yzl Ba.f_gutun oğlu, 

MGlatya llselll Fransızca l>ğretmenl 

Bay P..adl Bnı:gut ile All pnp. toru. 
nu V(' zahire borsa.st doaya memuru 
00.y Memduh Bcnsonun kw Bayan 
Perhan Bensanla evlenme meroslml 
dUn a::ıat 16 d:ı Kadıköy dal.resinde ic.. 
ra kılmdığını haber ıı.idık Tara!cy. 
ne saadetler temcnnl ederiz. 

kiliw Demirhan No. ı 7 de duvar
cı Abdülgafur Kiiçükçetin ile Naz
lı Erizer. Fnzh GUHUce ile Faha
met Vahlt. 

Beşiktaş CihannUma mah. No. 
4 de k.iıtip M. Abdlilkadir Tek ile 
Srdıka Sadıç. Beşiktaş Yeni malı. 
Posla ca.d. No. 20 de memur M. 
Celil Buğ'day ile Melek Karaalı. 
Beşiklaa Yıldız cad. Serencebey 
Ç.iUenblk so. No. 5 de marangoz 
Meblnot Süleyman ile Saniye Anu
oğıu. Kuruçeşme Çınar so. No. 20 
de kömilr amelesi Süleyman Hcr
dif ile Fatma Uzuncr, Bcşikta3 
Köyiçi Rcfilı: Ya{:;'IZ ile N&fiye 
Nermin Şen. 

Böyle bir ikinci artışa intivırda 
yeru ve da.ha yüksek bir narktnn 
rncnfaat bcklc."l1ektıJ haklıdırlar, 

~ünkü adun ve kömUr fiyatları 
hiç sebep yokken bir dcnbire yük
eeltilmi.~tir. Fiynt rnurnkabe ko
misyonunun koyduğu bu ııarkın 
hiç de yerinde olmadığını, hlUiltls 
fiyatlnrın f(ıh~ denecek dere<:ede 
a.rltırlldığuu sekiruncden söyllye
ceği.z. Hatırlarda olduğuna göre 
geçen sene de odun 380 kuruş 

satııu'ken 520 ku~ nark konmuş 
sonra bu fiyat 435,e .indirilı:ıişti. 
Bu sone de geçen seneden büyük 
mikyasta stok edilen odunla,rm en 
büyU.k tüccardan en kilçllk odun
~uya kadar her ~eroc ~35 kuruşa 
eatılırken fiyat murakabe komis
yonunun birdenbire oduna 560 iku
~ fiyat koyması hiç §Üpbesiz 
halkı ne kadar endişeye dilşür
müş .ise, odun ıtüoca.rlamu da o de
rece se\'indlrnıiş \.'O ilerisi için bir 
tarafta ha.klı bir 'k.ol'ku ve diğer 
tarafta da lınklt bir Umit yarat
mıştır. 

Odun fiyatlannın bu şekil.de 
birdenbire çeki başına yüz ytımi 
~ kuruş attnıası bir işe yara
mıştır: BilyUk semıaye sahibi bir 
kaç odun tUcca.rnun yUz blnlel'Cc 
lira fazla Juuanınnsma.. 

Odun işinin iç yUzünU tetkik e
delim: 

lstanbulnn odun ihtiyacı umu
miyetle Şile, Ağva Kandıra clva
rmdruı vo Marmara sahillerinden 
temin olunur. Bu işi yapa.nlann 
başınon bir kaç Kandıralı bilyUk 
tuccar vardir ki bunlar en az beş 
yüz hm çekilik L!i ya.parlar ve Lslın
lerl odunculukla. uğraşanlar ara.
sındıı. meşhurdur. 

Şimdi bir çeki odwıun lstanbul
daki deı><>:va kaça nıa1 olduğunu 
hcsapllyiımı: 

Odun evvelA dağcı denen ame-
1eler tarıı.fmdan ktl8illr ve ~ 
indirilir. Evvelce dağcılar bir ~ 
'ki odwıu 50 - 60 kuruşa indirirken 
şimdi bu fiyatı yüz kuruşa kadar 
yli.kscltmişlerdir. Buna. sobep ça.
n.klann, koşumların vo hayvanın 
yediği yemin p:ıhalılanınış olına
stdır. Bu gün dağcılar yüz, niha
yet 120 kurw:;:ı. bir çeki odunu in
dlrmekt e.dirler. 

Odun iskeleye indikten sonra iki 
Gekil vardır: 

Ya tUccar odunu bizzat naklet
tirir veyahut bu işi müteahhit ya
par . .Mü&cahhit ile yaptlan işler

de aradı\ ikinci bir elin -ki bu 
ele nıuha.kkak ihtiyaç yoktu!'-

Müthiş g ece 
tedbirleri tehlikeden cvveı alırdı. O~ 
yeblllrim ki, knzalılar, Aliye de Hacı 
Abdullah kadar hürmet ederlerdi. Ve 
muhakkak k1, AUyi dlğt"rınden daha 
çok sevlyorlnrdı. 

Fakat nedenze kaı run bu 2 ileri 
gelen adıımı blrbirlerlyle konuımar.. 
tardı. HO§ ayni meclislerde de bulun_ 
muyorlardı ya. 

Bir gtin bunwı sebebini Abdullaha 
sormuııtum. Çatık yllzU bUsbUtün a
sıldı. Fakat tcmklnll ve ağır sesiyle. 

- Yok beyim, dedi, ben Ali gibi 
pamıo.k kadar hlr çocukla darılır mı. 
yım hiç. l:lcm Ali iyi bir çocuktur. o .. 
nun gibi blr kaç ovl!.dımız daha olsa 
lllm1z ~enıenirdl. 

Gelelim o mUt.hl~ geceye." 
Ağustos sonlarına do:ru boğucu 

dereced.ı sıcak bir gün kapun hızlı 

hızlı çalındı. O zaman bekAr oldu. 
ğumdan evimde yo.lnız otururdum. 
Yaslıındığlm ı;czlongdnn zorla kalka. 
rak aeraem bir yürtıytl.şle kapıyı aç
mağa gttUm. Açılan kapı ile beraber 
uykulu gözlerim de açıldı. Karfımda 
şimdiye kndar görmedığlm bozuk, sa. 
n ve zavallı bir çehre Ue Hacı Abdul. 
lah duruyord1.1. 

Kapmm perva.zına da:ı-anmıı, nefes 
nefese g6ğsU kalkıp iniyor, garip göz 
ıerıe yW:tıme bakıyord:.ı GerUeycrek 
geı;mesı lçln yol verdin. Fakat bir 
UlrlU heycce.nmm sebcbfnf aoraın. 
yordum. Sanki bana. korkunç ve feci 
eeylcr anlatacaktı. Görtllmez takat 
mevcut btr tehlikeden korkuyor g1. 

blydlm. Koca adam sarsak adımlarla 
1terl g1rd1. Ve ilk rastladığı sandal. 
yeye yıkılır gibi oturdu. 

- Mahvoldum, diye Snledl. A:rtlk • 

içine çıkamam o it ban dunyayı ha· 
ram et.tl 
Bn§mı yumruklan aro.ama alıyor, 

siyah gözlerlnd n Meta kıvılcımlar 
çıkı.yordu. SoğukkanWığımı toplays.. 
rıık: 

- Hııyırola .Abdullah Efendi., d~ 
dlm. Seni fazla asabt görüyorum. Ne 
oldu. 

YilzUnU ı;iddetle ytlzUme kaldırdı: 

- Duyıundın m:ı., dedi. Sonra ya
vaş yavaş ba§mı eğereg, boş d!lba 
kimsenin haberi yok, diye llA.ve etti. 
Durdu. Bir an gllzlcrin1 kapadı. Mace.. 
raeını anlatmak lçln .lAz:m g len kuv_ 
veti toplamnğa çalr,pyordu. Sonra ko
nU§tu: 

- Kı.aını olacak nşlfte dUn gece e. 
vtmdr.n kaçtı. Bunu bruın l BaAt ev. 
vel haber verdiler. Bir an gidip o 2 
yılanı dil öldürmek istedim, fakat bu 
daha bUyUk bir rezalet olacak. Ne 
yapayım hAk!m bey, ne yapablllrlm. 

lri avuçlu ellerini açıyor, boynunu 
bükilyor ve gözlerimin içine b:ı.kıyor
du. Sesime emniyeuı biı: Uade vere. 
rek: 

- AbQuUab Efendi, diye aör.c ha§.. 
tadım. Biraz kendine seı, eoııra blr 
care bulma.ta Ç&ll§alım. Evvell kızın 
kime kaçtı T Bu adamı tanıyor mu. 
sun? Hlca.pla baemı öııllne eğdi ve 
mınldandı: 

- Çulsuzun blrl. ( SOğuk Ayuma) 
çitUlğlDln aa.h!bl ~ ıUne kaçnıfi. 

Hayrctiınl s:ıklamadan konugtum: 
- Ali okumut bir çocuktur. Böyle 

blr cahillik yapmazdı. Kızı sc.nden hiç 
istemedi mi T 

değildır 
Yazan: Muza fi er Acar 
kfır:nı da hesaplrunıı.k lılıımdn. 
Bir çeki odunun motörc talunili 
30 kuruştuı·. Bundan sonra odu
nun lst.anbuln na.kll gellr. Benzin 
yağ ve yedek parça zorluklan do
lnyrs le motörcüler de fiyatları 
rırtırmışlardır. Mıuırna.fih bugün 
bir .:;ekı odun Şile, Ağva veya Mar. 
ma.:rn s:ıhillerinden 100 nihayet 
110 kuruşa lsta.nbula na.klolun -
maktadır. Buna 30 kun l boşaltma 
ve tıo kurw ta .kes:ıno '\ısrafı ili~ 
ve olunursa. bir ~ ocı"1un depo· 
ya 310 - 320 kuruşa mtı olduğu 
görülür. Halbuki büyil.k toptancı
lar ikinci derecedeki depolara o
dunu 500 kuruştan !ldlçil.k depo.. 
lara da 520 kuruştan veımekte
dirler. Bir çcltl odunda 180 kıı· 
ruş lkA.r normal midir, değil n:.ldir? 
İste bizim merak ettiğim.iz bu! ... 

Şunu da hatırlatalım ki tücıc:ı.ır
da.ğcı denen ameleyi eline alıJııt. 
tır. Fiyatı istedılderi. gibi yijkscl
tebillrlcr. Çünkü tüccar dağcılara 
dalına avBllS verir. Hayvanı Olen. 
lerc hayvan alır ve tüccara med
yun vaziyette kalan dağcı da gör
düğü lCltfu hem pir Q§kma çal.ıf.. 
m.ak hem de patronun istediğini 
yapmakla öder. 

Bizce yeni 
0

narlun mııbakku 
de&'i§mesi lazım.. Ayda eline kıM 
lira geçen ve beş çocuğunu JSDl -

mak için her sene en az 10--15 
çaki odun ya.kan aile i'clslerl ya
pa.mı:ya.eaklan bu büyUk ma.srafm 
üzüntüsü içinde fiyat mura.k.abe 
kontlsyonwıda.n odun vo k&nUr ifl 
nin bir defa daha tetlôkini bekli. 
yor!. 

13.8.1941 
~Hanı 

Paı\'alar 
'US Ajana 
8.00 Hafif 

ı-rııaıar 
8.80 Evin aaatı 

1%.SS Solo 
ptkılar 

1%..43 Ajans 
18.00 Solo 

prlalar 
13.1~ Kanııık 

program 
.8.03 l)am 

mlWft 
18.15 Serbest 10 

dakika 
18.!3 Konıışma 

Dıt polltJka 

lıAdlaelcri 
lS.4lS Çocuk saat.i 
ıo.so AJıuı11 

lfUli Kadınlar 
Paslı 

.l0.15 Radyo 
Oaı.etc»I 

!0..4:> lllr halk 
'.l'llrktlaii 
öğrenlyoru 

tLOO ZJ.raaı 
TakvlmJ 

ıı.ıo Solo 
rkılar 

21.U ~ 
program 

u.ıo Boğuıt;l 

prlwıı 

JUO A.Jans 

> 
~ 
cı ...... 

çarş amba,1Perşembe 
13 Ağus. 14Ağus. 

Recep: 10 I Rtıcep: IO 
Hu:ır: 100 Rnır: 101 

~IUU"411 \luall ~ ...... , ..... 
ll~lıı 

8.08 
ti r ·~·• 

9.H G.09 ••• 
Öğlı~ 18.10 5.0i 18.18 l>.08 
IJwıdı 1'7.09 8.58 17.09 sa 
Al<şnm 20.11 u.oo 20.10 1%..0t 
1·ats1 21.66 1.48 21.M Lü 
1msak 4.14 8.01 4.16 8.CK 

Trakya Umumi 
Müfettiş vekilinin 

teftişleri 
Edime, 1% (Hn&wtl) - Trakya U. 

muınt MllfctUo Vekili Sabri öncy ya_ 
nmda Veteriner mU§llvirl Şevki özer 
olduğu haldo nımtaltıı.m dahlliDde d!lrt 
giln sün::n bir tcruı seyabaUndcn son
ra dUn §Chrtmize dtln:nU~Ur. 

Pendikte pehlivan 
güreşleri 

Kartal kazası Türk bava kunımu 
mentıı.ntıne Agustosun 24 üncU Pa. 
zar gUnU saat on nete Pendlkte Ka.. 
dalyon bahçesinde pc.bllvan gtıretıerı 
yapılacaktır. Başa 715. ortaya GO. kn. 
çUk ortaya 23, desteye 10 llJ'& 'VWi· 
le~ktir. 

Bevoilu Halk Sinema.ı 
Bugtln matine ıı de, ceae a,so da 

1 bUyUk FUAı birden: 
1 - 7.oronun lpretl (e.,t.a .... 

Renkli). 
! - Pompeybı Son cttnlMl. ('bl'Uıi ... .. 
S - Deııl alevter iQlo4e. (IMrfkr. 

lar Filmi). 
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ŞUNDAN BUNDAN: 

Evlenmek istiyor musunuz? 
O halr~e Saadet isti'1barat 

odasına başvurun 
Saadet istihbarat odası ~ 

essisi ile karşı karşıyayım. 
Kendisi, ilk 'bakışta maruz 

·aldığı suiz.anmn farkında bize 
kapryı açarken, gönicüyc çıkma 
ğa hazırlanan bir (taze> gibi 
üstüne başına çeki düzen verme 
E:e. oldukça kullanılmış fakat yu 
muşak ya.kalı~nı düzeltcr....:.t 
kravatını bağlama,...aa çahşl)ıor· 
du. 

- Ben. diyordu, farıkındayım, 
hemen herkes ilk nazarda benim 
~üsnü niyetimden şüpheleniyor, 
kimbilir, hangi işzizin biridir, 
bunca İş dururken gelip (i?.Ciivaç 
t.eılfillıib) vaptığımı. bakılırsa!,.. 
diye vüzüme bir tuhaf bakıyor. 
hatta siz bile, kimbilir hangi 
müphem şüphelerin tesiriyle 
buraya kadar zahr.ıet ettiniz?. 

- '&tj;ağfinıllah efendim, ka· 
ti'yen değil. 

- Hayı:r, hayır. Hakkınız 
var, in.san ilk nazarda benit:l.! 
mesleğimden, dRha doğrusu 
benden şüphe edebilir. Bımu 
ben pek tabii O'Öıiiyorum ve ibi · 
liyonım ki siz.in yerinizde ben 
de olsam yine aynı (iştibah) a 
kapılırdım. 

Burayı tesis ettiğim vakit, 
gazetelerden biri (Bu da. kim· 
miş!) gibilerden benimle alay 
etmişti. Benim ikim olduğum.ı 
gelip sormadan. tahkik etmeden: 
ve nihayet böyle bir müesseseyı 
açmama hüklmıetin, 'J)Olis mü· 
düriyetinin İzin vemıiş olması 
Jaznngeldiğini bir an iç.in düşün· 
meden bana çatanlara. teess:.f 
etmekten başka yapılacak ib.i.r 
şey voktu. 

·Öyle ya canım, ben kendi ken 
dime iböyle !bir şeye teşeN>üs 
edebilir miydim? Hükfunet, ibe" 
nim şa.hsivetimi tahkik etmese 
böyle nazik bir meselede çalış
mama müsaade verir miydi ? 

GittikGe coşan ibir ifade ve 
bir dava vekili taltıkati ile 
hakkını mtidaf aa ediyor, dolayı· 
siy1c bizim de kendisinden mü
naseootsizce bahsetmemizin önü 
ne geç:mefı1.stiyordu. 

- Burayı kaç sene evvel aç· 
tınız? 

- 11 sene evvel. 
- Bu müddet zarfında kaç 

ızdiva.ç temin edebildiniz? 
Durdu, yüzüme baktı, sonra 

güldü; daha geniş ve süreklice 
güldü. Ayalini yeni görmü§ (pe 
çeli ibir hanını) gibi teredd~t 
edivor, maziden !bahsetrnemerun 
da.ha hayırlı olacağım gülüşle· 
riyle, mimikleriyle anlatmağa 
~ışıyordu. 

!Bunda hiç bir ayı:p tasavvur 
edilemiyeccğini ısrarla teyit et· 
tim. 

- Evet, dedi, ibu ayrp kimse 
ye raci değil! Münhasıran h8.di· 
&ta. ve olsa olsa bazı ibedbin 
mizahçılarla harp sonrası zihni· 
yetine ilk altı senede yalnız 
ve yalnız 7 izdivaç! 

Sonra bunun neden böyle o1-
duğunu sor.mama meydan ver" 
meden~ 'coşarak anlatmağa, b~
na. - imivaç mevzulu - ibır 
uzun konferans venneğe başla· 
dr: 

"Burayı 930 senesi 10 tem· 
muzunda açtmı. Mücadelenin 
pek çetin olacağını tahmin edi· 
yordum. Memleketimiz henüz 
böyle şeylere alışık değildi. on· ' 
la.rı alıştrrmak vazifesinin de 
bana dü.stüğünü görüyordum. 

a bakıyorum. İçinde müstakbel 
damatların türlü türlü pozları 
var. Kimi elini şakağına. daya· 
mış, kimi sırıtmış veya somurt 
muş .. Yalnız bir tek gelin resmi 
yok! Mecmuada ıbir damadın 
resminin ilci tarafına şu cilmle
ler ya?.ılmış: Bir kızı kırk kjşi 
ister, bir kişi alır. Ba.5ka talip 
olan var mı? 
İsminin gazeteye yazılmasrnr 

istemiyen üstad, kemali ciddiyet 
le devam ediyor: 

- Size hükfı.metten beratını 
aldığım 150 kadar vecizemden 
bazılarım söyliyeyim: 

"Bir milletin, bir devletin ha· 
kiki kuvveti insan kuvvetidir.,, 
"Evlen ki çoğalalun" , "Bizde 
izdivaç zevk meselesi değil, nü· 
fus meselesidir .• , 

Filhakika biz her şeyden önce 
nüfus meselesine ehemmiyet ve· 
relim. Bir millet, bir hükümet 
bir ay içinde her bir arzusuna. 
muvaffak olabilir. Fakat hiç 
bir hükfunet, ne kadar z.engin 
olursa olsun bütçe açığı giıbi 
nüfm~ açığını bir ayda kapata 
maz. Laakal 20 sene lazmtdlr·,, 

Almanyada evlenecek çiftlere 
nakten 500 mark - 250 lira 
verildiğini işitmiştim. Bütün 
dünya memleketleri bu iş için. 
ciddi bir şekilde çalrşrrlarken 
bizim lakırdı diye geçirecek 
vaktimiz yoktur. 

Burada konuşmanın cereyanr 
ru deği.ştirmek lüzumunu duy 
dum ve sordum: 

- Siz evli misiniz? 
- Evet. (Evet ama elinde 

alyans yoktu!) 
- Peki, zevceniz sizin ıbu 

işlerle uğraşmanrza ne diyori' 
Kıskanmryor mu? 

- Bilmiyor ki .. 
- Bilmiyor ha!? Peki, sizi 

ibu mücadeleye sevkeden amil 
nedir? 

Aradığı yalanı bulamıyorken 
hocasınm i~azından jstif ade e· 
derek iı:1in içinden çıkan bir hay 
I~ neşesiyle güldü ve mem· 
nun bir eda ile: 

- Bravo. dedi. ben de sizden 
bunu sormanızı bekliyordum. 
Baktım, ki artık ihtiyarlıyoruz. 
Memlekete bir eser bırakmak 
lazım. Düşündüm, taşındım. 
(Allahm emrine, peygamberin 
kavline) fakir fukarayı başgöz 
etmeği muvafık gördüm, bekar· 
IL1< sultanlıkfuış diyenlere cidal 
açtım. Ben de (l z.divaG bir emri 
?.arUıidir) düsturunu vaz' et· 
tim. 

Tabiat bunu böyle i temiştir. 
Kadın; ister tabip, ister mual· 
lim, ister mütefennin, fakat her 
şeyden evvel anne olsun. Onlar 
bıı vazifeden feragat ederlerse 
biz erkekler mi çocuk yapaca· 
ğız? 

- Ya aile ~eçimsizlikleri?. 

- Bunun kabahati aile mües 
sesesinde değil. tarafeyndedir. 
Rirbirlerinin küfvü olan bir çift 
yekdiğeriıü aldatmak istemezse 
lcatiyen mesut olur. Bir de. 
göriiyorum, ki yüksek tahsil 
görmüş kızları mesut etmek 
güçleşiyor, Bayanlarımız iz.divaç 
müna.kasasmda biraz tenzilat 
yapmalıdırlar. 

- Buna siz.ce ~e? 

- &nce mecburi askerlik gi· 
bi bir mecburi iroivaç kanunu 
çıkarmalr. Gençler nasrl cepheye 
kan veriyorlarsa, kızlar da vata 
na can vermelidir. Zira "g-iir" 
büz bir çocuk bir vatandır.,, 

Reşat M ahrnıd 

Gcl gör ki ben nümayişsiz ~a· 
bşmağa azmetmiştim.. Rekliı.m, 
patırtı, gürültü istcmiyordwn. 
Yavaş yavaş cemiyetimize ek 
serisi erkek olmak üzere 157 
aza kaydedebildim. Giin geçtik· 
çe azanuzın daha da Ço~uca· 
ğmı görüyordum. Kendılerınden 
aidat almıyoruz.. Bize sad~ 
isim ve adreslerini bildinnelerı tstnııbul tcra Hlıkhnllfinden: 
k:ı.f ıdir. Ben lüzum gördükçe I 4. 941/2876 
(Resimli izdivaç) gazetesini çı· Evvelce Ayvalıkta lcke.n memuru 
karıyorum, orada, izdivaca ta· Vahdettin ynnrnda oturmakta iken 
lip olanların isinılerini, resimli:!• halen lkametgaht meçhul kalan Ba. 
rini neşredi)ordurn. j yan Vasfi.yeye: 

Yeni :Veşriyat : 

GÖZ YAŞLARI - J!:vet izzet nen!ce,, 
nin bu fevkalA.de güzel romanı İnkı. 

JAp Kitapcvi tara!mdan tekrar buıI

ml§lır. Karllerlmlze harareUe tavaı. 

ye ederiz. Fiyatı 100 kuru;,tı.ır. 

Ô~'ii' AINl~VJl. AM~~Ô~AINI ~©lk11 Z Amerllın Kıı tıolejl A. lobut Kolej •ER.., E" 1( 
1( 1 K 1 S M 1 : Anıavutlı6y, Td. 36.ISO 'W Bebtlı, Tel. 36 ••• 3 • ~ ~ 

• 1(. • 

YE~t ADAM - Yeni Adamm 3-i6 
ncı sayısı ~ıktı. Bu ııa.yrda TUrke ö. 
ğüt (1. H. Baltacroğlu), Tevfik Fik. 

Orta Kısım - Lis ~ Kısmı 
Jngilizce ihzari ımıflan, ticaret dersleri, almanca ve fransızca 1cursJarı~ 

M •• h d• K Elektrik, makine, nafia mühen disliğl mezunları ,.tef• 
rete ııayğı (Hüsamettin Bozok), Ede. 

blyatn:ı .Mesullyetf (Şoflk özb&y), 
Milll Marş yoksuzluğu CCemM Bora), 

U en IS ISml: mühendislik kanunu hükümle rınden istifade e0e utı 
Derslere 25 Eyltl Per,embe Sabahı Başıanac~• ,,., 

Barbusse'tcn bir hikfıye· Bayram 
(Çeviren: Cihat Burak), İnanmak 

1 (Resai Eriş), AnUgone (Sofoklea'ten 
c;:cviren: Nevzat Hatko) ve Hayatım 

Kayıt günleri: 
Yaz tatili zarfında pazartesi ve pertenbe günlel'I 
12 ye kadar, 8 eylülden itibaren her gün. 

yeni leyli talebe için yer yoktur. 
(f. H, Bıııtac:oğlu) adlı makaleler Arzu edenlere prospektiis gönde rilir. 
vardır. Tavsiye ederiz. 

lstanbul Borsası 12.8.941 P. T. 'f.. Umumi Müdürlüğünden: 
unıeri 1 - A§ağıda c!na, mıkdar, muhammen bedel ve muvakkat tcmlnatlarlyle !hale S ıı1l 

m~meden grafit 1.8.9~1 den itibaren bir ay müddetle pazarhğa konulmutı ve bakır Ma~11 
ÇEK J, ER 

Londra 1 Sterlin 
Nevyork 100 Dolar 
Madrid 100 Pczeta 
Stoltholm 100 f8\·eç K 

5.20 
129.0325 

9.8,941 den itibaren 10 gün uzatılmıştır. udıırl 

2 - İstekllierin, şartname almak veya okumak üzere Ankarada P. T. T. Levazım rJ tJtl1 
bulda Yeni Valide Hanındaki P. T. T. umumi depo Ay . .Muha.slpliğine, eksiltme ve pazarlığa ışıııoel' 
günlerde muvakkat teminat makbuz veya banka tem!nat mektubu ile kanuni vesikalarını bl\ 
tımanındaki Levazım müdürlüğünden mtiteşekkll Satın Alma Komisyonuna mllracaatlan. 

12.84 
30.77 

ESHAM ve TAln'1LAT 

lkrrunlyeli % 5 
933 Ergani A.B.C. 
Merkez Bank88l 
Aslan Çimento 

20.2.5 
12.5.-

9.-

CL"lf~t MU.tan 

Grafit 8 Ton 
Bakır Mall§<>n 30.000 Adet 

. . .,.. . ' 
• • 1 ' • • J .. .. 

Baf, Dif, Rede, Grip. Bomatiwma 
~ Kanklık "' Bflttın Ağnlarmm Derhal gaer 

bomoa fhd• Sa. ellDltıllfr. TULfTURINOEN SAllNINIZ 
HU Vt~ot PUU.U ICIJTUt.ARI ISRARt.A ISTEYltflZ 

lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi Sa
tınalma Komisyonundan : 

1 - Merkez ve ımlihakat rıı\JaUibdeminl için açık eksiltme ile numune. 
sine tevfikan l<umaşı deiremizdfu verilmek tızere (162) takım elbi.so ve 
kasket dlktirilecektir. 

Bılcllmle dikiş ha:-cı dlkieıye oit olmak prtile beher t11.kımın dikme 
tahmin bedeli 12 lıradan 19H lınC'ır. 1 

2 - Bu cksillmeye alt şartnaıncJcr merkezimiz Levıızrmnıdan parasız 
alınır. 

3 - Eksiltme 19 Ağustos t91! Salı gUnU .saat 15,5 de Gaıatada Kara. 
mustafııpa§& sokağuıda mezlrt\r merkez satmalma komisyonunda ya_ 
pılacaktır. 

ol - Muvakkat teminat parası 145 lira 80 kuru.,tur. 
5 - B:ı i§e gireceklerin 19U senesi Ticaret Odaa: vesfknsmı gösterme. 

teri ve terzi olmlllıırı §8.rtlır. (6577) 

Jandarma Genel K. Ankara Satın Alma 
Komisyonundan: 

Bir metresine eli! kuru~ fiyat tahmin edilen 71.300 metre yataklık bez 
:!6 'l.941 salı gUntı eaat 15 de Ankarada J. SA. AL. komisyonumuzda kn· 
patı zarf eksiltme.siyle almacaıtlır Muvakkat tem.inat 2673 lira 75 ku. 
ruştur. Şartname ~omiı;yonumuzd!l.n ve İstanbul J. dlklmevi ile satınalma 
komisyonundan 178 lruru,, bedel kat'§ılığmda alınır. Ntimune komlsyon•ı 1 
mu:T.ia görülür. tstclrlllerln ihale zamanından bir saat evveline kadar tek. 
Ut mektuplarını komlsyonumUz.J vermeleri. (ISlSl) · 6782ı 

Devlet Oemiryolları ve Limanları İşletme 
Umum idaresi ilanları 

Muhammen ~dcli (12000; Ura olan 3,•rn-4,00x0,25--0,45x0,09-0,10 
metre eb'admda 100 metre mik'abı Karaağaç kalas 'l2.IU941 Cuma günU 
saat (15,20) on belJ otuzda Hay<larpaş&da Gar binası dahillndekı komlayon 
tarafmdan kapalı rart uırullle sa.t:n alınacaktır. 

Bu l§e girmek lstıyenlerin (900) liralık muvakkat teminat, kanunun 
tayin ettiği vesikalarla teklltıeı1ni muhtevi zarflarını ayni gün sa.at (14,301 
on dört otuza kadar Kt mlsyon 11elsllğine vermeleri 111.znndır, 

Bu i§C att :artnameler koml~yondan par&8IZ ola,.ak dağıtılmaktadıT. 
(6698) 

, ' 1. f PLAR 1 
1029 senesinde Fransız Sen Benua 

LiscsL"lden aldığım tasdiknamemi za. 
Yi ettim. Yenisini alacağımdan eski. 
sinin hükmü yoktur. 

)lezkfır mekteıı talebesinden Atıf 
llıı&an Şar. (3688) 

.. :{.. ti: 

Fındıklı Mecıır. Meb'usan bölUkle. 
rinde yaptığım nskerllk ve aldığım 
tezkeremi zayi ettim. Yeni.sini alaca. 
ğımdan esklslnfn hükmll yoktuı;. 

Tophane: Z\lesMd sok..'\k 26 ııu_ 
marada Erzincan Kuruçaylı En. 
biya kö.)1ind<'..n TMh oğla Ahmet 
Çalın sıs doğumlu. (368'77) 

Acele satılık Arsa 
Karta.! Maltepeslnde, Kuruc;:eşme 

Mevkiinde Bağdat ~ddesinde 2 dak1. 
ıta aı~edc Mf m tre murabbaı ar-

KO<'aell A!Jllye H. HAklmli~nck.-n: 
941/284 
İzmit Tepecik mahallesinden Neri_ 

man Tomurcuklu tarafından Kırklar. 
eli askeri posta No. 610 ZilfikAr alcy. 
hine ikame ettiği boşanma davasın. ı 
dan dolayı müddelaleybe f:'Önderilen 
tebllğatlar bi!A tebliğ iade edilmesın.. 
den ve asker olup muayyen bir yeri 
bulunmadığından bu suretle adresinin 
doğrusunun tesbitlne ve tebllğntın ı 

yapılmasma 1mkAn görülmediğinden 

mukaddema ga.zetenlzce 27.6.941 ta. 
rihindc iltınen tebliğat lcra edllml§U. 
Bu kerro muayyen günıie yine muha. 1 
kemeye icabet etmlycn mUddelaleybe 1 
ilAnen gıyap kararı tebllğlne ve mu· ı 
hakemcnln 12.9.941 sa.at ona talikine 
ve aynı gUnda müddeinin ikame ede,. 
ceği §&bitlerin dinlenmesine karar 
verilml~tlr. 

Muhammen 
Be-drll 

5.2SO Lira 
3.000 Wra 

Muvakkat lıutle ekli Ek8ttııot' " Teminatı 

396 Llra 
225 L\ra 

c 941 
Pazarlık 21 .... 

Açık eksiltme 20.s.94
1 

Türkiye Camttarıyeti ~ı 

ZiRAA T BANKA; 
K.uruıu: tarihı. 1888. - Sermayesı. ıoo.ouu,000 

;5ube ve Ajan~ adedi: 265. 
Zi'f'ai '" tıcmi .. ,., ruvı banka muamtl'l~ 

Para blı1Jıtlren1ere ıs.800 l1ra ikramiye ~ 

,,/' 
araat BankUmda ıımmb&T&b ,.. lbbannz taarruı ne-'" 

ao aruı tJUlun&DJ&ra eenecıe • deıa •p kileceJı ıcur'• Dl 
p!Ana (On lkramiyt c1ağttılar.l' !r•tr. rı' ş.~ 

• acıeo ı .ooo ııraıııı t,ooc Un ıoo l.ded 50 W- "J 
t • 500 • 1.00G • 1.%0 • tt • fi' 
• • ~50 • ı.ooo • ıee • ıo • 

«I • lOil • '-000 • ~ 
OIKKA 1". Beaapıarmda.IO panı.Jar bit sene tçtncıe (!Dit 

ıu.şmıyen.ıere Jtram1ye ~u~ tak~ % 2Cl cıız.ıas1~';,I' 
K~ ·: U Mart. ll Haziran u tcy•Ql ll BiriJl 

:-ın•Je yapılır. 

"Vakıt,, Kitabevinin ~~ 
neşriyatından bazıl8 

Herki' kenıU n:ı.y~tmı yaşar - HlkAyeler - BEKlR --"' 
Sll'Kı tiV>'' 

Seni Seviyorum - Roman - BUUIIA?lı BURÇAK 
20 (){>nıtfo Gazl•te.'J,ik - ~tı'~tL AL1'UG 

r.ıedlııı l\leb'ul'M Jh77 . LlO.i - HAKKI CAJ\IK US N 
.nı,\.• 

tlçilncU ~ultaıı [llı•hmedlıı S•lruıt>t DUğünü - lllUU v•-
h.endJ l<eııdlne 1000 kelime ~le cğretlcJ - Frarunzca kltsll' 
Kendı kt'ndinı ı 000 kellml' ile üğrctlc.1 - Almanca kftılbl 
!\endi l•endine 1000 kelime e öğretici - tngUlz.cc ldtalll 
.1skeri Kamu. - ı!IALAH.\'.l 'UN KtP 
Hnya.1 mı bu - Rc.man - RA.SA.."'<l RASİM US 

. .. : . , . . ... . . . 

Bır tuhafiye İnağazası için teıg8~ 
Kasiyer ve çocuk aranıyor 
TezgAbtarın ta ııallye ışıoal' 

çalışmış olması şarttır 
0 Jdf J 

Milracaat yen: Yazı Ue veya doğrudan doğruya V& 
memurluğuna. Telefon ile 20096 numaraya. 

"Bir çoklarına. söylemesi a · l tstnnbul 4 ncU icra memurluğunun 
yıp, nakten de yardı1!1da ~ulu- 941/2576 sayılı dosyasında ölü YuBUf 
nuyoruın ve söyleme~-e }uzum mlrosçılarına borcunuzdnn dolayı ge. 
görmem, ki faiz almıyorum. rclt icra ve gerek merciden gönderi_ 
Me:eıa bu ay icinde gayet fakir len 28.7.94.l tarihli ootseye ademi le:.>· 
bir izdivaç ya'J)3ca.ğIDl· Benden betiniz dolayt.ıyıe bu defa hnkkınız. 

E ek ] 20 ll ndd tl il"- t bll~ata sa acale olarak eattlı!·tır Tallp~~r!n 20 ıı'ra istiyorlar. vlenm < a g n m C e n.ııCD e o 
Vakıt gazetesinde Ad.nar Evcimiğe 

Muayyen gün ve saatte mUcldela. 
leyh mahkemede bulunmadığı takdir
de gıyabında muhakem•ye devam o. 
ıunacağı H. U. MU. kanunun 401 net 
maddesine tevfikan gıyap karan ye_ 
rine kaim olmak üzere !ıtınen te-bli~ 

·~ıı 
Otel yapılmaya elverı11 

ı'stedı'kleri ıhalde bu parayı bula· karar vernmi§tiıı. 
.m;.. lan 8 9 .... 1 mUracııatleri. 

mryan çiftler var. Hükiımet Ve yine mılrataa t>~ü o . ·"" --------------
bunlara ve mesela benim ~te· tıırihine mUsadif ÇaI"§amba günü saat 
receğim diğer fakir namzetlere ıo da tstanbul icra hAklmllğ\nde biz. Raşit Rıza Tiyatrosu 
yardım et...<:e ne olur sanki? Ço· zat veya bllvektue bulunmana:, aksi . . 
cuk, çocuk djyonız. çocuk baş- takdirde gıyabınızda müra.!aa kılma. 811 Akpm Büylıkd~re .Beyaı Parkta. 

ka türlU yetişmez, ki .. ,. 1 cağı tebll~ makıunma kaim oımak j - Beni örUnl4 - KomMt s Perde 
Elimdeki (Resimli lıxlivaç) UY,ere llAncn tebliğ kılınız. (36881) JIALb>g PtŞIUN bh-Uldıe ı 

olunur. 
(36882) 

Sahibi: ASIM US 
Ba.mtdığı yer: VAKiT Matboo..<n 

Umum n~lı idare eden: 
~ ...., &!JtJfltll{Jl1 

Ankaramdd_.. ~i~!!~~i~~e ./ 
vadar ve aydınlık bir blıın kira.idrar. 

Vakit ga.zek•,oıl fdarchaneı.lnc m~:ıt. 


