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:.a~k hududumu~da' iKTiSAT VE Kili HOSNO 
aııg.Van-iran Demirvolunun 6ncı ÇAKIR iSTiFA ETTİ 

kısmı inşaatına başlanıyor Yerine Sırrı Day tayin edildi 
~ ı\ııkara 
~ ~llatı ~J OAKaT) - Ell\Zt8. Van_ İran hududu hattının altıncı kı.. 

)°oı, ta1un ° B n~<il - Muş ar:ıS! Hizmet yolu milnaknse.ya konulmuştur. 
ııı a ln<>:ı ıkı milyon :>eş yüz bin liraya çıkacaktır. İnşaata önü. 

Y lçeriSfndc başlana.c'iktır. • 

itfisat Vekaletinde değişiklik 
Sovyct toprak/arma indirilen Alman para§iif·çiiler' f aaliyc 1 ' ..... 

"~}~t \'ekili .. 
~ ""41en llusnü Çakır , a • 

llıtbtıs~klını.ı~, yerine Trab. 
t~lıi. e 0.. ırrı Day g~rni~tir. 
\ itt1ıı 111 ~h~rlyetindc tktısat 
~ ilt tr8'1 'aı.ı!<' i bir iki l•eli • 
~ lctııt e edılmek istenilirse 
~'altıa,::ıa ~arckct lcriııl ve 
~ Ue hUr ~nz.ım 'e ldart• ı a. 
"' ita a~ edllcbilir. ımm &.al· 
~ ~ketierini \'C lrn~'lıaklıı. 
~ i!ladd· ''c idare ise ~wmlc
~ biitUn 1 l"efnhı ile aliika4ar 
~ "'1ı lktısadi faaliyet aha
~. \'e)(a:ldir. Bunun için de Th· 
~'e e~ doğrudan doğruya 
lı.:~ etu~glı olan müe eself"ri 
~'a ~n b:ı kn, hndi,.,elerin 
~tıııak S~re TJcaret, 1'"afJa .·c. 
\ lt~et~t VekBlctJcri ı:ibi 
~"'retı 1~sadi hayatını bi. 
~ tlJı e alilkadar eden diğer 
ı elttı:~arı ara mda - ta.>ii 
\ ~ 01 \aı ıta lyle - btr ıc. 

· •bllet:ek bir mc,"'iddc-

~ hlba 
4ııı.." !Ju;rla Cümhurlyet HUkü. 
~ 011 at .VekiletJne alt 1 leri 
~~>ete Plana almı hr. f'erdi 
~'-'İl r ile ' üruda getirilme. 
~ "hcı n Olnııyan milli anııli 
'- ~e ktıruJduğu gibi yeraltı 

" td llılztn fslenmesJ de yine 
' e kahtı olabllmf5fjr. 

'; bn18•t. VekIU Hüsnü Ça • 
~ n1,ı~llıa geçtiği zaman milli 
ı.. l!ttt.. ~urutınası \'C \'craltı " ııı· ''Jltı • • \ •ıııa lJn işlenmesi ~olunda· 
~b"ıllıl~ tatbl'ki hn: :; Herle
\ "''ttıYOrdu. Fakat bundan 
\~rıatlaın Pa harbi patıadL Har· 
~, llel'ln ası üzerine muharip 
'-..tllikıe blriblrlerine kar ... 1 tat. 
151:ı~ l~ abluka 1 temi ister 

L· ~orı rJ<1~ enin lktısndi 'ıızJ
lt~l~uıı· llklarıı uğrattı, tktı~at 
~ ;n 'llZ.lfeslni 7.orlaşhrdı. 

ltı. t'k . CçtJkı;:o bu zorluklar e'k. 
lt. lcrde hllikls c1ıllıa Li .. '&dc 

'1ıı ·' 
td, ~lin \ . 

ıı.1 t. <\\ lltıyeı yine bu afhn· 
'l! ~t~"_UPa harbinin be,·nclmi. 
\\ ~ ~r;ı hayat aha md~ ihdas 
4~~ ~kıııerar J::lttikı:e daha karı· 
'~ıtı hat!( ~lnıaktndır. Bundan 
ı.tl fit aı· kiitıeslnln maddi rc-

11lıı akaclar olan i faallwt. 
ı~ btltl' ~nz.lrnı , c idare ı de o 

it <rırtU'klara 6Chop olmak . 

t~~llııııı 
~k :. beraber maliyenin ..-11 
llıu ı~ kaınıarındıı. Nafia iya· 

~Jıı.U~1/"hğında, t\lecli ... in biit~e 
ı~ lilldı~d~ şiırıdil e kadar üze -
llıut lltkad ht>r i i ha amns Sırrı 

~ irıı , ~ınuzın bu yeni \ <' 
·111 aıır . 

ıı ıtı esındc mo,affak oln· 
ı.. "1ıtdırnr7 ,._-11_ 
"'l'ıQ. ıuuu-. 
~ Suıne''\eJ i aret cttiğimiı 
aı11 ~e\le:r Bank \ 'C Eti Bank 
~aıı ba sermayesi ile idare 
~I doğru zı tnüesscseler doğru-
1 ı~ ~ bııı/'a İktı at Vckô.letinc 
t 0 liıı 'e ~llYor. Hnddiıat.mda bo 
'~ b1ı 'ltı rıınn hir surette iilnr<' t 
~ı ~~~~~esi milli kalkınmaya 
~ mlihim bir mc· 

~St81in 
Q~ıl orduya 
es veni 

!:Jeneral 
.t~~in etti 
lt;ıı~lıaıı, k l (A.A.) - Ofi: Stalinfn 
~il~ 0nıı erler meclisi tara • 
~!lııı Oı-<ııı~;(Ulen bir karamamea1 ile 
n. ~lır lu be" yc~ı general tıı.yiıı 
~~era1 bunlardır: 

'l"-lt• ~Onlde Pctrovı;kl, Vaır.rtll , ;:a. l~ acop Strabaro, tua Tre8" 
llıQ\, 11

11. gcueraU Gregoire Vo • 

Yazan: ASIM US Alman tebliği Sovyet tebliği .. ........... ... 
Smolensk Smolensk 

eledir. ı·aınrz bu iı;;lcr bir \ 'Cka
let i tamamen h·gal etrn<'ğe kfıfi. 
dir. Fakat bundan başka ıırtı~at 
\"ekfiletl TJcarct, Jliafia ''c l\lilns
kalıit \'ckfiletlcri gibi birer su
retle memleketteki f~ hayntma 
bağlı idare eihazlannııı fa.nliyet
lc11 anısrnılıı nlıcnk vücuda ~cUr· 
mekle mükellef olan koorıllnas. 
~·on heyetinin vazifesini kolaylaş • 
tırabilir. Bay Sırn Day'ın idare 
kabltiyetinılc haiz oldu~ru mczi. 
yeUcrinden ayrı olarak şah"'i tc • 
vazuu ile kendi&inl ht•.rkese sev. 
dirmiş olma~• hu bakımdan da 
mnmffalu) etini temin edecek 
kıymetli bir fioıildir. 

civarındaki harbi 
Ruslar imha devam ediyor 

istifa eclen Hüsnü Qaltır Ycnı lktısat Vekıli Sırrı Da11 
zamanında Na.fJa Vekll.letl mUstcşan 
olmuştur. Zekt, çal!§kan ve bllgtll ve· 
kJllmlzc yeni vazifesinde başarılar 

dileriz. Diğer ta.rafto.n, bugüne kadar 
muvaffakıyetle çalışmqı sabıit vekil 
Samsun mebusu HllsnU Çakırın Afi· 
yet kesbetmcsini temenni ederiz. 

• 
1 

Vişiye hücum 
ediyor 
---o-

Alman 

edildi 

35 bin 
esir alındı 
Moskova 

Yeniden bombar
dıman edildi 

Belin, 1 (A.A.) - Smolensk'in 
ccnubundaki sahada ihata edllınl§ o_ 
lan Sovyet ltıtnlnrını Sl .Ağustoıı gu., 
nU Alman kuvveUeri çetln muharc
bclcrd<'n sonra imha. ctmiıılerdir. 

Çember dU rnan kıta a.n tru:afm.dan 
git.gide aıklşıyordu. Sovyct lotalan 
her nerede kaçmıı.ğa tcşcbblis ettiler_ 
se ornda lmnlı zayiatla geri çekilme. 
ğe mecbur oluyorlardı. Alman batar
yalarının sayısız topları düşman as. 
kerl aral!llna ölllm saçarken bomba. 
tayyareleri de havadan bombalarını 

atıyorlardı. Alman hUcum kıtalarmm 

(Devamı Sa. 4 sü. 4 de) 

Mareşal 
Budiyenni'nin 
Alman işgali altındaki 

Sovyet halkına 
asker 1 :=ri beyannamesi: 

Af .k ··sıe le- Trenleri yoldan 
rı. a. ~u m . çıkarın ! 

kelerını ıdarelerıne Düşmana bir 
~ tek buğday 

Fransada yeni 
bir inkılap 
olacakmış 

--o-

Amerika elçisi 
Petenle mühim bir 
mülakatta bulundu 

- Radyo gnzet-csi -
Patis gazeteleri Peten • Dar. 

lan hükumetine hücumlarına de
vam etmektedirler. Bir Fran ız 
gazetesine göre Peten hükfuneti 
Hus seferinin başlangıcındanbe. 
ri Almanya hezimete uğr1yacak-

( Devam1 Sa . .& sü. 5 de) 

vermeyin! 
Mo!ikova, ı (A.A.) - Tas ajan:;ı 

cepheden gelen ıu haberi neşretmek 
tedlr: 

Cenubu garbi cephesi baııkumanda· 
nı Genera.ı Budiyyenn.1 Alman işgali 
altındaki Sovyet arazisi halkına n:1ıı 
ğıdakl beyannameyi neşrctmiııtır: 

Slltuııarmı kullanamıyanlara lıllnp 

ediyorum. Cephelere lltlbalt cdln!z. 
Nefret etliğiniz AllI14D latalarını yo· 
kctmck için yeni ha.Uar vücudc getl· 
rln!z Müstevliyi kuduz kHpekler gibi 
imha ediniz. Trenleri yoldan çıkarı • 
nız. trt!batlarmı keslnlZ. Düşmana 

bir tek buğday tanesi kalmaması için 
depolıırınızı ııçurunuz. Çok yakın bir 
ist!kbalde size, lAzım ola h!lecck mah 
sulü toplayınız. Geri kalanını tnh 
rip ediniz. Zafer saall yakındtr. 

9411 zmir .~uarı lıa
zırlıkları ilerledi 

ingilt~re, 
ıran 

Almanya, 
pavyo_nları 

italva, Romanya, 
ikmal edildi 

Moskova bombardıma· 
nında yangın)ar 

çıkarıldı 

Ballıkta 
Bir Alman 

gemisi batırıldı 
.&loııkova, 1 (A.A.) - SovyeUerln 

tebliği: 

Kıtaıarımu:, sabahki tebliğde g&te 
rilmi§ olan Uıtikametıerde dll§manla 
harbetmektedir. Bilhassa Smolensk 
isUkametlnde §lddeW bir muharebe 
yapılmaktadır. Buralarda lata.lanmız 
yaptıkla.n mukabll tan.rruzlarla dil§ • 
manı geri sUrmll§ler ve ağır zayiata 
uğratmak suretilc mevzilerinden çı • 
artnLcılardır. Bir :ınlktar esir ve sa· 

na.im aldık. Tayyare.ıerlmiz, mncaaır 

surette kıtaatımızla mesai birliği 

yapmaktadır. Evvelki gQn otuz Al • 
ma.n tayyaresi dllfJUrdtlk. Seldz tay • 
yare kaybettik. 

(Devamı Sn ~ sü. 3 de) 

Ankara, 1 (A.A.) - Sıhhi du
rumunun müsait olmamasından 

dolayı !ktısat Vekilliğinden 31 
temmuz 1941 ta'l'ihi.nde istifa e
den Samsun mebusu Hüsnü Ça
kırın istifasının kabuliyle lktısat 
V ekilliğinc Trabzon mebusu Sım 
Dayın tayini 1 ağustos 1941 tari
hinde Reisicümhurun yüksek tM
diklerinc iktiran eylemiştir. 

Ankara, 1 (Vakrt.) - Yeni tk
tısat Vekili Sırrı Day. bugün öğ. 
leden sonra vazifesine başlamm
tır. Vekil, mebuslar, vckfılet cr
kllru ve dostları t.arafmdan tcb· 
rik edilmiştir. 

Ankara, 1 (Vakrt,) - Mülkiye 
m\}fett.İfilcrlnden Hikmet Soyman, 
üçüncil umumi mlifctti§lik yaban
cı i§Jer müdürltiğüne tayin edil
miştir. 

SIRRI DAY'.IS KISACA 
TEIWOMEt HALt 

Yeni lktısnt Veklllmiz Trabzon mc· 
bu.su Sırrı Day, millktye mektebi 
mezunlarındandır. Uzun zaman ma • 
Uycdo milhlm memuriyetlerde bulun · 
muştur. BUyUk Millet Meclisi bUtçe 
encllmeni mazbata uıulıarrlrllğlnl yap 
mi§, ve bir mUddet All Çetinkayantn 

x 

Taymisin bir makalesi 

Haroten 
sonra 

Amerika ve 
Rusyanır: 

Avrupadaki 
rolü 

lo1ı<l7a, 1 (A.A.) - Times ga
zetesinin bu sabahki başmakale· 
sinin mevzuunu harpten sonraki 
Avrupa ve Rusya ile Amerikanın 
oynayacakları rol teşkil etmek. 
tedir. 

"Sulh ve devletler'' ünvanmı 
taşıyan bu makale, nihai bir tes
viye sureti iltizam etmektedir. 
Bu tesviye sureti, kendisini ka· 
bul ettirecek olan kuvvetlere 
malik olacaktır. Bu gazete, mer. 
kezi Avrupada organizasyon vü
cuda getirecek bir mi!letin mev
cudiyetini zaruri ~örmektedir. 

fDeuan11 Rn ı sü. 6 na) 

Ruzveltin şahsi mür .. ~a
sili Hopkins'in Mosko

vadaki beyanatı: 

AMERiKADAN l'ttgoslauyanın i.1galitıclo Sırplar t~r?fından tahrip edilen tı( Al-
manlar tarafından bir hafta tf'tııdc vaı:rılan mı·azzam kopril : Rusyaya 

!Yeni Mısır ! gönderilecek 
Komünistlikle maznun 

~o Sırp 

rsuna 
i~ildi 

70 bin 
Sırp çetesi 

111ücadele halinde 

Almanlar 
işgal kuvvetlerini 

arttırdı 
l\tontrc3I, l (A.A.) - Yugos. 

lavya başkonsolosu Vukmiroviçin 
aldığı bir ha.bere göre, Alman 
lar Yugoslavyadn i§gnl kuvvetle
rini 10 tilmcnden 15 c çıkarmış
lardır. 

İşgal kuvvetlerinin arttınhrınsı, 
geçen hafta zarfında Bclgrada Al 
man ünüorması giyen Sırp ~ete -
lerlnin Alman askerini katletmc
lcrl Ur.erine vukububnuştur. 

(Devamı Sa. 4 sü. ! de), 

kabinesi Harp malzemesi 
Teşekkül etti : miktarı 

Kahire, 1 (A.A.) - Ycnı kabille, 
1 t b•t ed'ld• 

dUn öğleden sonra lc§ckkUl etmi~Ur. es 1 1 1 
Bu kabine parltl.mentodn bUyUk bir 
ekseriyet kazanacaktır. 

Kabine ı.ıu aurctlc tcııckktil etmiş • 
tir: 

Başvekil ve dahiliye nazın HUsc 
yln Paşa, Adhye nazırı Mahmut Ga· 
!es Paşa, Har!clyc nazırı Galip Sami 
Paııa, Terbiye nazırı HUseyln Heykel 
Paşa. E\:kaf nazır. Şeyh AbdUlezeı 

Paşa. Mııllyo nazn ı AbdUlhamld Be 
de\1 Pn§R. M!lit mlldnfaa nazırı Ha 
san Sader Paşıı, Pasif korunma nazı 
n Abdillhnc.ı Paşa, Nafıa nazırı İbra 
him Abdülhadi Bey, Sıhhiye nazırı 

Dr. Ahmet Mahmut Bey, tçtlma.1 işler 
nazırı Abaza de Saavi Bey, KUitUr 
nazın Ragıp Atıyyn Bey, Levazım 

nazın Mehmet ücia Bey. Ticaret na· 
zm Dr. Abdurraıunan Ömer Bey. 

Aşağıdaki nazırlar, evvelki kabine· 
de aynı mevkileri l§g&l ediyorlardı: 

Hariciye, terbiye, evkaı, mallye. 
mıııı mUdafaa, lçtlmat işler nazırıan. 

Yeni tayinler, kabine ile Sadi fır • 
kası arasında içtima işler hakkmda 
~en te~rlnlsanide zuhur etmiş olan 
ihUWa nihayet vermektedir. O tarih· 

(Devamı Sa. 4 ıü. ! de) 

--<>--

Yardım 
baslıvor 

ry azısı .& iinmitfe) 

-ıaıvan 
askerleri 
Şark cephesine 

vardı 
Rooa, 1 ( A.A.) - D.N.B.: 
Resmi bir m..nbadan bildiril

diğine göre !talan seferi h~yeti. 
ni teşkil eden kuvvetler prk 
cephesinde tahsidat mahallerine 
varmış bulunuyorlar. ttaı,. •· 
zeteleri bu haberi büyük başlık
lar altında neşretmişlerdir. 



2 - VAKJT 2 A <1USTOS t9ll 

9411 zmir uarı ha- Finlandiyalılar 

ırlıkları ilerledi ~a~~~ı 
. gil ere, Almanya, italva. Romanya, imha etliler 

Ameril<a l{eiaiCumJiur 
Muavininin nutku 

--0---

HARP 
Bir orman yangım 

gibi yayılıyor 

~ürk hududuna .._ ... 
bir yerde bulıP" 

Sovyet 
V.ıJM.vo tok Rusyanın Pasıf 

z rindeki en ehemmiyetli llınn11 
Ir. Moskovaya 4140 kilometrem • 
r sim ndifer yoliyle bağlıdır. 
R nadaki diğer Rus ~ehlrlc 

n n r:ı.n cenupta.dır. Nilfu 
O bind n fazladır. 
Vi ıldıvostok sot;ruk bir §ehlrdu 
n 1ık hıraret derecesi vasati 

ı rak zait 1 dur. Burası şark1 
bln•anm en mUke>mmcl yapıl
ı hrıdir. Askeri ve ticari ba
m~ c;ok ehemmiyetli bir J
andrr. B:ı.klıı., hububat, kömllr 

e kettn tohumu ihraç eder. Ll
anda bu.un n kocuman buz kı
nlar sn.yesinde Uman kışın dn 
ıktır. 
Vılfldivostok seneden seneye e-

emmiyeti artan bir limandır. 
1925 de burası Leningnı.ddan 2,5 
iC'fa dnha fnzla lt.halflt ve fhra -

t yc.pm.ıştır. 
VilAdJvo~tok llmnnı güzel bir 

haı{çtir. Methali Rus ndası Uze
wdeki tahklmatla takviye edil 
mi tlr. 

Viladlvostok 1860 da yapılmış 
v ni bir eehlrdir. 1899 da mUs
tabkem mevkl olarak llln edilmiş 
tir. 1891 de başlanan şimendifer 
battı 1897 de burnsnu Rusyayn 
ha "Inmıştır. 

1904 de Ru.e - Japon harbinde 
Porarrturun sukutundan eoonra, 
Japonlar burayı da denizden mu. 
ha.sem etmişlerdir. 

1914 - 1917 harbi esnnsmdn Vl-
11i.divostok çok ehemmlyetll bir 
rol oynıımıştrr, Bu harp soneleri 
esnasmdn Rusya bllt.Un siWı ve 
eephaneııln bu Umandan almıştır. 

Rus ilıtilıUinden sonra evvela 
1 

Japon sonra İngiliz ve Amerikan 
gemılerl karaya. ihraç yapmışlar
dır. 1920 de Vilfıdivostok tekrar 
Rusyııya geçmJstir. 

Ö illerimize saygı 
gösterelim 

Geı;enlerde b'r pazar gtlnU Edir
kapı ' i "Şehitliği,, gezmeğc 
tm tim. Orada §U müessif mnn
ı.ralarla karşılaştnn: 

- .Asfalt ve muntazam toprak 
ollarda b:ırnbo§ bmı.kılnuş bir kaç 
ocuk kO:jlllacıı oynuyol'lardı ... Ar
a tarafla aiinçlıı.r altında lld nilc 
rupu oturnıuı yeyip içip, glllüp 
ğlenıyorfa.rdr. Beş altI yıu;lıırm

laki ço ııklar da. mcznrlarm kennr 
armda parmaklıklar ilzerinde cam 
.ızlık yapıyordu. Hf!r halde nn· 
ıeleri o cak bir kadnı henUz yn. 
niycmi} n bir çocuğunn meznrm 
duvn.r dibmc çiş ynptirdı... Kendi
lerine bir şey söylemedim. ÇünkU 
bu derece dUellnceslz fnS3Zllarla 
neznketle konu.5:ıma1.dım 
Şe~Wğe lbakan memura haber 

verdim, Lakin o da. lbu işe mani
olmakta ll.cfz gösterdi. Dedi ki: 

- Bunlardan biz de bıktık. Her 
paznr geliyorlar. LM dinlemiyor
lar. Ne ya.palım.. 
Doğrusu ya. hayret ettim. Bu 

ıınsıl iş !böyle.. Bir elıltlllt ölUle
rlmlzln ebedf istirahnt.gdhr mıdır? 
Yoksa kendini bilmezlerin mesire 
yeri midir? 

Bu gibi Mdisel rin bir daha te
kerrtlr ctmcmesl için icap eden 
tedb rle'rllı nlmmamnda al!kadar -
Jarm nnzan dlklcatlerlni celbede-
nın. 

Eytıp, A. Şeref ood. 78 
M. S bri Snl.a 

Tcfrilm numarası: 30 

ran pavyonlan il<mal edildi 
lunlr, (Hususi muha.blrim!1.-

dcn) - Yapılan hazırlıklardan 
nlaşıldığınn göre, 1941 lwıir Pn 

ternasyonal fuarı geçen yıllardan 
da.har UstUn bir hüviyetle karsımı
z çıkncaktır. 

18 milyonluk blr istihsal mcm -
leketinln ıktısadt hususiyetlerin 
bütUn vUmulU ile gözlerimizin ö • 
nüne seren bu büyllk eser, bizı 
ve memleket1mi?J dahile ve hari
ce yakından tanıtan yegane ve 
muazzam blr müessese olması 1 
tibarlyle onıı harcanacak emek \.'f' 

hazırlıklo.rın ne derece bUyUk ve 
ciddt olacağı düşUnmeden nnlaşı
lD', lştc tzmlrln değerll beled yı"' 
reisi Doktor Behçet Uzun muvaf
fnlt1yetle vUcuUandırdığı enternas 
yona! fuar. bu sene böyle itinalı 
ııir hazırlığın mahsulU olacaktır. 

Temin edildiğine no.?..aran, mem 
leketin her yanından gördüğü 
nğbete ve vnkJ mUrnentı.tl:ıra d~ 
ha geni öl~Ude cevap vermt:k 
mnksadlle bu sene İzmir enteıw 
nnsyonal fuarının vlltı.yetlcre ayr.ı 
rncağı k~eler evvelki yıllara nis 
betle çok dnhn dolgun olacak 
memleket umumi ticaret ve eko
nomi.sini terkip eden vfilyeUer 
manzumesi da.hn vazıh tnfsllfitla 
zenginlC!) tlrllecektJr. 
Öğrendiğime göre, fun.rm buna 

ait pavyonlarında umumi rakam· 
Jnrdıın başlıınarnk sıra ile villl.yet 
lere lllşllecek, mesern. Antnlya ve 
Kirtiehir yUnlerl, Eskişehir ve 
Kiltabynnm tiftik ve çlnlsi, Ka.y .. 
ecrfnln ve Smısm halılan, Saııı. 
Bllil muhit.inin tUtilnü, Bursmmı 
milstahznrnt ve ipckçlllğl, Burdll!' 
ve lsp:ırtn vllAyetlerlno has olan 
mobilyacihk sanatile gfilyncıbğı, 
Urfa ve Malatyanm keçeclll:, 
urgancılık ve rr rvacılığı, EldzII 
ve Dlynrb:ı.kırın şallarlyle do~ 
macılığı, Muğladn. ttltUn ve ma
den, Mnn.ı;:ı. ve Balıkesir vWiyet
lerindokf OzUmciltnk ve istihsal 
vnzlyetlcıi gnyet ameli ve açı:k 
tzahla.rla g!Ssterlllp anlatıln.cak, 
umumi ihracatımız hakkında müc 
mel malOnuı.t verilecekt.ir. 

Mtımleket ekonoml.sinin ink~ • 
fmda bllyllk roUl olan Türk ban
kacılığı mcvzuunda büyllk bir dik
katle temas edilerek bu mevzu 
da hayll tevakkuf olunn.cak, bu 
millt müesseselerdeki tnsarruf he· 
sa.plnrmm ihtiva oylcdlği yUk -
sek ıııkamlar gösterildikten son. 
ra ybıe ekonomlmiz ile aınknh bir 
mevzu saytlmaaı Uwm gelen yeni 
Türkiye sl:ırortacıltğmın inkl.şafinı 
femb verici rnknmlarla bize öğre 
tccektir. 
Mcmleketimiziıı ticart çehresini 

İzmir entenınayonnl fuarmdn bol 
bol seyretmenin aynı zamanda 
çok tatlı bir seyahat zevkint teş
kil edeceğine de şüpho yoktur. 

Van vilAyctlnln irat kaynaı;rr 
nelerdir? Nastl elde edilir? Yur • 
dun umumi gelirine Rize .. iJn.yc -
tinin knttrğı hisse nedir! Ve oro.
nın e.n nnıu kazanç metm r."'ler
den mürekkeptir ? Memleketin 
kazanç manzumesini teşkil eden 
maddeler ara.anıda hangisi onmu. 
eane vfül.yetinin tcmrnklarmdnn 
doğn.r; mcselfl. bir Yozgntm, bir 
Bolunun, bir Adaruınm il!... ih
raç maddelerimiz nnısına kattığı 
mcvcd ne gibi metadır ve bunun 
memlekete g Urdlği para yekftnu 
nedir? BUtUn bunlnr:ı İzmir fun
rmdald pavtonlarda ya.pıla.cak bir , 

ı<aç saatlik bir tetkikle öğrenmek 
hl'l'hnlde çok zevkli ve tatlı bir 
me .. gnle teşkil etse gerektir. 

.\nkn.ra, 1 (V kıt) - İzmir 
en tcrnasyonal fuarının hazırlıkla.
n bitmek Uzeredlr. İngiltere, Al
m nya, İtalya, Romnnyn ve lrnn 
rlf'VI Uerl ne yerli. yabancı bir 
ok ticaret 111rkeUerlnin pavyon -
hrının inşaatı ilonal edılmlş, da
hili tefrfşata başlanmıştır. 

Dünya ahvalinin bugünkü fov. 
ka!Ade 5ıırtları içerisinde dahi İz
mir fuarmm geçen senelere na. 
,.uran daha mükemmel bir halde 
.ızırlanacağı tahmin olunmakta

dır. Serginin Ticaret Vekili tara
fından açılaMğı haber V('rilmek
tedlr. 

T KYADA 
a dıralarir, 
çalışmaları 
sona erdi 

t~dlnıc, <Hususi) - Her acno 
olduğu gibi bu yıl da 15 nisanda 
faaliyete gecen Trakya bölgesin -
deki 200 ü mütecaviz mandıra 
nın çalışmalnn sona ormJştir. 

Trakyanın lktisadlyatmda mü
him bir rol oynıya.n bu mandıra
laı ın işledikleri ka.şer ve beyaz 
peynirler mandıra sahipleri tnrn • 
fmdan buzho.nelerdc ve soğuk ha 
va depolarında muhnfazn edlJ
mektc, ihtiya.ç ve talep ltnl"§ısm
da satı a çıkarılmaktadır. 

lstanbul ve dlğer IJehlrlerimiz 
ptyasa.lo.nnda nefasetiyle anılhn 
ve aranan bu peynirler ihtiyacı 
karşıla abllecelt miktardadır. 

Vakıf menba sularına 
zam istendi 

Vakıf menba sulnn idaresı ;,e. 
ledlye tktısat mUdiirlüğüne mürn
caat ederek sulara zam istemL'J
tl:r. 

Buna sebep olnrak nakil mas
rnflannm artbğı fleri sUrUlmUştUr. 
İdare otuz beş kuruıtluk damncn
nolo.nn 40 kuruşa satılmasını is
temiştir. Vaziyet belediyece tet
kik edilmektedir. 

- cumartesi/ Pazar 
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Stokholm, 1 ( .A.) - Ofi: 
Flnlt'Lndlya kollan, Repola clvann· 

da çember içim• alınmıg olan iki Rue 
al yını imha ettikten 80nra bu mm· 
takanın iki muhtcllt noktamnda llcı-

Hürriyetin 
müdafaası 

BtZE VE SiLAHLARI
MIZA BAöLIDIR 

lemcğe ba§lamı:şlardtr. Vaşington, ı (A.A.) _ "HUr-
Pctrozadevsk istlkameUndek1 Uerl rlyet tersanesi,. denilen !ova top 

hıırekeU, dUşmanın mukavemet! se · çu Jmalıithaneainln resmi kü§adı 
bcblte daha batldlr. Oğrenlldlğtno g<S· ınlinasebetlyle radyoda bir nutuk 
re. Petrozadcvsk, bir tahkimat §Gbe· söyliyen Amerika relsiclimhur mu 
kem Uo mUhntaza e<!llmektedir. avini Vallace, şu beyanatta bu-

Rusıar, geçenlerde Laooga gölünde lunınu~tur: 
kaybetmlv oldukları lki adayı istirdat Ancak satvetlınlzi azamt dere_ 
etmek te3ebbUsUnile bulunnıuıılardır. cedc inki§Rfa ma.dınr ebnek ica.p 

Kareli berzahında Rus keşli kolin· ettiği takdirde harl>e girmeğe ta,. 
rının ve bataryalarının faaliyeti art· m.a.miyle hazır olduğumuzu cf'al 
mıştır. ve barekatmın:ı isbat ebnek su -

Stalınin 
R uzveLte 

• 
mesajı 

Moı;kcn•a, l (A.A.) - Stalln Hop • 
klnsle mUll\katında, Relııirumhur Ruz 
VJ!lt. için bir mesaj tc·ıd\ etmiştir. 

Bu mUJl\kntta harp malzemesi ve sev
Jdyatı meselesi tetkik cdilmlııtır. 

Hopklns, St.alloo, Blrleıılk Amerikanın 
derhnl sc\•klyat.a lımndo olduğunu bll· 
dlr:rnlşUr, 

Am erikan amelesinin 
grevi bitti 

NC"\l_ynrl» 1 (A.A.) - Ofi: 
Brookıyn deniz tezgAhlan el klrlk 

amelesinin grevi hitama ermlşUr. A • 
mele, bu sabah ise başlamıştır. 

K 
.. ·t··, HA 

: ·ı~" s' ·.·· ,·a.. : -.BER 
. ··LER -.J..~:fl!l,f_, . ,_~ . ··.-~- .. - • · ... • 
'"·~ ~ ... . :· ~ -•. . ·. ~ . 

retiyledfr ki o kadar hn.rareUcı 
arzu ebnckte oldUb'UJDUZ sulha 
kavu~mak tallini elde edebilece • 
ğiz. Harbin alevleri, yer yli.'l!ilne 
bir ormanda.ki yangtn glbt yo.yıl
nıaktadD', 

HürriyetJn muhafazası dahi biz 
lere bağlıdır. Vazifem.izi ifada 
kusur etmiyeceğiz. 

Arnerikada hürriyet muharebe
ainiıı cereyan etmekte olduğuna 
işaret eden Valln.ce, kendisini din 
lfyenlerden bazılan bUcrekten, 
bazılaı1 da tamamiyle bilmiyerek 
ten medeniyet dUşma.nlanna yar
dmı eden ekalliyetin sözlerine e
hemmiyet vermemelerini istemiş, 
ve "bu fenalık kehanetlerine ku
laklarımı7.I kapat.alon,. demiştir. 

Selfunetimlz, vahdetimize. azmi 
mize, adalete ve hakikate olan 
qkımıza ve sl!Ahlarımwn satvcti 
ne bağlrdır. 

''Pemokrasi mihveri., diye tav
sif ettiği eeyden bahseden Valla.
ce, buna yalnız Amerikalı necip 
Almanlan değil, ayın zamanda biz 
zat Alman milletinin bUyUk kütle 
slnJ de ithal etmek lıi.zım olduğu
nu söylemiştir. 

Almanlann ekse~inin fethedi
• Beden Terbiyesi umum mUdUrlU. len meınleketlerc vurulan boyun. 

ğO kayak sporunun bUtUn memleket. dun.ığ~ iyi bulm~makta oldukJn. -
to0 taammUmU için bazı kıı.rarlar ıtu. rın.ı ??~·liycn ha.tıp. nurun ümıt 
haz ctml§Ur. BllhMSa b(',(len U-rblyesı 1 cdıldıgınden dnha erken ı;ncyda
mUk uencrlnlıı kayak sporunu yap.. na çı~acağınr beyan efirilı1tir. 
malt.ı.n ~in yeni ıooo kayak alınarak 1 _H~tıp, netice olarak ~rıe de· 

m tır: 
dağcılık tedcraayonu emrine verile. HiU rl ""'-'-d ki b d 

kU e n sırtl ge'"'"'' e e • 
cc • ~ve aatıeının devlet inhisarına 1 baht, Aciz kütleler da.ha şimdiden 
tıı.bl tutulmam hıık.kınaa bir t kllf bu nuru görmeğe başlamışlardır ... 
yapılmı~tır. Teklit Parti Meclis gru. 

punun önUmUzdekt toplantılanndan 1 1 
bl.r1nd<ı mUzakere ve mUnaka§n cılll. I V E C 1 Z ELER 
mest muhtemeldir. Tekl!fte lınhvenln Vnznn ~t. CEl\llJ, PF.KYAB.ŞJ 
de tiltUn gibi paketler halinde çiğ ve 
kavrulmuş toz halinde satılmıuıı is • 
tenmcktedlr. 

• ı.~ıoryadn latlrııhut etmekte olan 
Dıı.hlllyc Vekili Faik Oztırak dUn sa. 
bnh vıın.ycw gelerek Vail ve belediye 
Reisi l.ıQtfl Kırdarı ziyaret etmiştir. 

• Irak hUkümetlnln tst..anbul bil§. 
konsolosluğuna tayin edilen Muvaf_ 
f'ak AH\st dUn vllt'ıyete gcl1.1rcl< Valiyi 
ziyaret etmiştir. 

• Dert ihracının kontrolllne ntt nl
umnnme, dünden ltlb.'lrcn tntbtk mev 
kllno glrmlttlr. Yeni nizamname ne 
harice satılacak dcrilorln üzerinde S 
santimden fazla yapağı bulunmıyn. 

caktır. 

• 1nşc müsteşarı MUş!lk Soyerln 
bugUnlerde 6-0hrimlzc gelmesi muhto. 
meldh. ?tiU~Ok Soyer, burada retklk .. 
lcr yapacaktır. 

• Şirketi llayrly;ı, dUnc!en ltlbaren. 
UskUdar hattındaki yf'nl tarifesini 
tatbike ba'lnm~tır. Bu tıı.ri!cde bllııL 

tı:ı.vmıı vasnt1 kırk parn tenzılAt yrıp. 
mıştır. 

* Hayn tı bir finalık sny~lar ve ' 
evliitlnrının hnyntlarma sebep o
lanları cani addedenler var; Arap 
şairinin biri (ben b:ı.ba olmak su· 
rı•tile kimse hakkında bu cinnyetl 
lrtikilp etmedim) diye övünüyor. 
O tnrikten olaıılnr şimdiki muha
rebcııin dUnya hayntma verdiği 
tatsızlığı görselerdi hayatı daha 
hırçın g5rllrler. ve haynt ifnnsmı 
deruhte ed<>ıı muharipleri takdis 
ederlerdi. 

"' Snekler atlnnn üstlinde bu
lunmuş diye nUarla beraber çift 
sUrmt16 aa.yıhrlarsa da muhtekir
ler. bozguncular, kundakçılar da 
bulunduktan memleketlerle işbir
liği yapmış itibar olunabilirler. 

* Muharipler her gün hasenat 
lşletlikleriırn kanidirler; halbuki 
her gün yaptıkları tyilfk, halka 
matem elbisesi giydirmek ve ma
tem cs .. ·a.blle y~ıyanlan da ağla· 
dıkları kayıpların yanma. gönder. 
mektir. 

elçisi 
Maiyeti ile trene • 
tılmış, hepsi dizaııt 

yakalanmışl•1 ı\ 
llel,itfıd, 1 (A .. A.) - JJ. 

bildiriyor: e~ 
:Plnlnndcyanın MoskO"S 

le ekilik mensupları henU~. 
hududuna yakın bir yerde 
kanda bulunmaktadır. ...ı 

Elçilik azası ile alleleı;• 
S vagonn kapatılmış bir UÇ 
te bulunu}orJa.r. Bu hal, dil' 
tadanbcrl devam etmekte 

Finlandiya hariciye ~ 
Hyruıcnden 21 temmuz tt 
telgrnf almıştır. Elçi, bU ~ 
fmda, vagonlardaki me~ 
lleleri efradının sıhhati , 
ı.ulmnkta olduğunu ve bU ~ 
tin gittikçe tnhnmmUl ediltıl 
hal ald:ğmı bildirmektedb'· 

Bizznt elçi fle elc;llik et 
dan bazıları dizanteriye tn 
!ardır. Doktor bulunmnd~dif 
iUlç bulmak da knbll deı;·,~ 
~ dereceyi bulan ıııc 

memurlarını pek bUldn bit 
getirmiştir. 

o 

Petsar11. 
Bombardımanı fiııl 

diya da heyecB11 

uyandırdı 

Finlandi!}~ 
İngiltereyi pr 
testo edeC~ 

Helsinkı, 1 (A.A.) - O·;_ 
Salahiyettar FinlandiYlı ~ 

balarından bildirildiğine t>O' 
lngiliz tayyareleri. şimal pt. 
nizindeki Linahamari \'CuıbS' 
mo Fin limanlarını bO~ 
nınn etmişlerdir. Bu hU et 
kadar bombardıman ve av- i.I' 
yarcsı iştirak etmi§tir. 6(Jll 
veç grupunun malı oları t 
tesisatına 'bombalar i~bCi 
miştir. Diğer bazı moild f\ 

da vardır. Hürum eden ta~ 
terden bir çoğu dü.şürülf!l 

Fin siyasi ma.hfillert·. ,, 
buz denizindeki Fintandı) 
manla.nruı. iki memleket il 
da.ki diplomatik mUn~~ 
henüz resmen kesilmen11Ş f\ 

duğu bir sırada, İngiliz t~;~ 
leri tarafından yapılan h c 
doğrudan doğruya ~asrnnrıtl 
hareket teşkil ettiği kan~ııt~ 
dir. Bu hücum ha.beri h! 
de bUyUk bir heyecan ~' 
ve gazeteler, ilaveler n rd t 
hadiseyi halka bildinnişlcıJı 

Helsinkideki siyasi ın11 fı 
de beyan edildiğine göre re' 
diya hariciye nazın bu t~ 
neticesinde hasll olan ' ' 
tetkik etmektedir. .. dt 

Bir protesto nota ı goll 
ceği zannedilmclrtedir. 

H ikm et Soyrrıaı1 ~ 
.\ııkam, 1 (\'akıt,) - J'bl' 

Telgrnf ve Telefon adli ter 
i§Icrl mildUrU Cafer Ta)?·~i~ 
tanbul posta mUdür mun,'111 • 

lstanbul mUdUr nıuavinl ~ (> 
Erkmen adli tebligat JşJeı 
dürlüğUnc nakledilmişle~ 

h 1 \ ~~ ne İr erden civar araziye kanallar açtı ıJ 

üM~A lbD 
Yazan: 

~EFIK AHMET 
SEVENGll 

Mete inzıbat funiri Hasan Dalkrran iş· 
te burada aylardanberi kimsenin gönlünü 
kırmadan bır kaç yüz mahkumu muvaffa
kıyetle idare ediyor ve onların çalışma kabi· 
liyetlerinden azami verim alınmasını müm· 
kün kılıyor. 

1 
Ed.ebl 

_Roman 
........................................................................................ 

bazı yerlerde geniş araziyi erpme su j)e :! 
la.mak tecrübelerine girişdikçe köylü fil 1 
bet ve maddeci zihniyetin faydalarını tt?11 
le görüp anlamağa başladı; fakat rrııık1 

( 

ziraati i"tenildiği kadar yapılmadığı için ~9 
man yerinde mahsulü savurmak ve buğd~~ 
c:;öpü, AAmanı ayırmak zamanı heniiz tlt11 
atm latfuna bağlıdır. Bunun içindir kı d 
ralıda. da durgun ve sıcak ~\inlerin sof1'1~~ 
çok defa geceleri tarlaları yalay:rp sırır\,ı 
bir dilim rüz~fm kaçırmamnk ic;in mahk.tl Jt 
lar gün battıkt\\n soma da harman yerı11 

Doktoı Ahmet Dündar, Mete mevki· 
indeki mahkumlnrm sıhhi muayenelerini ve 
ağlık defter ve cüzdanlarım tamamlamak 

ıc.in kfıtibi Vedatla birlikte gelip bir kaç gün 
ve gece burada knlmağı tercih etti. Sahild . 
denizden bir kaç metroluk yüksekte ağaç
lık uzun bir set halinde uzanan araziye ara 
fıklı tek katlı beyaz badanalı binalar yapıl· 
mış. Bunbrm bir kısmı mahkumların yntmn 
sma mahsus koğu~tur; bir tnnesi, ortadaki 
irlare binasıdır; arkada uzaktaki binalar nn· 
bar, ahır ve sairedir. 

ldare binasında bir iş odası. bir yatak 
od sı, bir de hademe odası var. Ahmet Dün 

bu binada misafir edildi ve bir knç giin 
a J,~tı 
lmr lı, üdetn bir sanatoryom yapılacak 

liya tt,. >irada olduğu icin mahkum! r icin 
ele • cmiyet!e srhhati bozuk kimselere te 

~ ~-· - ..... -----

sadüf edilmiyor; abahları denize girip yıka 
nan, bütün gün açık havada ve güneş altın· 
da toprakla meşgul olan ve iyi beslenen 
mahkumlar ağlam bünyeli insanlardır. Ah
met Dündar onların maddelerinden ziyade 
manevi varlıklarındaki tahribatı tedavi et
mek lüzumunu lmralıda eskiyip etrafını da· 
ha iyi tanıdıkça ilk zamanlardakinden daha 
şiddetle hissediyor. 

M te ziraatci mahkumların merkezidir. 
Arpa, buğday, yulaf alıp biçen kollar ada
nın buradan kolaylıkln gidip gelinen orta 
ve yayla kısmını şntranç tahtasına döndür· 
müsler. lslenmemi bir kans bos toprak knl· 
mamış Karasnpandan baskn pulluk da kul 
!anılıyormuş. Bazı tarlalnrda öküz. f;npanm 
önünde an'anevi vazifesini ifa etmekle meı;ı 
gul oldu'!u holrle bazı t .rhl11rdo bl"vPirin d 
ralıştırıldığı oluyormuş. Ahmet Diinderın 
Mete've oitti;;j QJra hasad mevsimi idi Onun 
için dolnştığı tarlaları da mahsulti kesilip bi· 

~ilmiş, öbek öbek yığılmış bir halde buldu. 
Buğdayı, samanı, çöpü biribirinden ayır 
mnk için harman yerlerinde rtizgar bekleni· 
yordu Gelecek sene için savurma makine~i 
de geti 1 eceğini Hasan Dalkıran doktora 
söyledi. 

Tabiata boyun eğip bağlanmak ve bek· 
lemek ... Tabi1ttın lutfunu beklemek o vüz· 
den ya ıyan in.canlar için acı bir şeydir. -Bii· 
tün Anadolu çiftçileri bu mevgimde harman 
yerinde rüzgar bekliyorlar. Tohumu topra· 
ğn attıktan sonra yeni yesermeğe brtşhyan 
bir karıs boyundaki çelimsiz mahsulün u· 
suzluktan yanıp kavrulmaması için köylli. 
köse imı-ımm pt-sine takılır. kadın coluk ço· 
cuk rrö'7e e.I kaldırırlnr, Allnhtan yağmur di 
lenirlerdi. 

Y nğmur dunsı buRiin artık Anadoluda 
ver yer azalıp knybol~n bir şeydir: dun ile 
su gl"IC" ";foe inrmrtnlar da azaldı: d vlet, 
ziraat ışını bir dahili sİy<ıset olarak ele nlıp 

kalıyorlar. 
111 

Hasan Dalkıran gözü açık bir ad~ .• 
Tahsilinden ziyade tecriibesi, görS1~, 
omuzlarının iistündeki kafanın içinde f1lb'~ 
bet ve maddeci bir aklın yerlesmesine se e 
olmu§. Bir gece Ahmet Dündarr akşanı 'e 
mekten sonra tek rıtlı araba ile hnrınatı ~4 
rine göti.iriirken ona bir yağmur duası hı 1~ 
yesi anlattı ki saheserdir. Kollektif ha~k hl 
hfısımn yaratıp, işleyip, ortaya koyduil11 tı 
cins fikir mahsullerinin hepsi gibi bi.iyiik 
kikatin ta kendisini ifade ediyor 

(Devamı var J, 
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BORSADA TOPTAN PAMUK Permanant mal<i
nesi kullanacak 

YAGI SATIŞLARI ARTTI berberler 
Znhirc borı=a mih her gtn top- mahallinde tetltik edilmiştir. Ya- 1 Berberlerin perma.nat makinesi 

tan kilo. u 60 ,;J J:uruş Uzer ~- pılan tetkikler neticesinde en iyl kullanma hususunda. ehliyetleri 
den kUlllyetli milı:.tarda pamuk sa- , sayağmm mahallinde top~nr. satı.cı olup olmadığını tcsbit ebnek Uze
tım ynpılmnkta.dır. kilosu 130 kuru.stur. Buna naza- re salı gUnleri Berberler Cemlye-

Borsnda toptan olarak sa.tılaıı rıı,n en iyl cins sade yağınm seh- tinde imtihan ya.pılmnktadır. 
bu pamuk yağlarının perakende rimiz perakende piyasasında 170 Şimdiye kadar imtihana ist!rak 
piyasada satıldığı görülmektodir. kurusa satılması liiznngelmckte- eden berberlerin yUzde otuz beşi 
Akla gelen ihtimal, bu pamuk dir. muvaffak olamamıstır. 
yağlarının perakende ze:;tin yağ- Bu fiyattan yukarısının bir ill- Bu berberlere iki ay mUsaadc> 
larmn kıırıştınldığı merkezinde- tikar hareketj tcskH edeceği an- velilntiştir. Tekrar imtihan ola-
dlr. Bu cihet tetkik edilecektir. !aşılmaktadır. caklardır. 
Diğer taraftan, sayağı fiyatları 

TüccarlarımızınHavaKurumuna 
teberrulan devam ediyor 

Tüccarlarımızm Hava Kurumu -
na teberruları devam ediyor. Son 
günlerdeki teberru yekünu 13.875 
lirayı bulmuştur. Teberruu yapan
lar şunlardır: 

Salt Çolak 2500, Manuel 800, 
Serkiş Giridliynn 650, üren tica
ret.hanesi 500, Aram 500, Kemal 
Etem Çolnk 500, Burla Birader
ler 500, O. Çakaryan 500, Aram 
Papadoplo 500, Glistav 500, Ka
naat kitapevi 500, Haçik Batman
yan 400, Edvar Şaşatl 325, Av
rnm Palto 300, Nesim Asa 250. 

lsmini vermiyen br zat 250, Gll 
zcl lzmir nakliye ambarı sahihi 
200, Lcon Saran 200, Kenan A
raç 200, Musa oğ. GUrsaJan 150, 
Mrugarit 150, T. Sincmaclbk sti. 
150, Ananyadi mahdumları 120, 
Samuel Pinhas 100, Davut ve Le
on 100, Teodori Frangopolo JOO, 
Holmnn ve şki. 100, Gizctulla.h 
Amus 100, lstanbulluyan 100, İs
mail Sekban 100, Slınon 100, Şah 
baz 100, R. Kolman 100, Yervant 

Sanyer Halkevi 
~mirginda şube 

açacak 
Sarıyer halkevl çalıştığı kaza 

büyük olması itı'bariyle Emirgfuı
da şube açın.ağa karar vermiştir. 

Şubenin açılmasr için ha.zrrlıkl&
ra ba§lanmıştrr. 

Evin temsil §ubesi yarm. Zeke. 
riya köyünde bir köy teuısili ve
recek Ur. 

Altın Fiyatı 
Altın fiyatları yeniden yüksel -

meğe bMlamLstır. 
Dün, 25,90 lira olan bir altmm 

fiyatı bugün bir ara 26,15 liraya 
kadar sıkmış, akşama doğru 26 
lira üzerinde isUkrar bulmuştur. 
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isim günü Kaya ile Haktimm 
arasında geçen ufak münaka· 
şamsı soğukluğun farkına var
mış olan Rezzan: 

- Hakkı bey Senihadan şüp. 
heleniyordu. Belki de bazı şey. 
lerin farkına vardı. Bu meseleyi 
kapamak için cinayeti işledi .. di
ye düşünüyordu. 

Jale de Rezzanm düı;ündüğilnü 
kuruyordu ama, biraz ağır başlı 
oluşu, dedikodu yapmasına ma
ni oluyordu .. 

Hatice daha makul hareket 
ediyordu. Ve fikrini açıktan açı
ğa da ilan etmekten çekinmiyor
du: 

- Hakkı ber. Senihayı çok 
seviyordu. Ona kıymasına im· 
kan yoktu. Bunda bizim bilme
diğimiz. kavrıyamadığnnız bir 
iş var. Görürsünüz meydana çı· 
kınca .... 

Muhitin dilşünce ve dediko
duları ne Hakkının, ne de Mah· 
mut beyin tmıurlarında değildi .. 
Dilin kemiği yok ki kırılsın da 
sustunılabilsin.. H~rkes istediği 
şekilde söyliyebilirdi.. 

Mahmut bey Hakkının masu· 
miyetine inanmıştı. Bütlin ka· 
bahat kendisindeydi. Seniha 
Hakkınıı:ı kardeşi olduğunda 
şüphe ettiğini, delillerin bu nok
ta üzerinde birleştiklerini söyle
memeliydi. 

Söylemeseydi bu felaket mev· 
dana gelmiyecek, sadece Hak
kuım ihanetine zamanla Seniha· 
YI inandırarak onu kardeşinden, 
Hakkıdan uzaklaştırmanın çare
leri ne bakmalıydı. 

Bu takdirde de doğacak ~k 
ne olacaktı? .. 

ütUcUyan 100, Remzi Ergüden 
ıoo, Şen İzmir ambar' sahibi 100, 
Tahsin Tezer 1-00, Öz Melek am
barı sahibi 100. 

Annstasyadi 75, Vahe Pekmez. 
yan 60, Serkiş 50, Scbon Cevan 
50, Haydıır Erel 50, Onnik 50, 
Rahmi 50, Sehak KürkçUyan 50, 
Moiz Haha.ne! 50, İkbal Türel 50, 
Şark nakliye ambar sahihi 50, 
Abdümıhmıuı Ş.ir:in 50, Onnik Sar
atynn 50, Mnzaraki 50, Dlınitıi 
50, Zelliç 50, Ali Rıza 50, !ziz 50, 
David Behıır 50, Karasu lzel 50, 
:Küçük istikraz .sandrğr 50, Fratel 
li 50, !zzet Ünver 50, Mehmet Mu 
tuk 50, Dlm.itriyadis 50, Dimltri 
Llgorls 50, Natan Esldnazi 50, Di
mitri Yuva.nidfs 4 O, Dr. İhsan Sa
nın 40, Znre 30, tstefo 30, Şahin 
paşa otel sahibl 30, İstavli Gczir 
oğ. 25, Oha.o Opikyan 25, Feyzi 
25, Hnsnn F.sentepc 25, Hasan 
Aköz 25, Lambro 25, 1sak 25 li.. 
ra. 

l Garajda yangın 
Dlin sabah Ayaspaaada, Kama.

rot wkağmda Ekrem adında biri
sine ait garajdaki otomobillerden 
birisi, birdenbire tutuşmuştur. 

Alevler derhal garajdaki oto
mobilleri sarmış Ye çağmla.n it
faiye bir hayli na.yretten sonra 
ateşi önleyebilmiştir. 

Yangın sonunda mıdri admda 
birisinin husu.si otomobilinin arka 
kısmı, 1748 ve 1516 numaralı tak
silerin de yan t.nra.fları, Ali Bey 
çiftliğinin de yoğurt kamyonunun 
üst kıı:ıını tamamen yanım~tır. 
Yangın birdenbire bnşlndığı SI

rada bunu söndUrmeğe çalışan 
Ali de ellerinden yammş, baygm 
bir halde Beyoğlu hastmıcsine 
kaldmlmıştır. 

• 

yar, kafasından aşağı kaynar 
sular dökülüyordu. Şaşkındı, ne 
yapacağını bilmiyordu. 
Hakkı sükfınetini muhafazaya 

çalışıyordu. Daima su.:;uyor, so
rulan bütün suallere, hele cina
yet hakkındaki sorgulara bir 
duvar kadar sessiz hareket edi· 
yordu. 

Müddeiumuminin bütün didi~ 
meleri, istintak hakiminni gay· 
retleri ve nihayet ceza mahke
mesinin bir aya yakın zamandır 
süren duruşmaları henüz hiç bir 
şeyi tenvir edememişti. 
Hakkı kendi diişünüşlerine gö

re tcnihayı kabahatli buluyordu· 
Yuv:ısma karşı işlediği ihaneti 
karılık hnklarmm ve izreti nef • 
sinin teşvikiyle temizlemiye ka• 
rar vermişti. Seniha intihar et
mişti.. Fakat Haklaya göre bu 
intihar çekinilmez bir hale gel
mişti. Muhite karBI bir maziyi 
korumak ve istikbali kurtarmak 
zaruri idi ve Seniha da bunu 
yapmıştı işte .•• 

O gün gene mahkeme vardı. 

Et fiyatları 
Belediye celeplerden 

İzahat istedi 
tstnnbul celcpletinin son gün

lerde sebepsiz olarak fiyatlnn art 
tırdrğmdnn et narhmın da yükseı 
mesini arzu ettikleri nnlnşılmak -
tadır, 

Belediye iktısat mUdilrltiğü va
ziyeti yakından tetkik etmekte
<iir. Celepler mUdUrlilğe davet e
dilerek kendilerinden izahnt icıten 
miştlr. 

Belediyenin kanaatine göre, pi
yasada klii miktarda hayvan bu
Junmaktdır. 

Defterdarh~{ 
Maliye Tahsil şubeleri 

teşkilatında 
lsta.nbul defterdarlığı maliyr 

tahsil §Ubcleri teşkiliı.tmda ba :ı ı 
deği.5iklikler yapılması takarrUr 
etmiş ve tatbikata girişilmiştir 

Yeni teşkil8.tta vazifelcrj n(l.ır 
olan ve piyasa muhitinde bulunan 
Küçükpazar maliye tahsil §Ubesi 
tarafından vergi tahsilatı yapılan 
mahalleler defterdarhkc:a Eminö
rı.U, Fener ve Fatih maliye tahsil 
şubeleri arasında taksim edilmiş
tir. KUçükpaza.r ~besinin bakayn 
SI da bu §ubelere dcvrolunmaktn 
dır. 

KUçUkpazarda teşkilatı d::ıhn 
batıka şekilde bir maliye şubesi 
bulunacak ve bu şube bUtUn la
tanbulun veraset vergil0 ri, cezalı 
tahsilat gibi işleri ile meşgul ola 
caktır. Bu suretle diğer maJiyo 
vubolerinin işleri ha.ilflemlş ola
caktır. 

Yeni teşkilAtm tatbikatma. a
ğustos sonundan itibaren başlana
caktır. 

Defterdarlık, daha bazı tahsil 
kolaylıklarını derpiş etmektedir. 

VAKiT 
Sizin ga%eteniz.Clir. 'Her . 
mzuna%u yazını%, sıze 

ceı.1ao verecektir 

keınenin de semtine uğramıyor 
du. 

Salonda sadece Erenköylü ta• 
nıdrklar değil. aynı zamanda yüz 
elli kadar da meraklı vardı. Ha· 
kimler yerlerine oturup, Hakkı· 
yı: jandarmalar getirdikten son
ra hakim mübaşire emir verdi: 

:- Şahit Abdullah kızı İnciyi 
çagır. 

Mübaşir dışarı çrktı. Kendine 
has bir ahenkle ü.stüste birkaç 
defa bağırdı: 

- Şahit Abdullah.. kızı İnci, 
lnci!.. .. 

İkinci ismi uzatarak bağırıyor 
ve bir makamla bitiriyordu. 

Biraz sonra İnci önde, müba· 
sir arkada salona girdiler. Sa· 
londakilcrin gözü bu fındık kur
du güzel kıza dönmüştü. Hakkı 
gözlerini önünden ay1rmıyordu .• 
Yürüdü. Müb~irin gösterdiği 
yerde durdu. Httkim lncinin çe
kingen 1ıalini gördü: 

- Şöyle ynkına gel kızım. 

lnci yürüdü. Salondakileri de 
yan gözle birer birer süzüyordu. 
Mahmut beyi görünce içi ferah• 
ladı. M~hımut bey işaret etti.. 
Sanki:--r· 

S - VAKiT ı AGU8ro8 J9ll 

1Görlp dişlndlkçe: 

Bu sitem haklı mı? 
Blr gazeteci ı rkadaş, alaanı<>rikcn bir tetkik yaplllIŞ. K&dml&rm ..... 

de ne kadar znm&.n!annı sUs!cnrc"Bt harcadıluannı hesap et.mi§ 
Onun bsngl neti:oe~e vardı~mt, nasıl blr rakam çıkardığmı bllmlyorum. 

Fakat dU:o ona bir ıtadın okuy ~c.-ıınını verdJğl cevabı gördllm.. 
Bu okuyucu cıi"Or .1>!: 
- Kadınların •uv • .=cte harcıı.cıldan zam!l.nı hes.ıplıyorsunuz da. niçin 

erkcklcrln kadın pcşlnde, kUp c•.lt>mClt' boşubo§UDa geçirdikleri vakti dll§üD
mny.orsunuz :-

Si tem ycrındedlr. H r p!"uıı.:o yııpılrrken kadm. erkek farkı g&ıletllemez. 
ÇUnkU ral• rııarın crK ğı d!.,<ıi~ı ~oktur. 

Pakat ı;ıtem Fntıl'·~ siulrteny!., hareket ettiği için mukayesesinde biraz 
yaml:yor J<aı.lm peşınde kaldırtm finoluğu eden erkek ttp!.ııe bugQn pekaz 
raı;tlıycıruz 

ı.:: ııdınlarııııız ıı.rtık arknl:ır rıdıı. lcavas taşmıryacak kadar mlltevazile§. 
mi)t.rd:r 'laşımnk s~ıvtnler. art.ı.a arkaya değil, yanyana yUrUyorır.r. "peş", 
entarılerlylc berabeı ne:r şeyde 1'Plkm.J.§ bulunuyor. Aşkta demokrasi, bug1lD 
tıer z:ımnndsn zıyade nakimdır 

Şu halde kadı~ 11eızındc \·.ık!t gı-çl.ren erkek, devede kulak sayılablllr. 
Scnra hep blllrtz, kf c.ekiaen de lmdl de kendini bUen erkek bu aşağı'hk işe 
kntlnnma:ı:. Kııtıanaulnr!l da suçULcUın, yüzde seksen nlsbetlnde kadm meıt• 
UldU·. Çl!nkU hiç bir erkek, hatt'l. e~ hayası:zları bUe durup dururken ber 
hanı:n bır kadm:n pcştr.e taktlmıı.z 

Jı:klye. 'lk~m::ılı~t• küfe111t E:ı.rh~luğa gelince: Bugün, bu fena Adet. 
ıerderı de kurtulmuş gıbiylz. Pah-.ulık, mcdenı tekA.mlll, sıhhi anlayış, tlkı1 
Uerlcmt g-lb! S"l>f-pler, lJizJ bu köttiıUkten vazgeçlrmlştlr. Hic birimizin ~ 
maı; .. ı vnkU:r.iz yol<. 

Amq alı• ve tuval\»1 kn.dm cep.'ıeslndcn incelersek, "§imdi., yt "geçmiş,. 
ten daha tıeter b!.r h'lt''t> görürüz Sllslenmek, kadmm onmaz derdidir. Ba 
uğı.ır•jn g!lllln·· olmn[!'a b!le katla~ 

Ayn::. mı\bedlnde kendl gllz~füğllıe tapmatr .. onun en vecldll lba.detlc!lr. 
Hayat ve iş kadını dıı hundan kendini alamıyor. Resınt vazi!e snhlplerl bDe, 
saatlere" :şlen:nlş bir \-Uzle maı;aJarmm t>a..cmıa geçıyorlıır. Tlrnaklarmda, 
uzun emeklerin -.Cnnadığt görtııü~. Uykusundn.n ylt:l sağ1ığınd:ın feda eder. 
Kör §DfaktP. kalkar. Tabloımnu yapar ve öylece so!tıığa. çıkar Bir yanda 
plG.jda c.erlsinl ynkar, bir yandıın da o yanık denyi lcremler, boyalar, ve 
dFlha \ı:lmem nelerle e.~artmağn çalışır. Araya giren asırlar, kadının lehine 
olarak geçmi}or. Ga~ttci ark11.da'>m §lkflyet ettll•i nokta da gnllba budur. 
Şu !lalde erkekleri MtUlemeğe k&.'kt~makıa meselenin ıııılı, öz 1 halledilmiş 
olmıyor. HAKKI SÜIIA GEZGİN 

1 GONDEN GONE 1 

YUks .k. alcak evler 
1 S'rANEULDA yem yapılııcak 

b!.nalann, caddeıere göre va_ 
zlyetlerf gözden geı:lrlllyor. Bu bı.. 

naların, kat mlktarlyte, irı§aat plA.ı:ı. 
larmnı bir tek üslQba göre yapıl.. 
ması kararlR§m~. İlk olarak, Be. 
lflkta§ta Abbaaaga P.ırkı karvısmda 
eski Rum mezarl•ğmm bulunduğu 

sahaya, bu şeklide evler yapılacak. 
Bu suretle ilk defa, Beşlktaşta 

yerleşecek olen bir kaç nıWk sahibi 
dllnyasmdıuı az çok b1r ıeyler &"Ö. 
rebllecek demektir. 

latanbulun L-ıtı:ı.nt tarzı maltlm. .. 
Boy boy, bicim blçim ellerin, dUk_ 
kA.nlarm. ardiyelcrin, garajların, 

hanların, apartmanların, kulilbelc. 
rin, salaşların bir arııya geıdlği a. 
cayip bir mimari sergisidir ki, em_ 
aallne ancak ıark memleketlerinde 
rsJjtJanır. Bunun neticesi olarak, 
blr sabah, blr sahil evinde gözllDU. 
zil açtığınızı fıırzedlnlz: Denizin se. 
rln yosun kokusu burnunuza çarpar 
da, denizi göremezsiniz. ÇUnkü ko. 
caman bir bina, bUtUn tahta kap.. 
laması, çinko tabtaboşu ve kınk 
dökük kiremitleriyle J.-.arşınıza dl. 
kilmiş, scnelerdcnben ayak direyen 

Demek istiyordu. incinin du· 
raldadığını gören ha.kim sözünü 
tekrarladı: 

- Şöyle yakma gel kızım. 
İncinin yaklaşmasım bekledi 

ve sordu: 
- Söyle t :ıkalım, adm, ya· 

şm, sanatm? 
lnci bir iki yutkundu. Rengi 

sarardı. Kekclemiye basladı. tık 
defa malı.keme karşısına çıkı• 
yordu. 

Ki.kimin kenarı sırma işleme
li, dik yakalı siyah kıyafetleriy· 
le yüksekte oturarak vakur ve 
mütehakkim konuşınalan ilk de
fa değil, birkaç defa huzura çık· 
mış olanları bile düşündürecek, 
şaş:rtacak heyhettedir. Yeni ye
ni çahşmıya başlamış olan ka .. 
tiplerin bile adaletin manevi hu· 
zurunda parmaklamım titrediği. 
ne yazdıklnrmı ve ne de ya
zacaklannı bilmedikleri götiil· 
memiş şeylerden değildir. Nere
de kaldı ki, lnci gibi toy bir kl21" 
cağız titremesin mi? •• 

Jnci bu m:mevi huzurda gilG"" 
lükle konuşabildi: 

- Adım lnci Hoşsoy. Yirmi 
bir yaşındayım, Mahmut beyin 
köşkünde çalışırnn. 

Uzun bir beklemeden sonra ce
vap alan hfi.ki.m tekrar sordu: 

- Maznun Hakkı ile hir al§. 
kan. akrabalığın falan var mı· 
dıl'? 

)aha kısa bir tereddütten 
sonra: 

- Hayır, dedi. Hayır efendim 
yok .. 

Hfiltim olduğu yerde aya~a 
kalktı. Bütün salon hep birden 
kımıldandı. Ve ayakta dinledi· 

bir efsanevi hortlak glbl uzanıp 

durmaktadır. 

Yangı::ı, temenni edilecek bfr teY 
de~ildlr. Fakat emin olunuz ki, ~e
cen harbi umumlnl.n, bu kocaman 
§clırl bir kibrit kutusu gibi ı:ıtır çı. 
Ur yakan yangmlan, 1fehrln yent_ 
den ve modern zihniyetlere elverl§U 
bir tarzda tmarma Meta hizmet et_ 
ml§U ••• Ancak, ondan aonra yapılan 
evlerin lnkl§af tarzına da htlkmed9. 
medik.. Böyl9C" bug'(lnkU irili, ut&kb 
eel§ bllcOk beton binalarla bir diğer 
B.CJylp mamara peyda oldu! .. 

O sebeple, yent yapılacak evlerin 
1%1§& tarzına ve kat miktarma, Be. 
Iedlycce alAka g5!Jtcrilmekte olma,. 
m, halkın he>ouna gitse gerektir. ın. 
sanlar arasında blr huh-ukt mQ.sant 
temlnlne çalışıldığı gibi, tnpat ti. 
zerinde de ona beller bir gayentn 
mlleaslr olduğunu gllrilyorus. Ne bir 
parmak fazla. ne bir parmak elr.. 
sik! •.• YUkaek binalar e.rumda ota. 
dum da sıkmturmı çok iyi bDlrlm. 
Bu satırlan, bana yazdıran aebetıla 
de, ayn! mkmtmm bir mezar ıztıra. 
bını andıraD flddet!nden k:ı.lm11 tele 
tnk; fakat ancak, gen~ m~ 
rm, engin dentzlerln ft renk renıt 
çiçekli bahçelerin ııtUUe 8Wneblleııı 
cek hatıralardır. 

Kendln1%inldnden daha J1lbe1ıf * 
kac; evin arıuma aıkI§lDI§ bir .. fi. 
kirhane., nin halL at yan§mda wma 
boylu adamlarm arkaıımda kalıp da 
bir ıey gllreınlyen bir avatımm a.. 
cıklı vazlyctlne ne kadar bemılrl 

Hattl ondan da berbad! 

CQnktl yarışta ODOntmı dOrOq 
blr uzun boylu zatı. -nln cam
yarmam da olsa- ufak lıU rica n. 
azıcık sağa veya ao1a alarak. hA4f. 
selerden bir §eyler sGz'ehll ....... 
mUmkünd1lr. 

Diğer taraftan, bir parmak bile 
yerinden oynatmağa muktedir Ola. 
mıyacıığunz alçaklı ylllı:aekU blDaıt 

tarla dolu :lsuınbul mahalleleri aar. 
smda; bay;ı.ttayken aımu, te, bir 
gark mezarlığma gömlllmtlf gibi. 
ömrünllzün sonuna kadar çile dol,.. 
durmak tşten değildir. 

HİKMET lıl'ONtB 

lvirmı yı evvelkı Yakı~ 
Z Atat- ftl 

Vesaiti Nakliye 
Ye gazeteciler 

Mahmut ibev ne taraftan dü
şünse beynine ·bir bıçak sapl~ 

Salon daha ziyade Erenköylü 
tanıdıklarla dolm~...tu. Ba.,.<1:a 
Faik bey olmak üzere O:ınıan, 
Doktor, ~zzan, Jale ve Hatice 
salonda idiler. Yalnız Kaya bey 
gözlere göıiinmediği gili malı-

- Müsterih ol lnci. Bildikl~ri
ni açrkça söyle. 

_ ıer.., 

Cihanın her köıeeincle gazetecilere 
teshlltıt göstenayor. Osmanlı Matbu. 
at Cemiyeti matbuatmuzm allnıı§I 

geçmlyen bug(lnkU bAdimlerine ayrıl 
veı:hlle teahi!A.t ~esi için vesaiti 
nakliye girketlerl nezdinde tcşebbU. 

aatta bulunmaktadır. Şirketl Hayriye 
lfmdlden tqebbUstl vaki! Jı:abal eJ1t. 
ml:tır. 



,. 

Ankara. l (A.A.) - Bıze verilen 
tmata göre y .cınaa açılacak Iz.. 

ı r f "rı d!ll :ısıvıc h~sule gelecek 
f•ıı:la yolcu ccreva•ı arında yolcuların 
ııttran tıertnı ve kolaylıkla seyahat. 
rint tc ın tçm devlet deniayolları 

,. 11Lnce fuarın rıçılmaıımdan :S gUn 
vvcllnden bao!.unak ve Kapanmasın.. 
an 15 gful sonrnsına kadar devam et

mek U re a nl:lda yazılı tedbirler a. 
lmacakt.r: 

15 A ·ustos tarıhl.nden 24 Eylfıl ta.. 
r ne ka•lar Haydarpnşadıın saat 7,15 
tc h r ketle 1zmfre snat 14.5!! de va.. 
r:ı~ak ve 17 Ağustos tarihinden 26 
Eu!Ql t.:ırlhine kndar İzmlrden saat 
ı 1 2 t hareketle Haydarpagaya saat 
18 ll2 de varacak, doğru bir yolcu ka. 

rthl arnsıııdak! ~lll gllnlerl İzmir • 
Bruıdırmn İzmir ornBlndn adt yolcu 
katarı yer~e surat katarıan işletlle. 
rek, bu katarlar demıryoıları ldare-
.nln lstanbul B.ındırmn arasmda 
ı~letecc~ sürat postal&rıle buluşa. 

caklır. 

15 Ağustos tarıtt:.nden 2t'i EyJfll ta. 
rlblne kadar 40 bilıl müddeUe Anka. 
ra. Afyon - Upk _ lzmt· (Basmaha 
neı ve Ankara, Afyon, Karakuyu, 
Aydm, Adana, lzmlr,, Alsancak, ara 
smda mUteknbllcn her gUn ve her m_ 
nıf yolcular ıctn doğru ara bıılıır i§ll
yeceği gibi bu müddet zsrfınd3 hafta. 
da iki gUn D!yarbakır • İzmir arıısm. 
da da her gOn Uc smıf yolcular için 
mUtekııbllcn doğru arnbaıar l§letile. 
'l'lttir. 

Mıntakasına henüz 
Alman piyadeleri 

gelmedi 

Alınan kuvvc.dcl'İ 
geldikten sonro.4 

alınacaktır 

- Radyo gazc lesi -
Smolensk mıntakasmda şid

detli muharebeler cere~ an et
mektedir. Alman teb!iğlerı bu. 
radaki Sovyet kuvvetlerinin et
rafındaki çenberin gittikçe da
raldığını bildirmektedirler. 

tarı lşleUıccektir. 

15 Ağustos tartbi ile BO EylQI ta. 1 

Sovyet tebliği ise mukabil ta. 
arnız!arla Almanların püskür~ 
tüldUğUnil bildirmektedir. Bura
ya her iki taraf da mütemadiyen 
ihtiyat kuvvetler sevketmek:te. 
dir. Ancak Almanların piyadele
ri henüz harp sahasına yetişme
miştir. Çünkü Alman hududun. 
dan harp sahasrna kadar olan 
mesafe 750 kilometredir. Bu me
safeyi de piyadelerin 40 günde 
katetmelerine imkan yoktur .. 
Bundan çıkan mana da. Smo· 
Iensk bölgesinde Almanların da. 
ha az kuvvetlerle hatbettikleri
dir. 

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

n 
İngilizler tarafından bu 
akşam radyo dinlemeğe 

Davet ediliyor 1 

merika a 
arziye verdi 

l..ondra, 1 (A,A.) - Brttı.şh Broo.d,, 
caetlııg Corpo?'aUon idaresi Alma.n 
bartci)'(I nazırı Von lUbentropu cu. 
martcsi nk§amı yapılacak olan Al. 
manca ncsrtyıı.u dlnlcmcğe davet et. 
mlştir. Dltn akğam Almanca havadis. 
ln servlıılnde Alman hariciye nazırı. 
na ııu t.arzcla hitap edllmlştlr: 

- Alman hariciye nazın Von Rllı. 
baıtrop'u 2 Ağu.stos CUmartcm ak§a
mt Alman ynz ea.atne saat 20 de ya_ 
pscağıınıZ Almancs ne§rlyııtı diDle.. 
meğe davet ediyoruz. Bu ne§?'lyat ek. 
"lanm fazıastle alAkatbr edecektir.,. 
tnglliZ radyosu, mevzuub3hl.s neş. 

rlyatm neye müt.ealllk o'dufll hak. 
• !lda her hangi btr §eY eö)'1cınekten 

ı lna etınl§tlr. 

uzveltin şahsi 
mümessi leri 

ıosko' a, 1 (A.A.) - M. Sta... 
ın çarşamba günkü mUlflkn.tı <$. 

ı.ı:.mda M. Hopkl.nse , rcls1cüm • 
hur Ruzvelt için bir mesaj tevdi 
etm.Jşttr. Bu mUWmtta. harp mal
zemesi sevkiyatı meselesi tetkik 
edilmiş ve M. Hopldns, M.. Stalino 
Birlcelk Ameıikanm derlıal sevki 
yata ama.de olduğunu bildirmi§ta". 

M. Hopldns, yabancı matbuat 
mtlm.cıssillerhıc QU beya.na.tta bu -
hmın115tur: 

M. Ruzvelt, buraya kendisiniıı 
.abat milm~Jll olarak gclmcltliği 
ni teklif etmJı:tlr. 

Moskovadan ayrılmadan M. Sta 
lin1 iki ü.Q defa dn.ha görmek timi· 
dbıdeyim.. Kendisiyle Alman -
Rmı lıaıti vaziyetini tetkik ettik. 

M. Ruzvcltin talimatı mucibince 
.Bb1C?;Jik Amerikanın HiUerlc mfi
cadelo cdeıılcr1 bugünkü mücadele 
d ktndl partJsino mensup a.ddet 
U~ni ve bu partiye yardmı ede
ceğbnizt Stalıno bildil'dim. Sov
Yctler Blrliğinln mc nı mUdafaa 
halinde )~pbğımuha.rebeylcn bü 
yQk takdir ve hayranlıkla ta.kip 
et:t!#lmlzj kendisine söyledim. 
Sevkiya.t mcsclcfilnl ve Sovyetler 
Birliğine gönderebileceğimiz mal
tıeınenbı nevi ve miktannı müza -
kere ettik. Bu hususta şimdi taf
silA.t veremem. 

Bu a.k§oın hUkUınoUn diğer mü 
numlllerlyle gtirll§eceğim ve ya
:ı::nı öğle UzcrJ tekrar Stallni gö
receğim, 

Stalln, .reislcilmhur Ruzvelt i
çin bana bir mesaj V<'rmiştlr. Sta 
lin, ya.rdmı gayretinden dolayı 
Ruzvelto olan srunim1 tc13ekkür \'C 

t.ebrlklerinı bildJrdl ve Amerika -
nm, Sovyet milleti Bitlerin mağ
lflblyotindc rol oynıyncağı hııkkm 
daki iUmadmı ifade edeı'ken ya -
nıhn!ı olmadığını söyledi. 

Bundan b"<;kn Sta.line Bırleşik 
Aınerikanrn derhal harp malzeme
si göndermeğc nm.a.de bulundui;ru
nu ve bunun hı:ı.rp mUdd<'lincc de 
• 1m edeceğini bildlrd:ın. 

Verilecek malzeme bPdclinın te 
ı ~·es.i hcıkkmda sonılıı.n suale de 
J pkuıs au cevabı vermiştir: 

'B.ı hu u ita hiçbir zorluk b:ış
stC'rmlycc('lğindcın ve bu yUzden 
bir gt>Cıkme vukubulnuya.cağm. 

ı:ın cnıintm. 
Hopldn:ı, Sovyctler Birliğine rei 
Utnhur Ruzvelttn teşebbüsü ü

z rlııc ge;~diğini ve HiUerl" ml!CA 
d ve UBUllcrlnl müz.nıtcro 

- 1J1 .. •-.Atar bulundugunu ha -

Londra, 1. (A.A.) - B.B.C: 
Japon tayyarleri tarafından 
Şanghayda Tutila adındaki Ame· 
rika gambotuna bombalar atıl
ması üzcrine Japonya Amerika 
ya tarziye vermiş, Amerika bunu 
kabul ettiğinden hMiseye kapan· 
mış nazariyle bakılmaktadır. Ja. 
Ponya tazminat vermeğe hazır 
olduğunu bildirmiştir. 

Cenubi Amerikada 
bir isyan eşebbüsü 

Parana, 1 ( A.A.) - Naziler 
tarafından Entrerios eyaletinde 
bir isyan hareketi hazırlandığını 
haber alan polis, tr.hkikatı neti· 
cesinde bu suikastı meydana çı
kannı§br. 7 kişi tevkif edilmiş. 
tir. Bunların içinde Bacıgalupo 
isminde bir avukat da vardır. Bu 
avukatın ifadesine göre isyan ha· 
reketinin başında mtitekait bir 
general bulunma1..1.adır. 

Gene aynı mevkufun söyledi
ğine nazaran isyancılar muvaf. 
fak oldukları takdirde, Arjan
t!ndcki yahudilerle nazi aleyh· 
tarlarının tecemmu kamplarına. 
yerleştirilmesi derpiş ediliyordu. 

F...ntrerios hUkü.meti, elde edi. 
len vcsikalan mebusan meclisi 
tahkikat komisyonuna gönder
miştir. 

Yeni ısır kabinesi 
(BM tarafı l incide> 

te Sadi fırkası mensupları kablnoyl 
tcrkctmlQlerdl. Yenl pnait korunma. 
nezareti, havaya knr§ı müdafaa ter • 
UbatJ 110 1.§Ugıı.l edecekUr. HUkamct 
bu hUBUaa. bllttln dlkkattnt tevcih et· 
mektedir, 

KABiNE NIÇiN 
iSTtF A ETTi? 

Kahire, 1 (A.A.) - Bll6Vtlkll 
Sırrı paşa, Mısır kabinesinin is • 
tifruıı sebepleri hnkkmdn kt'ala İ• 
za.hıı.t vererek istifadan ma.k!at, 
kabineye daha geni!$ m.ikyasda 
milli bir §ekli vermek olduğunu 
söylemiştir. Kral, buna cova.ben 
memleketten, parlamentodan ve 
milletten şimdiki vahim vaı:lyet • 
te hct"§cyi•· mısunı istikliıline, ta 
mrunile rnildnfa.nsma hasretınclcı -
rlnl talep etmi,tir. 

90 Sırp <urşuna 
diz~ldı 

(Ba.s tarafı 1 incf.dcJ 
Ba~konso!osun söylediğine göre 

Sırp ç('tclerln mevcudu 70 bin rad 
dcsindodir. 

Hclr;rad, 1 f A.A. > - Sn!Clhi • 
ycltnr mahfillerden hlldlrild ğine 
göre, hukfunct maknrnlan B:ı.nnt. 
taki komUnlstlcro kaı'flı tenkil 
tedbirleri almak m<'Cburiyf'tinde 
kı.lmı.,tır. 

Komünistler, son zrunnnlarda 
bu mrntakndn bir tl\krm sabotaj 
hnrekc>tleri yn.pmrıdardır. 

Gross - Bctbekcrcke, 90 komü
nist elebaşısı kursuna <llzilmiştir 
Bunlann hepsi Banntlıdrr. 

Hnrp ba.şlsdığı sırada Almanlar 
tarafından neşredilmJş olan vesi

Sovyetler ise muntazam şose
lere ve müteaddit demiryolları. 
na malik olduklarından istedik
leri kadar piyade birliklerini yü· 
rütmeden cepheye scvkedebtlir. 
ler. Nitekim başka mevkilerden 
alınan kıtalar burada harbe so
kulmaktadır. 

Almanlar muhasara ettikleri 
Sovyet kuvvetlerini esir alma
dıkça veya imha etmedikçe ileri. 
ye doğru bir harekete ge<,;emez
ler. Böyle bir hareket kendi kuv
'\-etlerini tehdit altında bulundu. 
nır. Ancak Sovyet krtalan ye
nildikten sonra Alman taarruzu 
Moskova istikametine ve cenuba 
doğn1 inkLsaf ede'bneoektır. 

e 
li 

v. 

1 
(Baa tarafı l incide) 

Bombanlmıan pike tayyarcıerımlz, 
Baltık deni.zinde iki Alman karakol 
G'emlslne hücum ct.ını,lerdir. Bunlnr
dan bırlsl bomba tenbetl llo batmış • 
tır. Dlğ'Mi de ağır haanre. uğramı:ı • 
tır, DUman tabakası arkasına glZle • 
norek kacmıotır. 

Dokuz Yunkrs ve Uç Meaııerschmith 
tayyaresi, dil3manm hattının gerisin· 
de lı:Mn bir tayya.nı meydanında yer 
de tahrip edilm.Jştir. • 

LONDRANIN GÖRÜŞÜ 
Londro, 1 (A.A.) - B.B.C: 

Smo!cnsk muhnrebesi 14 gün
den beri devam ediyc.. Almaıi.lar 
Smolen.sk'i çevirmek üzere 0 1

• 

duklarmı 8Öylüyorlardı. Halbultı 
Alman ajansı Smolensk'e yakın 
bir Rus tayyare meydnnma ta. 
arruz edildiğini bildir.mPktedir. 
Almanlar Smolcnsk !}ehrine .42 
defa taarruz ctmi~ler, her defa
sında nğır znyintla tnrdedilmiş 
lerdir. Alman tobliği Kiycl'in 
d~qnesinin her dakika beklendi 
ğini 13 temmu~a bildirdiği hr.' .. 
de elan daha cenupta Jitomir'de 
muharebeler oluyor. 

Moskom., 1 (A.A.) - Tarı n· 
jansına gör(>, Alman tn\")'t>r<ılerl 

dlin akşam mütraddit dnlr,r.lnr hu 
linde Moskovaya yeniden bir akın 
yapmak trro:cıhbU ünde huhınmuo
lardır. 

Gece avcı uıyyarelerl ilC' dafi 
bata.ryalan Alman tayyarelerinin 
Moskovaya yaklruµnalarınn meY· 
füın vermedC'n d:ığıtmışln.rdn-. 

Ancak bir iki t.nyya.re ırehri.n üs 
tüne g('l.ıncğc muvaffak olrnUŞhır. 
P(lk az mikt.nt'Clıı ynngın bomba.en 
atılmışsa dn bunlar derhal ıaror 
veremiyccek bir hale geliril.ın4ıtir. 
EM('lrdc çıkan bir c:ok kUçUk yan 
gmlar slimtJe söndlirülmlişlür. Afi 
keıi hr>d<'flerdc hnsar olmarrıı~
tır. 

So ye askeri 
heyetini kabuı ettti 

kalardan da anlaşlldığı üzere Sır Vnşington, l (A.~) - D. N. 
bist da Mookovnnm truıriki "" T" • - ·'' -"'l1i~ gUnQ gene 
y~:ln.n lwm.Unist propeıgar..:. • ı ı < ,ıl'.ofuıı. riynaetl r.ltmds \ 9

iJ,. 

pek fn:tl mı derocoyi baJınıŞ;u. ıstngtonda buhmruı amreri hey.et.l 

(Bas tarafı l incfdeJ 
il mlclcrl mahsur dU~man kuvveUerı. 

ı al dıığıUyor vo ilcrllyen Almnn plyıı. 
desi de bunları lmlm ediyordu. 

Muharebe m :;danı sayısız cesetle 

1 
Cenup Denizi ve Man-

çuride harekatta 
bulunmak için 

• 
ın 

'loludur ve yanmış ıırııbalar, tahrip 4QQ b·ın 
•!lmlıı top:ar Uslüsle yığılmı!J blr ı as

çekiyor .ı~ld!.'d r. nuradıı 35 bin tstr alın~. kerini 
Berlin. 1 ( Rad.ııo) - Alman 

ı;aşkumandanlığı tebliği.: 
c::;mal cephesinde Alman kuv

\ .!ri Rus fırkalarına tatbik 
ettıkleri çemberi tamnm1amış 
!ardır. Şimdiye kadar yedi Rus 
fırkası ta.mamiyle imha edilmiır 
tir. Binlerce esir alınmıştır. Ele 
gecen harp ganaimi mühimdir. 

Berlin, 1 (Radyo) - Alman 
ba.şkuınandanlığ:mın tebliği: 

Cenup cephesinde Alınan kı• 
taatı mühim yeni sahra mevzile
rini işgal etmiızler ve şarka do~ 
Ueri hareketlerine devama bsa 
lamışlardır. 

Smo!ensk ilerisinde bulunan 
Rus hava meytlı:.nları şıddetli 
bir surette bombardıman edil· 
mis, bu meydanlarda bulunan bil 
tU~ tayyareler tahrip olunm~-
tur. ' 

Berlin, 1 (&dyo) - Alman 
~c;Jrnrnandanlığmm tebliği: 

Alman hava kuvvetleri Mos 
kovava yeniden taarruz etmiır 
lerdiT. Askeri hedeflere, §İmer.. 
difer iltisak noktalarına bon.b~ • 
lar atılmıstn-. Alman tayyareleri 
zayiatn u~amamıgtrr. 

Cephelerde şiddetli muharebe 
ler devam ediyor. Mahsur Sov
yet kuvvetlerinin muhasaradrın 
kurtulmak için sarf ettikleri grıy• 

Çııngking, 1 ( A.A.) - Buram 
gelen haberlere göre. Japonya ılk 
plAnında cenup denizi ve Mnn
çuri bölgeleriı~e harekfıt~a ~u:-
1 unmak için Çinden 400 bın kışı 
~.ekmektedir. Bir Çin sözcUsü, 
çekilen miktar hakkında kat'i 
malfimnt mevcut olmamakla be
raber orta Çinden kıtaat çekil
diğini gösteren alametler bulun. 
du<Yunu bildirmiştir. Bazı kıta
atı~ §imrıli Çin.den çekilmesi bnı:r 
lam13 bulunmaktadır. 

Bu sözci.İ, Hincliçini'nin iırali. 
le : vm zamanda yapılan bu kı· 
taat çekilişi yüzünden Çin: ~~ 
pon cephelerinde Çun.~kıng ın 
hava bomtardnnanlart hariç ol
mak Uzere pek az f.'.'.aliyct mev. 
cut olduğunu ilave eylemiştir. 

Japon İngiliz ve 
An1erikan 
münasebalı 

şa.ııgbay, 1 (A.A.) - Nankln h~ 
kflmetlnln gazetesi olan "Chlııe Ccn. 
tral,, ~ığI bir başmakalede ezctım. 
ı~ §Öyle demektedir: 

retler neticesiz kalmıştır. Londra ve Va§l!lgton bUkumeUeri 
tara!lndan alınan tedbirler bir ~rgln 

Alman huıludu, ı (A.A.) - Ofi: llk doğurmu~ olmakla beraber Uzrık 
Alman · Rus hududundaki mtıca • Şarkta harp oımıyacağı kanııaUnde· 

dele, geçen hatta sonunda o kadar 

§lddeUenml tlr ki bunUD bu minval yiz~erl~ ve İngiltere hUki:lınetıerl, 
üzere birkaç &ünden fazla devam vaziyeti. daha vahim bir safhaya. sok. 
etrucı;I mllmkUn görUlmcmelttedir. :Mu mıı.dan, ilıtlya.tlı horC'kct l':ltıcck olur. 
ho.robcntn en ziyade ıtddeUe devanı lnrsa daha iyl cderlcr. 
etmekte olduğu iki mmtaka vardır. Aakeı1 bakımdan Lon!lrn ve Va.. 
Bunlar da Smolensk ve Zitomlr n. §ington hUkClmeUerl ancak bnsit leh. 
Kiyef araıım4nki Ukranya mmtaka • dlUerle iktifa etm<!k mecburiyetinde. 

ıa:ır~takala.rda ihtiyat kuvvetle • dlrlcr. ÇUn.kü m<ızkflr hUkümeUcr Av. 
rupıı.daki vaziyetle faal bir surette 

r1 celbetml~ olan iki tamf ka1"§181!l· mc,,gul bulunmaktadırıar. Fillınklka 
dald tamaınlylc imha ile matuf bir Almanlar. Ruslara. kıırşı yaptıl,Jan 
mücadele yapmaktadırlar. harpte eltin ü.stUnlU~ muhafaza et.. 

Alman payltahtmda. Sovyct bqku· mcktedirler. 
mandanlığının garpta yapılan toc • Bir de yalnız sulh muhafaza edil.. 
rUbelcrden aımmış derslerden isU!ııdc mekle kalmıyııcak, İngiltere ile Amc
ctml.ş oldut.u kabul ve tcsUm edil - rlkanrn Uza.k Şarkta elde ctml;ı ol. 
mektcdir. Bu SC'Vkulocyo plruu, uı:lar dukı:ırı menfaaUara da doltunulını. 

nerı sürmek, çıkıntılar vUcuda ge • yacaktır. 

tirmek vo mUtcııklben bu çıkıntılan Londnı ve Vaııbıgton Uzak Şarkln· 
C'lc geçirmekten ibaretti. Eter ileri kı bu vazıyeU mUdıik bulunmakta. 
sUrlll~n uç pek ziyade uz:ı.klarıı. lmtl· dırll\r. 

dat edecelt olur ve dügman çıkıntıda ----o----
bulunnn kıtaatı aUrııtıc geri aıarm · 
yacak olursa. bu çıkıntının d rh l et· 
raf ile alAkaııı kesllmlş ve çember 
ıçtne glrmi§ olur. O zaman tesl~ ol· 
maktan veyahut tamıımiyle mahvol· 

AMERtKADA MiLLI 
MODAF AA KOMi

TESi KURULDU 
maktan ba~ka çaro kalmaz. Vaşington, 1 ( A.AJ - RE'i~i. 

Haber alındığına göre, Smoıensk cumhur Mister. Ruzvelt. mılli 
de mcvzuba.hs çıkıntılardan bir kaç mUdafııa.yı ı:ı.lli.ka.d.ı: eden fcdc· 
tane ~okkW ctml§ ve bunlarda bu- ral mahiyette işlerle meşgul ol
ıunan ve mtkta.rtnn mslClm oımıyan malt üzere bir komisyon t~kil 
Sovyct ukerlon çember ıoınc alın - etmiş ve riyasetine muavini Mis
ınıııtır. ter WaJlace'ı tayin etmiştir. Bu 

Berltnde beyan edlldif:'.ntı söre. nor komisyonun !zasmı maliye. hnr
maı olarak bu kıta.atın şimdiye ka • biye, bahriye, ziraat, ticaret ~a
cıar teslim olmll§ olmaları ir.ap 0 • zırlariyle cumhuriyet baş mud. 
derdi. Buna mümaall btr vaziyctto j claiumumisi te-.:'l<il etmektedir. 
Bel!;lka Kralı Lcopold, bu veçhllc ba· ı 
rcket otmi§Ur. Fakat Snvyct bııoku • • 
mandanlığı insan hayatına aynı el~m Parıs 
mtyctl vermemekte ve efradını aon ) 
lmrfllnuna kadar Umitslz bir mUcade· (Ba.8 tarafı ı incid.6J 
leye atılın:ı.ğa icbar etmektedir. Hezl l . . . 
mcU kabul etmektense binlerce tn· ~ış ~ı~ı bır intizar devresine 
sanm kııUiAm c1llmeslno mUsae.dc gırmıştir. . .. 
olunması tercih edlllyw. Hcrhıı.lde . ~uvo~ ~~ı Vışı k~inc
mUc::adclcnln •Jtızınaaı, onun ncUceetnt sının ç~lm.e:3mı. .ısrarla lste.. 
değlştlrocek dı-~ldlr. Şlnıd!.yc ko.dar m.~t~ır. J)!ger ı~ı gazete ~~ 
Ruslar, ordularını kurtnrrnak lçln Vışın_ın Afrik~ must€ml~elenw~ 
mucadel<' meydanına mUhlm takviye k~ndı başına ı~are ederı_lırecegı· 
kıtaab scvkelm~lerdir. Bu ıruvvcUer nı, bunların mlid~a~!;~ ı.çın Al
hnrbln §lddet!.nl artınnrştır, KnU ne· manlarl~ Mkeri i.tp>ırlığı yapıl. 
Ucenln bu harpten çıl<ml\sı muhtemel masını ısteıınok~ırler .. 

Bu gazeteler dıyor kı: . . 
"- Milli inkılabtn durumu ıyı 

değildir· Bir inkıla-p yapılacak
tır ve buna kimse mani olamıya
caktır. Devlet ı~isinin emirlerini 
kimse yerine getirmiyor ve din. 
]emiyor. Petenle Darlan.dan gü
zel sözler i~ttik. Fakat bunlar 
la.fta.n ibaret kaldı." 

ciir. 

Bcrün, 1 (A.A.) - Abnan 
hava lnıvvetfori eatk cephesinde 
30 t.emmuzda cereyan eden gün· 
dilz ve gece muhar<?'belerinden 
57 Sovyet tayyaresi tahrip et
miştir. Ayrıca 55 Sovye~ ta.Y}·_a.. 
resi de yerde tahrip edılmiştır· 
Sovyetler son 24 saat za.rl:m~ı:ı. 
oeman ll2 tayyare kay'bet.mış
lerdir. 

kabul etmiştir. 

Vi§i, 1 ( A.A.) - Röyter rıjan
sı bildiriyor: 
Mareşal Pcten bugün Ameri

ka büyük elçisi J..miral Leahy 

llğt: rtlJ' 
29 Temmuz gUnC ~ 

16 tayyare, Slovnk t.ıı 61 
lanna hUcwn teşebb~ıctV 
tur. 8 tnyyareJen xnure " 
vcık hava filosu, Dl~rıtı· 
kartıt d rhal havaııınflllŞ'!I ~ 
bir hnv muharebesln~c:ı 
vak tayyar ı rl aJeWI tJI 
man tayyare! •rıni rle8~ 
ınlştlr. 7 Q\.İp:.ıı.D t.ıı1'i 
mll§ttır. BUtUn Slovak t& 

terine dönmll§ler<llr. ~ ~ 
ao Temmuz gUnU S1 50'"'~ 

lrl firar halinde buluıWI fi.',I, 
larma kargı hücuın etın 5 
muharebeler esna ıııdtı 
bataryaları bir sıovall: t& 
sara uğratmışıardır. 

Harpten son 
( Ba8 ttrr_Df1 ~ 

Timcs gazctesı •. 
gitgide ehemmiye!:l ~ 
lan rolünün ve Hıt~ )°' 
yanrn doğntdan dO~Ji 
deleye atılmasuım bürt 
ten sonraki Avrupa f 
fuz kazanmıya mntıı 
yazmaktadır. ret 

Bu gazctc, kuV' '( ~ 
ne istinat etmiyen ıııesY.ı 
hun devamlı ohunn'3 

matlup olan ilk fnrt~ 
yanın fenalıkl~ın!_ t i'1-
lamasına manı ol~ i 
den askeri tedbirl~nll 
dan ibaret bulundu~ 
mektcdir. 1şte Ara i)i' 
bn.ld~ld rolüne ehenıJJl ~ 
eden, bu şarttır. ...A)'f 

Hiç bir scy, Avru.....-te 
selelerin nihai suret. t 
müteallik siyasetle:J~s; 
mcleri hususundakı. 
ni değiştirmiyec~.ttt;,.ı 
ile tn;dltere, mer ı 
etmek irin ellerinden 
paraklnrdır. u~* 
Şimdıki harbin son ıiıt 

nıpanın ni7.ammı ta~ıı.1' 
~ati hu!Ul ettiği zaı11"1et re ve Amf'rikanın de 1 
Jarl} le halkı iltizam ~~ 
suretlerini muhafaztı t 
mntl('t~ olan kuvvet btl 
ne olacağı ve bilhas5~ıet~~ 
retlerinin h.ı.ıvvetli nı.1 J\ll~• 
fından 1stcnilerek n1&ıcrfll".ı 
mi"' old~ğunu, kcn _ t.i 
hal.eflennin bu kuvve.1 ~ ne dPrecroc mütema"11ıefi' tt>dir buturı<lukJarı suıı 
dedcl.'c '<!erdir. 

tıl~ 
[\f MU:l)"ellChll 

Arıstodımos Vasi1. ı 
·o-· Tarlabaşı Caddesi lli 

Birinci l{nt 

g41 
lstanbu. t ·8· 

t:KLi:. R ,, 
ı 8tt"rlln 

ıoo l){)lar 

lOO Fro. 
ıoo Ure1 

100 l.!ıvtı;re l"ra. 
100 1<101111 

ıoo ık'ıga 

lOO Uruhm\ 
ı flfl ı ..evn 
100 Haylşmark 
100 Çek KruuQ 

100 l'cç.eta 
100 Zloti 
100 f>en;U 
100 Ley 
ıoo l>lnar 
100 Ven 

ıoo bveo Kronu 
ıoo Boble 

~ ,-. ,, 

Bu heyetin harp malzemesi si -
parlşleri vermek Uı:erc An1erika
da. bulunduğu malllmdur. 

Sovyet bOyük elçisi UmnMk.i 
milWm.tta hazır bulunmuştur. 

He mühim bir mUlfılmt yapmış- 1 lkmmlyell yUulfı 5 
tır. 088 Ergnnt A B O 

Zannedildiğine göre bu müla· T. n l\Jnrıu~ R .. n1t""' 
katta. uzak §ark hadiseleri göril- j • ı ·ıı ı n. 
şulmüştür. 1 -
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? ~ ne dii§U- kendisine karşı biiyü~ ~ cephe 
h..~ll. 'raı almJl}ardı. 

ı ~llar, e~ler biıibir. HO§ cUmJeler liullanmak ve 
~~b,irib~ıdcevap ver- yalnızca kendi menf aat!f>rini ko. 

:";"Ql, nih nn en cesaret rur i§ler yaµma.ktan başka bir 
~:t :Rııs ~_.avurtları düşilnfişü olmıya.n meclisi idare 
:"'ll.tıı ı:n e~: Azalan da hep birlik ı.-lup işsiz-

~ ~ 6İlnd~eketınıdc ol- lerin çocuklarım doyuramadı:tla· 
et-dl Ye kad.af kUI'ŞU" rı için hcşıutsuzluk birkaç mis. 

~ Ce\>ap Ve • linc çıkmıştı. Vaziyet bu derece· 
~~? tdı. ye gelince grev Han edildi ve kan 

~l eu u 8lnpi . dökülmiyen uf ak tef ek çarpı§· 
~ erini be r:st.. ~ w. • malar oldu. 
F>~lıı: ) az .ı::omlcgının Glotenburg'un burjua ~atbu. 
~ t, dcd' atı da meydanlardan birindeki 
~ati, fı~ nasıl ki fnntc· eski bir heykeli kaldtrarak ~ra· 
~ l.Yorsa l~a ecrübe· dan tramvay battı geçmesine 

. er ~ıj'Or. ' ıt;1J?!nzm de iJ. müsaade ettiği için Jizele ateş 
uundan .. rJıa'lar alfo püskürüyordu. 

;;ıı _,; f: ~il' ardı dH~ asır evvel lş, oldukça geni~!emia ve sol· 
t?;J F! Sonracı buki keşfi culann kabineyi devirmeleri teh. 

1,_·~Uı:; G ır. .. . likesi baş göstermişti. Bu ihfr 
~i?: et~ndUŞesın bu sö- mal üzerine borsada müthiş bir 
illıakıka ı. panik husule gelmcy, herlces 
~ dedi bu sözlerinizde bankalardan parasını eJcıuiye 
k ıt?ıda ~·h~alcat Zuüeld başlamL5, halk sarayın parmak· 

1 adınıarı 
1 ırbazhk da ya· hklarma. hilcıun etmiş, ıslıklar 

8Q ~al'·~a~alblerini fet• çalmış, hatta birkaç taş s:ırayın 
~~'ııına yeyahut ak· önündeki havuza dilşmUştü. 
~ \'~l'tnu~ nıanı olacak taş· Me5e1c büyüyor. kanş1yordu. 

\ ltjın ın' Ji.zel ertesi sa.balı için meclisi 
~el.ar ~rrıekettc akrcµ- mebusanı içtimaa davet ~tti. 

, ııtuıurs olnıa.dığı göT..ö- • • • • • .. • 
t 'lla.rnaı a birinci şıkta Judi ikinci bir defa olarak 
Uıede · Radmiarın kalb- koom hastalıkları mütehasarsı 

elı~ dcek taşlar dağıtma· profesör ~fayer'i ziyaret etti. 
,,,_,dır ve 0 taşların ismi Maksadı gebeliği hakkında.ki ih. 
~l\l<ltı §U e Sahte doktorlar timalden kurtulmaktı • 
~ na buna dağıtıla· Profesör Maycr mevcudiyeti 

ınat ihtimalinden bahsettiği gebeli -
çı olan R us ısrar ğin bu kere muhakkak clduğunu 

~il.kat haber verdi, fakat Juı:li Teodo -
tl'j~ sırıaYnı 7..amanda çin- run: 
~Yor lirnı.ı bildiğini de - Ne haber? 
1~~ Sualine genç kadın gülerek şu 
• çi un.. Onu ben de bi- cevabı verdi: 

~ rnı:neleri:n SllTI her - Dokt.cr, kat'i bir şey söyle. 
lllalik e.truneı bir ecznha- m.iyor amma, ben gebe olduğu· 

~~'1~n b' ?1ın_:ılarıdır. Fakat ma eminim. 
~!leh~ ağır. hcu.1.a olursa 
~t rın en ıyi doktoruna Teodor, Judi Olperin bu eıe-

' }.._ <!derler. vabına hayret etmekten kendini 
bı..ı"'rar et alamadı. O da az cok doktOTiuk-

dııı ıuir eld~ıyorıım altes, fa· tan anlıyordu ve bu sebe'Ple dok· 
~~ ~oru ın YlizU bana pek torun zayıf ihtimali kendisine ıra 

n:-r:le ne lllnüyor. bu adam dının kat'i inanışından daha 
~lt.ili . fslnde birkaç gölge- kuvvetli görünilvordu. Teodor 
alrk ~or. Zuifeld sordu: 

lcırı b~\ gölge ak ttirebil • - İyi amma. kendi kendine 
t ~lıtı~ 11~ ~şığın tesiri al - nasıl oluyor da böyle 'bir hükiim 
:'i.dar er k~ıdir. •• imdilik verebiliyorsun? 
J~~laını:ndıler, sizleri hi.ir·· Judi Olper de hiç ooklenilmi-

bu .. rtın. yen şu garip cevabı verdi: 
~1.._ ll'ıat ~öı!enyle bütUn talc-
'ı"llıaıh "ttıkten sonra elinin - Tam otele girdiği mzamnn 

\'e hit·~~~Ü?.el saçlarına kaJ Bob ile görüştüm de ... 
ırı \'e ı.v~~~rkeği susturmuş - Bu Bob da kim? 
~ ~Pk~ıgı bir ?.evkle talc- - Yataklı vagonlarda ooya • 
~ r dara ~ca bir sclüm verdı hat edmen sana kompart.nnan 
~ .. ~Us t baldı. arkadaşlığı etmiş olan zat. Ha· 

:'itki r tal besi Gloten· ni. sonra yemeği üçümüz heraber 
~td"l sa ~ndelik komüni t ga. yemiştik. 
a ~. 8~ ık bahislerini ya

dı§leti genç haftadan haf-
( Dmıamr oor) 

• -Onun n fırçalanması veva 
:ı.~, ~ ~t<ll'ları hakkmda 
11lı ~n v "Doktorunuz'' 
d atan k" .. al' ı o h Uçuk muharrir. 

'ı haltk afta da sahte dok· 
· l\:vnı 1rıda bir ya1.ı neşret· 
~ ela jazetenin mizah say 

11' ita . 1zelin beyazlar giy. 
~l (p~atürü çıkmıştı. Ji· 

~ tı.~linını Teodor Zuitddın 
~~is l'd' koymuş, adeta o· 
r ~ene b1.l'ordu. Şehir nıecli. 
t:k tn" ır fiza Zuifeldi ka • 

ı-tılılrn~~~abibler ile mücn· 
ılqtı l!n b·~~. teklif cbnişti. 
lo ~eb~l~ bir tiyatrosun. 
~ il iti i 1• >ır şarlatanın, üç 
01:ııı ~ nın sıhhativle alaka

v1.,_ ba~ hasta bakıcının em
il': taplb ları .ı:ı. manyetik t~ 
ll:~ ~0~1n~ t~msil eden bir 
~lı ltlıı b erılr:ust.i 
~~u Ji~u~ıa?'in ne demek ol· 
~ \' de Pek iyi an!amış. 
~~da k rhal toplatırı,, th·at· 
~ ?! kea~Patnnşı;ı. Fakat ga.. 

1aı:?}'ı ıen Parcalan ·id~n e-
11itnıa~kta, tiyatroda ~österi 
l>ıva 110~1n oynak muziği bil. 

ltıı, ltı. arda çalınmakta de· 
• arıda 

1 11~ donanmasının ~"ref 
t ~l ~disine tevdi olunan 
~ t~aııı . i nıerasimlere yeni 

> h;t ~'~ın ıle iı:ıtirnk edivor ve 
l'~:tiııj h an<}ıran snlıt.c deniz 
ı;"'1or z atırlatıyordu. 
\> a li~r Uif eld büyük bir ıs-
1ı, l'tju \'~n arnvınn devam e. 
r~~~a an bir g\in .Judi Olper. 
~ ta ne olacn~mı haber 

1~ dö:1an Jı?~l sevin~ göz 
~ "rek kendisini knC'n.k· 

<\ 
~ <tt Cr 
"~ bazı ~n DukaMcta eııdışc 

Sıı:ı .nlle~ cer<'yatı etmek. 
J ~ 1 ~rışJerm durması üze· 

1 ırrok İRC'ileı-c vol w•r· 
' Sol cenah taraftarları 

Haymanalt Mehmetle ilk ta. 
nıştığımız gUnlerdeydi. Münfe. 
rit hü~erle dış duvar arasında 
u.ıanan dar ve uzun koridorda 
volta vuruyor, konuşuyorduk. O, 
hapishanenin halim se1im. akıllı 
sayılan insanlarındandı. Okuma 
yazma bilirdi. Askerlikle çavu • 
luğa kadar yükselmişti. Zabitle· 
rine kendini çok sev'dirdil:rinden 
bahsederdi. 1nce, kam yağız ve 
zayıf yüzünde daimi bir gülüm· 
seme göze çarpardı. Benim ya. 
mma daima yeni bir takım ma. 
lfunat kazandrraca.k oldukça e
hemmiyetli bazı suallerle gelir, 
onlan birer birer bann sorar ve 
öğrendiğine kanaat getirdikten 
sonra yanımdan sessiz ~iz yü· 
rür. yahut. yanına korumak üze. 
re aldığı genç bir mahk(ım yü· 
zünden alcvhinde <lfınen dediko. 
dular<lan. en yakın arkada.~ları
nın bu yüzden kendisine kanlı 
bıçaklı düşman gibi baktıkların, 
dan halbuki b u çocuğa sırf bir 
ağabey ve bir insan ~efkati gö&
termekte olduğundan bahseder. 
di. 

Ben o 7..a.ınan bunlara inanır 
mıydım. iyi bilmiyorum. Fa kat. 
her halde çok inandırıcı bir saf. 
lık ve samimiyetle konuştuğu 
mevdandaydı· 

Yeni bir kavganın taltkikatı 
icin arkasındaki üç dört gal'<fr 
yanla birlikte yanımızdan hızlı 
hızh geçip kovuşlara giden kısa 
boylu. eski jandarma çavuşu o
lan başgardiyana, duvarın dibi. 
ne çekilip hiirmctlC' selama dur
duktan sonra "Mehmet. nrtık 
fazla da) nnamryarak kendı hika. 
} e ini anlatt 

7.BS Hafit 19.15 caz 
program orkostnw 

'U5 Ajana ııuo AJall8 
8.00 JlafU 19.43 Meydan 

progmm faalı 

8.80 Evin aaati .ıo.w Radyo 
13.38 Türk~ gazeteel 

pWdar .Z0.41i Su 
1 S.4!> Ajans eşerleri 

Jl.00 Kan..ık .n.oo ztl'8At 
prop-am Takvimi 

14.45 Türkçe .?LlO Dlnıc)1cl 
p1Ak1ar tsteıtlerJ 

JIS,00 Dan~ 21.co Konu ma 
müziği Günün 

8.0S Muht.•llf mfl54"1 c lilli 
~:ırkrlar Zl.55 Salon 

18.SO t::erbotit 1 o orlmstra ı 
dakika %2.SO Ajans 

18.40 Rad~·o MZ 2%.·15 Salon 
orluıstmsı orl<ettt rruıı 

SPO R 
Yağlı güreş 
müsabakaları 

Yannd n !tJbaren dört Pazar de• 
•am etmek Uzerc Ycdlkule 1spitalya 
bahçesinde yağlı gtıro§ler tertlp edil. 
ml§tir. Bu milsa.bakalnra. memleketi_ 
mlzln en iyi yağlı güreşçilerinden A· 
dapazarh Servet, All Ahmet, Pomak 
SUlcyman, Pomak Mwrtafa !ştlrll.k 

edecekler, ve dlğ'er blr çok pehlivan. 
tar dıı gUreşeceklcrdir. 

---o-
At yarı$ saatleri 

değişmedi 
Sabah rekillerlmtztn bir.inin dllnkü 

aayısmd& ve yine bir mecmuanın ya_ 
rış programı halinde dlln sabah çıkan 
tıft.ve nllsba.smda at yıınşlarmm ımnt 
15,30 da başlıyaca.ğı Veteriner mU. 
dUrlUğUne atfen yazılmıştır. 

DUn Veteriner MUdUrlUğllnden yap. 
tığımız t&hkiluı.ttn ~ylo bir ıeyin 
aalı olmadığt ve yanşlara yine cskiııl 
gibi .saat 16 da bqlıınacağı blldlril. 

miştir. 

Deniz nakliyat komis· 
yonunda değişiklikler 
Müna.kaUit Vekfilcti, deniz nak

liyat komisyonunda bazı tıı.dilfı.t 
yapmıştrr. KomJsyonda çalısmak
ta olan Zeki. ~ bir vazifeye 
verilıniştir. 

Komisyon azasmdruı lbrohbn 
Bayboranm da ayrılacağı söylen
mektedir. Komisyona yeniden, es
ki tahlislye umum müdürü N ec
mettin vorllınişt.i.r. 

Taksilerin senelik 
muyaneleri bitti 

Taksilerin bir ıııüddettcnberi 
yapılmakta oln.n fennt muayenele
ri bitmiştir, Muayene neticesinde 
bunların yüzde onunun kusurlu 
olduğu görlllmilş, ı..,ıeme ruhsatı -
yeleri ellerinden alınmıştır. 

Önümüzdeki pazartesi gUnün. 
den itibaren otobUslerln muayene 
Jetine ba§lnnacııkttr. 

- Ben Haymananın köylerin
denim, dedi, amma, bizim köyü· 
müz Haymanaya bir, bir buçuk 
saatlik bir yerdedir. Buraya 
d~tüğü.milze göre herhal biz de 
bir haltctmişimir, amma, benim 
suı:;wn nedir. biliyor mu.sun? 

- Nedir? .. 
Diye sordum. 
Derin derin içini çekti: 

- Çocuğumu öldürmekten 
suçluyum, ben! 

Dedi. 
Alakamı göstP.mıek için dik. 

katle yüzüne ve gözlerinin içine 
baktım. 

- Efendi, dedi, Allah şahit· 
tir, bir hiç yüzünden yatıyorum 
şu mepusru1edc ! 

Güzel bir kadınla evlenmem 
yüzünden bu hale düştüm. Neme 
gerekti güzel kadın, Allah bela 
sınr versin .. Benim gi'bi adama 
kara. kuru bir karr elvermez
miydi? Amma. ne yaparı:ın? İn· 
san, göz göre de şu dunvanın 
zevklerinden f aydalanma<.lan gc. 
çip gitmek istemiyor. 

Karun beyaz, tombul ve ~
?.el b ir kadındr, dediğim gibi. llk 
gUnler kavga falan etmedik· Sa. 
bahtan akşama kadar tarlada ça
lışır köpek gibi yorgun argın 
eve dönerdik. Bu bir iki yıl böy· 
le sürdü. Birinci vıhn sonunda 
bir çocuğumuz dtlnyaya geldi. 
Allahın belası bir cıocuk efen. 
dim ! Gece gündüz bangır bangır 
bağırır. O bir köy çocukları ise 
büyük adamlarm ış gibi oturup 
paçavralariylc veyahut da bon· 
cuklariyle oynarlar.-

Benim, çocukla uğraşacak zer 
"«! kıı.dar vaktim yQktu. Fakat 
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HARP· 

uh 
eki • 

Şifre nasll kullanıhr ve nası çözülür? 
Bunda.n evvelkl bir yazrmızda 

şifrelerden bahsetm~ ve ı;ifren!n 
çok eski zamanlardanberi kulla· 
nılmakta olduğuna işaret ettık
dcn sonra bir, iki vaka nakletmlıı 
idik .. 

Bugün de umumiyetle kulla.nı
lan şifrelerden ve bunların ne şc. 
kilde çözUlebtleceklerinden balıse
deceğiz. 

tKt HARI-""Ll ~WRtJ 
İki harfli şifre, 5ifrelcrin tıem 

en basiti ve hem de çözülmesl en 
müşkül olanlarından biridir. Ba · 
aittir. ÇilnkU yalnız iki harf kul
lanılmak suretile bütün alfabe ya· 
zılrr. Çözülmesi mii§kü1dlir. Çiınldi 
istenildiği kadar tadilata uğramak 
istidadındadır. Bu şifrenin hususi 
bir analı tan da yoktur. (A) ve 
(B) hıırflerile 6U şekilde beş sü
tun üzerine tertip olunur, 

AAAAA = A 
AAAAB = B 
AAABA = C 
AAABB - Ç 
AABAA = D 
AABAB =- E 

Ve saire.. Yukarıdaki (A) ve 
(B} harflerinin .srralanmı~ şeklin
den hiç bir 5ey anla.manuş olabi
llrsiniz. Halbuki hakikatte bu şif
re fevkalade basittir. Evvela şu
nu söyliynlim ki bu 6if re 32 harf 
üzerine tertip olunmuştur. Her 
banın karşılığı A ve B harflerin
den mUteGekk.il bir AB serisi ile 
gösterilnıktcdir. Şifreyi anlamak 
için uu esasa dikkat etmelidir: 

Şifren.in beş sütun Uzerine ter. 
tip olunduğunu kaydetmiştik. (Ya 
ni bir lıarf beŞ tane A.B nin bir 
araya gelmesilo yazılmaktadır.) 

Birinci slltundaki 32 harfin ilk 
on altıSI (A), lldncı on altısı (B) 
dir. lklncl sUtundnk.I 82 harf, se-
klz tane (A), sekiz tane (B), tek· 
rtır sekiz (A) ve tekrar sekiz (B) 
şeklinde tertip olunmuştiır. Yani 
g8rlllllyor ki ikinci sıra birfnet at· 
radaki harf adetlerinin yansı esas 
Uzorlne tertip olunmuştur. 'Oçlln
cU sırada nynı esas üzerine tertlp 
olunur, ya.nl ikinci smı.da harf a
detlerinin yansı alınır. Şöyle ki. 
dört (A), dört (B), eonra tekrar 
döıt (A),. tekrnr dört (B) ve 1111· 
hare .. 

Dördüncü slltunda dört adedi· 
nin yarısı ile y8ptlır, yani 82 harf 
iki (A) iki (B) şeklinde aşağıyn 
kadar iner, beşinci stıtun da bir 
(A) bir (B) şeklindedir. 
Şimdi verdiğimiz bu izahata. gö

re ve yuknrrya kaydettiğimiz altı 
harften iStifade ederek (cadde) 

kelimesini Yazalım: 

Harfleri virgülle aymnağa Jü. 
zum da yoktur. Çünkü bu şifre ile 
muhnbere edenler hel' beş harfin 
bir harfe deUi.lct ettiğini bilirler. 
Ancak esrnra vnkıf olınıyanları 
.§a5ırtmak için virgül kullanılır. 

A ve B esası Uzerine kurulan 
bu şifrenin bir meziyeti de harfle· 
rin yerine herhangj bil' şeklln ka
bul edilebilmesidir. McscUi A har 
fi yerine bir Armut, B harfi ye. 
rine bir elma resmederek fikrini· 
Ei anlatmanız mümkUndilr. HatUl 
meseııı. uzun bir duvar resmi ya
pılır. Bu duvarın bir kısmı taşlan
na gölge vurulur. gölgeli taşlar 
(B), gölgesizler < A) harfi iti.bar 
olunur ve §ifre ona göre okunur. 

Sonra yukarıdaki şifreyi her 
zaman oduf;'1.1 gibi kabul etmek 
ihtiyacı da yoktur. (A) harfinin 
dalma be§ ta.ne (A) ile gösteril
mesi şart değildir, Bu şifro Uzerl· 
ne ilanihaye deği§ikllklor yapmak 
mUmkUndUr. Meselfl bu §lire ile 
muhabere edenler arnlnrmda nnah 
tar olarak bir kelime kara.rla,stı
nrlar. ve kelimedeki harflerin 
o.dedi kadar hani baştan geçirdik
ten sonra ilk gelen harfi (A) ltl
bar eder ve ş.if~i ona göre ter
tip ederler. Meseıa karnrlaştırdık· 
lan (Adana) gibi beş harfli bir 
kelime i!ıe ba§tan beş harfin ge
çilmesi ve (E) harfinin (A) iti
bar olunması lazmıdrr. O takdir
de şifre şöyle değişir, 

AABAB == A 
AABBA = B 
AABBB ... C 
ABAAA = Ç 

Ve saire.. GörillUyor ki tertip 
olunan bu şifre brunbaşka bir §if· 
redir. 

MUSlKt Şll•'RESt 
İki harfli şifrenin musikiye do 

tatbik olunması mümkUndllr. Me
selli (A) harfi yerine (Re), (B) 
harf yerlıic de (Mi) notası kabul 
olun ur, ve yukanda bahscttiğtinfz 
esas üzerine şifre tertip olunur, 
§ilpheye mahal vermemek için de 
bazan notalara dört dörtlUk, 00. 
zan ikilik, hazan da yarmı filan 
g:tbf krymet verilir ve aralcı:ra sU· 
kO.t ~aretieri konulur. Bir de no
ta ile alfabe yazmak usu.lU vardır. 
Evvelce karnrl.nştırılmış herhan • 
gl bir notanın dört dörtlük loyme
ti (A) harfi itibar ediUr ve smı· 
sile blltiln notalar yazılır, dört 
dörtlUk kıymetler bitince iki dört 
lllkler, bir dörtlükler, nihayet bir 
sekizlikler ynzılır ve bu şekilde 
alfabe tamamlruur. Bwıdan sonra 
musiki eifreslle bil' malfunat \rer
mek isteyen casus bestekar gibi 

Evlat katili 
kanm da öyleydi. Amma, dik. 
kat ettiğim bir nokta vardı · Ka
rım çocuğu sevmiyordu. Meme. 
sini verdikten sonra bir bohça 
gibi kaldırıp bir kenara atıyor · 
du yavruyu ... Çocuk büv'.imiye 
bnşladrkçn sesi sedası çıkmaz 
oldu. Altı yedi aylıkken artık 
büyük bir insan gibi susuyor. 
yalnız düşünüyordu. Ağzrrn. göz 
!erini kara bulut gibi sa~cın si. 
neklcri kovmak için ara sıra eli· 
ni kaldırmasa bir taş bebektir, 
sanırdın .. 

Bu halden ben çok seviniyor. 
dum. Çünkü, artık geceleri hic 
uyanmadan uyuyabilivordum .. · 
Karım da geceleri uyanık kal· 
madığı için sabahları benden er. 
ken u~·aruyor; bulgur plavını ısı· 
tarak beni uyandırıyordu. Ç.O. 
cuktnn artık, ikimiz de çok mem 
nunduk. Onu herkese methedi· 
yorduk. Bir çoklan: 

- O da senin gibi kafalı ola. 
cak! 

Derlerdi. Çocuğa karsı - ev· 
vclce kendimde duymadığım -
bir baba sevgisi duymıya başlı. 
yordum. Çünkü. huylan ile bera· 
ber suratını da bana benzeten. 
!er çoktu .•. 

Bu sefer ben cocuğun üzerine 
duşmiye başladım. Bezlerine va· 
rıncıya kadar - hazan - ben.im 
yıkadığım olurdu. Annesi unut. 
tuğu zamanlar onu kollarmıda 
kendim tarlaya taşır, tarlanın 
ortasındaki me.,.c;e aıfacrnın altı· 
na yatırır, kendim c:ift sürerdim 
Yavrucağız hiç sesini çıkarma. 
dan oradan va beni seyreder ve
yahut uyurdu. 

Bu esnada anne i ya ot biçer, 

ya kasabaya yumurta götürmüş 
bulunur. yahut erişte yapardı .. 
Akşamları yavruyu kollarnna n.. 
lır öküzleri önüme katar eve yol· 
lamrdım. Karım, bir çeyrek saat 
onu kucağına nlı'P meme verir, 
tekrar kilimin üstUna fırlatır a. 

, tardı .. Karımın ilk günlerde yal
nız çocuğu sevmediğini sanır. 
dun. Fakat, sonra sonra anladnn 
ki bana karşı da hiç bir sevgisi 
voktur. İlk zamnlar, fazla çalış· 
maktan, fazla vorgunluktan Heri 
geldiğini sandığım bu vurdum 
duymazlık, sonra sonra içime 
dert oldu. Karım, artık. gözleri. 
me bir tahtaya. bir ağaca. her· 
hangi bir taş parçasına bakarca. 
sına bakıvordu. Geceleri de müm 
kün oldui:rıı kadar benden uzak 
bulunmıyıı çahşıvordu. 

Bunu anladıktan sonra. ben 
de ürerine fazla dü~medim . Am· 
ma, içimde bir şevin koptuğunu 
ve o kopan verin acı acı sızla. 
dığını duvmıva basladım. 

Artık. evde' iki vabancı gibı 
değilse de biribirıne karşı hiçbir 
sevg-ic:i olmıynn ölümleıiyle var· 
hklan müsavi iki insan gib' ya. 
şrvorduk. 

Yaptığı bal gibi yemekleri 
önüme sürer. sonra lm:ını bana 
döner yatardı. Bu anlarda. di.in· 
yanın en talihsiz insanı oldu'.?-u. 
ma kanaat gtHr ve böyle evlili· 
ğe lanet ederdim. 

Bu kadının her şeyini bağışlı. 
yordum. Fakat. çocu~uyla uğ
raşmaktan ka~ınmasr beni ~ıl. 
dırtrvordu. Onu h€-besivle uğraş· 
tırmanın bir yolunu bulmak 18.. 

(Devamı Yarın) 

M A. Yalçrnkaııa 

notaları ynn yana sıralar ve arka
daşına göndorir. 
ÇAl•RAST HARFJ.FR Şb'RES' 

Çaprnst harfler §Üresi anahtarı 
malum olm.ndı.kç:ı çözUlmesinc lın
kfln ve ihtimal olmıyan bir §lfrc· 
dir. Bu şifre ıle muhabere edebil
mek yukarıda klişesini gördüğü • 
nüz gibi bir tablo~n ihtiyaç va~ 
dır. Bu tabloya soldan sağa yazı. 
lan harfler esas harfler, yukn.rı
d:ın aşağıya yazılan harfler de a
nahtar harfleridir. Sonra tabloda 
görüldüğü gibi küçiik murabbalar 
da.ima bir harf baştan sona alına
:rnk alfa.benin blltUn harfleri ta
rafından hem soldan sağa, hem de 
yukarıdan aşağıya doldurulma.it -
tadır. Bu ı;ifre Jl-0 muhabere edo· 
cek oln.n cnsuslar kendi arol.&rm
da bir kelimeyi an ah tar olarak 
kabul etmektedirler. Bir bu kell
menhı (M.lNARE) olduğunu ka
bul edelim. Şimdi, şifre ile (Bu 
gece adada) işaretini verecek bir 
casusun şifresini tanzim edeceğini 
ve knrşı tarafın elfreyi nasıl c;o. 
zoceğini gözden g~irelim. 

Casus pvveln ver~ği izahatı 
yazar; ve nıtmn dn ıuınhtar keli
meyi ıazım olduğu ka.ds.r kayde. 
der: 

Bu gec~ Adada 
Ml NARE MINAR 

Bu yapıldı:ktan sonrn CE " harf 
ler sırasında (B) yi ve anahtar 
harfler sırnsmda da (M) yl bulur 
ve B siltunu tlo M sütununun bir
i tlği murabbada.ki (N) harfini 
işaret eder, sonra esas harfler 
sırasınd!I. (U) yu, anahtar harfler 
sırasında da (İ) yl alır ve birleş· 
tikleri murabbadaki ( C) harfini 
:şnret edcl' ve ciimlenin biitiln 
harfleri için böyle yaparak neti. 
cede . u şifreyi elde eder. 

NC tete Mlndr 
Elde şifrenin anahtan olmadık· 

ı;n bunu çözmeğe imkft.n yoktur. 
Anahtara vurulduğu ,..amnn şu 
şifre şByle ~znıur. 

Anahtar vazifesinı göt·en (Mi
nare) İtellmcsinin ilk harfi (M) 
olduğuna göre yuknndo.n aşağıya 
doi:"'nl uzanan o.nah tar haı11erin -
de (M) harfi sını.sma isabet eden 
alfabede Bifrenin ilk harfi olan 
(N) arnnır ve bu (N) harfinden 
yukarıya esas harfler sırasına çı. 
kıldığı zaman da (bu) kelimesi· 
nin (B) ha'l'fi bulunur. Bundan 
sonra (minare) kelimesinin ikin
ci harfi (1) nin sırasına isabet e• 
den (C) harfinden yukarıya esas 
harfler sırasına çıkanlJ:ı.rak (\') 
harfi bulunur ve sonuna kadar bu 
esas Uzcrine hareket edilerek bil
tUn 5ifre çözüIUr . 
Anahtarın her zaman deği,.cımesi 

mümkün olduğu cihetle bu §if~ 
nin her an değiamesi milmkUndtlr. 
Anahtar olnra.k her hangi bir ke
lhne alına.bilir. Cümle ne kadar 
uzun olursa anahtar kelim o 
kadar kere tekrol'lanır. 
ZtKZAl{ UELhlliLl.~ t"-~ESt 

Bu §lfre hem gayet basittir, 
hem de a.nahtan bllinmediği tak- • 
dirde halli çok güçtür. 

Bu ş-ifrc ilk nazarda manıı.mz 
bir çok harflerin keltmelerin ~ 
yana. dizilmiş şekli gibi görUnUr. 
ÇUnkll açıkça yazılmak istenen 
cilmlenin harfleri teker teker ny
nlmıtı ve bir alt, ve bir Ust 811.tı. 
ra ynzıldıktan sonra yanyana sıra
lanmıştır. 

Misal olarak deminki (Bu gece 
adada) cfimlesinl alalım .. Şifreyi 
tanzim için kelimedeki harfleri a
ş:ığtda görüldüğü vcçhile bir alta 
bir üstp ynzmnk lfıznndır. Cilmle: 

B g c A A A 
U e e D D 
Şeldfn" girer, sonra ikinci sa

tır birıncl satınn yanına getirll r 
ve şifre şu şekilde tnnzlm edilir: 

Bgcnnaueedd 
Tnbil hnıflerin bö~ lf! sırnl nı ı 

hiç bir mana tfad(> etmı>z. Fakat 
bu ı;ifre ile muhnbC'rt' edıım ktc 
olduğunu bllPnlcr erhal hnı, J, r 
sayarlar ve rift iso iki mUaa~i ı· 
ra yaparlar, tek ise fazlayı b!,.iııcl 
s:ıtıra bırakırlar sonra hnıfl rl bir 
üstten bir alttan almak sureti! 
cUmlCIYi teskil ederler. 

m1şm.t HARP ŞlFRF. t 
Kö eııı ı:iifrenin bir alfabesi var

dır. Bu alfabede biltUn harfleı 
Yn murabba, yn 'muselles, ya ka· 
im znvh-e, ya hadde zaviye veya 
birer dıl'ı noksan ve mur.ı.bbalar
ln göstt>rllJr. Ancak bu işaretler 
butün alfnbeyo kMi gelmediğin
den d ğ r harf bir fşareUe ı;öste· 

- Lıi.tf oı smı/ ayı çevirini:: -
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Dun denızden ıkr ı :o Liradan !OO Liraya 

k ld . kadar 
cese, ÇI arı 1 ~:.~0:~~:r:. p:e~:!:7 ;!:: j 

Dun sabah birisi Alurkapı oa 'lanece mUh'!rlU. torba ıçlnde dahi 
hillnc!e, digeri de Kazlıçeşmc ön , rill Acık a.-ırcs ve tatB11At.n mek 1 
Jerindc iki eesPt bulunmuştur tupıa ı:ıızctf!mtz~ Sczar 
Bunlardan biris genç biT kız c<> rc-mzlne ,·azınız 
sedldir. • 

şağıda yazılı mevadm p!lZa·ııkla eksiltmeleri ıuzaıannda yazılı gün 
~e saatlerde Adapazarmda ask!d 13atın alma komisyonunda yapııacaktır. 
l'alıplcrln bcll• vakitte kom!.sy;,m :ı. gelmeleri. Evsaf ve şart.namesi Uıt. Lv. 

'\mirliği satın alma :toınisyonıınd:ı da görUIUr. 
('iııı.J l\liktan Tutıırı Teminatı lhnıı• ı;tln ve ı;ıııutl 

Kilo J,lra r.lra 

KÖRLENM1."' l!:\lELERİ SAKIN ATMAYINIZ. Btıntıırl ~ 

1 
bir ı1sul ve ~z bir Ucrcti~ tekrar keskin bir hale getırb'° 

ŞEFİK aKDAY ATELYESİ -
Haraççıali (Domuz) ll·)kflk Dar hnn No. 4, İstanbul .. G9 

-
Knzlıçcşme salıilindc bulunar ~n••••••••••._ 

genç kız c<'scdı Kazlıçeşme ıpli!r 
fabrikasında çalışan 17 vu.,ında 
Zoi adında bir kıza aittir. 

Zoi. evvelki gün denize gir. 
mek istemiş. fakat sııya dalar ıal 
maz dısarı çıkmamıştır. 

Diğer ceset d<' Mustafa oğlu 

Cebeci P~c:.t.,,,h~r:esinde 
pc : ·· · ·,ik g-iinleri 

lııtanbul <-• ı,naneden nakledılerek 

C'etıect as1<cr• nı;;stanaııc•nnae Y"nıaen 

trsis etlllt:r t\.'!IKer U.lbika• okul ve 
hastahanesm•n p<:.lıklini~ gtınlcrlnı Mevlut adında birisine a.tt.ir. 

Mevlut l.ıirkaç gün evvnl ~aray- .;österir ceJvel: 
burnunda ıırkadaı:lan ile l.ıerabcr Pnzartel!J Mat 11 - ıa 11. Harıcı. 
denize girmiş, fakat bir aralık )"e, Nlsaıye, Fız.J.olcrapı 
kaybolmuştur. Mevludun cesedi Salı saat 11 - 13 ı. Daniüye Bcv. 
dün sabah Ahırkapı önlcrlnclc l.ıu- üye. Kulak. 

Çarşamba Saıit 11 - l~ Asabiye 
Cildiye, Göz Röntıren. 

lunmuştur. 

Kunı ot 
Sığır etı 

Saman 

1,272,000 8:!,6 o 4134 11/ /9U JS 
456ü ıs . .. 240,000 

960,000 
m.200 
3:l,GOIJ 25:.?fl 11 .. 

14 

15 
(755 - G351) ....... 

2.<ı()(I tor. ol ıı·ırıı.calitır. !'azırlıYJıı eksiltmesi 11.S.911 gilnüne kadar Ça. 
n'lkkaıede asken satın atma komisyonunda yapılo.caktır. •reı clheU askeri,. 
yeden vertldlğı takd'1de tahmin l.ıl'C!ell 168,000 lira il!{ teminatı 9650 liradır. 
1'.:ı trC.teahhıt tarıı.fınc.an verilıl.~l takdirde tab.nin t>l!dcli ı"~.000 lira, lll< \ 
teminatı 10.35(1 liraJır. Evsaf ve şartnamesi Anlmra, Istanbul Lv. Amirlik
leri satın almı: komieycnıarında ~a ı;örülUr. l'allplcrl:ı belli vakitte komls. 

yona S'"lmelerl. (709 - 6).13) 
.y. • • 

A,.<ıağ'ıı'l mlktarır.rı yazılı ve gooterllecck yerlere ceman 17,73" ton muh. 
teli! nakliyat yapı ırılııcaktır. Kup"lı zarf ıle ekslltmcsi S.8.941 Cuma gilnU 
saat 16 da Bolaylrdc a5keı1 s:ıtın alma komisyonunda ayrı ayr'.I yapılacak. 
ttr. 7al!nlet: ka;ıur.\ veslkalarile tekl!.t mektuplanru ihale ıııaııtlnden bir 

Her iki ceset de adliye doktoru 
Enver Karan arnfındnn muayene 
edilmiş, dcfinlerinc ruhsat veril
mi§Ur. 

Perşembe Saal 1 ı - ıa 1 Har!ciyc 
Nisaiye. ı•'izıkoterapl. 

Cuma Saat l1 - 13 11. Dahiliy( 
Cıldlye, Göz. 

1 
saat evvel komtByona vmmelcrL 

311ktar Tutan J'emınatt 

Lira 

Haseki hastahane
sine bir teberru 

Emine Naciyenin 
vasiyetnamesi yakında 

açılacak 
Bir müddet evvel Alınan has

tanesinde ölen !zıniı-li Bayan Emi 
ne Naciye Heklmoğlu bırnkt.ığl 
vasiyetnamesınde malının bir krs
ınmı Ha.ski hasta.nesine terkc~-
tlr. 

Vasiyetname Beyoğlu sulh m.a.h 
kemesinde buluıuruiktadır. Mah
keme vasiyetnameyi alaka.darlara 
tebliğ etmiştir 

Emine Naciye mnlınm diğer kıs 
mını da 1.zmir hasta.nesine bırak
tığından vasiyetname açılırken İz 
mir belediyesinin bir milmcssili 
hazır bulunacaktır. Söylendiğine 
göre Ha..~i hastanesine 50 bin 
lira kıymetinde ııpartnnan bırak
mıştır. 

Bir amelenin JitÖzüne 
bıçak saplandı 

Yedikulede Hacı Evhad mahal -
lesinde oturan ve Kazlıçeşmedeki 
tabakhanede çalışan Ohanes oğlu 
Arün, dün tabakhanedeki dolap -
ard'l.n birisinden bir deri parçası 
çıka:-ırkcn derinin ucu dolaba ta
kılmış, Artın bunu keskin bir bı· 
çakln keserken bıçak kayıp' gözü. 
ne saplanmıştır. 

Yaralı amele Cerrahpasa hasta
nes'ne kaldırılmıştır. 

Bevoilu Halk Sineması 
BııgUn l\lntlne 11,80 da. J;ece 8,30 

da s blı)Ük mm birden : 
ı - Klnğ Kon~n oğlu. Macera. 
ı - Karu danın esrarı. Borla 

Karlof 
3 - Yeraltı esrarı. SlUih-,br 

KovboJ !ar. 
--0-

R,_ .. ;, Rt7a Tivatrosu 
Bu k~m Alhnt('pedc: 

- Asılzadclt>r - Knınedl 8 Pl'rde 
Hailde Fl5kln bhllkte. 

Kasımpaşa Çocuk 
Esirgeme K urumunun 
büyük sünnet düğünu 
K.asmıpaşa ııemtindc fakır ve yelim 

ı;oculdara oldukça yardımlarda bulu. 
nup her sene de bfiyllk bir dtlğünle bir 
çok fakir çocukları stlnnet ettiren Ka. 
snnpaşa Çocuk Esirgeme Kurumu bu. 
gUnkU Cumartesi akşamı Kasımpıışa 
Gcyikll Aılc bahçesinde bllyük bir 
sünnet dUğUnU lle bir çok çocuklan 
sllnnct ettil't'cel<Ur Bu bh;ilk düğün 
ı;eceslnin §ctılcndlrllmes lç!n kurum 
bUytlk tedakArlıklarla çok zengin bir 
program hazırl!tmıştır 

----------

1 Ullh Hh• ~ 
Fahri Celal 1 

m:;:::,":,~,'!'."•' ıı - •• ... bl,,.. j 

·- Operatör Doktor- .. 

ORHAN UN ALAN 
Cağaloğlu Sıhhat Yurdu 

Erkek, kadın ve coçuklara 
ait her nevi ameliyatlar 

İdrar yoW.r., göz, kulak, burun 

hastalık ve amellyatian Ue doğum, 
karaciğer, mide, barsak hasta· 
ıarmı kabul eder. Fiyatıan ucuı 

temiz ve ehemmiyeti! hastanedir. 
TelPfon : ~S16:S felefon: 2S16(') .................. , 
tatanbul Beşlnol tcra Memurluğun_ 

dan: 
9U9/489 
Kira borsundan dolayı hakkı tıapis 

yapılmış olan Lokanta ve birahane 
eşyam açık artırma suretlle 8.8.941 
tarihinde Cuma gilnU saat 11 de Ga.. 
!atada Mertebanl .ııokağmda 13 No.h 
dUkk&nda açık arttırma auretlle satı. 
lacaktır. 

Bir!nci arttırmada aatılamadığı 

takdirde ikinci arttmnuı 12,8.941 
Salı günU aynı yerde ve aynı saatte 
yapılacak ve eatüaeaktır. Almak isti. 
yenlerin mahalllnde memurumuza 
mUraca&Uarı llJ.n olunur. (36776) 

OlŞ fA.BlBI 

Sabri Kutel 
~uayenehanesinl EmlnönO 

m&nefend.1 Han No. 8 ze 
nakletm~tır 

iLAN 
Umumi harpten evvel Tophanede 

Salı Pazarında kalm Feyzlye RU~tU. 
yesinden alınış olduğum şabadetna_ 

mem zayi oımuatur. Yenlaini çıkara
cağımdan esklıılnln hUkmC olmadığını 
beyan eylerim. 

Kuımpa~ Bacı Hüsrr" ruaballe,. 
al HilıilcJ ııokalo Xo ., evdi' mu.. 
kim \'Phbl Yab;\'8 Kuruı ı !itı777) 

.~ ı ''.AR 

Ineooıu •uK.:ııık şubesinden atmış 

olcJuğum terhis tezkeremi zayi ettim. 
~kisinin bUkmti yoktur. 

\ drcs: Galata \"uğl\apanı eaki 
Bıılı ı..hanc sokak 
In1>bol11lu Ha..an 
ı sı:; do~umıu. 

••• 

rı.o. 4 kahvede 
nıClo HamdL 

ıSfl'151 ) 

Yede~ m.-t: ouııınan niıfuf cUzdanı.. 

mı kaybettiğ'lmdcn, şimdi yeni.sın! çı. 

l<artacağundan eskiBlnın hıikmO kal. 
mamıştrr. 

tsmall Kih.ır l u ut ı SH11i6) 

* * * Maaş alma 1< ı. ,azdırcıığım tatbik 

Ton 
2000 
8000 
2.'iOO 
~000 

1090 
640 

1000 
500 

• • • 

Lira 
12 000 
40,000 
25,000 
15,000 

3,180 
15,440 
9,000 
2,500 

900 
3000 
1875 
112i 
2sı:,:;o 

408 
675 
187,50 

{725 - 6176) 

66,0E;O kilo ekmek ı.!macakur. Kapalı zarfla eksiltmesi 7.8.941 Perşem-
be gUnU saat 16 aa Ant&lyada Or::ııar. koruma kıt'ası satın alma komi~yo. 
nundr yapılacaktır. Tahmin bcde:ı E704 Ura 80 kuruş, ilk temır.atı E),52 lira 
86 kuruştur, Taliplerin kanuni veııikalarlle teklif mektuplarını ihale saatlD 
den bir saat evvel koır:$yona vermeleri. (718 - 6164) 

• .lf * 
1500C ade. hava ıe:ıgt arka çantası aıınacaktll'. Ta.'1mın bedeli 315,000 lira 

kat1 teminatı li2:SO llracır. Paza:llk.11. eluılıtmesı 9.8.941 Cumarteın giinii sa.. 
&: 11 de Ankarac!a M. M. v. Hava satm atma komlsvonunda yapılacaktır. 
şartnamesi 175 kuruşa komlsyrıı;r;&n aluur. Taliplerin belli ve.kitte komis 
yona gelmeleri. (717 - 6168) 

••• 
2:SO,OOO kile cğıT ~ti &lmacakt.ır Kapalı zarfla eksiltme& 11.8.941 Pa. 

zartest günt' saat 11 de Çoru.md-ı Askeri Satın alma koml8yonunda yapıla
caktır. Tahmin bec!ell 62 500 Ura, dk teminatı 4688 liradır. Tallpıerln kanu. 
n1 vuikalarlle teklif uıf'ktuplarmı üıale saatinden bir sa.at evvel kômisyona 
vermeleri. (877 - 5946) ... . 

Ap.ğıda yazılı nıevadm kapr.lı zarfla eksiltmeler! hlzalannda yaznı 
iiln, aaat ve maballer<'eki aakert satm alma. komisyonlarında yapııacaktır, 
Tallplerin kanuni ... tslltalariyle ool~ mektuplarım ihale saatinden bir saat 
evvel ait olduğu komis.)'ona verme'er!. 

ctNst Mlkt.an rotan Teminatı lbatc gün \'C saati ve mahalll 

Odun. 
Sade yağı. 
Koyun etL 
Sığır eti. 
Kriple kömürtl. 
Linyit kömtırü. 
Kok kömUril. 
Sade Yatı. 

KUo Ura Lira 
540,000 7560 567 l:?/S/941 16 Yalova. 
18,000 S0,600 :?295 12 .. ,. lf> Yalova. 
40,000 2,,000 1800 lti ,. ,. 16 Balıkesir 

90,000 40,500 3037,GO 15 ,, .. 16,30 Balıkesir 
280,000 604 16 ,. ,. 11,30 Eski§ehlr 
'20,000 441 16 " • ıı Eskişehir 

2,000.000 45US 16 .. • 12 Eskl§Cbir 
60,000 6110 18 ,. ,. 16 Eskişehir 

(749 - 6306) 

• ,. * 
Beher kilosun& tahmin edlle:ı fiyatı 850 kuruş olan 6 to:ı ~kete kapalı 

zarfla ekafltmeye l:cnmll§tur. lııaleırt 4.8.941 Pazartesi gllnU saat 11 de Ali. 
karada M. M. V. Satm alma k.Jmisyonunda yı.pılacaktır. llk teminatı 157C 
liradır. Taliplerin kanuni vesik.ala.rıle teklif mektuplarını lhare matlnden bir 
saat evvel komisyona vermeleri. (375 - 5944) 

• •• 
Beher kilosu 180 t.:uruştan "N ton sade yağı almacaktrr. Pazarlıkla ek. 

ıiltmes! 5.8.941 Salı gllr.U saat t 6 dıı. çanakkalede Askerl Satmaıma Komla. 
yonunda yapılacaktır. Onar ton olmak ü.Zere ayn ayn taliplere de ihale 
edtlobllir. Katı teminat: 15400 lirııdrr. Taliplerin belli vakitte komisyona ~eı. 
meıeri. ( 761 - 6402) 

*** lOf' : J20 ton sunı vazelin ntın alınacaktır Be.her kilosunıı 150 kunı, 
fiya• tahmin edllmır oln;ı teminatı 16,750 liradır. Ş-ırtnamesı 9 lirayH ko, 
misyondan almrr. İlıal~f 6.8.941 Çarpmba gtlnU saat 11\ de Ankarada M 
M. V. Satm alma koml.ııyonunda y:ıpılacaktır. Tallp:erlr. belli vak!ttc ko-
misyona gelmeıcrı. (721 - 6172) 

Topkapı M altepesindeki Satınalma K omis· 
yonundan : 

1 - 28.7.941 tarıtn.ae lhal'!.sı yapılacak 051 ton sade yağına talip c;ık· 
madığır.da:ı tekrar r:-) b. tıkla .at:n alınacaktır, 

2 - İhalesi 6 .8.941 Çarııamt.& gUnU s.ıı.ııt 10 da l'opknpı \ialtepeslnd~ 

asker1 satınalma komls • ...:ınunda yapılacaktır. ~vsaf ve ~rtnaıncısl mezkur 
komisycnd görillehllir. 

3 - Tı.:tarı 25~0(1 ı.ra ve katı teminatı 3825 liradır. 

Topkapı Maltepesindeki Satınalma 
yonundan: 

!6416) 

Komis· 

F.:ilnoe srç~ıı !<'ne mahsulti b;!gur olup ta satmak lstlyenlerln veya yeni 
ııt·nr mahımlU hu~ıl:ıytl:ın teşkflflt k:.ırıımk b<ılgut yapabllecoklcırln bu husus 
gorUşulmek iizcre TopkRpı MAttqlfB1 aekert 'icesl lo\'tlZnn mtıdürlUt[ine 

1 
Sinır hastalıklar ve kckeıem• ı 

trdavist. Cağnlo~lı• Halk Pa rt!ln 
karşısı No 21 

-ısm.-~msiJI 

nılıracaatıarı. lfi3"3) nıUhlirUmü ka,v .cttım 'r entslnl yap. 
'1Mcıı~ııw n esıııs nın bllKmll yoktur. 

fiocnrıımıtarap,. a tf()(•a Hıımza 

ntııhııllı•ı.ı K•.w Jlbck "l>kak. Nn. 1 li"-
29 \~ • t\.aı 1.) (' 'k'IJ('O { 36770) ~ 

ı 

r.lir ve aralnnndakı fark belli ol. •(ANTMEN 1 
&un diye iki şekilrlen h"rinln ortn -ı -
sınn bir nokta konur. 1 

Bu köşC'li Pi.fre bugün pC'k kul-

1 

SEKc RLEa\11: MAGZASI 
lanılmayan bir scklld'r Çiinkü ya. S E L I ~ 
zıh ı biraz güc;tiır. ı lH 

::ltrkecı Hamlmye üaddea 
ı.ram~·ay duralı veri 

Bu yazımızda muhtelif şifre şe· 1 
klllerinı vermcğc çalıştık. Fakat 1 
daha evvel dfl söylemiş olduğum117. ; 
gibi bunlar klii.s1k şifrP !'ıckUleri • J f!:nv11 1 Cl'fılt oa•ta w <Wkf'ı1t>mf'lcr 

dir. Yoksa herkesin her glin k~n· ı~&••••••••••amlli 
dine mahsus yeni bir cı1fre ve ye-

1 
nı bir anahtar icat etmesi milm - -============= 

"Vakıt ,, Kitabevinin yeni 
neşriyatından bazıları 

Herki' lirnııt ıut) ·Hını y~: - Hıkflyeıer - RF.:ktR 
81TKı KUN'J MI 

~rııı ~~IJortım - Roman - KURII/\N BURÇAK 60 
20 Derı-.t4• Gazetcc.i.lk - ~trnlL AL'l'UG 25 
MPdl>ıı .\tt'b·ıı'<all Jt-'17 • ı.!f).1 - HAliKI .rAfilli l s 800 
UçUncu Şııltan :llrhmedin !-i••ı•ı .• •I Diiğ'Unü - H1LMl CRA~ 80 
luıııil kendine 1000 kelime •ıe ı.ğretld - l'rnnsı1:1:a lcltal• 2M 

I • 

Jdlndtlr. ~ ba ee-bepledir ki şi. • 
releri çiizmek ve Cf'phe ge>risinde 
lııOyCk rom olan gizli harp knhra.
mr..ı.Ua.n casusları ole geçirmek 

Kenaı lıt'ndinı 1000 kellmc \ti' t>ğrettc.I - Almanca kl:.Ub 250 

l li.cndl kenııint- 1000 kelime '!.(' ôğretlcl - lnglllzee ı:ltub• ı.;o 
Sa!ıibi· ASIM US .\ !!krrı Hnmuıı - eALAJI.\'J11'1' KlP 250 

~ oinidiail+-. 

Basıldığı ver: V AKIT .Vaföaa..'11 1 Hnya.1 ını bu - Roman - P.ASAN RASiM US :W j 
Umum ne-şri atı idare edıor.: ı ı 

Ile!fle AMWt S~i' ------------- -----· 

Milli Piyangoda isabet nis 
beşte birden fazladır 

7. Ağus!osta istanbulda çekile& 
Milll Pıyangoda talihinizi tecrübe ~ 

,\t ~arı,ıarı daınıa büyült ra~t~t ı;orur. Halbuki hu nt. )~ 
,\Bil veyahut Pla~. im ı~ lçln ;.ııınlan paranın .ıncak uç . .ıort ..,ıııtl 
ı•ı•k ünll' edllmi~·l'n bir at blrin~ı gelirse o r.nına.ıı ı:-t>tirdıği pot 
bir.ıı, dah~\ ) uksel• dur. tı' 

Fal at bir Piyango öyle cl~ildh. lld liralık b r biletle , 
• (10.ooo, o:.h;liıı• kR1..111dblllrslnlz. 7 Agusto. ta çckllN'.('k i\11111 •\1~ 

) iılc U·ramlye (20.000) liradır. 8uı11lan b~ka iki tane (lO.O(l()) 11~ 
tan" (,o.000) lırabl,, kırk ta.ne (t OCıO) llralık, kırk tane (t.oOOı:,.ııJ 
miJP. \'ı>rdır. (;';00) liralık lkram\yt:lcrln mlktan sek'!len, yO:ı 
yelcrln IS<' 400 tanedir. ~ 

lhtlmnlleri {:ÖL.C f!..!ı;ıuıız d3ht r-etlce l lne lchtcdir. çunkU 1 ~ 
ı;ekllocck Mılli Pi~·nngf'(la isııo.Jt ihtimali b te birden fada.dır 
bllelt<' 21 bilııt muhaki•.tık ikramiye ka7.anacakttr, ıtP 

'l'allbiııb.J genl;j nı'kyast.a wcrf.be etmek lçln bir Plyn~o 111 

kilidir. ..A 

l\l . .\HJ\IAR.\ U&;O UA.HlU 1: SATL"'iAUL\ 

GlNSI 
Toz şeker 

.. 
Kilosu 
t09.!l89 

50.000 

Tahmini fiyatı fuları 

Kuruş 

48 
48 

n. Lira Krş. 

53003 10 19 
19 24095 00 

Lıl1l 

7950 
31314 

nAf. 
, - Yukarc!a c.ııs ve mikdlln :ra:ı:ılı to:ı: şeker ayrı ayrı r-

tın ahnacrktır. 
1

6.stl 
2 - Pazarlıkl:ın • Ağustos PO Pazartesı gUnU saat 15 ve 

mitte 'l'ersane knpısmd:ı.kl komı•yon blnnsıncıa yapılııcaKtır. ıs 

3 - Pazarlığa l~t!rlık edeco;ı., l'1.lipıer1n bu tşlerle ılglll oıdJI!~ 
tlcıaret veslknlarlle N:llkte yuırnı ca hizalarında gösterilen .c ı 
belli s-Un ve e:ınttr. komisyon ba,Y.anlığına vermeleri ilAn olunur· 

* ~ • df'' 
1 - Tahmin edilen bedeli ·ı74CC! Ura llıı.rı 45.00u kilo sa I' 

Agustos 941 per€erubc gtlnti Sa.it lf. ac kapalı _,,rfla ekslltmesl )~tri 
2 - tik tem·natı fil 20 llnı. oıup nrtnameın her gUn l;, sasl 

de komisyoııdan 3ı:o: kıırıtş bcd-ıl ırıukablllnde almabi.!lr. ııı 

8 - lsteklllcrlr. 24QO sa,>,lı l;.:ınunun tarüatı dahilinde t.eft1~ 
!eri teklif mektuplarmı bav! ,uçau zarfıannı en ı;e;: be!lı c:il" J 
blr u.at evveline kadar KaStmp·.ı~..r.da bulunan komisyon oaşıtar.lt 
buz muka'tılllnde vermeleri. l625$ı \;· 

lstanbul Mıntaka Ticaret Miidürlüğiif1Jİ ~ 
llJ~ 

F.llerlnde eski ıoenPler mahbı..lllnden fasulye stoku bulunan 
mlkdar ve cinsi ve ı.e"E.de depo c.:ı.·Jml;, bulunduğunu bildiren b!:ı 
meye N..ğlı oıarak ınsım depo ~dllrllgi depo veya ardiye:Jen u
aluı.rrıı§ uepc senedile birlikte .1 Ağustostan evvel müdürlUğfillltl~#' 
atları lüzumu ehemınlvetle teolığ olunur. 

Bakırköy Malmüdürlüğünden : 

Devl4'!t De m iryo llara ve Limanları 
Umum idares i il anları 

----------------------------------~ $~ hlııhanırııen ııecJeıı ıt500 D'>~·r,ı .. be§ylizı ııra olan (ılJ ıt&~e~ ti 
Sıcak hava t.ıfUrme ci!ıuıarı (15 fHlU) Pazartesi gtinU s:ıat 01) 

zart usulü ile Anka.tada İdare ı·ıııusında satın alınacıoktır . , ııt 

rıu iş..: ~trmeiı; ıs:ı;-ı-nlerin c 337,ISl ıtralık muvakkat tenı!Dll 8dl 

rıım taylrı cttlğ• vt•tı. :<ıı!arı ve tekılr.erınl ayni gün AIH (14) oe ıı 
m!Ryon rrlsı'ğine vermeleri ıazımoır. ıt 

Şartnanıeleı ;:ını tısı:ı: ola.ra'< t. rkarada MAlze:ne Dairesırıtiefl ~ıı 
paliaria Tes.:ıllilm ,.e Scvlı Şefllg-•.Jôeu dtı.ğıtılacalctır. 16 ~ 

C anakkale Deniz Komutanlığı Satınalt1'0 
m isyonundan : 
Hılctan 

17'100 Kilo 
000 

7000 
1000 

ct~:s• Rehcr kilo unun 
tahmin bedeli Tl'mlnatı 

f'lrlnı; 

Sadeyağı 

Zcylinya~ı 

Ça) 

Şı>Ker 

Nohut 
Kl!l'!J Uzüm 

kuru,, L. K. 
52 1326 OQ 

180 
72 

800 

l'ıO 

2160 00 
7116 00 

1200 00 

10000 

10000 
6000 

12000 ,. • Kuru fasulye 
40 
25 

7:50 00 
300 00 
460 00 
450 00 

17000 
12000 

Kuru ot 
SaMan 

6 
5 

153 00 
90 00 

.. .. 
8.8 911 

.. ,. 
.. ,. 

9.S.90 

f" 
1 - On be: güıı zarfında Ç:>.ruıkkalede teslim ed!lmek şartil'~ 

elns ve ınlkdarları ve ihale tariJıie:-l cr:ı:ak ve yem Çanakkale~ 
mutı;.nlığ: ı;atır. ulma komisyonı.ı.111\ pazarlıkla ııatın aırnacaktıf·~ 

2 - ı~~·saf ve ~arL'!amelerl her gün komisyonda görfilecel< ";,si 
hlzniarında gösterilen kutı temı:ıat akç<:lerile blrllkta ihale gnW~) 
misyonumuza gelmc:c:ri (el! 

M . M. V. Deniz Müsteşarlığından: ) 
Yer!I veya Avrupa malı bu:.nda bezi satın a.lmıı.ca.l!tır. ttl 'J 
lsteklliert..ıı .satmak istedik en beZlere ait ntımune Ue b{rJI~ 

şerait ve fiyntlannı bir mektuplı\ 10 Ağu.ııtos 941 tarlhl.ı:ı.e k&dat 
ltğımıza bf.ldirmelt'rl. f4795 - ~l 


