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Parti Grupu topla;;dı 
leıab şebıııerı aııeıerıae 
dirt bla lira verilecek · 

Hariciye Vekili 
Bir ayhk s1 yası 

hadıse leri izah e ıtt 
Ankara, 5 (A.A.) - C. H. P . umu. 

mi heyeti bugün (5.8.t9U) Salı giinil 

saat 15 de reıa vckıli Tra bZo11 mebu. 

su Hasan Saka nın reisliğinde top. 
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"" lvt .. S Udafaa Vekilımı~ c~ısenin açıırniı.ınnı müteakip eöz Hariciye Vkilimiz 

~~ ·ı~;~:;ento- Ka(f;;·~~ 
4

~~Ô~zası Şüdasa'ih
1

İi k8r 
~ nd bır boks hk ·ıd· 

Bakerin muhakemesine 
bugün devam edıLecek 

~ ınunakaş~ sı suçundan ma emeye ven ı 
\\~ ' 2a.n: ASIM US 
~ ~ en-el 1ngllterede 

)._"" ı~ oldu. Bu maçta ,Ja~k 
~~ &( de bir zenci bok ör
~ '~tı~rti ~sminde bir fogi. 
~~ ltak AJanslar bu ma~ın 
..,!~kat kında malfımat vermc
~eıı.: ınUnascbetle İngi. 

~a una akseden bazı 
~ '~ tdan \e bu bu usta hü· 
\:. s~clb edilmiş bir ualc 1n 
"-1., ~ t naunnm verdiği ce· 
4" ~'41t lll'ttUer. Bize göre ma(· 
~ ._ ııı~tln etrafında cereyan 1 
~ "-..~lU &ka!f3,ıar mühhndir ve 

..lllt...~ Ye nazırının sözleri 
"'- 'ti bir kat daha teba
'-Jc bir mahiyettedir. 

""ı.a11111r ll.ydmlatmak 
~~~ks lhBtı et rafında in· 
~~llf.osuna ak eden mü. 
~~ bi bahsedelim ı lla.ck 
.,.,_ lıo1tı' ~nldl boks(irdür. 

' llrıi'>ör rtıaçta gallp gelirse 
l~letıı ~Ya boks şampiyonu 

' :>l\rı eı rnı 't 
\:.. ı_~ı~:dan anla.dan bir kı· 
\~ittd l't bu nokta üzerinde 

"' it ş 1 \~Ilı bn u IUbıır a ki bu-
~~1 bi P~tat-Orluğu Alman
~ bı(! • t olüm 'c dirim mü-

Londraya göre: --
Alman zırr, h 

kuvvetleri 
Smolenskte bir gedik 

açtılar 

Kiyef den O de saya 
giden demiryolu 
Almanla·r tarafından 

kesildi 
l..ondra, 5 (A.A.) - Röyter a,.. 

jansr bildiriyor: 
Bugünkü Sovyet tebliği şark 

cephesinde nazik üç veya dört 
noktada muharebeler olduğunu 
bildirmektedir. 

(Deı.•amı Sa. 4 l!Ü. ! de) ey &trrnı bulunuyor. Bu 
ı. -..:·1: ~ lngillzler gibi geniş K .., d 
~~da Parat-0rluğunun tebaa. aradag a 
~ luıra.bnlunan renkli ln..an-

~"' lııtı: ~ediyor ve bu insan- Berıı·nde mu··h·ım 
t~ kıı~ hnparat~rluğu teh-

fY azm A ün rolle > 

Japon va 
Taarruza mı 
hazırla .. ıyor? 

T ayJand İşgf\Iİ 
tekzip ed iliyor 

Avustralya 
harbiye nazırı 

Japon siyasetıne 
hucum ediyor 
Amerikada Japon 

mümessili hükumet 
merkezine döndü 

~· ~tla. l'nıak i~in her gün 1 k• d"I '""~ ıı..~lnYda :~:a~r~:gu~p ~;;-:: te Ak 1 e 1 en a raziaine iyice yerle§tiklen sonra 
\.~ ~ Taylanda karşı harekete geçmesini 

Şlııtgbay, 5 (A.A. ) - Şanghay'm 

iy! haber a lan mahfilleri J e.ponyanm 
Uç hafta zarfında Hlndlçlnldekl yeni 

Ruslarla 
Japonrer 
caroıştı 

Şanghay, 5 ( A.A.) - D.N.B: 
.Mançukuo ile Sovyetler birli. 

ği arasında hudutta vahim hiı.di
selerin vukubulmakta olduğuna 
dair dolaşan şayialar hakkında 
Japon ordusu sözcüsü ademi 
malfunat beyan etmiştir. Maa
mafih r rü bundan 15 gün ev
vel Man\.ıukuo hududunda ufak 
bir hiı.dise olduğunu söylemiştir. 
Sovyet hudut devriyeleri Man. 
çukuo hududunu geçmeleri üze
rine Japon hudut muhafızları 
bunların üzerine ateş açmışlar
dır. Cereyan eden müsademede 
bir Japon askeri yaralanmıştır. 
Sovyetlerin yaralı miktarı ma· 
lftm değildir. 

Souyct orritıları qcri Qokilirk:Cn 
t<Uflır. Resimde, Almanlar fara 

bir köt/iin 11a11dıqını 

Sovvet ' ebliği --------
Sjddetli 
muhare

beler oldu 
20 Alman 
tal}garesı 

tahrıp edıidi 
Mnıtkova, 5 ( A.11.> - Sovyet 

tebliği: 
4 ağu~tos günü Kolm, Smo

lensk, Bıyclaya · Çerkof istika
metlerinde şiddetli muharebeler 
olmuştur. 

Kıtaatımızla işbirliği yapan 
Sovyet hava kuvvetleri, dtişma.. 
nın motörlü birlikleri ile topçu 

(Devamı Sa. 4 sft. J. de) 

kövlerc at~ vererek 'Jlakmak. 
fından işgal F.dilmek iizerc olan 
f.!iiriiyorsımuz .. 

Alman tebliği 

Harb 
Ukraynaya geçli 

---<>--

2 Sovvet 
aıavı 

imha edlldi 

Moskova 
Dalgalar halinde uçan 

Alman tayyareleri 
tarafından 

Bombardıman edildi 
Berlin, 5 ( A.A.) - Alman ~ 

kumandanlığının tebliği: 
Ukrayna'da kıta.atımız, diil

(Deoo-mı Scı. 4 sü. f de} 

'tı, llıııeıb.:n sonra kabul ettiği ,- sva n muhtemel görmektedirler. ~-~~r~ b ce müsa.,·ı haklar \'e Çunking hUkO.metlne taraftar ec. Çöken binalar temizlenirken ve mıka::: altından çıkarılanlardan bir kadın 

~~~~l~.S'~:~l~5.ti: '":~,:~~ ; .. ~·::~:.:. ~ ~-=.::"ı;;: !::-~oı'.:.n.:.~"T:~ D u·· n G a 1 at ada ı· k ı· bu·· -~ "C a landı kurtarmanın yegAne yoludur. 
'lı lltl tasında renkli in. an· diriyor: 

1 \"-ıll'rıi ~r arasında ne siyasi, Karadağda çıkan çok mUhim tay&n, (Devamı Sa. 4 SÜ. 1 de) 
~ ş11 akrından hiç bir fark Berlinde oldukça bilyük bir e~ e 

\~~~~~E:r=::~ ::S';;:.1~;:~~:~;: Ruz~eltin Çörçille yıik. bina PÖktü .Sikorski 
~~~ .. ba ııgt11z1er bu tlk1rde ise görüşmesi Y .~ ~ tıı~ılaıı muhaliftir. On· • • ı • p O 10 n va 
~~.:;:~:.: .. .:~.a;:.~: ıngı iZ muhtemel Birçok varah var~ beş günlük ~ ltıiiıa 1 

lehinde hukuki bir f 11 R LJ S 
~~~~~~·~~=ne!1i~t=~~: osu cu!ıı-:ar;::nd!ı <:;:~ -b:~!:~; bir çocuk kurlarlldı 

~\ ~)()ıı.~&nldlr. Brltanya boks sı·yam ko""rfezı·nde Ruzveltin ıtmal aul&rmda gezintiye An'aşmasının <1wı_ "nun hl devam ettfıl.i bl!dlrllmekt.e fakat ne DUn oğleden sonra, Galetada :Neca_ j oturmaktadır. l 
"-.~ .. ,.,h·a r renkli bdksö· 

0• ti ~ a 
1 

ti'.._ boks p.mplyonJuğu istikamette glttığl gtzli tutuımakta. bey cadd~slnde bir lnhtclıım vak~ı 1 211 numaralı evin kapısı sakızcılar 1 • h 
~'1 lılr ""~ edcmlyecf'ğf hak- go""rüldu•• dır. olmu11. dorder kattı iki ve ılç kaUı di. I sokağındadır. Bu iki evın altında iııc 1sas,arını fZa 
.;.~ lııgıji"'•l'I ,ardır. Bugün Vaşingtonda herkes ıunu ğer bir blnn, şakuli olarak çökmiı ~- İbmhİm ve Pollnln işlettıkkırl iki bt. 

~=--le tıı..ilı~ halkı. arasında bal)· Şangbay, 5 (A.A.) - Oomel Aja.n. merak ediyordu: Acaba İngiltere baş. tUr. rahane vardır. . edr"yor 
~:'le " '· Pal'li ıma göre, Siyam J<örfezlnde blr lngi_ lı vekil! Çörçll AUantıği geçerek Ruz- Bir kaç sene evvo1, Yenlçeşmede Bu iki binada 25 ki§ı oturmaktadır. 
)'~ ıııırepı mentosuna aı,. ıı..·• \lan • e hu usi bir ehenı- llz filo<!unun görüldüğü Saygon'dakl 

1 
velte denizde mUllki olacak mıdır? 1 vuku bulan 11 kişinin .ölün llnil hatır_ İnhidam vukubutdugıı andn binnda 3 p 

l.~"ı ~q b SJ><>r münakasa.o;mm gayri rcsml bir menbadan bildlrllmi§. ?ıılaama!th iyi ıralQmat alan mahfil. latan bu vakn btlyiik bir tı>tındllt' ese. U Radm biri çocuk ve birisi de crl<ck o 1 on va 
~ \ tııt trı lldur. lngiliz dahlUye tir. j terde bu hususta l}Uphe izhar edilmek.. rl olarak zayiatsız atlatılabilmiştir olmak Uzere 5 ki,.i bulunmaktaydı. 

11\ı"' ebu tarafından soru- Oomei Ajansı, Varspite zırhlısmm tedir. Bunu teyid veya tekzip edecek Bunda binaların birderrblte cökmllş fDevmn-ı Sa. f Sii.. ) Almanların ama".-
( l) 11 CEl\'abı vermiş: bu filoya dahil bulunduğunu llA.ve e~ ne resmi ne de gayri resmi malumat olmamasımn da büyük b'r l<-'slrl oı. 1; 

............... eııanıı Sa ~ ~ii l de) mcktedlr. yoktur. muş ve b!nalıı.rın altındak• dUkkA.n. Bulgar ı"standa ~ • ~ •• ·I ____ ,_ ......... _______ larda bulunan mUşterllct VC' evlerde. StZ du··şman ıttır 
ki kiracılar kaçııb!lccek fmıat ve uı- U ' Bir l ta/yan mıın bulabllml§lerdlr. İnhidam saat İngiliz ve Yuğoslavların 

KA R A' GOZ 
Yazan· Sabri Eaat SiyaVufgil 

Ta r-İhçcsi • Oyunları · Tipleri 

ı 2 yi 20 gec;e \-ukubulmuştur: Ajanı 

kruvazörü Necatı~;· ~:!ı~~:::r.
0

:eşıktq ili 35 k işı·n ı· n ı"damı 
Ukametıne doğru giden tramvay hat- 1 

batlı tının soı tarafında Avukat Hnlit ve 
Çamlıcalı Musta!aya ait 207 ve 211 s enıvor 

l..ondra, 5 (A.A.) - Ofi: numaralı dört katlı iki b!na vardır. ,. 
tıyatı 6t Knn1t Roma, bir ttalyruı kruvazörünün Bu 'binalardan b!r tancsınl Naime ~t~ a, 6 (,\.A.) - D . l\ B.: 

ın Evlerinde ve bUtiln kltapçıiarda bulur.ur. <6667) bir İngiliz denizaltısı ta.ra.fmdan isimli bir kadın klraıan111 ve kendisi MUddc!umuml !ttıh.ımnamesirıdc 

Bulgarlstanda İngiliz ve Yugoslavla_ 
- -----· batırılmış olduğu h.aberi.ni t ekzip I de ba§kalarına oda, oda kiraya ver_ 

• ı e tmek tedir. ml§Ur. Diğer binada da ayrıca liç aile (Devamı Sa • .& BÜ • .4 de) 

lo11dra. 5 ( A.A.) - Genera.ı 
Sikor ki Polonya milletine hita 
ben radyoda bir nutuk söyliye 
rck Sovvet · Polonya anlaşması
nı bahis mevzuu etmiş ve demit
tir ki: 

Bu muahede Polonva milleti. 
nın şeref ve vel.arınr e:nniyet al
t·na almakta ve Polonya • İn-gi· 
liz ittifakını kuwetlendirmekte 

(Devamı Sa ! sil. 3 tld 
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n ~af atada iki büyük bina çöktü 
____ /~rp 

mgıhz gazeteıerı tte 

Amer~s 
Japonya 111 

çarpışnıaY~ 
hazırlanıY0 

fBcıs tarafı 1 mcideJ 
Saat tnm ikiy i yirmi g çc clv rda.. 

ki dü tkAnd.:ı kl 0Ukktuıcıl11r birdeubl.o 
re atırdııar, paurdıl r d Jynrnk ao. 
kağ ftrl mışlar ve 209 numarntı evin 
sa a sola doğru snrııılmakta olduğu. 

n u görm~lerdlr 
Halk b:ığınp çağırıgma n \it! blııa

lnnn nıtınd ki dUkkAnlar1akl mOşto. 
rllerl dısarı çıkarmnğa bflşlamıştar. 

oır. Hnlk nç m ve bir ız sonra da 
b na y!lnındakl 207 v rk ındııkl 27 
numar lı b n"-''' d 
duğu yere ml\Uı 

çökmllştUr. 

çıkan mut.. 
m l n üzeri.. 

ne polııı dcrluıl hrt.d den haberdar ol 
muıı ve itfaiy Ji haber vcrllmlJUr. 

ru yıkılmam yijztlnden tramvaylar ıre 
cliğer v lU nakil.ye t işle 

mt tir. 

BEŞ GUNWK YAVRUSUNA 
KA VUŞA:.."'l BABA 

Yukarda mucize ka.billndoıı kurtul 
duğunu söylediğimiz Hayriycnin ko. 
cnsı oaınan, e\1nln yıktldığDU tuber 
alır almaz Wi.dlso yerin kO§mU§ ve O 
gOnlUk yavrusu ile kaJ1aınJ sağ sağ. 
Hm görUnce heyecandan be.yılmqtır. 

Fakat her geye rağmen binada kaç 
kl§I bulunduğu l!att olarak bllincme
olcl<tedir. lt.talye ve m «:Jer bUUln 
gayreUeriylo çalı§maktadırtnr. Enkaz. 
kaldınldıktan sonra vaziy t aydınla_ 

nacaktır. 

Dı.t T llK1KA1' 

61: 
Loııdrn, 5 (A . ) - JJP 
Ga.zctci r Amen1tn.nııı c 

muhtemel bir çarpışınA .. -a 
rette hazırlanmakta old~ 
mlyeUe ka)detın.ektecf!rl~ 
Jnponlar, Amertka va ol~ 
rını t W etmt§ oıdulti 

h.r zam n zar1md b tün 
t şkıla.tllc vnka m hnlllnc yotışmlşUr. 
YAJ' \LJLAR ~ rK ltlLI\ OH 

Enrniyct direktörü hadise mahal linde ve cın1wz altuıda.n topımtı<;ı 
eşya ile kaçarken yakakınan biri .• 

VakAyı mUteaklp hMise mahalline 
gtdcn mllddelumumı munvinlerlnden 
Sabri, hemen işe vazıyet etmiş ve 
tahldkata bsşlanml§trr. 

şın~ton iki mllıet arııS!Jle'> 
diyen o.rtm kta o\an 
cıenblre paUak vermesiJl 

dlr. ,ı 

Hamdl o esnada en üst kattaki oda. 
amd uyuınnktaydı İrfan lle M06Ut 
da lrtanın kat.rndaki banyoya g1rm!J 
yıkanmağn şlamlf bulunuyorlardı. 

Bunlar lam banyod tarken çatırdı, 

patırdı bft§Ionu~. klldrnıar kcndllerlnl 
çınlçrplak dt;jnn ntmışlardır. Ancak 
çıplak olduklarndan sokağo cıknmn. 
ml§Jnr v clblsclerlııi aramaktalıırken 

de bina birdenbire çökmu,tnr. İrfan 
bir kilpmm kalasları aıtmd , Mesut 
ta bir ma ııntn altmd kalmı:şl rdtr. 

lktstntn de yarnltın hn1.i!Ur. Yalnız 
Hamdlnln 00.Şmdakl yara ı biraz a. 
ğırca g6rUimektedır. 

İtfaiye ilk 1§ olara k enkaz alt.mdn 
knlıınlarm kurtarılması i§lne lan. 
m~r. Evvc taııtl\lar arasında ka
lan lthalAt gümrüğtl ko'cuıru 17Sf nu. 
maralı Hamdi kurtanım~. ve derhal 
hastaneye gönderilmiftlr. Kısa btr za.. 
maıı oonrn halkın ve bUhas o civar. 
da bulunan :fabrika i,şçllerlnin ele yar. 
dmu ne İrfan ve Mesude isimli Ud k.a.. 

dm daha çıkanlmtDtır. 

:.. iKAZ ALTJNDA 46 DAKiKA 
YA U iLE KAIA 

de hlidlscı mahallinde bulunınuşlu • 
dır. 

l'ARAl.dLAlt • • DİYOH 

HlRt61 KOHKID.>AN ÇILDlltl \'ORDU 
Evin ldl'ncııarmd:ın Tarakçı Mıgır 

gUrüıtllytl mUtcakfp ovden knçmlfj, 
lnhldamı caddeden scyretmt,,Ur. Mı. 
gır çöklişton o derece fen:ılllfml§tır, 

k1 çıldırnw. ruAmetıerl göstermiş §fd. 
detıl blr sinir buhranına ynkala.nmı 
lir. Abuk buk hareketler yo.pnn v. 
saçma saçmıı konll.§3n Mıgır tcd vi 
altma alınml§tu. 

Enkaz aıtm çıkan yarahlıırla 

muharrh1riınlz hastanede konuşmuş.. 
tur. Bunlardan GUmrük kolcus~ Ham 
dl hıı.aiseyl şö •le a.ntat.mışUr. 

- Bug1ln lzln rtınUmdU Blnız uyu.. 
malt için eve geldim. Ben 211 nuaw
r lı eYln ı:WrdUtıcO kattndakl odııl r
dan birinde oturmakt&ytm KArrm yok 
tur. lkl çocuğumu da köye ı;önder • 
ml§tfm. Yo.tağlm girdikten blra:r: 
.ııonra, bağnşniala: lflltım Sokağa 

baktım. Halk : 
- Heyi Y )'Ikılıyor çabuk çık dl. 

-ye bagmyordu. Hemen pant.alonuınu 
kaptım, fakat p ntnıonumun bir pa
ça.ıımı yağuno. geçirmemle beraber 
Uzerlmde bir ağırlık hl tUm. Ondan 
sonraBlDl bilmlyor\!ID. 

Yanılılnrdruı İrfan d deın ttr kl: 

a Hayri.yeye y Tdım tm ve y • 

msmı snrm tır. 

Par biraz sonra kırmızı bil' torbd 
lçlnd enkaz albndan çıkanlmrş v 
polis ta~fından mlihllrlenmlşttr. Niça 
ıınhJbl olduğunu lsb t edlııoo kendisi. 
ne v ıilecektlr. 

BİNA NASIL ÇÖKTÜ 't 
Binanın çöklişUnQ ~tan sona ka.. 

da r görmU olan Zeki llı'mll biri hl
dlseyl şöyle anlatmıştır: 

- Evv 1A 211 nunı.u lı evin kısa 
!llSllalarla çöktUğUnU gördllm. Sonra 
yanındaki 209 numaralı blrahan ay
ni §ekflde :fasılalarla yıktldL Arka ta. 
raftaki apartJman taraçasınd bulu. 
nan ktt.larrn çığlıklan blr çok kimse
nin kurtulmasına yardım elmlftlr. 

BİR ÇAPULCU Y AKALA.NDI 
Enkaz kaldırma l§lno h:Uk büyUk 

bir gayret ı;arfederken bir r rl de 
çapulculuk yapmıık ve birkaç aey çal. 
mıık istemi§, fakat yakıılruımııtır. 

VESAJT.l NA.KL'lYE DURDU 
Bl.nnlann tramvay caddesine doğ-

Vunanistandaki 
vaziyete dair 

Söylendiğine göre. evi tamamen tu. 
tup Oda oda kiraya veren Naime a. 
dındakl kadın, llç gün evvel belediye. 
yo mUraeıuı.t ederek evin yıkılması 

tehllkesi olduğunu blJdlrml§, mllhen. 
dlsler taratmdan k~if isteml§Ur. Ta
lebi ts'at edilmeytnco Naime dQn sa. 
balı ta mUraca bnı tekrarlam~: 

- Olur, tıa.kanz, cevabını alm~ ise 
de bu yoldan hiç bir truıllyot gösteril. 
moml§Ur. 
Diğer taraftan binanın altmdakJ 

meyhaneci Bııyram da. dUkkAnmı 

gen41lctinek mak diyl bir laUnat 
duvarmı yıktırmış. bıı dn binayı kay. 
kıltntıştır. 

Yoldan geçen ağır nakil vaaıtatan. 
nm da. an.nmıtısı Ue nihayet dlln bl.nn 
çOkmll§tUr. 

Bayram bu lddla üzerine sorguya 
çekilmiş ve nezaret altına alınmıştır. 

Tabldknta enknz temlzlenmcsinl' 
hararetle devam edilmektedir. 

Diğer Larattıın Sldneydeı; v% 
oeı1or, büyük Okyanusta il' ı1' 1 şlamaıu halinde A ~ tırt' 
Am rlkanm ha.rekAt.mS 
aıeğe Amod olduğuııu ~ t 
dlr. t.ttlttl 

BUtUo ı;azctcteriıl mub~tııı 
vustrntya tı;ışvekillnln iı/11· t> ~ 
ğu sözleri zlktttrtıPktedlt ~ 
ıloyh , memlckeUnlı: tnıyfilı JJ 
yapılaC3k her türlU taıırfU ıl 
kuvveti ile kRJ'Vl koyscdıf. 
etmlşUr. 

ıt• 
TnymJıı sıızete3' ~ıti 0~ 

AIJnanyanm tıııl~bazır~ ,4 fi ti' 
roı ... yanusun cenubundakt tt r,;, 

etmek için hareket osıcrl ill I' •" 
rctile Vişi hUkQmet1nı t.ııı>'1 
olduğunu ynzmııktadır. ~ C 

l..oııdrn, !'> ( • A.) - lJ~ 
Röyter ajansının Tok od8 

dıt;'l haberlere göre. 'foJt~U' 
g\inlerdc hUkUm silrNl ıısl 
yerine meı1'um bir MVll &l° 
muştur. Japon gazPteltri edi' 
rasllere efddctle bUeuın \1\1 
Mııamafih Brltnnva ,.e /. rı 
,.a efırleıinln Tokyodıı rt 
vfızle dönmesı hemen b~ ) t 
c;ıkmıyncnğma delfilct l't 

Bu kadmlArdıın !rtanııı, enkaz aJ -
tmd3 lob11&1 bir kadının çocuğU ile 
kalchğın.ı söylemesi üzerine arqtır. 
maya daha bUyUk bir dikkat ve iUna 
g6stertlmlf, nfhayet bir polla mı!mu. 
ru ile bir lt.faJye nc!erlnin enkaz al. 
tından gelen bir 1tı11Uy1 duymıiltlrı O. 

- Dlln, İzmirdcn bunıya mısatlrc. 1 g ·z,·z nazırı 
t.ma geldim. Nnlme akrabamdır. DUn n l • 
akpm eve girerken duvıırm çatı k I · 

inaiı ·zı r 
7 ayda 1607 tay

yare kaybetti 
dir. 3rt 

Rö)'terin muhablrinr ~ 
ponyn hnzırlıklarmı tııt"I r 
için ıınman kaznnmnk l 41 fı\ 

rlDe Hayriye lslmll kadınla beg gUn 
!ilk ~ğU Ayten de muclze kabllın. 
den kuttarılm tir. Kadın, gUnlllk 
J&Trl.I ile tam 41i dakike. enkaE at. 
tml1a ttalmqtır. 

olduğunu g!Srdüm. N lmeyo: n ın bey analı Berlin. 5 ( A.A.) - &ı.lahıyet
tar menbalardan DN.B. ye bil. 
dirildiğine göre Britanya hava 
kuvvetleri 1 ikinclkfuıun 1941 
den 31 temmuz 1941 e kadar Al
m n bava "uvv tl rınc lt 1 

mube.rcbelerd sahil muhafaza 
topçusunun, devriyelerin ve ha
va dafi bataryalnnnın tesiriyle 
1607 tayyare kaybetmiştir. 

M c
0 (lst 

· n~ Ukrayna a~az :sı 

- Bak, duvar c:ıU m14, bu tehlike 

li bir oeydlr. Beledlyey htıbor versen Loudra, ı; t , .) - lktisııdl hnrp 
lyi olur dedim. O da bun11 hnk • erdl. nıızın Dnıton avam kamarasında be. 

ıtnn~tım tUR T Ul.J)tJ T Bu sabah bir SIJU<Sa rızırladık ve yanatta btılunarak demletlı· ki · 
1ed1y ye ırerdlk.Bonra d llp ve el 

tnhlcUın sınuıında binanın içinde 
olup d kurtuıab l('fl1 r unlıırdır: 

211 nutnAralı evin lklnc! katmd o. 
turan tarakçı Mığır v ann 1 Horlp.. 

dik. NaJme banyo y ptıkton eonra 
~kb. Ben de banyoya glrcc kllm. Fa. 
kat Odada çorabımı çıkarmagt unut. 
muşum. Tekrar döndlhn nır g1}.. 
ruıtu geliyordu. Sokağ baktnn. Halk 
ellcr11 r tıer Ym170tdu. Tannndıı
kl odad ot.uran gUD evvel 

Alman otoriterlerlnln Yunan.JBtan • 
da hattA ltalyan l§gal kuvv Ueri ta
rntnıd:ı.n b1rlkUrilmlş olan erzak ve 
levazımı dn çalmı olduklarını g6ste. 
ren bir takım dtt,1lll4.!re m.ıllk bulunu • 
yonız. 

ılerliyor 
Budapc§tC, 5 ( A-A.) 

ajansı bildiriyoı : 

Maear kıtalnrı Buıt 

l • 

tıC 

ma ttltOn IJÇ!Bl 50 yqlarında Saten 
lsimll kadınla 18 y ı rtnd&kt lJd kızı 
Enınvak e Nazik, 207 numarıılı evin 
u~u katm(b oturan gftnıl kçl Sot
rinln kızı Nlç , Zll numaralı evlıı 

mnatecirl 45 7qlarmııa Naime. 

Nu.rr, bu ithamı unnn mllJ tinln 
bir COCUğu dUny 1 g lm~ olan Hay. dll§mıın boyunduruğu altında çekmek 
Tiye: 

Moskovanın 
tahliyesine 
başlanıyor 

vardıktan sonra son z..-ırt'lı ı 
bUyUk So\'YCt kıtalarıoıfl t 
altında bulunan araziY• .t & 
miş1er ve harekata tcsb :f1\ 

Kendini öldüren M car 
Bas vekilinin 

L'a...,..,. ...... ısı Aoı HASTA 

Bu mey na birisi blUelk evln ltl. 
rnetl rındaıı Harnlt aaında bir gen. 
cin ankaz ltm kAldrğını 86ylomlş, 

ankaz tekrar hızla k!ıldır.ımnğa b:ı • 

ıanml§br 

Bu sırada Hamit llerd ki bir evden 
çıkm tır. Kendlal korkudan kl\QUğı. 
m yl mtgUr. 

VALİ HADi 1' UINU • 

tııhJdıı.m(fan blr müddet JıOnra Yali 

'" bekdlyc rclal LOlll Kırcı r hldlse 
ınııJııılllne gelerek izah t eımı alll. 
ka ı1anıı be.Zl emlrl r ve~tfr. Em
niyet mlldD.r veklll S lA.baddin As n 
Korkut, bel diye rcla mu vlnl LOtıı 
Akııoy, vali mu:ıv4-nl R t, Altıncı 

§Ubc mlldllrO F ık v ltlalye mDdllrü , 

- Ne dunıyorıND, fN yıkıbyor. Ka. 
lım! dly bağırdı. Merdivenleri 

lnerk n kömllrlllk kapısının üzerime 
ylkıldığmt gOrdQm. ~a'k tstettim 

de ltnpı, blltUn ağırlığUc tızerlme 
dll§tll. Sonrnsını bilmiyorum. ~ • 
ı rlml ottmıdbllde tun. Hayriy")'t Oe 

bir dalın gtinnedim. 
Yine y r ııı rdan aude evvoıa 

bir bağırıpa duyduğunu sonra bir 
gQrilltU n beraber yuvarlandığını ba 
tırladığmı ylem kt.edlı'. 

1500 LlıtA F'~ AZ LTnıo'DA 

tnhid m 8tl"MU1da kaçab leıılcr 
göm kç! Sotlritıln kızı Nlçıı.run 1500 
Jlr v bir çok lbt " enk.tlz altın.. 
d kalmlflır. Genç n lıüyUk bir t 

le olduğtı ıatırablnra vA.kıf olup ol • 
ınadığı sureUrıde sorulan suale Ce\·a
ben rd tml!Jtir. Yttnıuı rnllleU, kcn. 

dl.81ne bu auıplan çekttronlerln kay. 
gu.suzluklan lkı mUtcnasip bir kahnı
rntı.nlıkln bunlara mul<av met ctm k.. 
todir. 

lstlhzahta buJunon mebus, Jnglltcr 
hUknmetınl.tı dlipan t.arlilınds.n l§g l 
edilrnl;ı olnn anızı balkınm lnşcslnl!en 

milt.cvelllt kanuni ve manevi mesult. 
:reUn dtlşmana raci olmasını tstemck

te devam etmesi llzmı olduğunu, çUn.. 
kU ablukanın Avrnp3nuı al ıtm.. 

daki herlınngi bir noktaaında go 
tllmcsinin d~anın 1..-uvvetlnl tuyit 
harbi temdit edeceğini U ve tml§tlr. 

n crtin, 5 < • A.) - Ofi: pl{in mucibince devam 
Frankfurter Zeltung gnzet 1 • dır. 

r.in ynzd ğmn göre Almnn hudu · ıırt 
dundı.uı gelen haberler. Sovyct F.eir miktarı her gi.ın 

1 
mukamlannm çahşmağn muktedir tadır. ıctit il 

A ker'i mahfiller htıl'C 
olnmryan1arla kndcn ve çocuklnnn kında malfunat \'crme!:tc:' .. r 
Volganrn 6:trkmda Urnl mmtnka. ı ~,. 
smn doğru .Moskovadnn tahliye e- kinmektcdirler. Fakat . 00• 
dilmclerl te0ı.uatma başladığı nn. tatarının Ukravna anızıtr1ııJ.1 

S"' kişnf eden skcrl muvn ıı 
la§ılmaktndır. Mezkfır gazı>tc Sov te büyük bir t iri oldU~ 
yet mnkamlnrmtn bu tn.hllye i31-
nin asker mUna.kalAtmı ckteye şılmaktadır. A 
uğnıtmnmasr için kat'i tedbirler fncnr kıtnlanr.ın ııı ıe 
almış olduklarını ve tllllltye tıp • ~ihniycti ve kuvveti bu .;cSc:b't r 
nin mUnhasıran arka ~"Ollardan gayet parlak bir surette 1 

yaptlacnğmı illi.ve ediyo'l". dilmiştir. ~ 

Bir elini yere dayamış ka ra yağız ve hc
uz çocuk denilecek kadar genç bir adam 
zlcri kapnlı, olduğu yeri, etrafiiıdakileri, 
ndi inden ve derdinden başka herkesi ve 
r ~("yi unutmu bir halde iç alemin dal

1 
Edebl 

Roman üMRALD 
Yazan: 

REFiK AHMET 
SEVENGIL 

pu uy: d ü ürmek için uğraşını ve ,Uhtı~t 
muvaffak olmu . Şimdi hapisanede vıııl ti 

sini yaprms bir adam rahatlığı ve uıcö;,.t 
içinde hnreketinin hesabını veriyor ; fa .. 
facia bununla da bitmedi: Ö tek iler C!e ôııt:~ 
rin hapist~ yatmasını kafi saymıyorlar: }ı\' 
aileye mutlaka kendi ellerile. kendi sil~;. 
rile yeni bir cez vermelidirler f Bu ipU 't' 

bi idi. 
l!:ıpls:uıfl çı y nclao akıyor, ynnd.ıın; 
• p luk bir o<')' Ck-kll, ayrılık ,..,.r bir ynnd!ın! 

B;,>n ver m oldwn yar yoluna.-

~ m tantlk, m tantlk. nroru ver uo. 
Blr hıı)'U'ııız yar için idam rdll6r bana: 

,;o em oldum yar olunıı.-

Ahmet Dündar bu basit sözlerin içine 
tınlmı!; olan derin ve geniş manalı ncı 

ri yi anlamak ve içine sindinne'k için du-
k •Y'P etrafmn bakındı. Mv.!hi.:umlardan 
r c w u iz es iz ağlıyorlardı. 

Hsrman yerindeki gece eğlencesi, köy 
u u milli rakıslar, açrk havada serbest 
m k, cıı] mo.k, cemiyete ve kendisine 

Jr olm k : iRte bi.itün bu iyi ve giızcl 
ın sonu t 

1 <. ı1 ~ tıınlU< b nl•anı ver t na! 

y pacak ın, genç.adam) Kendi elin 
e · rısılmakt n, hele hapisane hapi -
nm"l t" " ynrdan ayrı yasamaktan 
~ buluy4nun, öyle mi) 

17 

et D"n r. ham-aan verindeki ıze-

ce eğlencesinden sonra lmralrda bunık bir 
lezz tle sarılı olarak y<l§Clll1ağa ba ladı. O 
zamana kadar Marmara ortasındaki bu ıssı:r. 
adayı tabiat güzelliklerinden dolayı evmi -
ti; içindeki ahenkli, düzenli, müsbet ve fay
dnlı calı mu hayatını görerek beğenm" ti. 
D niz banyo u, temizlik, açık hava, güne.ş, 
hatta çalışmak, müsbet ış çıkarmak iyi şey
dir; fakat bunları görmek lmralıyı dışarı
dan görmeklır; buranın bir de iç alemi var 
ki Ahmet Dündar onu örten karanlık per 
deyi iste ancak harman yerindeki o müthi 
gec eğlencesınde bir kenarından tutup kal
dırır gibi oldu. Hakikat udur ki 1mralıdaki 
bütiin mecl ni manzaraya, yasama kolaylık
). rına , hattô hürriyet havnsına v p:.\hn 
biçilmez değerdeki devlet yardımlarımı, iyi 
niyet ve mi.ı bet 7jhniyctle. ilmi e aslımı gö
re kurulan yeni ictimai hayatd rağmen İ>u
rud ı vnsıyan insnnl. rm ı ri k n • ğlıyor. 

Hu nr ticeden mesul olan kimse yok
tur ' e hmct Dtindar diisündukG şuntı 
in nıvor ki r.• lıha ba~ka tiirlii olmasına d;ıı 
imk"n 'ol.r•ur S\ı h~ldC" yapf'n, (ekecektir 
v wlu • kı~tint- tf'hammül etmelidi r. 

f mr, lmm bir hususiyeti daha Ahmet 

Dündarm gözünün önünde canlanmakta· 
dır. lmrnlı, içinde memleket facialannm 
tüttüğü bir buhurdan gibidir. Her mahk\ı
mun hikayesi bir mcmlek t derdini en acı 
bir belagati ~ öylüyor. lşt g nç hekimin 
.,. imdiye kadar hayat ve ergüzeştlerine te
mas edip maceralarını dinlediği bunca mah
kumdan ba ka u harman yerindeki oyunu 
idnre eden Ömer, ki bir adetin ve bir ce
miyet inanl§ının kurbanı olarak buraya gel
mi tir. Ömerin mensup olduğu aile ile yakın 
koyden baskn bir aile arnsmda bilinmez kaç 
ene evvel, bir g lin alıp verme meselesin

den ihtilaf çıkmı ; iş kavgaya dökülmiiş, 
kavga ölümle bitmis. O gün bugündür iki 
• ilenin eli silah tutnn d likanlılan kör bir 
a abiyetlc bir eref dava ı manzarası veri
len mana ız bir in dın inde can veriyor 
lar. Ônı .. rin uilesinden biri vaktile öteki ai
leden birini öldunni.is olduğu için ilk fır nt
ta onlar da Ômerin ormandan odun kesip 
geı irirke>n tenhada ıkıştırdıkları amcasını 
öldtirmtic:ler: katil y lkalanıp mahkemeye 
vedlnıis. belki cew:ıını da c;ekmis: fnkat aile 
içindeki matemi dındirmek için bu kafi de
ğildir ; Ömer de yıllarca ()tekilerden biri ni 

çın , mantıksız zihniyet için deki kan ~ıı 
me davası ne zamana kadar sürecek? D ıı· 
kaç genç bu yüzden can verecek? Cu~lı ' ti 
riyet maarifinin J ığı bu köyler ahalis1rt

1 
. .. 

kafalarım aydınlntıp onlara düşünce sel
9 

metini kaznndınncaya kadar mı? 

Ahmet Dündsnn sabah ak am attl~: 
rmda dola~tığı, sergüzeştlerini öğrenip de • 

lerine ortak olmağa çalrstığı insanlar ~:t 
mda mac rn ı yine böyle mahalli bir il ;~ 

ve nn' nenin knnlı damgasını tasıyan dtı 
1 

kaç ki~i varf işte oda hizmetdsi Demir. ~~ 
sessiz, terbiyeli ve çalışkan adam köyiınd~. 
iş bulmak için cıkıp kasabaya gelmiş, o ~il 
vede cıraklık, bu otelde hizmetcilik. fn!rı; 
eder k üç beş kuru kazandıktan onrt'I ~r 
aralık köyüne dönmü . Ayağının tozu 1 r 
köye varır varmaz kız kardeşinin bir ho'...ıı"' 
da tarafından kaçırıldığım duyup bevnio,J~ 
kur unla vurulmuşa dönmiiş: Aile nanı·•<ıl 
nu t mizlemek lazım. 
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Nişanhsmı öldüren polisin 

muhakemesine başlandı 
Birkaç ay evveJ, Fatihte Hacı 

Uveys mahallesinde, kendisinden 
aynlan njşanlıSJ Has.rünnisnyı 
kıskançlık yüztinden tabanca ile 
öldüren polis memuru AJi Rıı.za· 
nın muhakemesine d.ün ikinci a· 
ğır cezada baŞlanmışt.ır. 

Ali Rıza nişanlı mı öldürliyo· 
ırum zannederek karanlıkta Hay
rürınisanm arkadaşı 14: yaşında 

Buğday ekmeği 
Bu ıabahtan itibar.en 

çıkıyor 
Dün ııabahtan iti" .. aren ofis ye

ni tip un Uıvziine b~lamıştır. 
Bazı semtlerdeki fınnlar bu unla 
dün tecrübe nıahi ·et.ind ekmek 
ıimal etmi erdir· 

;Bugünden ıitibro:en bütün fJ· 
rınlar tamamen buğda} la yapıl· 
nıI§ ekmek çıkaracaklardır. 

ükram da öldurmüştü. 
Katil mahkemede, Hayrünni

emıın kendisinden ayrılması iiY,c. 
rine fenalaştığını, h~ içmezken 
o eoc içip, kızın vine gittiğini, 
kız da kendi ine fena sözler söy
leyince, aklının ba ından gittiği
ni söylemiştir. 

I>unı<p'lla §8.hitlerin .oeloi için 
b· ka bir güne ibırakdmışttr. 

Konya köylerinde 
Bir adam ıkızmı 

öldürdü 
Konyada Sili nnhive!;İn bağ· 

h Tat köyiınde 37 yaşında Alı ıs
mind bır adam 1G ~aşındaki kı· 
zı li} eyi tabanca ile öldürmüş
tür. 

Ali kızını sevm"ktedir. Bu sev· 
~i köyde şayi olunca evd kan. ı 
ve kızı ile kavgaya tutuşan A1i 
tab:ıncas·nı Qek"rck genç kızı 
öldürmüştür. 

ilk okullarda 
T edriıata 25 Eylulde 

baılanacak 

VJlayet ilk t.dri nt meclisi ö· 
nümüzdeki hafta içerisinde bir 
toplantı yaparak Hk okulların ik
mal "mtihanları ıı.·c okullann d." 

çılma zamanııu ka.rarlaştımcak· 
ur. 
ö~ ndi2imizc göre \•jl.ayet ilk 

tedrisat meclisi Maarif 1rwı 
t~nin orıta. tedrisat mü eri
nın d rEC b~lama zamnnlarmı 
teSbit eden es lnr .dair.cinde ilk 
okul pıwrarnını bazırlıya.caklar
dır. 

Bu okullarıda.. .ö.ı;l'C'ndivimize 
göre, t.Qdrisatcı. 25 eylülde ba.§1~ 
racaklardır. 

Geri bırakılan 
kongre 

'.J'ürk JM.bor,antlıa.r kurwıtwıclaa: 
Kurumun 2 . .S. 9'1 yıllık tQpla.o

usındıı. ıekıwrJyet gelmediğinden 
16. ı8. 941 taril:ı.inc tehir cQ'ldiği 
ıiliın olunur. 

6.8.1941 

Lise mezun ar da ·r telaş 
Dun, bana lise mezunu hır g n ı!eldı \C: 

- Mı.iflciyc mektebinin (siynsal bi r okulu namz t k ı}· 
dı, ey:ülün yJrmi ınde bithor. Hnlbukı oı('l'uııluk ımtihan!n:rı ~ 
mi uçüne kadar sı.irmektcdır. Bu mek1.. g :nrnek ıstıymlenn 
hali ne olacak? 

D.y.e sordu. 
Daha bırkaç giın f"VVcl, rnulk yemn, 1 taı ul 'ük<>ek mu • 

linı mektebinde ~m· kayıt bürosu nctıt;ını · r re n 1 m 
Bu t cl>bu t.e. \'Utan eocukhırrnın en kuçlik zahm tlrri i · :o.en 
i:ı.c bır it na seziy?rum. B"lgi \Olunun b t' purıiz: rd ı- y k 
lanmı.ş bulunması, memlekette ilme v rilen d rin a • d r. 

f:'akat bana j.!1.:•cn çocuğun da <'I' ı Jıa.kh. Öy vın ) r 
mısmde kap nan ka}rt.lar, cnları orayn ,:(rm .t n m b 
ıkabili... folkiyc, d~Ylet imtih: nı koprü iınd n g 
bir mekteptir. 

!Elinde bü:le bır iıyakat ser.c ~i olmı)'anlar bu km J rdan 
g ffi"Zlcr. H·ttfı. dnba'1 ful var. · F.h l,_ıl r o ul J'' 
ibesmi. mü bakalnrla seı:er. Dc\·lct inıtıhanını verdikten 
lbir de bu müsabakr:rı kazarunak ger ktır. 

Şu halde, ka ·ıt zamanı \hJ pi ır' n, 
;:r'"riışr.ıel:, onların ıkmat ve olgunluk imtıh pro r 
dm geçirmek. en basit ibir ıtcdbir olurdu. 

.Meselenin bu kadar sade olu.c:u, bana oo uk rın bo u a tı 
ettfü!eri r.anmru tven) or. Gerçi ay · giin kat'idır. Bunda ıiph 
edecek 'bir §CY yok. Fakat kayıt. şo.yct •yaln·z haziran d v cıı 
m~larınR mahsuc; ıbir imtiyaz d ğil , 'bette kı eylül d · 
nı zunlarmın bu hnkkı ala:oilccekle.ri z ihaddı ozdrn k 
tutulamaz. Şu lhald • ya işın içind ir tahmin ~ nlı 1Jğı, l ut d ı 
bir rakam hatası :vardır. 

Baş vuranların GOğahşı bu ~anlL"'l. yapaolaıa d aılla1acakt:Jr. 
Dt:iincli bir ıhtimal de f.ll olabilir· 
Bu lcuyıUar, nihuye~ big bir taa:h'hüdu tazammun etmiyt'n 

namz"t kavıtlar~dır. Craya Jmtihnna g'rmedPD de dıru '11.Zd11 
m:i.k k"'nıınsw. ~ir i;s sayılma7. Mektep idare ·. il ki böyle du un
dliğü ;~in zamanı 'klss tutmalı.-ta. b·r a'""akiık ~orımemıstir. 

Jı.,akat gcn~l<'.rin tcıaşr, gösie ri}or, lti umulmı\•an ak ık b r 

Ekmeğin iyi şekilde imal erlil· 
m i için ıbclediy biltün fırınla
ra bligat ~m ur. T Hgata 
aykın. Juı.reket eden fmDlar ~ıJ
dırım ceza na ca11>t.ml :ea.klar· 
dır. 

Mektep kitaplal'ı 
basılıyor 

Kua Memleket 
Haberleri: 

"' Srtrnn mtica.d~le umum m•\fet
ti lc'rmden • iıkru t.eftiŞlerd bu
lunmak '\izere Ada.naya git:rmşür. 
Oradan Maraşn gidecekUr. 

7.81 Hatif J 8.41 Çocuk tıaaU 1 
J,0.30 4juı 

\'akı'ldır. Kaydı ~ocuğun ayağına kadar göLliren o ine 'tin dan, 
bu p:irüzü de ortadan 1kaldmn1S1nı 'bekleri?.. 

TIAKl\I RlJIIA GEZGiN 

Devlet BaSJmcvi; tarılı, ooğ· 
rafya, 'fizik, kimya ohıma 1\itap.. 
tarını basmaktadır. Diğer kıtnp· 
lann mühim bir kn mı hnzırlan
mıştır. 

Eyfülün ilk ıtıaftasmda btitun 
kfü:plar basılmış olacaktır. 

Aşiyanın tamirine 
bulandı 

Tevfık Fikre.Un ~iyanmın be· 
lediye :tara!Jllda.o tı..m}r ~ilece
ğini Ye buranın bir 1Ili.ize balindc 
as:ılacağını yn;ınıştllc. 

Tamhir işjne baıılanmıştır. 
Cumhuriyet ibayrıımına.. kadar 
ikı;oal edilecek \"e mü?..e bayram· 
ca açılacakbr· 

• lktıaat Vcldl.lcti S;ınayj Umum 
Müdür m\lJY.YJli,ğinc, meµ:flr ~kllet 
f\lbe mU4Urtertn\.ien Necati 'fopçuo,ğ
Jı.ı tayüı cdilml§Ur. 

• Mahmun>a,.dakl Ma.troutpıya 
hamamı tAınlr edilerek bµnı.da bl,r 
bAlk Jıam.an:u aı;ıla~kW'. l'®ılr j§lne 
ba'lanm!§tu'. 

• Ycrebatan .sarayı ıet.ratwn iat.im. 
IAk kıl tamauılalUJll§tır. .40 bjna ta. 
mam~ isUIJl}lk edilmı.,tJr. ~akmda 

yıkJ).IQ.a. l§lne ~a.caktır. 

-44-
- .Peki Hakkı y~·mım· '.P01d. 

SusacağTm. Mademki ffeil bu fe· 
lakctm ~atrasıru ıstıraplarnla 
ödemek wtiyorsun, ben .de srnin 
hatıralarına ve arzularına. h'Jr · 
ınct eçteceğim.. Bugün için lbir ölü 
kadar sessiz kalacağım. 
• Mahmut Beyin .sesi birdenhirc 
değişti: 

,.......... F~kat 8ll'Ml ve zamaw JW 
lince hakikati nin kulaklarına 
haykıracağım. Şimdilik AlJ.."lha.. 
ısmarladık. 

Salondan çıkmağa .karar ver· 
mifil;i. Fakat gitmeden önce ~ak 
kJnın yt;.ıüııe bir daha baktı· Bu 
bakış bjr evlat sevgisi, bir -do t 
acısı ile doluy(iu. 

- Allah yardımcın o}sun. de· 
di· Yalr.ız snden şunu rıca f\eoe· 
ğim. &ter bir güıı bir ~a~nncr 
ya, bir dert ortağına ~tıya.cın 
olursa beni hatırla. Senın Y<"lun.. 
da bayatını adamış bir i.hti~arın 
yaralı 'bir ba.banm buhı.iıdur:un~ 
unutma Hakkı. Bu suretle. belıı 
teselli etmiş olca.ksın. Haydı bah 
tm açık olsun. . .. 

Mijh • ~921 Salondan dı§arı doğru yl!rl.idu. 
1\~ıı ıın bir teberrü HA.kim arkasından scslendı: 
~'1e111~unun felsefci islAmiye - '.Mahmut Bey, celsenin so· 

ıı1 l1 ao0o Ci.I hınırıı lmnail Hakkı nunda sizinle görüşeceğim. beni 
~ltll.fı ~~~.Utecaviz ldtaplan- görünüz. Ve sonra da Ha~'1cıya 

ltı '<l', ~ comıycye teberrU et- döndü: . 
ttl 011 bf tapJanıı bugUnkU kıy· - Mahkeme; evrakın ~tkr 

n liradır. ki ve iddia makamının müdafa• 
-~--------1 asını dinlemek ve karanm bfldir· 

h. VAKiT mek Uzere önümüzdeki ~arş:uı.ba 
u günü eaat on buçuğa. brra.ktlm13. 

t · ctıl»ıQ haJ. '- tır Mahkeme heyeti ayağa G<allc 
'ili eli; .. ~ın meni aa- tı. Djnlcyiciler de kalkmı§lardı. 

•ı,..cl fllni.ir, her sayı- Hfıkimler ~ka kapıdan odaları' 
Q e11 seçme vazılaT na çekildiler. Salon yavq yavi!-§ 

ibopldı· Hakkı bütün bu sessız 
llefr:eder / 'Ve ağır aksak 1a.wlan ölü hare· 

li- .Mersinde borsa encilmeni InU .. 
hnhatı ya.ptlmı.ş, Mmıtafa Gan oğ
lu, §lıkrü '.Malaz, Murat Ergır, Ah
met Gönen, • f'fik :Ka'ban Şev'ket 

ümer, R l Ra tg Jdi i'mi!r 
tir. 
~ Ziraat V aıeil Hatay çift.~ 

ıcrinden t>ım:Ja.rmı ödeyemiyecck 
r.-nziyet1 o olanlarmm bo~ ge.. 
1 eneye lbırakı1masmı ilrahul 
ctml , keyfiyet Zirruıt Bankası Ha 
tay ubes:lıı blldirilntiştir. 

,_. Konya iP. T. T. adli tei"liga.t 
eri mUdilrü Cafer Tan ar O.a

tlinuM!r !ıstan!ıul P. T. T. mUdür 
munvinliğin'!, 1slanbul müdür ımu• 
avini Nazmi Erkmen adli tebli
gat eri tdUrli1ğilrıe naklen ta
yin edilnıi tir. 

"" Trakya üzUın mahsulünde gö
rUlen inkiı ııflar 'IVC ttkolt.enin se
neden seney ırtmruıı üzerine Mil· 
reft.ede mevzuu üz:Um ı0la.n 1bit Ta.
mn satış kooperatifi kunılmMma 
karar yerilmiş ve mmtaka mUdfir 
mııavinlcrinden n.u tü Erkun mn
hallindc tetki).atta bulunmak üzc .. 
re 1'ra~aya gönderilmiı tir. 

"'- K<myaya ibağlı Yarma nahiye
sinin Ha}n>flu ıve Şatır köyle.rinde 
222 dönüm buğday 55 dönüm arpa 
yanmıştır. Abd.itolu köyünden Ç'..o-
1.alt Salt isminde dikkntalz bir r.ıah· 

n attığı · en, cltinleri tutuştur
mu tur. 
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YA%AH: lfMAH AHISKAI. 

ketleri oturduğu l'erdcn seyredi· 
yordu. . 

HakkJnJn kaf asmda yer etmiı 
bir hakikat vardı· Ne taraftan ve 
hangi oe,phod n müdafaa edilir .. 
se edfüıin bu haltikatin ddifme· 
sine imkan göremiyordu. 

Ha..kkıya göre; Senihanın Kr 
ya ile olan arkad~hğı biraz aflT' 
ndır. Bu hakikatin meydana çık 
ınası Senihayı fja§JJ1mı ve ken· 
dini feda etmiştir. Bundan baeka 
hiçbir §eY düşünmüyor ve t>u 
yüzden kendini müdafaa etmek 
tenezzülünde bulunmuyordu. 

Salon yavaa yavaş boealdr· ye 
kendisile bir jandarma nefenn .. 
den başka kimsecikler kalmadı. 
Jandarma Hakkının omuzurıa 
dokunarak: 

- Haydi arkad , biz de }'ola 
ç:rkahm. 
Hakkı omuz başında dikili du· 

ran jandarmaya başını yan yu· 
karı ~evirerek baktı. 

- Hemşerim o kacfa.r yo~ 
''e ibitkinim ki.. öldürseler yenm 
den kımıldayacak halde delilim. 
llcle bir göz yum da ibir sigara 
içeyim. 

Jandarma ctra.fma lbakmdJ: 
- Biraz çabuk oluman bana 

da 1af J?Clmcz b yim. 
- :Merak etme hemoeri· Bir 

iki ne!es çelcerim, kuvvetim ye
rine gelir! Ondan eonra da yot· 
ları 8l'§mlllnz eenlnle. Bakalım 
ıne zaman !bunun sonu gelecek. 

Hakkı cebinden ta.'bakasmı ~ 
karnı. Jandarmaya umttı. A8ker 
sigarayı almadı. Hakkı !bir tane 
yaktı. Derin derin bir iki nefes 
çekti. Dumanlan emdi, ciğerleri· 
ne sindirdi sanki... Jandarma ne· 
feri bu bahUırza daldırdı lcendi· 
ni. 

- Senin 1~in. dedi, bu yolcu· 
!uk daha bir ~n!Uk kaldı. F~ 
kat ben biteviye gidip geleceğim. 
Terhis olmadan sonu gelmiyecek 
ibunun. 
Hakkı sigarasını içmekte de -

vam ediyordu: 
- Kinlbilir daha !kaç bahtı 

karanın dertlerini dinliycccksin, 
gözyaştanru avutacaksın, kunı-
1 ıyacal<sın. 

Jandarma iç çekti. 
-Kimbilir? 
- Bu da bir bah~ızhk sanr 

nm hemaeri. Her gün bir eürü 
dert dinlemek de kOlay değil ha
ni .. 

Bu ufak hasbUhal jandarmayı 
cesaretlendirmişti. Onun mera. 
kı bilyllktü. Hıtkkm.ın mütema • 
diyen eumnası, kendini 1hiç mü· 
daf aaya yeltenmemesi yür~Jğinc 

1 GONOEN GONE 

Ecnebi dil hılmek ve 
Türkçe bilmek 

Az sak ingilizcc bilenler· 
den geçiniriz. §öY!e bôy-

1 türk.g:e}i ele ktvinyDruz. Sc· 
lbcl>i,tütkgc tahsilimizi sağlam
ca yaptik ve iJlgil~ceyi • .İngıliz 
veya Amerikan mekteplerinde 
Oğı:endik. 

Lisan nıevzuunda yazı razan 
muharrirlcrimizın ba§lıca ·ıw. 
yctl ri u noktada :topla.nryor: 
Ya.'ban<:ı dillerden lbirini veya 
lbir kaçım ıÇOk ·ri bilen 1ı·atan· 
da§larmıız, lbu ıdillenieaı tür1c· 
eye bir sevirme ya;p~ zaman 

ıı:ksayor. O ika.dar iki - gegen· 
lerdc Server Bedi yuryaniu 
nınm: - ıbiıde ıecnebi ~tc 
sat.ışlarmm {azla olm nın 
'beplerinden if rJ de ur. te-

ıa Anadolu ajansmrn tercü
mclerinden ıbir mana ;çıkarmak 
için onlann fransırea. ingfüzcc 
6\'eya almanca e.sıllanmn bulun· 
d uğu ar.ete ve~ a m ueları 
bulup okum.ak. yahut o dillerde 
konuşan r.adyo ista.syonlm-mı 

dokunuyordu. Öyle Jri, geoe1eri 
bile rüyaıunda hep Halda}'l gö· 
rilYor, ona, endini müdafaa et
mesi için yalvarıymdu. ha. 
Zil" §İmdi sırası gelm' ·. Sorup 
~azmetti. 

- Abeyim •. 1Jlçin kendini mü· 
dafaa etmiyorsun? Susuyorswt? 

İGini çekti ve devam etti: 
- Ben buna yanıyorum ba· 

yım işte-. lialbu'ki birçok kaba· 
hatıiler bilirim !hakime söz söy. 
!etmezler, dırlar, dururlar· ı:a
kat 1bö}1e kabahatleri üstüne ala· 
rak susanlara. toVbe vallabi, pek 
az rasla.dım· Neden acaba bayım. 
Hakkı sigarasını bitirmişti. 
- Sebebi bili.ıım2Slıı arkadaş. 
Bir düşüne Hakkının Jcafasııı-

da şimşeklendi ve söndü: 

- Dur eana ibir şey S0T2yım. 
Jandmıa Hakkıya sokuldu: 
- Sor bakalım. 
- EVii misin. bekar mı? 
- Evliyim beyim. 
- Çocuğun var mı? 

Jandannanm gözleri parladı. 
Köyü. tarlası, evi, damı, ahın, 
davarı, çocukları gözünün önün. 
de dizildiler. Kara gözlü Fatma· 
smm güler yüzünü görür gibi ol· 
du. Dudakları gerildi. Jnci beyaz 
bir dizi diş bütün ~lli.:Uc mey 
dana çıktı. Kara derisinin kızıl 
dudaklan arasında bu beyaz, 
bembevaz diller, köy delika.nlr 
sının en güzel taralıydı. Simdi 
hafif gü}U}'Ordu. Bu gülüş çok 
samimi kJi. Yılıpra'k cevap ver 
di. 

- Allah bailllarsa iki tane 
beyim .. Büyüğü oğlan. k~üğü 
kız.. 
Hakkı bu içli sevginin candan 

~lantı.nın hayranı olmuft,u. 

(Devamı ~J 

- Pe)'ami Salaya -
dinlemek mcdburiyctı l olu· 



(B~ tarafı ı ıncfdeJ 
ve pıyade lotalarına hücum et
mi§lcrdır. 

Alman 
tebliöi 

Amerika ile 
Sovyet Rusya 

.Yeni bir anlaşma 
İmzaladı 

Vasington, 5 (A.A.) - Ofi: 

Parti Grupu 
toplandı 
fTJas taraf& ı incide> 

alan Mfııt Mlld:ı!aa Vckl!f Saffet Arı. 

Gizli 
raoor 

--0---

Almanların 3 ağustosta düşman tayyare 
me.}danlarır.da 20Alman tayya
resi tahrip edilmiştir. Bız 6 tay
yare kay.betlik. Pazar _ pazarte
si A!mı:uı tayyarelerinin Mosko
vaya yaptıkları akın esnasında 
2 Alınan tayyaresi düşUrülmüş
tür. Biz hiç bir tayyare kaybet
medıJc. 

( B<UJ tarafı 1 ıncfdeJ 

man kuvvetlennin muhasarayı 
yarmak için yaptıkları teşebbüs
lere mani olmuşlar ve muhasa_ 
rayı daraltmışlardır. Dtişman 
teşkilleri kısmen imha edil
mi§tir- Harekat sahnesini Sin<r 
lenskin 100 kilometre cenubu 
şarkisine kadar genişletilirken, 
ileri hareketimiz karşısında bas
kına uğrayan diğer bir düşman 
teşkili de kısnen imha ve kıs. 
men ihata edilmiştir. 

Sovyet sc:firl Oumnnskl, Snmner 
Vels ile görüştUkten sonrn Rusya 
ile Amerika arasında yeni bir iti
liifname imza edilmiş olduğunu 
slSylem.i5tlr. Sovyet sefiri, iki ıııem 
leket nrasmda notalar teati edil
miş olduğunu da bildirmiştir. Bu 
notalarda Birleşik Amerika, Rus
yaya. verilecek harp malzemesi tc.a 
limlni tiıcll ve Amerikada satın n
Jınnuş olan malların den"z yolu 
ile Rusyayı:ı. nakli hususunda tes
lihat göstcrllm<'si için Ruslar ta
rafından yapılruı talepleri tetkik 
etme!;i vo.ndetmektedir. Ticaret 
itllilfnamcslndc Rusla.rm önümüz
deki seno zarfında Amerikadan ne 
miktar mal sa.tm alacaklarına dair 
hiç bir tahmin yoktur. Geçen se
ne Rusya ,Amerikndnn en n.zı 40 
milyon dolar kıymetinde mal al· 
:mab'I taahhüt etmişti. 

kan Kürsüye gelerek RC;fah vapuru 
facll\81 hakkında evvelce ba§lamış o_ 
lan idari tahkikatın şimJJ l§ın maht_ 
yeti iUbarlyle uskerl mahk.cme tara. 
fmd:ın adli tahkikat safhasın intikal 
etmıa olduğunu ve Re!a!ı vapuru ştı_ 
hedaııma mahsus olmak Uzere subay, 
erbaş, talebe, er farkı gllzcUlmekslzin 
her birinin kanuni varis!erine dörder 
ve kurtulanıı:.rdıın subaylP.m Sı>kizcr 

yllz, <'rba!J \'e talebelere dörder yl1z 
ve erlere yUz r lira vcrflmeslnln ka.. 
rar altına alındığını ''e ita emirleri 
tnnzlm edllmlş bu lundu~hınu umumi 
heyete arzettı. 

lşğal altındaki \ 
Fransada tatbik ettikleri 

idare şekli 

Son 
siste111 

ıngiliz .tayyare .1 

hakkında ifşB11 

" 
Londru., a (A.A.) - Afi: 
Afinin Beyruttald HUr lı"'rnnsız 

ku\"\"eUerf neulindekt muhabiri Vi§f. 
deki mütareke komisyonunun glzll 
rnporlan hakkında malQmat vermek. 
tcdlr. 

Moskova 5 (A..A.) - Bir Sov. 
yet tebliği, 4 - 5 ağustos gecesi 
bir<.>)k Alman tayyare filolarının 
Mos •• ovaya hücum teşebbüsünde 
bulunduğunu bildirmektedir. 

Estonyada Taps şehri zatooil
mistir. 

15 Şubat 1941 tnr.hlndc '".l§ğal edl. 
ıen arazideki idare şekli,, ba.§lığı aı.. 

tındaki blllten Alman makamlarının 
halk Uzertndekl tnzyıklerinl mUdcbo 
bir bir lisan ile nnlntmnktndır. 

Yalruz bir iki tayyare baraj 
hattını geçmiye muvaffak ol
m~"tur. Diğer tayyareler, avcı
larımızla dafi bataryalarımız ta.. 
rafından dağıtılmıştır. Atılan 
bazı yangın !bombaları sür'atle 
söndürülmüştür. Hiç bir yangın 
ı-ıkmamıştır. Bir dil.~ tayya
re-Ji dü~.rrülmüştür. Biz hiç bir 
tayyare kaybetmedik • 

Savaş tayyarelerimiz, dün ge
ce biribiri ardından dalgalar ha
linde Moskova U7.erinde uçarak 
nskeri veya milli müdafaa ba... 
kımmdan ehemmiyeti haiz he
defleri müessir bir surette bom
balamı~lardır. 

Ondan sonra Hı:.rıcıye Vekm ŞUltrll 

Sarnçoğlu stlz alıı.ralc bir ı:.ydan fazla 
bir devreye alt s1yas1 ahval ve vakıa. 
lar \'e meınlcketln slyaacUıe aldkadar 
hfı.dlscler hakkında tafslll\tlı 17.ahatta 
bulundu. Azadan bazılar1 tanıfmdıın 
sorulan suallere ee\•ap verdikten son. 
ro beyanstı umumi heyetin tasvlbile 
neticelen dl 

Jggnl alunda bulunan mmtaknlıır. 
dııkl Alman hlıklmlyetl kendini daha 
n:ır hlı;sett'rmektedlr. Bu meyanda 
terhJs edilenlerin yeniden Alıııantnr 

tnratınd'ln kayıt muamelesine tAb1 
lut:.ıııuuımdıın ve halka karvı şiddet. 
il tedblıler tatbikinden onhsedilmek. 
tedlr. 

Berlin, 5 ( A.A.) - D.N.B: 

Moskova, 5 (A.A.) - :S.B.C: 
Sovyct ordulan umum1 ka· 

rargfilunm tebliği: 

Bir tcşkilimizin Peipus gölünün 
şimaU ~arbisindeki ormanlarda 
yatığı cür'etli bir hareket esna
sında iki Sovyet alayı ihata ve 
imha edilmiştir. 

Almanyaya 
Her gün 20 vagon 

yaralı geliyor 

Ruznamenln son maddcsinl, 19 Ma.. 
yuı Gençlik bayrnmı mUnnscbcUle 
Cumhuriyet gazcteslnı1e çılcmış olan 
''Gençliği Ö\"Uı:,, mevzulu tir mııkale. 
nln adil bıılamdan geçm!ş Türk ne_ 
sllleriui tahkir mll.nıı.smı tazammun 
eden bazı fıkrıı.lan mevcut olup olma.. 
dığınn dair Knstnmonu mebusu Abl. 
din Binka.ytının Adliye Vek!ılctlne 

tevcih etmiş olduğu sual takriri teş. 
kll ediyordu. 

1 - Terhis edilmiş Fransız ıı.aker,. 
lcrl tekrar toplanmıştır. lt'ranaız a. 
melelerin kUUe halinde çal~mak içtn 
Almanyaya gb'nderllmelerlnden ııyn 
olarak Almanlar Ktuıunuevvel ve Ka. 
nunusnn! ayıannda muhtelit kısmı 
tedbirler alıırnk işgal altmdakl mm. 
takalarda bulunan 18 ua 45 arasında. 
toplanobllccek halkın mlktal'IDJ lığ. 

l"Cllmeğc teııebbtıs c~lerdlr. Bu ted. 
birler l!Jgal edilen yerlerde şlddeUI 
bir heyecan doğurmuştur. 

4 ağustosta Kolnı, Srnolcınsk, 
Bialia, Tserkov istikametlcrindo 
şiddetli muharebeler olmu.5tur. Londraya göre 

SovJ et Uıyyareleri, kara 1 uv
vetleri ile mc ai birliği yaparak (BCl8 tarafı l incide>. 
dli mamn motörlü cuzütamlan. Bu noktalardan birl Moskovo. 
na, piyade ve havn. kuvvetlerine yolu Uzenndc bulunan Smolensk
darbeler indirmişlerdir. dir ve Alman zırhlı kuvvetleri bir 

Pazar günü düşmanın 20 tay- gedik açımşlıı.rdJr. Bumda Sovyct
yaresi, yerde tahrip edilmiştir. ıer çok kuvvetli Alınan taamı.zlıı.-
6 tayyare ka}bettik. rma dayanryorlar. BugUn Londra -

Pazar • pazartesi g"resi, Moe- nın iyi ınnlfımat alan mn.hfillcrin
kovaya yapılan bir hücum esna. de beyan olunduihına göre Rus • 

~~~u:ür-:uman tayyaresi düşü- lar Alman taarruzunu önlemislcr
dir. Fakat Almanların bu taarruz_ 

Hava kuvvetlerimizin 7.3.yiatı dan vaz geçerek, ilerlemek Umit-
_v_o_ıkt_ur_. __________ ,1 lerinin daha ?.lyadc bulunduğu yer 

lcrde hücumlannı teksif etmeğe 
karar verip vermediklcıinf söyle
lemck için vakit hcnliz pek er -
!kendir. Maamaf'ıh Almanların Smo

Japonya taarruza 
mı hazırlanıyor 

(&uJ tarafı l inofdeı 

Tokyo, IS (A.A.) - D.N.B.: 
Hüktmıettiı sö.zcıısn .Tapoııyanm' 

rayıa.ndı 1.suıa. etmeğc hazırlandığı 

\ ya Fransız Hindiç!nl.lılııcıc :ı.ktedlleıı 
rı.lqmaya. benzer bir tuılaşma mey. 

ılana koymağ çall§tığt h kkmd do. 
aşan pylalarm h dlsclero uygun oı. 
adığını .sOylcml§tir. 
Taylandla ynptlan gfirllşmeler mün_ 

tıasıran okonomlk mahiyette olup 
esas iUbnriyle pnra meselelerlno u., 
maa etm kted 

Sözctı Fran"'ız Hlnd!çlntıı.ıe yapuan 
anlaşmanın m~ran b1J mernleke. 
Un mUdn!aasmı Lstlhdaf ettiğini bir 
lterre daha eöyleml§tfr. 

A VUsmA.lıl:"A JIAI.Cn"E 
NAZmrNıs $Ö7u:Rt 

8Jdııey, G (A.A.) - Ha;.-blye nazı. 
n Spcnd 1\ dlln l ptığı ~yanat ara. 
mıda ezcllmle §Öyle deml§Ur: 

- .Jııponyanın ileri silrdUğü ''h!ma. 
,.._ keyfiyeti, çirkin bir tccavUzn 
pklamak tçf.n :taya blr balıauedir, 
Eter icap odeeck olW'Bıı, Avu.::tralya, 
kendi mukadderatım bizzat idare et: 
mek n!yeUnde oH!uğunu 1.sba.t ede. 
cektlr. Şimdiden 90.000 A vustraıya. 
ukeri memleket dıısında bulunmak.. 
tadır. Bunların adedi mWıim bir nis_ 
bette tczyid edllecekUr. 100.000 den 
fazla Avustralyaır hava J;uvveU rlnc 
Jl.Zllm l§tıI' ••• 

!!ıpender, blr çok mllıs kıtnm m 
da an:ıvatan mUdn!aıı. te J,!lfı.trnda 
kullanılmakta olduğunu llA\"e elml 
tir.. 

Dftcr btr vesile fle söylediği ooaka 
lılr nutuktn S~ndcr, A vu t.rıılyanın 
Uzak Şarktn gittikçe artıın gerglnll
tı aoğukknnlılıkla tak.p etmekte oı_ 
duğunu beynn etmiş ve şöyle deml, .. 
Ur: 

- En bUyllk gayrcUmW Pa.s1.ffüte 
ıulhun muhafazası için snrfetmckte
ylZ. Fakat tnbanC!l tehdidi altında, 

mentaaUer!mizl ve lmpııta ;rluk uı_ 
terini t rketmeğc asın ynnıııımıya.. 

cafımız gibi bunların dolambaçlı yol. 
larla §U veya bu suretle ellmJulcn ıı._ 

ımmasma da mllsamaha etınıyeceğiz. 

Hindlçtnt, Malezya ve Slynın Avus. 
tralyaya da Jnponyaya olduğu kadar 

alem kom§Ulardır. Bu ıtrb!ırl , Japon 
eUer.nln Hlndiçlniye muvasaıa-

nslt ee.pheslnde bir UçUncll ta -
,a.rnız dezpiş ebneleri de mümktin
dllr iki bu taanıızun hazırlığı btr 
·mUd~t. demm edecektir. 

Bu arada Bitlerin fırknlan Ki
ye! ve Lcn.hıgra.t mmtakalarmda 
§iddetll piyade ve tank muhare -
belcri yaparak artan iblr tazyikte 
bulunuyorlar. 

Kiyefe karşı tevcih edilen Al
man kıskacı iki ağzını bugünkU 
SoYyet tebliği zikrediyor: Kiyefin 
10 kilometre cenubu garbisinde 
bulun:ın Bolya.çc:tkof ile yine Ki
lo-efin 155 hllometre şl.mnli garbt
slnde bulunan Korcstende muha
rebeler olduğunu bildiriyor. 

Tebllğde Kolm'deki vn.zivet bH
dirilnıemektedir. Fakat Almanlar 
Leni.ngratdm cenupla olan muvasa
lasını kesmeği istihdaf ediyora ben 
~yorlar. Kohn şehrinin ilk defa 
olarak diln geceki Rus t ebllğindo 
ismi geçmektedir. llmcn gölünün 
120 kilometre kadar cenubunda 
Porkof'un dn yine 120 kilometre 
cenubu şaridsindedir. 

Kiyef ve Leningrot mıntakala -
rmdaki yeni tn.nrruzlann şimdilik 
blr yıldırnn harbi mahiyeti~ e oı -
dıJğu Londrada zannedilmiyorsa ııa 
cenuptaki kıskaç hareeketinin Ki.. 
yef ı ve dolayı.sile OdeAcıayı t hait 
ettiği eşiü.rdır. Bolyaçerko!da Al 
manlar Kiyefden Odesaya giden 
bir demlryolunu kesmişlerdir. Fa -
kat Almnnlann henUz pek uznkta 
bulundukları diğer bir dcmiryolu 
daha vardır. 
Lenfngnıt ve Kiyef üzerine ta

zelenen faaliyet Almnnlann hiç 
değilse muvakkaten Smolenskde 
önlenmiş oldukla.rmın yeni bir de
illi olnrak tPlfıkkl edilmektedir. 

Stokholrn'dan daha e\•vcl gelen 
haberlere göre, Almanlar Mosko -
va, Leningrnt, Kiyef ve Od<'sn is. 
Urun tlerinde taarnıztnnnı yenile
mek içiıı ön hatlarda yıpranmış o
lan askerlerini · geriye almak ve 
yerlerine taze kU\'VeUer gönder -
mck hususundaki tertibatlannı ik
mal eylemişlerdir. 

I.ond~ 5 (A.A.) - Moskova 
radyosu Cencvreden aldığı bir hn
beri zikrederek kUlliyetll miktar -
darda yaralı J.lm:ın askerinin işgal 
altında. bulunan yerlere taksim e
dildiğini bildirmektedir. Bu habe
re nazaran her gUn Almnnyayn. 
yal"nlı dolu 20 tren gelınektcdir. 

SiKORSKi 
(Baş larnfı 1 i11cide) 

ve Polonya • Amerika do:.tluğunu 
takviye etmektedir. 

Muahede, ebedi ve kahraman 
Polonyayı tatmin ulen ilk vesi
kadır. Bu anlaşma ile. her ne ı.a
dar asırlardanbcri sürmekte o
lan Polonya _ Sovyet meseleleri
ne muvakkat hal suretleri bu
lunmuşsa da Sovyet - Polonya 
münasebetlerinde yeni bir devre 
agılmıstır. 

Takrir sahibinden sonra sl:lz alan 
Adliye Vcklll Hasan Menemencloğlu 
ktlrsUyc gelerek mevzuu ~'lhls maka.. 
lenin ııdll makamlarca icap eden tet. 
kiki yapııdığını ve bu mal:aledcn geç_ 
mlş Tilrj{ nesilleri hakkında hakaret 
manasını tazammun eden ve o sebep. 
le tahkikatı icap ettiren bir mflna ve 
maksat mevcut olmadığı neticesine 
vnnldığıru izah cttL 

Raporda kaydedildiğine söre Pa. 
rlııte ve Vlsbaden'de bulunan Alman 
orduları har;ıkumandanlığı nezdinde 
yaptlan protestolar ooticealnde Alınan 
Generali iggal edilen yerlerde 18--4.5 
YB§llldakllerin toplanma.sının mevzuu. 
bahs olmadığl cevabını vermiş ve bu 
beyanat her iki mıntaka<la da l.lAn e. 
d!lmlıtlr. Bu kayıt ve teaçll keyflye_ 
tının §imal departmanında yaplllDif 
o!ması ıayanı nazo.rdır. 

.Anlaşmanın ameli neticeleri 
şunlardır: 

1 - Polonya hudutlarının mu
hafa.znsı. 

2 - İki memleket arasında 
normal münasebetlerin tekrar 
tccssilsil. 

3 - Halihazır mOcadele inde. 
müsavi haklarla karşılıklı mü. 
zaherct. 

4 - Bir Polonya ordusunun 
teşkili, 

5 - Polonya kurmayının Sov· 
yet umumi karnrgii.hmda bir mü
messili bulunması, 

6 - Harp esiri olarak kamp
larda mevkuf ve sürgtinc gönde. 
rilmiş yüz binlerce Polonvalının 
tabliı:ıi ve Polonya hükfımctinin 
derhal bunlara vardnn edebil
me i, 

7 - Polonyanın maruz kaldı
ğı maddi hasarın M.f erden son
ra tazmini. 

Polonya hükfuneti Almanyayı 
amansız müşterek düşman te. 
lfı.kki ederek Sovvetler !birliği 
hükUmetiylc anlasmıya karar 
vermiştir. Hitler, ''milcadelem" 
ismindeki eserinde .Almanlar, 
Ruslara galip geldikten sonra 
Polonyalıları Sibiryava tehcir 
edeceğini söylemiştir. İşte bunun 
ic:indir ki bugün Polonyalılar 
Ru larla yanyana mücadele et· 
mektedirl· - . Posnanic Alman 
valisi Grciscr birkaç gün evvel 
Bitlerin bu tehditlerini tekrarla
mıştır. 

Sovyetler birlij!i dürüst hare
krt ettiği takdirde Polonya bil. 
Mmeti onunla dilrüst bir isbirli
ği yapm1yn hazırdır. İdeallerin 
ayrı olmasına rağmen bu işbir
liği mükemmel semereler vere
cektir. 

Japonyada İngiliz 
imtiyazlı mıntakası 

Abluka edildi 

Bu mcvzua dair söz alan hatlplerln 
mUtalea ve tenklUcrl de dinlendikten 
sonra ruznamede bir §OY kalmadığm. 

dan saat 17,45 te celseye nihayet vo_ 
rlldl. 

2 - Halk aleyhlnde ceza tedbirle. 
rlnln tatbiki ;>1lzUııdC!1 Fransız halla 
fle Almanlar arasındaki mtınazanlar 
ge~ ıtenel•ro nazaran mlUl1m mUr. 
tarda artmıştır. İngiliz parlamento

sunda bir boks 
·maçı münakaşası 

Karıman mağazası 
Bcyoğlundaki Karlnınn mağa.za. 

sının da Bnker gi.bl 1hUkli.r yaptı
ğı tcsblt edilmiş ve umum mUdilrıl 
Santiya.go Buhols He tezgfilıtan 
Kostantin n.slı)e ikinci ceza mnh
kemcsino veri'miştir. 

(Bas taTata J mcıde ) 
- Her scyden P\'\'Cl Uüylik 

nrltan; :ı tebaa mcbn olan inıınn
l:ır ar rnila renk mcscleslnılcn 

dolayı ha~ !yet kır1rı hlr nıuamch• 
kıı.lıul eıiiiemiycccw hnkkındııkl fi
kir Ye~ mütalc:ıyı tam bir semp:ı.ti 
llc> t:ıS\ iıı ederim. Yalnız o.ltlığıın 
mııliımata güre aynı renkten ol
nııyan boksörler arnsıntla bok..; 
mnçları tertibi tcıı\ik c<lllmcll ml
cllr, ı•clllmemell ~ıicllr~ Uu nokta 
Uzerinde fikirler ihtilaf r.divor. ı ... 
te renkli boksiirl<"r lıakl,ıocla her 
hangi hlitıl bir nldr \tı telakkiye 
uyıı.rıd' deJ:il, fııluıt • a<leec bu e~ 
beptcn dolayı Brltn.ny:ı bok fede
rasyonu \'erdiği bir kararla bir 
renkli holıı;örun liüvük Brltan'ı 
boks anııılyonluğu ~açına i~ttrfik 
ctlcmiycreğlııi kaide olarak kabul 
etmlstlr. nu knmr bütün bok .. iirle. 
re amil olmadığı için tnhli rc•nkli 
bir bok ör diğer. maçlara ı .. tiriık 
edt•bilir.,, 

Bilmiyoruz, f nglllr tlahUI) ,. nn· 
zınnm hu c<wıı.bı İnglllr. efkarı u
mumiycsinl tatmin f'trnis midir? 
Clz kendi hesabımıza ct'\'alıı 90k 
nıüııhcm bulduk. Renkli hir bol,. 
ı;örün Düyiiı• nritıuı3 a anıp iyonu 
olııhilnı i hiç ';'Ü)lheslz b(•yaz ı·cııl<· 
li 1ngillz milletinin hlıı lmtını 
memnun edecek lılr • ey d;.ğl!dlr. 
Fakat slynh renkli boksiirlcrln 
alelade boı, .. nıarltırıncfa bcvıız İn
giliz boko.;ürlcrl ile kam la."'1la ı 
esas itibarile kabul ec:lilclij:;rf ,.c bu 
tarzı hareket renkli insanlarla bc
yn:dnr ant! ındıı. tenıa .a maçlarını 
tcs\ik surctlndc tcliikkl olunma
dıj;'l halde Ilrit:ııı) ıı şruııph 011!11-

~'U ııı~ı ha.hl me\'ruu olun~a t -
\ik mahiyetinde acldcdilmcsl bize 
pcl< m"ııl:d i giirUnmiivor Ilunuıı. 
la beraber tngiliz efkli.~ ~muınh·e
slnde renkli boksörlerin de hnk 
ka.1,nnılıkl:ın t.nkclinlc Bil,1ik Brl
tnn,ra şnmpll'onu ol:ıbilınesl lehin
de lılr fil.lr cereyanının lw.nrlinl 
gö termi olması bile renkli 1n· 
gllh: tebnn mı tcselll ccl<•cck bir 
hlidlsedir. ASIM US 

Tahkiknttnn anln.şıldığına göre. 
Karıman müessesi, mağazasına 
lfızım olnn bavul ve çnntalan 1s -
tcmat Çruni adında bir mağaza sa· 
hibinden perakende satış miyntıle 
almış ve bunlara gnyri m~ru ola
rak yilzde 70 kUsfir kar llfıvcslle 
halka nrzetmistir. Böylece bir cok 
kımsl'yi aldet~n mağaza mildiİri.i 
Santlyago Buhols, bu çantalan 
s:ıtan te1.gfihtar Kosta.ntin ve ıs
tcmat Ça.mi yann rısllye ikinci ce
za mahkemesinde zlncirlPme surc
tilC1 ve ticari terunUller hillı.fınn 
ikldl'n fazln el de~ tlrerek ihti _ 
kllrda bulunmak suçundan muha -
keme l'dileceklerdir 

U\KımtN Muı'rAKlmt;sı 
BUGON 

Ayakkabı fiyatları Uzerlnde yUz. 
de .rUz ;irmi ~kiz gibi göriilme
mlş derccedl' ihtikCır yapan ve 
ge<:enlerde asliye ikinci ceza mah· 
kem('!sf tarafından tevkif edılen 
Musevi vntnndaşlnrnnızdnn Bake?' 
mUdürii Hayim oğl•ı Salıımon ~e
rer.ı. ile kundura d:ıiresl şefi Di
ml tri PavelidWn muhakC\mesinc 
bugün devıun olunacnktır. Mnhke
me kunduralnrın yUzdc yiiz yirmi 
sekiz kurla satıldığını tesbit eden 
ehlivukufu sabit olarak dinleye • 
ccktır. 

Fuara iştirak eden 
ecnebi devletler 
tzmlr, 5 (A.A.) - İtalya hUkOmetl 

l9U İzmir Entcnıssyoruıı Fua mı 
resmen fştirk edeceğini bildlrml§Ur. 
Bu suretle bu yıl, Fuara lnglltcre, 
Almanya. İtalya, Iran ve .Romanya 
olmak üzere be.,. devlet resmen işU.. 
r~ etmektedir 

l..ondro., 6 ( .A.) - 9J ti 
tem Bcaufightcr ece a\'Cl 
nl.n lmall hwn:.._ • rl llll~ 
gUn bazı malQm:ıt ınu~:ır ~ 
diye katlar birçok Alınıııı ~çf 
bardıman tayyareıeıinl git tııl 
fazla dllşilrmckte bulunaD ı 
aynı zamanda gllndllZletf de ff 

to bulunacak rµıkildo iill~ ... ~ 
cdllml§tir. Bu yeni taYP'-:-ııt 
sahası takriben 2{50 ıaıo~ 
ğundruı gUndUzlerl AlJllll ııı: 
cum eden ağır lngl.Uz ~ııdl 
tayyareler.ne refakat ed&ll"'. 
dir. Tee.htzııtı arasında çal ~ 
lannda vazife aldığ'l zaınanl: .. J 
lanılmıık t zere bir de su ~ .ı 
dır. SlcJlynda bulunan IJ!ll 
rccllcrilo ltalya.n ha vncııat1 
ter tayynreSin!D darbeJerfıllll 
Unl müşahede etmek tırs'~·' 
lardır. Filhaklka 28 tetnJll .,., 
yada hava meyda.nların.Jll ~ 
manı esnasında yerde so. 4 

tayyıı.rea1nin tahribi ı.ş!n1 sıı 
ycUc bapranlar bu nevi 
olduğu beyan edilmektedir 

Beauflghtcr tayyareıerfllll' e' ~ 
mevcut avcı tayyareı~11 ' 
kemmcl tarzda tct.ılh e<JW""W ;t 
haz olduğunu kabul ctıne1' 1' I/' 
sebcbler vardır: Tnyyared0 ~ 
vo altı mitralyöz varda"· 'J'O trf 
yarcnln gövdesinde ve ınl ti 
de kanaUardadır . .Aznaı.f sü,ş 
530 kilometre olduğu gibJ 
kablllycU fevkalMe ıı;ıllf<C 
Gece plloUarı bu ıayyıırenlJl,cı-1'~ 
blr öldllrUcU olduğunu ve eD ~.i 
haJiı içine bir düşman bOııı 
tnyyarusl girince 10 a~t' 
fırlayan atcJle parçaıaıutl~ıc ti' 
medlğlnl ifa.de ediyorJar . .f3ll ~ 
lerln mUrctteb!ıtı blrl pnot , 
sıt oımak üzere Ud kl.ş1~0 
rm iki ucu arasındaki :ın 'jl.f 
dem 10 pus, \ll\ZUluğu da '

1
_, 

4 pustur. Tekmil hamul~ -
kit a{;-ırlıC'I 21 bin Ubredlr· jldr 
rUnUn beygir kuvveti 24oC d 

----10 ......--

Cenubi Afrikııd" 
Nazi faaliyeti , 

T o!onvada giı~ 
vesikalar bulun~ 

llucno .. ııyr .. , ; (A.A. 1 uı 
tlntak hiıkiminın emri , 
''Totonyn"' Alman klutund 
ınn taharriynt nNicesindc1 Almflnlnrın hudut h ıiel ed ti'" 
nE' kıifi gelecek d ııııer lb 
den bır takım vesikalar ~~e 
çıkarılmı tır. MüsadPrE' ~,.. 
mühim vşsikalar. nazilerırı 
tlndp il<: gnıpn a\TJl'llIŞ bt1 

ların ve her grupun ııus l'~ 
\'azif Psi olduğunu lshat elrfl / 
dir. __./ .. ı ______ / 
BOR fA 

- lstanbu• 5-8- 94' 

,;EKLt: R _./ 
,,,, 

1 ıertla 6-~o 
ıoo uoıaı 

ı:ı~o 100 tı'ro. 

100 ldtel 
,,,, 

100 la'Vtçtt l•rc. 
,,,, 

llXJ 1 lorto ""' 
ıoo Retı:a 

,,,, 
100 UrııtırnJ 

,,,, 
ıoo IR'VB 

,,,, 
ı 00 ltaylşmark ı~P 
ı 00 Çell Kroua ,,,, 
100 l'eçeıa ,,,, 
100 /.IOU ""' 
ıtıo Peuı:ö 

,,,, 
100 Lc:1 .... 
100 Olnar so.fO 
lOO Yeıı ıso."" 

100 lın;cç Kronu ,. 
ı ()(ı ıtutııt 

Altın: 

ESILUI \'E TAH\1J.ı\'f 
endl§e ne karrJiladık. Japonyanın 

Deri gitmek nlycUnde olduğunu 
ren emareler de az drğildir. 

zıı:ırıruı !Umat Ctm1!mek 11\zımdır. Fa 
kat Japonyayı idare eden militarist. 
lerın cenuba doğru gcnl~lcme siyasc. 
tine yeni bir hız vermek nlyet!Dde ol. 
duklan aşlkl'ir bir hakikattir. Siya_ 
ma doğru yUrUyllşte Hinditlnl ilk mer 
haleyi tqkll ctmekted!r. Siyam, Jıı_ 

pon kuvvetleri tara.!ınd:ın 13'&1 edı.. 
l,ı!cek olursa, Blrmruıya yolu oldukça 
bllytlk bir tehlikeye maruz kalacak_ 
tır. Halbuki bu yol ile yapılan mUna,. 
kalAtın emniyetle fdamcsl Amerika 
ve İDgll!z ınlllcUcrf cami.ası lç

0

ln bir 
zaruretur. 

Kanton, 5 (A.A.) - Bıitanyn

War tarafından Japon alaeakları
nm bloke edilmesi üzerine Japon
lar Kanton Şamı:n beynelmilel 
imtiyazlı mnıtakasmı abluka et
mişlerdir. 

Britanyn imtiyaz mmtakasınm 
nhtımı yakmınn giren ve çıkan 
malların muayenesini kola.ylnşt:ır

ınak llzerc dubalar yerlcutirilmiş
tir. Fransız imtiyaz mmtakıuı•nda
kiler de dahil olmak ilzere diğer 
bazı nhtrmlardn buna benzer ted

birler alnımıştir, 

Bulgaristanda 

Bu ytl Fuarın geçen yulardnn Ustlln 1 
olması için bUtün tedbirler alınmış. I 
tır. Resmi ve busuııt pavyon aah.ple. 3 'l SJ\-a.~ - Er:r.unım 
r1 pııvyonlarmı hıızırlnmak için blıı.. :e ilfı i ~ 

Gtı.tz OAZETELERL,'tN 
Z..."EŞRİYATI 

Londra, 5 (A.A.) -~a!ly Telgrat 
t i, §unl.uı yazıyor: 

l.luk Ş&rktan gelen habertertn tıa. 

(Baş tarafı 1 incide) 
rın başlıca ajanı olan Doktor Dlmlt. 
roff \'8 35 cUrllm ortağır.m fdamını 
talep edccekUr. 

Dlmltrott lngWz ve Yt&gOlll&Y a. 

terce işçi c;alıııtırmaktadır. ----------~ 
botaj ve casusluk teııklllltının emrflo 
Bulgarlltanda lntlzama kıırşı bir lh. 
tlIAl, sabotaj ve tedhiş hareketleri ha 
sırıamıı ve bunlardan blrÇW>ğwıu yap. 
mata muvattak ollDUfbu. 

VAKIT'A 
ABONE 

OLUNUZ 
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GfULU MUZAFFER ACAR 
l'!<>do 47 
~ ZUifeld kararlarını 
~ta le.rketnıiş, talihe. 
~~ ~· .f~at haya-

-

~ ~. Jlıel.~ni terket
lh-lııdirnıi -u meflı.umunu 
~t~ baYr ~ iı:aıu~Jara kar
~"~re ~açı:ırş, müşterek 
t!~~ 7 tniinferit mU· 
~n' . ayatın cilveleri· 

'le hı;~ g~rınüştü. Şimdi 
"il dnı.. . taYin ed"'""ed" ~. hal 

-1\ı.or ı.1 """" ıgı • 
n aYeri ~--· , kend· . . n ca~mc 

Sllıa IS~nın bu doğrun 
akı~1 ~g\indtn güne biraz 

l'l'oı;ı Jnnı hissetmiye bas 
or ZUir 
duyd~ld doktor Mayerc 
llı.iy0l'd Yakznhğın sebe-

' l'tJ~l ~zna •• Judi ona Se11 etti: 
k~nse dedi, senclerdenben 

~dı birrve ile beslediğin i· 
~~a.ı. ıneyva yemek, 

du,u \ritanıin almak ih-
'ttarıııa Ylrs~. Şimdiye ka· 
lt~ut b1ı enı. toplamak ve
~nıa ~ aıle kurmak ye
arı ?.e hır sürü kukla. to~ 

sa~ere, \'kaldın .. Sembollere. 
"'il 01~eYtanl&.rn inandın, 
~ 1 ~YYan <>artlarmd::m 
~ ~ ~ın kendine göre mu· 

~l"d arı olan başka bir 
~~ ~arı ~ ba.'ıkalariyJe ko-
~"lt ~ci~· tatsız, sun 1 bir 
~ oıll:lanı a ge~irdin, bir dine 

lo ~: içın kendi kendi
:etnı r rk. gc.rabet, Maf s d11ı. nıfuarattm ve onJnra 

~ ~~ ~ğ· ,Ya Ozerinde mut· 
~~ıanıı:§tırdiğin için cşya
ll..-1 ~ ClYt öğrenemedin .. 
~~ bi alar bizim davamı • 
~J> l' ~ değildir. Her 

l'atın kalktığımız kanape-
~ !tıl.lha~'Uduğumuz yatak· 

dır. Seıiak bizden bir par
dıı ~aı11 bab:ınm yazmış 
~adnı aıı okumanın zevki

~ lr a \>ey ' babanın yazı ma -
~ ~ ~a ~ki bir koltuğun 
:ı..,.ltıt•.tabna~riııe oturmanın 
:·~ "llltıir . ın, halbuki bu es-
~~ eıı 81~~1 kucağına ça· 

~ltg · en m{lşfik kol
cı~: Oldıı~· Aile albümü· 

~~tı tw::""\UIU bilmedin, bir 
• hat~Y~. ba'banm biraz 
.l"eııllıin·guluc gelen rcdin-

~ ın ~ 1 ~önnedln, büyUk 
biı- ti~· IJ>ekli kumaşlar i· 
~ oı:11~_ak~a. koyarak 
~· U~u resmını yret-

fııL~ Yola 
~' ~Çıkışında bütUn kA· 

~-~ içi ıp ~akrnıya medbur 
~ıdı~ ntürekkcbi sarnr -

n rengi atmış, bo • 
~ lıısse{ektup paketlerinin 
S% ın llledin. Bir hizmet

i t ı de ~bur olduğun zaman 

kilometre kateden trenler yapılı. 
yor. Fakat ruhi, manevi kıy
metler 'bugün fecl vaziyettedir. 
Tama.men materialist bir tedris 
tarzı ile benim neslimin çocukla· 
nnrn masum yaradılışlarındaki 
memleket, sıla scYgisi, aileye 
hürmet, maziye hUrmet ~ibi yük 
sek meziyetleri öldürmfişlerdir. 
Mnterialist dil.sünceler çocuğa 
ölülerin habralannı aıunayı, an' 
anelere sadık kalmayı, ihtiyarJa
rın tavsiyeJerine eihemnıiyet ver. 
meyi öğretmemi§t,ir. Bilakis! .. 
Bugünün küçük kızları bebekle
rini giydirmesini bilmiyaoıfar, 
genç kızlar ihtiyar kadınlara çi· 
çek buketi getirmiyor, gençler 
biraz acemice, fakat gayetle te.. 
miz bir şekilde reverans yapma. 
smı bilmiyor, genç erkekler ağız
larında si,g-ara olduğu halde ka
dınlarla konuşuyor, ceplerindeki 
ufaklık parayı şıkırdatmnkta bir 
mahzur görmüyorlnr. 

A vrupanm bazı memleketle
rinde çocuklara eski usul üzeri. 
ne terbiye veriyor, fakat bugün.
kil vaziyetten de trunnrncn geri 
b!rakmryorlar. Mesela eczacının 
b!rc:ok ilftçlarmm insana şifa ver
diğini öğrenmekle bernber dün
yada karbonattan çok daha kuv
vetli olan basit iHiçlarm mevcu
diyetini de a.şılayorlar. 

Fakat Amerika ve Avrupanm 
diğer memleketlerinde ...... 

Teodor Zuifeld, genç kadının 
sözlerini dinliyordu. 

Judi Olpcr yata~n üzerine u
zanmış, dizleri Uzcrine bir kürk 
atmış, kendisinden gayetle emin 
bir tarzda sakin, fakat i<:indeki 
ateşi söndlirmek için cebri nefs 
ettiği açrkça görlilerel.: yavas ya· 
vnş konu.~yordu. 

Birkaç günden.beri odasındaki 
bfitiln kokulan, bütün sigara 
tablalarını ve bUtUn sigaraları 
kaldırtmı§tı. 

- Artık seni tanıyamaz ol • 
duın.· diye Teodor Zuifeld itiraz 
etti. Benimle bu §Ckilde konuşan 
kadm sen misin? Sen ki pek sağ
lam olmıyan, yeni_ ve eri fikir
ler, garip düşünüşler_, }>iraz mü· 
vazenesiz kararlarla. alakadar 
olduğun için !beni bulmuştun? 
Sen ki hoşuna giden eeyteri, bir 
gUn hoşuna gitmediği takdirde 
yanında kalır korkusuyla vo.k. 
tinde ve daha zevkin geçmeden 
başından savardın? Sen ki Os
tand ile La Pan arasına yaptığı· 
mız gezinti esnasında benden da
ha Jtarip, daha rnGvazencsiz söz. 
lerJe adeta sinirlerimi tahrik et. 
miştin! Sen ki bana: "Eğer i~ime 
baka'bHscm, birçok karışık, harp 
ameliyeleri ile dolu bir sayfa gö
rürüm." demiştin. ~ 1~ltro gıı dt' tuttun kendine 

~kılde i~<l;lYaçosu ~in ve Judi Olper derhal cevap ver· 
~I ıın tl;:ar, emektar hiz- mcdi .. 

(Devamı var) 

Yazan: Çeviren: 
ST.EFAN LAKOK MUZAFFt~R AOAR 

Hikayenin Muharriri 
St.cfan Lnkok. mc bur Mar"t Pravıms'd3n sonro Amerikan mizahını 

tahlil ctınlf olan ,atımy<'ttJr. KnııRdıılıdır. Bundan bir mUdd t. evvel kari 
lerlmizc ayni mulııırrirln ".Mwri :Meşikef'ln hA.bralan., faimll hlk&~İ 
,.·ermi§tJk. BugUnktı l11kAyemlz •fo muharrirtıı "MADILSIZ HlkAyeler., ac.. 
rtr.ndendlr. 

Dol'ad geırnlsinc ikinci kaptan 
olarak ilk defa 4 ağustos 1867 de 
bindim. 

Fak.at müsaade edin •de evvelft 
size kendimi tarif edeyim: Uzun 
boylu, geniş omuzlu, atlet vücut. 
lu, gUne1j, mehtap ve yıldızların 
ışığı Jle yanmış, tunçlı:.IJDl , fev
kaliide zeki ve son derece ctiret -
kfı.r bir delikanlı icllm. 

Domd yelkenlisinin g3vertesine 
çıktığım zaman yakınımda duran 
bir katran fıçısında gölgemi scy
retmoktcn kendimi nlı:uıuı.dım. 

Yelken1iye kumanda eden Bllj 
reis omuzuma vurarak: 

- Safn geldiniz mösyö Blovhard 
dedi. 

Bılj reis do yaman delikanlıydı 
hnni. Onun kumanda verdiğini din 
lemek de hakikaten bir zevkti. 
Mega.fonu ağzına götUrllyor ve de. 
niz kurtlarına da.ha tesirli ola.n 
sert bir sesle kumandalarmı verl • 
yordu. 

- Haydi delikanlılar, da.ha o 
kadar yorulmadınız ya., Önümüz... 
de ııkşnma kadar vnkıt var. GUniı 
te fazla durmayın.. herkes vn.zi • 
feei bnşma. 

Üç gündenberi açık denizde scy 
rediyorduk. Bu eabalı Bilj reis gel. 
di ~ni buldu: 

- Mösyö Blavhard, dedi. Bu 
geceden itibaren iki defa nöbet 
tu tneaksınız 

- Niçin reis? 
- lki çarkçı denize düştü de. 
Cevap vermedim. Fnkat blribi

rini takip eden bu i1d kaybolma 
Mdiscsl bana. biraz e rarengiz go. 
rUnmllftU. İki gün sonra ben kıç 
tarafta bir işle mc§6Ul olurken 
Bilj re1s ya.nuna geldi ve ua§U'mııı 
bir tavırla: 

- Maatteecsilf size fena bir 
ha.her vermek mecburiycUndeyiın, 
dedi. Bizim ;ına.ldne müliızimini de 

aybettik. 
- Na.Aıl oldu! 
- Buna biraz da. benim fhma • 

Um sebebiyet verdi, Kısa yoldan 
~ merdivenle kumanda kulesine 
çıkmak istiyordu, dalgmlıf;rmıa gel 
di merdivenin bir tarofını çözüver 
elim. Tabii o da denize düştU ... 

- Fakat her halde denizden 
kurtarmanız mUmkilndü. 

- Hayır, Buna şimdilik lüzum 
görmedim. 

Gözlc.rim1 Biljin giizlcrlne dik • 
mi.ştim. Ccvnp vermedim. esrar 
perdesi gittikçe ağırlnşryordu. 

Ertesi pcr§ nb<ı günü Uı.mircl 
kalfası esrnrcngiz bir tarzda orta 
dan kaYboldu. Cumnrtesl gUnU dc> 
serdümen Anderson knyıplarn kn _ 
rrştı. Pazar akşamı dümen bn.ş:n 

bu Mdiselcre hem hayret ediyor. 
hem de endişeye dili üyorlar. 

Bu denizcinin cndlşelcrinı elim.. 
den gf'ldlğI kndnr bcrtnraf ettik· 
ten sonrn doğruca Biljin yanma 
gittim. Vaziyeti hikaye etmem O. 
zerine bUyük bir sadelikle sade • 
ce: 

Dedi. Az sonra Tomkins içeriye 

- Bs.na Tomklıı:ü Çllb"lrm. 
girdi. 0 zaman Bilj hiç IBtifini boz 
ınndnn şu emri verdi: 

- Mösyö Tomklns, dedi, lfHfon 
başınızı şu delikten çıkarın da n _ 
çıktan geçen gemJ hakkında malO· 
mat verin. 

- Emredersiniz reis! .. 
Tomkins emre ltaa.t etti. r..aşmı 

pencereden dı:şıırıyn uzattı. O za.. 
man Biljln bir i,nrcti üzerine ben 
ve Bilj, Tomkfnai bacaklarmda.n 
tutarak po ta kutusuna mektup 
alıyormuş gibi denize attık. 

Oç giln sonra Umiiburnunu do -
!aşmamızı müteakip Hind Okyanu 
sunda bir korsan gemisine tesadilf 
ettik. Bu görlilmeğe değer ve u • 
nutulması imkiiıı.r;ız bil' manzara. 
idi. Kol'l!!\n gemlsl, gem1nlıı ban • 
dı.rası ve mUrett~uatı hep cımsi 
yahtı ıki gemi ynııast,, Gfi\"ertcl&
rlnden bir iskele atıldı ve korssn 
hırdan derhal bize ta.a:r.ruz ettiler. 
Çok kanlı bir dövU!'lme bir b<ığu • 
ma oldu. 

MUcadele tam lkl saat devam 
etti. Yalnız anıda yirmi dakiknlık 
bir n·ınek tatili y:ıpı:dı. 

Çok kanlı bir f;lCKılde ecre-yan c· 
den boguşma so:ıu.ı.da bir netiı:c 
alma.madı ve korsanlar memnun! • 
yet nid lan kopararak uzaklaştı -
la.r. 

Bı.ze hiçbir ey olınamışb, Fa • 
kat az sonra gemimizde bir :nı.lme 
açıldığı hnbcri yayıldı. Hak.ika.ten 
öyleydi, Tetkikat yaptık ve anbar 
da yanın santimetre yilbck:liğin. 
de su bulduk. Yirmi bir saat çalıs
tıklıı.n sonra suyun iki santimetre 
yli.k.s imiş olduğunu dehşetle gör. 
dük. Deınck ki gemi batacaktı. Va 
ziyet Umitsiuti. Bilj rcls geldi be
ni buldu ve dedi ki: 

l'rıı oİ evın birinci derooc-
t.. ~ Şe~n !>u sadık in anlo· 
~~· h r atini duymadın. 

-------------ıda bulunduğum bir su-ada Blljl gU 

- Dorad, nıao.ttecssUf artJk 
kaybolmu11tur. Aldığı rahne dola.. 
yısllp yav~ yavaş suya gömuıe -
cck. Filbaltika rahne çok kilçUk • 
tür. Fa.kat dninuı. ktlçUk olan rah· 
neler en tehlikeli olnnJnrdır. Gö • 
rillmez ve }nvaş ynvaş felılketi ge 
tınrler Za\' Ilı Dornd da Mylı! 

Batacağız, faknt belld altı ay, bel
ki bir s ne bel ki de iki s ne son. 
m. Çok geç bntaca.ğız, fa.kat bat· 
manınmızn imktı.n yok. En iyi kur. 
tulu çaresi derhal bir 6nl inşa e. 
derek bununla denize a.çılmaktır. 

~~arı ~an bir aile içinde 
s~rıın . .ep beraber softaya 

il. ~el~ bır~ikte yemek ye -
~rla.ın n bır rn ·safiri bera -
:ııriniabın, bir acı habe -
~ ktubu erabcr çekmenin, 
~ ca n Yarattığı müşte • 

~ dııYrıı nırı ne Cem k oldu -
tll(.Jih<>kadrn, b'lmedin. Dai -
"ll ilk t ışıklarla a ·dmln • 
~Urd~~lle:J!l sa~onlannda 
~ ışıt: n ı~ın bır l~a -

: l;ın kı altına toplamı> ai
\t ~\ 0 Utnanın ne büviik 

cıı-ıuk 01du~unu bilmedin .• 
ıv;~lldı:az.ırı\ en filhakika 
~ 1~alkııc:i !akat tatbik olun· 

\ KAYIPLAR ;._------
KasnnpM,a efrat muamelat şu

besinden aldığım terhis te.zkeremi. 
za)-1 ettim. Yen!slnl çtlı:arocağım
dnn esldslnln hükmll yoktur. 

K&111111pa§a Yalıya ki,hya tl~lt'r 
okak 'o. 65 O!iman oğlu Rlfat. 

(36801) 

1937 • 1938 ders yılı Kumkapı 
orta. okulundan mezun oldum. Al
oığım 5nhndetnamemi zayi ettim. 
Yenisini çıkara.cnğnndan eskisinin 
hUkmU yoktur. Ni~uJ Danışmcnt 

(36816) 
• * ıt 

vertede g8rdüm. LostromoLı.rda.n 
birini bacağından sürilldüyordu. 
Merak ve endi e ile seyn' başla . 
dıın. l{aptan zavallı çocuITTı par 
maklıkl:ırn kadar getirdi ve kuv _ 
vetli kollnrile havaya kaldırdıktan 
sonra d<.>nize dalgalar üzerine bı 
ra.ktı. Zavallının başı birkaç daki. 
ka su üzerinde kaldı, sonra dal -
galar nrMında kayboldu. 

Bu defa arllk esrarın anahtarı 
nı elde etmiştim! Kumand n ml.i 
rcttcbalı yavaş yavaş deniz(' nta _ 
rak boğuyordu. Bunun da her hal 
de bir sebebi vardr. 

Ertesı gUn sabah kahvaltısı e _ 
derken kumandan Bilj lknsndan ar 
t.ık sarnrmı. , solmuş k!ğıUar çı 
kararak itirafta bulundu: 

Ve bu kamrı verdikten sonra 
derhal ışc ~lndık. Vnziyeti mü • 
rett bata ~ııı etmeden direkleri 
kestik, döşPmclcri söktük, bunla· 
n birlbirine raptederek mükemmel 
bir sal vUcude getirdik, Aleliicefo 
salın Uzerine birçok yı~ecek, içe • 
ccği, saat, vesair lüzumlu eşyayı 
attık, t bli plA.nlan d yanımıza 

almağı ihmal etmedik. Bilj ilo ö -
püştük ve crt e i gün sabahın ilk 
ıklan parıldamadan mürettebat 

uyanma.dan kendiınizl bu salın ü. 
zerlnc atarak bUylik hazineyi ara· 
mağn çıktık. 

Artık önfimUulc bUyük bir de . 
niz ve bu dem Uzcrlndc bulaca • 
ğımız fevka.I de zengin servet do. 
lu blr ada vardı. 
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Meşhur dolandırıcı 
MAHMUT SAi 
ve şı,u Yıldızı 

MEQI A 

llH UT SAi .UN 
bu tefrikada 

$ışli Yıldızi, rOledıha' anlattıklarından şu 
(Bu resmi "VakıV' gazetesinin 

Mcdihanın katli haberini veren 
nıuıhrrdan iktibas cdiyomz) 

parçayı okuyunuz: 

(Ona: " lahnıut im ~ brçak ta§ımAZ.,, dem ler... ğunı bir. 
karıJ açmış: "lfao i cakı bı • ahPAl'! d banc:ıdan ka 
lerlıudc bl,. çift bomb3 da var.N Jfanl nlncnklılnrdae biraz bcı§rna kain. 
balık blrlksc tak d.l~r çıkarıp yen> vuracak. Kend ı de onlfll' dıı ber
hn\'B olncak". Onu 1~ JUahrnut Salmln odıı ında biraz gtlriiltU olun 
derakap kendimi bandan drf:\Fl atnnnı, lmr,ı taraftan bakanın. HMı 
!!lgortalı ama, <".AD gortntı lCğll k1 nlıp: r!l,, 

gop efmdin.ln bu bornbs bJkycfd aklı gl'ldfkoe k dl kendime 
gillerlm. Hlr gtl iki Yafa porfaknlı nJmı , p:ınt:ı.lonumnn ceplertno 
birer t~ııı kuymuetum. Agop ceplerlml knba.nlc •orlluoo lj(IJ'du: 

- Oeplertnde Dt' var Jd f-
i~ bopzoı. ••ı•oıt.a.kall,, dl;rt'Cek ol.ilam: '"&oy ylyelbD., dlJooek. 
- Bomba, dool.n. Rengi Lcmbeyaz oldu. 

Pek vakında HABER sütunlarında 
~--------------------------------------------~ 

Amerikada 
Benzin için mühim 
tedbirler ahnıyor 
• evyorl<, 6 (A.A~) - Ofl: 

Yan remxıt maha.tllde "benzlııaia 

pazar gtınU,, uaulUnU tat.bik veyahut 
herhangi bir baf ka mulll kabuı et • 
mek llzere ben%lnln veatkaya tabi 
tutulmam sl.stemlnln t.eslsl dl1§1lnW. 
mektedir, Bu tedbir dlln aqam ilk 
defa yapılan venka usuıo tecrllbciai 
üzerine ltUhaz edllml§tir. 

Dahiliye ııazm ve petrol t§lertııln 

nl.zımı lnckesln taıebt Ozerlne blrle
§ik Amerikanm §ark sahlılcrlndc bU
tlln petrol tevzi eden depolan, a~ 
mm yedlslnden ıınbahm yedlı!1ne ka
dar aa~larmı ke.mıfı!lerdlr. Fakat 
otomobU aahlplerl UıUyat bcn.zlnlerlnl 
t'Odarlk huausund laUc:al göstermt~ 

olduklarmdnn tovzlln rillıayet bulma. 
sı için tayin cdllmlf olan ntten çok 
evvel benzin kalmrunı,, b ılunuyordu. 

Yeni N eFiyat : 

Giriş imtihan soruları 
Matematik KUltiır tarafından tı 

kanlan bu namdaki formnlruı 
ikincisi de tışa arzcdilmi.;;tlr. B 
forma.da ıırltmetik ~e cebir dt"rs 
!eri üzerinde ytlksck mlllıendis 
teknik okulu ve Gazi Terb1ye ens 
titUsU mllaa.baka. imtlhanlarmfui 
sonı.lmam kuvvetle muhtemel me 
.selelerin halli vardır. Tavsiye e
deriz. 

Bahar $arkısı 
Değerli a.rka.da.eımız Ferit O&

uıa.n evvelce gazete ve meonua
la.rde intişar etmiş olan kilçük ht
k&yclerinden bir kısmını bir ara· 
} 8. topla.yarak zarif bir cilt hliıı
de n retmiştir, Kltabm adı ilk 
hlkAyenin ismi olan Bahar şarkı· 
sıdır. Temiz bir üslQp ile ~lmJ!j 
canlı hayat 8n.hnelE'ıini ta8Vit' e 
den bu güzel eseri okuyuculamnı
z:ı ta.vııiye ederiz. 

( inhisarlar U. Müdürlüğünden: ) 

ı - şnrtnıımcst oıucibmce (151 Kg. römnren esansı un almacakt.ır 
ı - Pazarlık 19. s. ~41 salı gtln!1 saat 10.SO da J{nb3taşta levazım 1Ube 

m~ ıılı• ltoml!lyonunda .)'ap•'aeaktır. 
8 - şartnııme s~zn ı-e en şuoecıo bcdeısız aıınabUlr. 
4 !ııt klilcrin tıı.y!n o•unan ~.ı \'C saııttc tcklll edecekleri t nt üzerinden 

)1l:ıde 7 l'i ~Uv nme parasıyl birlikte mczkfır komisyona mUrnea 
a Uım t G6~4 ) 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğü ilanları 

otN..,l Militan luluımnlt'n bedelı lJ k t.cnılruı tı 

Bulgur 4000 - kilo 22 kunış 66 lira 

Gureba bwıtıı.bnncs ne OU malı n~ için ıuzurou olan l'Ukard m 
dan l azılı bulgura t t.<' lı çıkml\aıtrndan e si tm 1 lo gtln uzatılmı tu 
ihalesi lf!.8~1 tarihine mU adit P r mbe ı;UnU ıı al J5 d İstanbul \ak 
ıar BaşmUdUrlU~ bin. mdıı top 3ru1:1 komisyon a } pıl caktır 

her gün Levazım kaıenıınde g;;ır:.llcl:llir. 

~~ak _ıgı takdirde insan 
~ a tı d cınnct getirir. çünkü 
• l:tıı.itek c •0 1sa birnz vgi, bL 
t tıaa_rı k bıı do tluk ıazımdır .. 
-a.,~~'I ~ r!t'şılıJb olmadan hic 
•.t~\· Yi l'llez, senin evvelfl bu 
~ i~di, kabul etmen l§zmı 
~e 11'! daırn . 

237 inci alay onuncu lmdut ta
burundan aldığım askerlik tezhe
remi zayi ettbn. Yenisini ala.en· 
ğımdan eskisinin hOkmU yoktur. 

- Blovha.rd, dndl. Benim si.7.c 
itimadrm. var. Dinleyjn beni: Şun. 
lar milyonlarca lirnlık aerv sak
layan adanm pliınlandrr. Ben bu 
parayı muhakkak bulmak istiyo. 
rum. Fakat oraya varıncaya kadar 
mürettebatı ortadan kaldırmak ve 
böylece parayı ikiye tAkBim etmek 
lmkanlarmı temin etmek liizım. 
Nasıl b nimle birlikte harckot c 
der misiniz? 

Öğleye doğru tıraş olduktan 
sonnı. yemek yemek istedik. İste 
o zamnn vnziyotin fecaati kendi 
ıfuıl gosterdf, Pilhakika salda yUz • 
terce kutu konserve et vardı, buğ. 

1 
dny bize bir iki ay klfi gellrdı ------------------------
Fakat Bilj nc<'lc ile konserve te 
nekeJerini açacak filet i unutmuş \l~ın a şımal istikame · 

t haf ku~ ırı!1 ısrar etmen 
~ nın k_ bır kapnstir, fRS ~o • zıhncn mal\11 ol
d 1Jbtı1 'ıir t •1haı:kak b 
~tt nır tedavi et•.ınnen li· 
l\~Şın ;en: iflı bulursan, d ~11,. \:k .:ı ve\'a garpta, 
tQ~ rı . 

1 
~ ceıı.ıb'J .,.arbi· 

r l cla 1 l"('j1a!ı l;artdde ve kar
~ ~· Côtjj <>r~. uz<'rindc uvuva-

~ 11!(1 1kı 173un. bak bütün 
'I.... "acaıt rırn teker teker na-J ~"'111 • 
~ rı, tavaı1ı • 
!~ :Yani Y<lşadıii'tmız bu 
~ rnurnateryaıizm il spi· 

i:an•ın . }:d lesinin kurban· 
Cihaıı Ugun elde taşman 

a~ ve dakikada üç 

BC)oilu: Tarlaba mda 186 nu
marah tırmda Kutamonunun Da
day kar..Mmdf\n }~flinl ça\-qln ka· 
ri) e"1nden allh uğlu Kadir Ak-
soy 319 tfl,·eUlltıü. (86314) 

• ıt: • 

ı Ada.pazarl nilfus memurluğun
dan aldığım nUfus kağıdımla as
kerlik eube.sinden aldığım askerlik 
tezkeremi 1.ayi ettim. Yenisini a
lacağımdan eskislnin hUkmU yok
tur. 

Devlet Demlryollan Haydarpa· 
ga deposunda ateşçi Adapa.zarlı 

331 tevellUtıü Ali oğlu Ahmet 
Çakır. (36815) 

O gUn :reisune mllilbet cevap ver. 
diğlnı için Allah taksiratımı affet 
sin. Ne yapayım, gen~ ve zen 
gin olmak istiyordum. Yaran ver 
dikten BOnra hemon o giln mUret. 
tebat arasında dolru mağa bn.':llıya 
rnk dUşünUolerini raştırdnn. Ge 
micılerin büyilk bir kısmı güverte 
do uznnmı~lnr istim.hat edıyorlar. 
dı. Yanlanna yaklaştığım zaman 
ayağa kalktılar ve ustabru ılardan 
Tomklns yanıma. yaklnşarak: 

- Reisimiz, dedi, arkad lan • 
mızın sebebi meçhul kayıplardan 
hiç de .memnun olmadıklanru size 
anlatmak :isterim. Ostüst.e gelen 

tu. 
Büyük b1r hiddetle su ve JŞJ ş . 

clerine saldırdım bunlar da Jta . 
palıydı. Bilj bunlann sonuna ka 
dar sokulu olan :ınan tarlannı çıka 
mcak makineyi alma.ğı da unut 
mwtu, 

Tamam sekiz gün aç ka.ldık, do· 
kuzuncu gUn artık açlıktan, su u:ı. 
lukt n bitkin bir halde hayatımızı 
ta.lie tcrketmPğe karar verdik. Al 
tunızdaki ot minderden iki yulaf 
sapı çlknrdun, Bılje uznttım, tut 
tu, en uzununu çekti ve sonra sor 
du: 

- Şundı ne demek oluyorn 
Knazndım mı? 

- Hayır. d~im. Ka vbr ttın. 

.O Lirad n 100 Lira ye 
kadar 

ve p rçatan aıryo.. 

•up n 
r<'m"lne va:r.ınıı. 

Bir ay sonra. tahmin edebilc>ce • 
ğlniz gıbl eski kuvvet"mi bulmu 
tum. O zaman bUtün kuvvetim 
tophyarak h!lı bir ada n cıkt1m 

Ve sefil bir havat sürm " b 1 
dım. A vlndığım • bh kusun vcıyıı bl 
batığın çiy eti ılc beslt'nivor v 
cudumu yapraklarlıı örtüyordum 
sorvl'!t uğnın:ı uğnıdığrm bu fel 
ket, bu Uıhanunuı edilmez r 
sıhhatimi df> boşmu tu. Niha\ 
hasta. diıstUm. Tnşlnr üzerinde bı 
kin bir h ide yattım ve buı?Un k n 1 
dimi ka~bcderC'l· öldUm. Cesedi • 
:Jm~~~~e çok sevdığım bır) re ~::ı;ı::G=z:Ö~Z::::ız:HDEiıi.'!:K~ICClM[C1•• 

Öyle bir t-'lynt vıı mıı;tım 
ancak korsnn V<' mn rn romnn 
vazan mut.arrlrll'r benı t.nkllt 
de>bilirler, 

pı trn: m "'11ka~ 
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Milli Piyango 
Fahri Celil 

Slmr baatahklan ve kekeleme 
ted&Wd.. Catalof\u Halk Partisi 
karf181. Mo. 21. 

, 

Yedinci Tertip Plô.nı 
Fenni Sllnn~ 

BiRiNCi ÇEKiLiŞ 
7 AaUSTOS 1941 

tkramlyo İkramiye İkramiye 

Adedi Miktan Tutarı 

Lira Lira 

1 20.000 20.000 
2 10.000 20.000 
4 5.000 20.000 

40 2.000 80.000 
40 1.000 40.000 
80 500 40.000 

400 100 40.000 
400. 50 20.000 

4.000 10 40·000 
80.000 . 2 160.000 

84.967 YekUn 480.000 

YC)S Bb..!:Tl'E '1.2' Bb..ET 
KAZANACAK 

Tam Büıet 2: Yanın Bilet 1 Lira 

Her O~ Çelıilifte 

• 
• 

4 

. 
• 

• 

iKiNCi ÇEKiLiŞ 
15 EYLOL 1941 

İkramiye İkramiye İkramiye 

Adedi Mlktan Tutan 
Lira Lira 

• 1 25.000 25.000 

3 10.000 30.000 

5 5.000 25.000 
40 2.000 80.000 

80 1.000 80.000 
120 500 60.000 
800 100 80.000 

1.200 50 60.000 
4.000 10 40·000 

80.000 3 240.000 

86.249 Yekiin 720.000 

YV'Z BİLETTE ,1,66 BiLET 
KAZANA.VAK 

Tam bllet.8: Yarım Bilet ı,ıs Lira 

Satq H aadatının 'fo 60 ı 

UÇUNCU ÇEKILlŞ 
7 1 iNCi TESRIN 1941 

İkramiye İkramiye İkramiye 

Adedi Miktarı Tutarı 

Lira Lira 

• 1 30.000 30.000 

• 4 10.000 40.000 

• 6 5.000 30.000 

• 40 2.000 80.000 

• 120 1-000 120.000 
. 160 . 500 80.000 

l.200 100 120.000 
1.200 50 60.000 
8.000 10 80.000 

160.000 2 320.000 

170.731 Yekiin 960·000 

YÖZ BiLETTE 4',81 Bb...ET 

KAZA.NA.VA.& 

Tam Bilet f: Yanm Bilet 2 Lira 

llrramiyeJir. 

NURi ESSiZ 
Akaaray polla ~erkezt karfıamda 

No. 1/2 Tel: 2C937 

Acele aablık Arsa 
Kartal Kal tepesinde, Kunıçef!M 

Mevkilnde atdat caddeelnde 2 dald. 
ka m8ıll&fede M• metre murabbaı ar• 
sa acele olarak •tıııkbr. Taliplerin 
Vakrt gazetealnde Adnar lllYcimlle 
mUracııaUerl. 

Bevoğlu Halk Sineması 
Bugün matine 11 de gece 8.30 

da Uç bilyük film birden. 
l - Garp kahramanı. 2 - Tar-

zan kuvvet kralı. 3 - Dragula. 
Kan emen canavar. 

----<>--
Raşit Rıza Tivatrosu 
5. 8. 41 salı Ayparkta (Saçla-

rından utan) komedi 3 perde Hali· 
de Pi§kfn birlikte. 

1 Birinci sınıl 
mütehaaııa doktor 

..!ü1!t!~~.~ ..... 1 
Ankara Oaddeü No. n 

llıloayeae uatıerl: 15 tm ttllııanın 

BU PLAN1N BtRIN<JI Çl:ldl.tşt 7 AOUSTOSTA TA.KSbl MEYDANINDA YAPILACAKTIB. 
Sahibi: ASIM US 

Bamldığı yer: VAKiT JlatbaMt 
Umum neerfyab idare eden: 

~fik A hmtt 8tf1>Mlail 

ftrldJ• c:a•11arıret1 '

1 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme 
ZiRAAT BANKASI 

&laıa&ul tarihi: 1888. - :.")tlWQWi; 100,000,000 Tiirk Uma 
Sube te AjaDI adedi: 266. 

Zirai "' tıcart ,,,, fllOİ banh ..,,.,,.,.,. ..... ~ ......... ....,......,... 

...... Aullreemde -.abanll ,,. lbllUm ca.naı Mo-• ... •~ __,,,,. • 'U 

..... oaJumntara -- • dllll -ldleOü kar'• °' ... ,,.,..., 
plAm itin ~ ~lrtlr. 

• .... ı.oocı l1rallll ......... ......... 111 ...., il llnhlr l.OOI ..... .. . .. . ..... .. . .. . .... 1 • ıM • ...... • 
•• UM> ...... . 

ODCKA T: BMaplarmdaJD puaJu titr - IGID<!e ttO llndaD l4lı 
~ ikram1J9 Qlktıll takdirde " • fUl.utyle ft'1l~ktı 
~1 •: U Hart. il ffu1raD U S,J1U. ll BlrtnclklDUD tarilılf' 

rinde yapılır. 

İstanbul Belediyesi ılanları ·ı 
»; S:::W 4U2&WU 

l'alunla Bedeli ilk 1 eınlnatı 

940.~ 

2323 09 

7<i,5<! D:ırU'l\ceze mUeııseaesl lç!n Etlbanktan alma. 
cak 850 ton Kınple ve 120 ton Kok kömllrll. 
nün nakli ifl. 

212,00 İstanhul vllA.yetl ilk okulları için yaptırılacak 
defRtlr ve evrakı matbuL 

li4 23 Cılıhngirde Tavukçu Uçmazı ve Emanetçi so. 
kRkl&.rmda mevcut parke t.a§lle adi kaldmm 
ve lxirdur lnp.atı 

K u ve tahmin bedelleri ı " ilk teminat miktarları yukarda yazılı işler 
ayn ayrı açık eksiltmeye konu m tur. Kc~ ve prtnameleri Zabıt ve Mu. 
amelAt ?b!ldUrlUğll kaleminde g-örU.cblllr. İhale 13.8 9'1 Çarşamba gUnU 
•at 14 de Daıml EncUıncnde v.ıpılncaktır Talıplerln ilk teminat makbuz 
veys m ktupları, yol h tı içb •11ale tarihinden sekiz gUn evvel Beledi.ye 
l'u lflerl mlıdilrlUğUne nıUraca • " aıacakıan fenni ehliyet ve her Uç if için 
M1 yılına alt •r caret Odası vc.atkalarile ihale gUnU muayyen saatte Daimi 
ll:ncUmenJe bulunmeıa... '{6359) . ~. 

Karnağaç mtieue au buz fl\liTlkası ve aoğuk hsva mahzenleri bhı&la. 
~ •traf nd:ıkl kaldı .. mlarm tArıırJ ve rampaların inşası açık ekalltmeye 

onubnU§tur. Ke lf tx;r el 31715 Urn 35 kuru, ve ilk temi.nalı 23 lira 115 ku. 
n11tur. Ke;t ve artname zabıt ve muamelAt mUdUrlUğll kalemlnde gısrn. 
lelıllir. tha e 21 S 941 Perıcmbe •ilnll saat 14 de Daimi Encümende yapıla. 
•Jıtrr. 1allplerln Ok teminat mal<l:.UT veya mektuplan ihale tarihinden ec.. 

Jrt1n 99Tl'I beJPjıye fen 1§1 ri nı ıdilrlUğUne mUracaat.a alacaklan fenni 
ehliyet ft 9'J yı:ma & t Ticaret Olaaı veııılkalarlle lıbale gUntl muayyen sa. 
atte Dalml Eııcümer.oe bulunmı;lan. (6707) 

Umum idaresi ilanları 

Muhammen bedeli i~ D!S!";blıı be§ytlz) Ura olan (.i) k&lem yedi adet 
Sıcak hava umrme cthulan (15 9.9'1) Pazarteal gODU aaat (tlS) de kapalı 
sarf uauıu Ue Ankarada tdare Mnumda •tnı almacaktır. 

Bu l§e gtrmek 5.UyenleriD (337,IS) Uralık muvakkat tem!nat Ue kanu. 
nun tayin ett111 w~U!an'" teklinertm ayni ırtm saat (1') de kadar k~ 
mtsJGD reı.nıtM "'1Delerl ltmmclır. 

ŞarbıameJer paraau: olarak Aııkarada Malume Dairesinden Haydar. 
pqada Tetellllm ve Sevk Şefllf':ldeıı dafrtllacaktır. (MU) 

••• 
Muluunmer. bedel, muvakkst teminat w cinai aptıda yazıb bet llate 

muhteviyatı ır.aızeme, ber U.te muhteviyatı ayrı ayn ihale edilmek llzere 
ve kapalı zarf uauıu ıle 20 Ap•,,.,.ıı 19'1 Ça11amba gUnU saat 115 de Anka. 
rada Umum MUdtırJUk blnuuı.11 toplanan Merkez 9 uncu komtayonunca 
satın alır.acaktır. 

1 Bu işe g!rmeı. lıtlyenlerln u:uvakkat teminattan De birlikte kanunun 
1 ttlyln ettiği V"•lkalan ı-e tekllflermı aynı gUn nat H de kadar komlıııyon 

rt>lsllğtne vermeleri 1lzımdır. 
Şartnameler para.nz olarak H3ydarpap.da TeııellUm ve Sevk Şenlğlnde 

V"' Ankarada Malzeme Daireelnden temin olunur. (6591) 

Ueıe MuhMnımen Muvakkat 
No.• Malzf.mmtn hml Bedeli Temlnat.ı 

Ura Lira 
1 AlAtı cerrahiye IS.611S,OO 421,13 

2 Ameliyathane :na.alan ve teterruatı. 20.000,00 1.600,00 

3 (Muayene ve pa:ıwman mualan 3.M0.00 273,715 
(beferruatı • 

.. (KUc;Uk aterlll:r.aeyon clhulan 6.SS0.00 476.215 
(ve tefernıatr 

5 Fizik udavt banyoları n Werruatr. •.9015,00 367,88 

••• 
Muhammen bffleil (12000) Ura olan 3,40-4,00x0,25-0,45x0.09- 0,1& 

rnetre eb'adında 150 metre mlk'abı Karaağaç kalaa ·z2.8.l!Hl Cuma günü 
saat (15,30 ı on be~ otuzda Hayı,arpap.da Gar binuı dahlllndekı koml.syon 
tarafından kapab 7arr Ut!uliJe .ııat~n alınacaktır. 

Bu işe girmek 1stlyenlerin (900) liralık muvakkat teminat, kanunun 
tayin etUğl vesikalarla tekliflerini muhtevi zarflannı ayni gün saat ( 14,30) 
on dört otuza kaöar Ktmlayon Reisliğine vermeleri lbımdır. 

Bu ite aıt cartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
(6698) 

••• 
D. D. T. 10 iŞU.TME Mtl'DtlRLt!clt!NDES' ı 

Muhamnı,.n bedell Dörtbln bqyUz lira olan, 
f. ~xo, 20ıı.O,W eo &dmda yU.ı metre mikA.p Çam azman ve muhammen 

bedeli Dörtbln ttçvW: ı. re olan, 
4- 6x0.30x0,30 eb'ı:c!mda ylU meter mlkA.p çam azman ve muhammen 

bedel: lklbln lklytiz c::ı lıra olan, 
4- G ... O 20xO 20 cb'ı<Jında t:lll ırttre mlkA.p çam azman ve muhammen 

bedel! fkibin !kiyüz lira olan, 
4-6x0.25x0,25 eb'admda c\11 metre mlkA.p çam azman ve muhammen 

1 bedeli lklbln yüz elll .ıra olan, 
4- 5x0,30xO,::O cb &oında elll n.etre mlkA.bı çam azman ve muhammen 

bedeU dokuz yUz kırk llrıo olan, 
4- 15x0,1)9x0.SO eh'edında yl:ml metre mikabı çam kalas ve muhammen 

bedel! Bctblr. beşyin lira olan. • 
f-6x(),0~-0.0Rx0 20-0,30 l'l-'ı:.cmda Yüz metre mikAp 9&Jll k&laa ile 

muhammen bedeli Bc§tln befyüz l!nı. olan, 

~ -6x0.02-0.03x0.20-0,30 ebadında çam tahta kapalı zarf usulile 
zı .s 941 Pe11embe gUnil aat ııs de Erzurumda 10. tııetme binasında 11&.tm 
almacaktır Hu 5~ ızlnrek iatly•nlerin (20t\0,50) liralık muvakkat teminat 
ile kanunun tay!n ettiği veııikalan V!! tekllfierinl aynı gün saat 14 e kadar 
komı.ııyon re:11l'ğlne .,ermeleri llzun<:rr. 

Şartnameler J37 ~ iU'Uf mu.ıtab .. iDde Erzurum vezneıııiode ııatıımaktadrr. 
<ean) 

•-. Dlf. Seale, Grip. Boma~ 
NeYl'alji. l.ınkhk " BllUln Atnlannm Deıbtl_:~ 
lcabıftda fODde J kate ..ıaublllr T AKtrn.ERfNOEN SAICll"!:"'" 

HER YERDE .... PULLU ICUTULARI ıSRARLA fS~ 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
&.as l'tıio: 

1477 

1515 

1558 

1619 

1740 

1873 

1941 

2177 

2496 

2499 

2544 

2673 

Me\'ki \'e e\'S&IJ 
Samatya Sancaktar Hayrettin 
eski pamukçu Tatyos, yeni pamukçu ~ 
kak eski 5, yeni 7 sayılı hane. 
Kumkapı, N.i§ancı ME:;hmet paşa mahallesi 
Havuzlu hamam sokak eeki 49 yeni 53, 
pafta 115, ada 746, parsel 2 sayılı 85 met

re murabbaı aralığı olan ahgap ev. 
Kadıköy Rasimpaşa mahallesi söğütlü çeş
me caddesi eski 18 mlikcrrer, yeni 269,271 
ada 232 parsel 6 sayılı 131,50 metre mu
ra.bbaı altında dükkanı olan bahçeli ah§&P 
evin 2/3 hissebi. 
Be; oğlu Çukur mahallesi Kara kurum so
kak eski 19, yeni 23, pafta 7, ada 363, par-
sel 45 sayılı 46 metre murabbaı evin 1/4 
hlssl.'81. 
Ü5kildar, Pazarbqı mahallesi eski toprak, 
yeni Boybeyi sokak eski 34, yeni 40, 40/l, 
40/2 taj 40 sayılı 287,28 metre murab
baı ev. 
BUyükada, Camı mahallesi Çarkıfelek cad
deaf yeni 9. pafta 19, ada 186, parsel ı sa· 
yılı 1556,50 metre murabbaı arsanın 7 /9 
hlııaesl. 
Kuzguncuk İcadiye caddesi eski 39,41 
yeni 43,45 sayılı maabahçe iki dilkkinm 
20/64 hissesi. 
Eminönü Hoca.paşa mahallesi, Hocapaşa 
hanı yeni 53, 2, 4, 1, 3, 5 ada 11, parsel ti 
sayılı kapı methali, meydan ve mUnhedim 

oda mahallerinin 8/16 hfsaesi. 
Beyoğlu Şehit Muhtar mahallesi çöplük 
çefllleai aokak calu 14, yeni 16, pafta 8. 
ada 386, parsel 23 sayılı 50 metre murab
b&ı klgir evin 1/2 hlı!sesl. 
Beyoğlu. Kitlp Mu&tafa çelebi mahallesi 
çukur çeşme sokak eski 1, 3 yeni ı sayılı 

56 metre murabbaı karglr hanenin 96/504 
haeai. 

Aksaray Muratpllfjl\ mahallesi Kazgani 
Sadı camii ve Yekta efendi eokak eski 6 
yeni 10, 10/1, taj 10/1, 10/2 sayılı 1536 
metre murabbaı kulubeli bostanın 9/30 
fiieeeai. 
Eminönü Beyazıt nıahallesl Makasçılar so-
kak eski 61, yeni 57, pafta 133, ada 227, 

pa.racl 20 sayılı 10 metre murabbaı UstUn· 
de odaaı olan klrgir dUkkinm 140/360 
hineai. 
Gedikpqa, eski Esir Kemal, yeni Mimar 
Hayr.ettin mahallesi Tatlıkuyu sokak eski 
8, yeni 14, pafta 77, ada 201, parsel 4 sa
yılı 3(1 metre murabbaı klrglr harap dük· 
kan "53 numaralı rrıUlk lehine hava hak
kı vardır.,. 

2681 Gedikpa§§ Mimar Hayrettin mahallcs.I 
Tatlı kuyu sokak eski 10, yeni 16. pafta 77, 
ada 201, parsel 5 sayılı 30 metre murab
baı harap dilkkan "53 numaralı mülk lehi· 
ne hava hakkı vardır." ı"""' / 

2715 Eminönü Şeyh Mehmet Ge ·!Ani mahallesi uuv 
könıürcil sokak eski yeni 34, pafta 18. ada 
406. parsel 26 sa~ılı §apçı hanı derunun-

da kargır oda "406 ada, 8 parsel dört met-
reden yukarısında kadlmen müesses in· 
pat hakkı ve 237 m·maralı tapu kUtllğUne 
nazaran diğer numaralarla mUgterektir." 

248 
"' 

2731 Galata Sultan Beyszıt KPmankeş mahal
lesi Karanlık Fırm sokak eski yeni 4 sa· 
yılı dükkan ve odanın 601/2880 hissesinin 
tekrar 21 /72 hissesi. 

613 
/ 

2789 Beyoğlu BUlbUI mahallesi gölbaşı sokak 
eski 18. yeni 55 taj 55, pafta 43, ada 566, 

parsel 26 sayılı 57,50 metro murabbaı 

ahşap ev. ,.
110 

-" 
2796 Eminönü Kcmalp~şa mahallesi Fct.hibey °" 

caddesi eski yeni 11, pafta 188, ada 913, 
parsel 86 sayılı 18 metre murabbaı dllk-
ki.n. 9 / 

2845 Fatih, Fener Abdi RUbaşı mahallesi tncebel 7f 
sokak eski 82, 84 ~n eski 80, yeni 82, taj 
82, 84 pafta 264, ada 2262, parsel 48 sayılr 
196 metre murabbaı bahçeli ahga.p evin 
1 / 4 hlııaesl. / 

2873 Beyoğlu Şehit Muhtar mahallesi Tavla 80- Sto8 
kak eski 4, yeni 8 tAi 6 sayılı 60 metre , 
murabbaı kargir ev. _...ft 

Yukanda adresi ve tafsilatı yazılı gayrimenkuller p~in P"""' 
ve açık arttırma usulile satılacaktır. tS ,~ 

Milzaycdeye istirak edP.cekler mıı~Rdder kıymetin yüzde <fll 
betinde t.emlnat yatınnalan llizımdır. - ' 

İhale 4. 9. 1941 perşembe gt:nn ""nt ondadır. Satış esnatO'tl ~ 
rilen bedel mukadder kıymP.t! geçti?H takdiri!P. teminat aıree ;ır 
hal arttınlmıyarak ihP.lP. kimin uhde 0 inr icra edilfnıe t"mm~t 
ona Uonal <'ttlrileccktir. A 

tstcklllerin pev akçesi. nüfus f<'zlrı>resl ve Uç kıt'a fo e "t" 
birlikte bild•rllen gün ve saate kA~.,,. ıınbrımb: t-mllk aervfıdt' 
meleri. (891) (6682) ,,,,,/ 

Bakırköy Malmüdürlüiümlen: iJ':. 
Topçu &lı!J okulu e.razı.ı dalt"lnde bulunan Metru ve Kad!YS~ 

ilklerinin 1.8.90 ıarlh:ndcn Ma·t 942 gayesine kadarki '>tlakl~...ıı 'fi' 
dey. çıkanldığından 3J.7.941 tarinlnde Uıalealnln lcra ~ 
edllml§tl. ~ 

Civar köylere rlan tılnm Mnll.I yapılmadığı anlqıldr~ ;...' 
12.8.9'1 Salı gUnDne tehir edilJlı4Ur. Talip olanlarm meakm' :......d 
H de Bakırköy ına?mUdOrlOIQu• mUracaatıan llln olunur. (8D"""'' 


