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Meyva ve yağ fiyatları 
htlksız olarak yükseliyor 

A r ıkara radyosunun ihtarı 

lllsafh olunuz, voksa acıvanı-
- nız olmıvacakllr .. 

~tlti ti1zl cünya lnsanlan her §eyin sıkıntısını ra insaflı olmalannı ve bu yoldan dönmelerini tav-
'ıt ~ llda maddelerinin vesika ile verildiği siye ederiz. Yoksa kendilerini acıyan olmıyacak-
'~o e memleketimizde aradığımızı kolayca tır. Yağ da memleketimizde istihaal edildiği hal-
' l'lıı. Yalnız çok yazık, ki bizde bazı mad- de fi)at!ar alabildiğine artmaktadır. Senede 6 
,~eraız olarak pahalıdır. Mesela meyvalar. bin ton ynğa ihtiyaç olduğu halde 20 milyon hay-
~~tmleketimi.zde istihsal ediliyor ve bol vandan ihtiyacın 15 misli istihsal edilmektedir. 
\. ltazı Yardır. Bu bolluğu ayarlamak ellmizdP.· Binaenaleyh yağ yükselişleri de ha.Uız bir ylik-
~ llıı, toptancıların ve satanların ihllkar sellşür. 

,1 ~P>m•ot>r. Onun ;çlnd;.. k; allkadarla-

l'O rk .. 
ınailiz 
Uostluğu 

-o 

~~DEN 
'it-IQl'eden aitayitle 

1-haetti 

t~Q~tere 
I.; l'e111n zararına hiç 
~aya muvala-

etmiyecelıtir 

~..., sorıunda 
'~ DEllASİYLE VO· 
~ _ TCBKtYEstN TAM 

~-....O Ol.A.O.UTIB 

~ .. ~:.._ 6 ( A.A.) - Attlee, 
~"ti -~.kamarasında harp 
\&..... '1-~mda yaptığı beya· 
.~~orta şarktan bah
~ ~i§tirki: 
~ b.bd.~VVetlennin Türk · 
~~~unda bulunU§U, bü· 
,~·~n Türklerle olan 
~~akını teyit ve takvi
~~ ve bliyUk Britanya· 
~ ~ adaaı halkına daha 
ı._~1.1~Ye temin eyleme· 
~ "''111 kılacaktır. 
~-~ ( A.A.> - Hariciye 
~' bugün avam kama~ llıQ~ttleeden eonra soz ala. 
~~yet hakkında 

~~~Yt<len bahsederek 

S: ile olan münasebetle
~ -- İDciliz - Türk mu
~ ~ · Bu muahedeye hali. 
~~ ve etmekte de-

~&.itanya ile Türkiye 
~~ doetıuk yalnız harp 
\ ~~ deitı, harpten sonra 

~ h::n:e~i:~amh 
~S :ıı zaranna olarak 
~ ~ anlqmıya muvaf a
~~~i7.e veya ettiği· 
~ $\-1.lunan zaman ga7.ete. 
~~ pro~andasının 
~hiç 'b1kııııer neşredildi. Bu 
~ ~ ır telkinde hakikat zer 
~ ~ur. Bu neviden hiç bir 
tıı:.. ~e h ıtıuvatakat etmiyece
~ .::angi bir devlet tara
~ ~ıu:;eviden hiç bir 

~ ~ llOnu aı:i,' büyük. bil.. 
~k devletlerin işbirliğine 
~)ı. ol~. Atatürk'Un 
~~ ~cut bulan modern 
~ il bu alemde tam rolü 
~~ \?e. TUrkiye bunu va-

ı..:~ ı Yolunu kendi ka
' ~i 1D . ve lı arkadaşlarını 
~ ~tihap edecektir. 

1\1 D _ • 
~ı ~~, Hırvıa tiatan 

~çıallli ka ,._ · ı f etti 
~ -q"'- t CA.A.) - oı 
~tı::nnı ve., Sofva aetll1 Ue 

~'~" 111 
Yen ,oeftri. kral Borla 

, t 
11 11 •d erek mQp.rtms. 

•8' 
r lertııı takdim etm1f • 

- Radyo Ziraat Saatinden -

Bugün yiyeceğimiz ~/etli btf.ğday eTomek~ 

Teaı ell•elE 
Bugün bütün fırınlarda 

verilmige haşlaJr - -
Ekmek şikAyetlerile alAkadar olmak 

uzere bir komisyon teşkil edildi 
Yüzde yüz bu~yla ekmek 1 İstanbul belediyesi ekmek i3i

imaline dünden itibaren ba§lan· le ve tikAyetlerle m~l olmak 
llll§tır. Dün ilk defa Beyoğlu üzere bir komisyon teşkil etmiş· 
mmtakasın d a tir. Bu komis. 
imal edilen ye- yonda iki mü-
ni tip ekmek. Yeni ekmegwin fettiış. iktısat 
halk arasmda müdürlüğün -
büyük bir rai. faydaları den iki muraı-
bet görmilştür. kip, toprak <>-
Bugünden iti- fisten iki iza, 
baren de le· Ankara radvoaunun bir doktor ve 
tanbul ve di· ~ dün akfamki ziraat bir çok da bele-
ier kualarda aaatintle söylenmi#ir diye ve toprak 
da yeni tip un. Hali.il buğday ekmeği 88Dler ola. ofis memurla-
dan ekmek ya- caktır. Vitamınt fazla olduğundan n lbulunmakta
pılmıya başla- halk fevkalAde fayduuu görecektir. dTT. Bugünden 
nacaktır. Ek· Tıb, beyaz ekmeffn bir çok has· itibaren umu
mek imali et. talıklara 11ebep oldufunu teabit eL ml teftişlere 
rafında tetkik- mı,tır. lsvfçrede yanyana blri be· de başlanacak
lerde bulun yaz, diğeri çavdar ekmeff yiyen iki tır. Bu teftiş-
mak Uzere be - köyde tecrübe yapılmlf, alman ne. ]erde, noksan 
lediye iktısat Uce, esmer ekmettn lehinde oımut· ve iyi pişme
işleri müdUrü tur. Buğday ekme,tlnln fazla ma.. miş ekmek i· 
Safvet Se7.er'le, den ve vitamini bllhıuıea kemik ve mal eden fırın
toprak ofisten dl§ler lçln çok fayda temin ede· larm ~ündelik 
Hamit Karay cektir. işledifi un mik-
bir askeri f ı- tamı.dan be!ıer 
rmda tecrübe- ~uval amltıla-
Jer ya.ptırmıflardır. Tecrübeler- cak, diier frnnJara verilecektir. 
den elde edilen ekmek ~k iyi ol. Dün yapılan teftişlerde iyi ek
duiu görülmüş, tahlil edilmek mek imal etmiyen Anadoluhisarı 
Ü.zere kimyahaneye gönderilmiş- fınncısı Billl ile Ada fmncısı 
tir. Başvekilet, halka neşretmiş Yani'nin günllik ieledikleri un 
olduiu lbir tamimde. bu ekmek mıktanndan beşer çuval azaltıl. 
hakkındaki şikayetlerin derhal mllftrr. 
alikadarlara yapılmasını ve bu Cezaya rağmen fena ekmek 
hususta l~elen tedbirlerin çıkaran fırınlar, daha şiddetli 
alındığnu bildirmiştir. muamelelere t&bi tutulacaktır. 

Alman va Darlan 
lngiliz tayyarelerinin Tekrar AlmanlaTla mü· 
yapbğı tahribab gizle- zakerede bulunmak 

mek için .. uz ere 

Amerıka konSOlos- Parise gidiyor 
larını bırakmıyor l'iıi. < A.A.) _ o.N.B. = 

Loedra, 8 (A.A.) - Deyll Te- Başvekil muavini amiral Dar 
Iecrafm Lbbondakl mUhablrinin lan, muallAktaki meseleler hak. 
bHdirdiğine söre, Almanlar imıp&- kında Alman makamlariyle gö
rat.oth* hava kunetlerlnbı Al - l'ÜIDJıek ü:aere ibafvekllet mua· 
mannda Takua ~ a.- vinliii mülteean lılö8y(j Benoit 

(Dltıı•m Bil. .a al. .a • > (lln- Bo ~ il. 1 det 

Kiyef istihkam
1 

larına girildi 

895 hin esir 
alındı 

r 
~ Hazlrancıaıı tUbarezı tupıanacıu ku G 
pocıla:aı ııer ~ adediM .... Ol 83 
•VAJU'J O&uvtJUUIAJU &UTUt-

RAN~, eerlalnden AŞK VGKUNIM 

L ttoma.r.mm !'l bOyOlr tonnaın bed!Vf' •rıı ı.;Pı<Ur 

arazisinde hücuma geçm.edcn ön oe altsaklıküm tetlcik..aliyqr •• 

1 Sovyet teb!!ği 
Muharebeler 
devam ediyor 

65 Alman tayya
resi dUşUrUldU 

13143 tank, 10388 Amerika lıari
top, 9084 tayyare 

Düşm,ar.ın 
zayiatı 

çok ağırdır 

tahrip edildi 
Ber.lbı, 6 (A.A.) - D.N.B: 
Pazartesi günü Alman hava kuv

vetleri de kara muharebelerine 
mühim kuvvetlerle iştirak etmiş • 
tir. 

(Devamı Sa. 4 sü. 1 de) 

Fin cephesinde 

Sovyet 
hDcumu 
Ağır zayiat 
verd rilerek 

Tardedildi 
Rel lnld, 8 (A.A,) - D.N.B: 
İyi haber alan membalardan öğ

renildiğine göre cephenin merke
zindeki Fin hücumu aliraUe inldp.f 
etmektedir. 

Ladoga gölünün şimali gariıisin· 
de büyük kuvvetlerle yapılan bir 
Sovyet hücumu, düşmana çok ağır 
zayiat verdirilerek tardedilmiştir. 

Bazı Sovyet taburlan imha edil
miş ve Finlerin eline büytık mik
tarda top, mayn at.ıcı ve tarik geç. 
mi§ tir. 

Finlandi.} a körfezinde düşman 
bir taarruz teşebbüsünde bulun • 
muştur. Bolşevikler ağır zayiatla 
püskürtülmüştür. 

Finlandiya hava kuvvetleri 4-
doga gölilnün şarkında rlcat ha -
lındc bulunan kıtalara muvaffakı
yetle hücum etmiştir. 

Harekat sahası ve Finlandiya 
üzerindeki Sovyet hava faaliyeti 
hemen hemen tamamile durmuş -
tur. 

Pasifikte 
Amerikanın menfaat

lerine müdaha le 
ettirilmiyecek 

Vaılngton, 6 (A.A.) - Ameri
ka hariciye nazın Kordel Hal pa· 
sifikte hiç bir fütuhat hareketinin 
vuku bulmamasında Amerikanm 
hayati menfaati olduğunu ve bu -
na muhal('fet edeceğini gazeteci -
!ere söylemiştir. 

Hal bu 'beyanM.J yaperlu!n Si -
Jl8ID8 bit.al> etmJttir, 

cıge nazırı 

çekiliyor 
Nevyork, 6 (A.A.) - D.N.B. 
Amerikan radyosu spikeri ve He

ar11t gazeteleri muhabir! Broke Car. 
ter, Nevyork DeyJ Miror gazete.ıılnde 
yazdığı bir yuıda, mevsuk membalu 
dan alman haberlere göre Amerika 
hariciye nazın Kordel HuIUn ınlıhl 

eebebler dolayıaUc istifa edeoettnı bll 
dlrmektedlr. Bu mevkle vaktlle de 
ayın makamı lfgal elmlf olan bugün. 
kU harbiye nazırı Stlmaonun getlrl1 • 
meal ihtimali vardır. 

Muhabir, Carter, bu takdirde Ven. 
del Vilkin1n harbiye nazın olacafmJ 
tahmin etmektedir. 

SUm.sonun hariciye nezaretindeki 
mevkllnln harblve nezaretindeki mev. 
kilnden daha sağlam oımıyacatı zan. 
Dedllmektedlr. Fakat hariciye nezare. 
tinin hak!ld şefleri Ruzvelt ve Vela 
olduğu clheUc Sllmaon ora.da eauen 
bir kukla vaziy"ltl.nde kalacaktır. 

Muhabir Carterc göre Rı:zvelt, har. 
biye nezareU !çın daha genç bir a • 
dam aramaktad!r. Cihan vaziyeti da. 
ha vahim blr safhaya girdiği zaman 
bittabi böyle bir adamdan daha fazla 
111Ufade edilecektir. 

DiPLOMATLAR 
Moskovadan· 

ayrı lo ı 
Berlln, 6 ( \.:\.) - Yarı resmi bir 

kaynaktan bildiriliyor: 
BugUn gazetecilerin sordukları bir 

suale cevaben Kremlin nezdlndcki 
bir tok dlplomtalarm Moııkovadan 

ayrılddcları Berllnin aalllılyeUI kay 
naklanndan teyld edilmiştir. Şimdi 

nerede bulunduklarına dal· malQmat 
yoktur. 

Moskova. 8 (A.A.) - ~ 
IWDd teblJll: 

8 ~ gtlnil Sovyet kUV98t • 
leri SmoLenak, Korosten, Belaya 
çekof istikametlerinde ve cephe
nin Estonya kamnmda muhanıbeye 
devam etmişlerdir. 
Diğer bölgelerde mUhlm değişik

likler olmamıştır. 
Kara kuvvetlerimizle ilbirliil 

yapan hava kuvvetlerimiz düşman 
motörlü krtalanna ve piyadesine 
darbeler indirmiş ve aftr sayiat 
verdirmiştir. 

4 Ağusto&ta cerıeyan eden ha.va 
muharebelerinde ve tayyare mey
danları üzerinde 53 Alman tayya· 
resi düşüıillmllştür. 

Tayyarelerlmlzıden 21 i tılılerlnıe 
dönmemiştir. 

(Devamı 80. .. sa. 6 tüJ 

inQilterevl 
ist i il 

Alman laY.lareleri ani 
bir baskın İ~İn 

Keşif uçuşları 
yaoıyor 

Lol'ldra. 6 (A.A.) - Dally T4!le. 
graph yazıyor: 

Bir tatnA ihtimali kallıaında Al 
mantarın ne kAdar blhuzur oldukta. 
rı Alman hava kuvvetlerinin tııgp 

tere Uzerind ki faall~Unln ha en 
yalnız keşif tavynrelcrlle ancnk g1ln 

dUzlerc mUnhaaır olmMIJı> de iıb&t 

ed leblllr. 
Alman tayy releri Jnglltere adam 

Uztrlnde pek yUksek irtifadan fot.ol 
raf almak !Çin bir kaç dakika u. 

f De1•anu Sn ~ SÜ !i tü I 

Blylll Millet Meclisi 10 ıaatııı 
----- ~ ~ - ..-=-- _...._, 

Asker ailelerine yardım layı-
hasır.1n tetkikıne başlanqı 

Ankara, (A.A.) - B . M. Meclisi çllecek bc§er azadan mUtefekldJ ma. 
bugün Refet Carutezin başkanlığında vakkat bir encümende teıkık edil-.: 
yaptığı toplantıda müzakereye bag· ıslnl tasvip eylemf§tlr. lııleclla buııdelt

larken Dahiliye Vekilinin talebi Uze. ısonra ruzoameılnde bulunan 11arc1-. 
rlne gelen evrak arasında bulunan karamamesi?ın ek kanun l&yfbe -
aaker ailelerine yardım kanunu lAyl· birine! müzakeresini yapmlf ve ~ 
hallDln Mllll Müdafaa, Nafia, lıılalı. gUnU toplanmaık -..re lıG*ılmam& 8L 
ye, bUtçe, dahiliye encUmenlerlnce se ha19t ~-



VA.KIT 7 GUS1'06 lDfl 

v&111T'IN I' Murakabe teşkilô.tı bir zin
_&ı_sı_KL_o•_ı_nı_sı_ cirleme kömür ihti Arını 

rod Taymı"sı·n bı"r makalesı· tahkz•ke M . d 

-----------------~-----~ 
Siyasal bilgiler okulunda 

Dahiliye Vekaleti hesabı08 

100 talebe okutulaca!< 
acarıstan 8 \nknrn, 6 (\'nkıt) - Siyasal si~on eklinde tnlebcil~ t•J 

--o--- b lgfler okulu hakkındaki kanuna ia.cıesl temin edilemediği eee• 

K d ti . b / d Yah udı'ler ·k kanun ı yilı • meclis umumi talebcd n ıı('r binne ~ıtysaır 
U re 1 a Ş a l 

heyetine' evkolunmuştur. Uyihn tncak giyecek k1tap ve rt dJ 
<?!'. nslarına göre iyasal bilgiler er rafları karıııl•ğı olmak uı~, 

Tu .. rk ı·y askerlik kulunda dahiliye vckfllet.i he bı liye vekfılctincc ayda. 
--<>-- na 100 kadar talebe okutturul bi~ nznmi 40 lira '<erilecc1'tir'. 

Sevk ve idareye Ali Yılmaz kömür- vesikalarına , ... kfü. G<>rek l•yll ·••er•k "".... ~ 
muhtaç değildir leri Seylanoğluna "Yahudi" diye Arttrma ve eksıltme kanunu 

kaça satmış? yazdıracak da muvakkat maddeler 

No gorod 1smlnc dokuzuncu as· 
J t arapc;s co rnf'yıı kftaplann-

ell onu. Aynı r alt 
ıcan wya ma.sallıırmd& da bu 
ım cçer COğr fi mevkii yUzUn-
n Bizans ve Arap dUny ı ile 

ımal mulıltlcrl a nd ll 
olunıuı en ehemmiyetli şehrt idi. 
1 ve 12 inci ııınrlarda Alm n 'c 
kandlıı.-ı.vva ticareti bu şehre 

<'Ok para knzatıdm)ordu. Servet 
ul UrU ve s.·uuı.tt do{;"Urdu, BugUn
ü Rus übu ilk a Novgorod 

orUlmlıştür, 15 inci asml 
ovgorod, Moskovnva ilhak edil· 

J57{1 de lvnn IV v 1616 
ve~ r ri i ... til ve tahrip et
J r Y nnm milyona kndar çıkan 

mü u 17 nd e ırd 2000 e k r 
t 

urdc B1.Z8.11S üslubunda 1045 
yıı.ptlm A yn ~e -

ve 1018 de kurulnıu!'! eski Rus 
rı ınw;esi vardır. 

YAHŞ.l 

Loııdr ı, 6 <A .) l yml.ııln d p.. 
Jom Uk muban1rl, TUrk gaa;ct.cci 
Yalçının Taymiıflıı ••suı v kuvvet,, 
tıo lıklı cuına gllnkU btlf1llakalcai 
hakkında yaZd• ı )'nzıya c<ıvap v<:r. 
mektedlr Hu Ct'Yopla bö le denilmek. 
t dir. 

"Se k v dare, tabirı hakkındaki 

lnglllz u Alman tel kkllert trlribfdn 
den ayrıdır. tngUlzlgre frre bu tllblr, 

rkl A•rup ya Rusyanm veya diğer 
b rhn~I bir devleUn h kim olmrun 
manaımu tazammun etmt":z Böy1e 
bir tc'Y Lltemlym camiaları veeayat 
altın ııokmak lnglllz devlet adamla.. 
nnın zlbnlnd n oçmez. 

arkl Avrupadakl bftzı kU Uk mit... 
tetlcrln y kıo tarihi, ı:ı. lıırmdan 

Ziyade lııırfcln böyle b\r ecvk ~ fd:ı
r ine muh ç olduklannı l)stcrmlo
llr. Kudretli Tilrklye, ge arazisi ve 

k ananeıerne böv! bir oeJe 
muhta-; değilc\tr. 

BllAkl.8, Türk1tenln lO Anu:p& • 
da ve sarbt Aayada b6y1e btr pye 
il ltlaum gOrtı'lecek ber'b&ng1 lıılr een 
ve idare faallyeUne lfttrak cıecetı 

omtt edl\6bllir. 
TUrkler, nnıttaaıf bulundukl&n deıf,. 

!et daırıı meayam yeeinOe b61'e 
bir rGlıe llyık otdukl&mu g&rtennlo • 
ıerdir. 

iki casus 
Londrada 
idam edildi 

Loodra, tl (A.A.) - S!'ı yııemda. 
Vemer • Htinrtcıh • Vncltl adında 

ve 2:1 y mda Karl • 'lııeıı Dr le i.e. 

inde Ud casus bu sa bıı.lı V nds-
vorth b&Jru Ane n 
!erdir. 

ldıım edllrnJş • 

Dl'uekc, Alınan teban ndan lır. Va 
letı d lsvlçre blly tindedır 

Bu iki c81JU.8, bir Alman t.ayyarem 
rafından İsi<oçy da M.ID Hnnff kont. 

tuğu blllerin gctırılmışUr. Bunlar, 
kauçuktan ufak bar sandalla kar yn 
çrkm~nröır lkı C88US hnvnsını bo. 

ıttıktan sonra bu ııand h bntırmnğ 
bblls etmlfterdlr. Fakat nıcyd n 

çıkanım~ ve bu susıarrn fngtıtcre • 
de oldukları ıınla,şılmıetır. Her lki61-
nln de altoı ve nrlcı bfr tclelz O.leli 
bUJunu;ym:du. Pıuınportıan sııhtc ecne
bi pasııport.ltıny<h. Her lki&l ele lrı_ 

g1ltr.ce konuşuyorlardı. 

Macar nazırları 
Bulgaristana geliyor 

fya, o ( .A.) - Ofl: 
Macar ve İtalyan ztrnat no.zırlnrı 

Bul~ar zira t natrrmm 21J retlnl ın.. 
de etmek Ozcf'o önUmUzdekl ey!Ot a
yında ofyaya geleccklcrdlr. 

Fiyat murak~ be teşkılatı mah· 
ruka.t fıyatları etrafındaki teL 
kıklcrine devam etmektedir. 

Murakabe bUrosu memurları, 
bu arada Yenikap da Se Um.oğlu 
adında biri i ile Mehmet Yılmaz 
adında başka bırisini kömür lh· 
tikfın yapa.Tiken yakalamış, fa
kat. tahkikat aflıasmda bunla· 
rın verdiklerı ifadclcrd n ot"'.:ada 
ibir zincirl m kömür ihtikarı 
olduğu zehabı ihasıl olmuştur. 

Kömü.rün kilosunu 5,5 kuru. 
satması lAzrm gcldiğı hald 

7,5 kuruşa. satan Cemal, verdiği 
üadede, kömilrleri Ali Yılmnz 
adında /birisinden 6 kuruş 30 p • 
raya tın aldığım iddia etm · 
tir. AH Yılmp.z ise kömürleri 
Cemal Soylanoğluna 5.5 kuru..~ 
tan sattığım eöylemfo§tir. Fakat 
ottada. fatura olmadığı i~in bu 
iddiaları t~vsika imkan buluna.. 
mamlfbr. T hkil<at.a devanı e· 
dilmclct.edtr. 

Sovyet-Çin 
anlaşması 
olmadı 

Lozovski muhtelif mese
leler hakkında izahat 

· verdi 
Mo koH, 9 (A. \.) - Lozo\sld, 

dlin gazotccilerl k 'bul ettiSf sıra
da, Japon gazel lcrinin son g\l.n· 
LerdP Çinde bir Ru Çin asken 
konfemnsı toplandığına dair ver
ınlş olduk! 11 haberleri tc>kıdp rıt

mi Ur. 

J..ozo\ ki bu haberin son za
.m nlat'dn ) abaneı g zetelerdc çı· 
kan \e ıUmad a)an olmıyan he
yecanlı ~ falardan herf olduğunu 
sovl mişUr. 

llkbaharda ımznlanan Yu os -
lav - Sovy t paktının Y,('ni bir 
mukııvel jmz landı h kında 
her hnn°i bir hab••r verilmemiş 
otme ı Vt> Polonva ve Çekoslovak
ya ile yeni nnla malar nktcdildiği 
lllln cdllml buluıunnsı hascblle, 
elin mer'i sayılıp sayılmııvncnğı 
hakkmdn BOTUlan bir sual verdi· 
ği cevapta, Lomvski, Çeklerle si. 
yruıi mün48 bctıere y nJdcm gi
rişmenin zaruri olduğunu söylP 
mlıj ve unları llı1ve etmiştir: 

Yugo lnvyaya gelince. eski Yu· 
goslav olçisl Gavrllov~'in tekmr 
MoSkov yn dönmU bulunması e.s
ki nnlnşm larm mer'i bulunduğu
nu g&rt rmcktedir, 

Uudapcste, fi (A.A.> - OFI. 
17 v~ındaıı 50 ynşma kadıu bi.ı. 

tiln Y hudilCT bugünden itlba 
r n 3 bitinci t rin 941 tarihin 
k dar nlifus dairelerine mUraca • 
atin askeri dfetc:>rlerin husus: 
litunlannn kendilerini kayd<>ttlr-
mcğe mecbur tutulmu!'llardır. Bun 
lrırrn ıuıkeri hb:mPt v lkalnnn-ı 
(YalıudL) k limesi hassatnn k yd 
v ışaret edilecektir. 

• • re ısı 

t~ 
\ııkar , A (\'al ıt) - Arttırma hnsebed kanunun tı>rnınll 0 

ksiltmc ve lhale kanununa bir kmdaki hUkUmlcrlne ri&) ~J 
ıuuvakknt madde eklenmesi hnk- mak knydilc mal salın. 81 te~ 
kmdaki kanun Uiylh~t meclis u- kfını kalmamıştır. VazJ>'~trı 
mumi heyetine sevkedllmlştlr. hustısl~·eUerl dikkate 8 

8 it 
M 1 ) e encümeni mazbatasında ez- menimız zamanın nczskef;~tl),.c 
cümle şöyle denmektedir. M.emlo- Lcna ibcn artan mlibreın rfl 
ketimize ithal olunması 7.arurl bu- ln.rnnı:zm tat.mJ.n olunııbillll 
lunıw bazı e ya ve malzemenin bahscı mevzu piyn.salnı'Ul ~ 
temini yeni cihan harbinin S"ilmul na uymaktan ba._c;ka bir <:$ 1 
"lalr<'sint gen l~ olmasından cut olmıı.drğı mütale ıylert "tti 
dolayı bir iki plyac:ıya inhisar et· harbinin devamına 1.'C 

11 tP.JI 
miı; ve bunlar da diğer memleket- eksiltme kanuniyle um~ı~i t• 
terden vaki mUtcmndi talepl r kar sobe kanunun hüküml rın ~ııtı"' 
şısmda ihzar dilen tediye vo tcs- Rl kabil olmıyan hallctc ııı 1~t 
hm şartlarını kendi hususi \'aziyct~ olmak aı Ul hUkfi 1ct.c ~ 
!erinin icaplanna göl'e tayin t - Uibi\ etler \•ermeyi tst ıh~te! ~ 
ıneğc b lamfljlardır. Bu bal mu - 1Iıyihala11 cı) ncr. ve ın 
vaceheslnde de zikrolunan arttır- kabul ('tml~tir. 
ma eksiltme kanuniyle umumt mu. ./ 
~~~~~~~~~~~---....---' 

Ecnebi memleketle- ingiliz tayyareleri 1 

re seyahate çıkıyor Almanya üzerinde 
Singapurt.Jr1 
müdafaası 

sotya, fi < .) - oıı: 

Sobt'anya r l.ııl Crlsto Kal ov, eo.. 
neb! meınlek U re gftro k Uzcre or. 
yadan ayrılmı tır. Mumııll yb Bulga 
rletnn blrk ç hntta 80Jlr& danee .ktir 

Mogolistanda 
Amerikan istihbarat 
servisi l<uruluyor 

lk:rliıı, 6 <A.A.) - D.N.B. n· 
jansı blldinJor: 

lngıliz Bomôardunan tay ar -
leıi lı - çar amba ecesi gnı bl 
ve cenubi Almanya üzerine kın
lar yapmISlal'dır. Muhtelif y r1 r· 
d atılan bir çok infilak ve yangın 
bombalan bir çok evlen tahrip ('t· 
miş vcva hasara uğl'ntmıştır. B:ı
zı y~rlıerde büyük ynngmlar, di • 
ğer bcızı ynlcrde de dalın küçük 
yangınlar çıkmr11tır. Halle arasındn 
bir cok ölU ve ~aralı olduğu bildi -
rllm kt ır, Tn.yyare defi batalj ıı 

angb& , 6 (AA.) - D.N.B: lan 6 dlLc;m:ın t )') ı dU tir -
Albay Donnnvan'a gelen tn.lı • müşlerdir. 

n at üzerin(\ Amcrikruun o.bık IA>ndra, 6 ( .A.) - İngiliz hn-
Qunking büyük elçisi Nclson Con- va nezaretinin tebliği: 
son, nğu toswı ilk günlerinde Mo- DUn gece bombardrman t.ayyn
golistaııa gitmişttr. Conson'a ne , rel rin/Jcı; mürekkep büyük bil' 
lbi bır v zıf verildiği bilinmemek· in ili te kk[i)ü fırtın lı bir ha -
tedir. Doln an ba7.ı şayiatlıtı-a gö \•adn Manhnym, Fmnkfurl v~ 
re, sabık (lJ<:I. Mogolistan W' !.fan. K rlsruhe'dekl hrd flt>re yam 
çukuo'dn bir Amel'.ikan 1stlhbar11t dikkat bir muvnffnkıy(•tlc taan·ıız 
sl!rvisi vücudf' getirecektir. tınıştir, 

Amerikan 
harp gemileri 
Harp müddetince Avus 

tralya sularında 
Uıisbanl', O (A.A.) - Burınn 

grlc n A emrıka kruvazör! ı ınCI ku
manda f' len amiral Tafflnder ga
zetee.l<'re yaptığı be)nn .tttı bu 
harbin devamı mUddel ne A vus -
t rah e sularmd bunl d n bru;kn 
diğC"r Am rikn harp g mil<'rlni d(• 
gör m~lcr.nin mtıhtcm(') olduğt mı 
söylemiştir. 

Gıcli \'O gf'Iİ te <;ok fena bir ha· 
\'O ile arRılaıılını 1 e de h('() f
ler iı li tuna hn\ n çok açıktı "" 
<'11 a~rr Ntpt:ı pek ok bomb:ılrr 

t lmı gPnt!I Vt dd li hıuı:ırlaı \R· 

ınlmı tJr 
An n'd fabrlkalnr \C demıryol 

1 n, O t ndd:ı doklar re le m 
bom a18!" n hPcl fl r lr\Sll d 
dır 

: hıl t c k!lutııın men up b ı 
Baufoı t ta\) nrl:'si g ırı ece dev· 
rı ı.: ur· • unda diı Mnııın alı al 
tınd 1 ulur. ın N nts liman nd 
olı) Uk bir ı ~ r m bom bardı • 
m n etm •fr. G mi\ c U..I tam ıı:;a 
b t ,.ldu u mti a.hC'dc edilmiştir 

Bu harck{ıtlll dokuz bomb:ı.rdımnn 
t y ar el knlbolmu. tur 

. 
ıç n 'k'' 

ing iliz ve Anıerı " 
hlar ıedb,r auvor 

-..ı e 
llJ;lııı~. (j (.-\, \,) - f),• \ 

İtlmn<L.l ısn~ an b r m "'r11 ıııf 
riien haberlere göre ı1' ı;ıı 
llz l.stihbaraı IULZU ı ()U ~ 
1nglhz ktlalarının ... ın •ap ·~ 
Uni temin Nmeklc u vzıf d 
Ur. Uzak t'Rt ktnkl fn il ı ) 
matları u rk lngıl•z b lJ1I 
mandanlrğının bu 'ltzusuna tıi f 
ye kada:t muhalefet etm~te 

Diğer taraftan o •renlldiğiıl ı 
re, uzn.l• §ru'kltıkl AmPrikıın )! 
vetlerl ha kumandanı gPJH~rıı 
Artur da. Slngapurun mOdll 
kabil olml) nn Hongkong kıı ti 
znrannn olarak, takvh ı ın" 
ra.ftnr bulunmnlctndır. 

H . d" F' l" di--'~,.ı ın ıslan ın an ·~ 

Düşman memleket 111 

etti 

VAKIT'A 
ABONE 
OLUNUZ~ 

,--------------------------·---------------------, K. . d d d ~. . . . K vtııt oyun e e gırmencı ımı1'· O; 

dı-ı:ında, biraz da uzakta ve tenhada ye ıl bı~ 
ağaçlığın kenarında sml ırıl nknn bir kuÇ'1 

derenin suyu ile işleyen değirmende un c ı.t 
vallarınr yatak ve yastık g:bi kullannr'1k se • 
nelerce türlii fazahatler Hemİ9; iffete ti: 

cavüz bunların en La itidir. Şchvaniyeti bll' 
tim öteki duygularından u tiin olan bu • dl'I 
mın köy gençlerini tuzağa düşürüp orınD11ıı· 
dere kenarına ve değirmene getirmek ırııı 
bulduğu türlii hiyleler habi ve eytoni ıc· 
kfının ustalıklı eserleridir. 

Üevlet, jandamıa, mahkeme var: auç
lhette cezasını bulacaktır; fakat hep o 

• , ......... ndaı zıhniyetin kanlı uçurumu •.. Demir, 
kardeşım kaçıran adamı janclarmalann 
ndn hapisaneye götürülürken yolda 

ıp oldürdükten onradrr ki köyde şe· 
nı t krar kazanın olduğu fikrindedir. 

buna benzer neler ... 
Rt.ıh:yat tetkikleri yapmak için buraya 

olan genç he1$im, her eyden öne 
il ol iıdc içtimai ara tırm lam fırsat 
k n bulmuş oluyordu. Memleketi doln
ım adım ge?ip görmeden blıtiin mem

t d rtl rini bir yerde içtimai ebepleri, 
e nkı<ıaf şekilleri ve acıklı neticeleri

t kip ve tohlil edebilmek ... 
\ m t Dundarm şimdiye kadar hüvi

m zi 't' maceralarını teşrih masasına 
eşelediği, karı tırdığı, kurcaladığı 

lenn hemen hemen hepsi harici sebep
te iril~ su i lemis göztiküyorlar. Mu· 
ıd kı h idiseler, haksızlıklar, ~aşuyı~ 

rı fena terbiye, yanlı ve a 17: inn 
r bu ad mlarm su<,lu olmasında hisseli· 

tm avri sıhl i vP kotu muhitin '(' 
n bile auclu yaptığı insanlar vardır. La 
r lı unl rtlan ibnr t d ğildir. 
u lan kimler i !erler. ni in i !erler? 

tının jik ve ebepleri nedir? Su i~le 

1 
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.................................................... ~ ......................................... . 
yenler uç işlemiyen diğer insanlar gibi mi
dir? Bunlar iradelerine mn1ik midirler) Suç 
ı lemeleri kendi şahıslarında veya muhitle· 
rind bulunan hallerden ve sebeplerden mi 
ileri geliyor? 

Ahmet Diındar, tetkik ve müşahede 
yolundan yüri.iycrek bir yandan t cca üaü · 
nü azami d recede doyuruyor, bir yandıın dn 
bu sualler kendi kendisine cevap verebil· 
mck kudret ve imkanlarını kazanıyordu. 
görüyordu ki tnnıdığı mücrimlerin içinde 
suc i lemel ri muhitlerinde bulunan s bep
lerdcn ileri gelenler çokluk olmakla beraber 
bu cbebi bizzat kendi sahıslarmda kara bir 
talih damgası gibi tnsıyan in nlar d vardı. 

Değirmenci bunlardan biridir. 

18 

DcR-iım("ncinin kafnta ı büyük, kolları 
fazla uzun. elmacık kemikleri enli e çıkm· 
tılıdır: manzarc sı cinai nntropoloji tetkıkleı i 
ıc:;ın nki bilhasım cizilmis bir tabloyu andı
rır Cicek boztığu, rirkin cehrE' inde hl\ ının 
buytikluğiıne nazaran pek ufak görünen 

gözleri ta içinde mel'nnet kıvılcım! rı ya
nıp önerek parıldar. Yüziindeki çiçekbozuk
luğu sanki vücuduna doğru yayılmış gibi o
muz ba ında ve kolunda iğne ile barutla ya
pılmış dövmeler vardır; biri i yansı in an 
yarısı balık bir denizkızı çıkartmasıdır, öte· 
kisi de bir knma resmidir. 

Doğustan uçlulara has maddi duygu· 
suzluğu gö teren ve eski belalı, pis, yapış· 
k n ka~adayı tiplerinin pek çoğunda bulu
nan bu dövmeleri İmralıya gelmeden Önce 
dolaştığı hapisanclerde mi yaptırmı • daha 
mı evvel, belli değil; yalnız ikide birde mü· 
nascbet gddikçe omuz basından yakasını. 
bileğinden yukarıya elbise inin kolunu sıyr 
rarnk bunları öteki mahkumlara göstermek
tl"n Mklamağa lüzum görmediği bir gurur 
ve iftihar duyar. 

Suc i~l<":diği zaman olduğu gibi ceza 
k. r ı ında da t r Ür \ e h .. yec n duymnma· 
ı kendisin~e hl::ıki duygulnrın bulunmndığr 

na i rettir. ete.kim fır nt buldukc mari· 
fctlerini etrafındtıkilt're hnva ızco, hrıllnndı· 
ra ballandmı nnlatın 1k onun i in dovulmaz: 
bir z 'k oluyor. 

Ynptıklarından pişman d ğildir. Bo k~ 
abalarda gayet derli toplu, kendi in~ vr.ı1 

len i i muvaf fokıyetle ve intiznmla ba. nrtı11 

ve hiç kavga ctmeven bir adam oldu5u jr 
11 

mahkumiyet müddetinin yarı mı h ılunrltı· 
ğu hapi anede gnvet uslu bir halde gr. ıt' 
mi ; buna mükafat olarak da buravn ""11

• 

derilmi . lmralının m rkez kııımmda bn ·ıı111 

üstündeki kiicük yel deförmeninde krnrl' ( 
ne verilen buğdayı övütüyor ve boş <-'l t''": 
rind etrafına toplanan mahkumlara ke' ını 
keyifli ahlaksl1.hk hikayeleri nnlnt11.·or. 

Ahmet Diindar değirmencinin 90'
11 

opu, ailesi, fil~ n hnkkında malumat tool 11• 

dığı 7.aman baba ının sarho . dedesinin d
frengi1i olduğunu öğrendi: ,,.,~ı;n bozııluP 
rittikce nkalmn ı yüziinden de?Zirmenci••;" 
de göniillü ımçlu olarak doğup veti miş oldıı· 
ğunu anladı.. t' (nr.,.,mı ı·nr 1 
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Galalada çöken binalar etıa
fmdaki tahkikat de am ediyor 

KıSa :·~~ 
. ' ... LER .. 

~.ziraat Vckfilcti hukuk mil • 
\irliği tbtldk memuru Pakize Ak
.çakanaa. ıoevıet Ura.snıda ım.Unbat 

Aynı verıef c k- bir bin nın beledive ::~~~ tnillAZbnliklerc 
r "' ht:anhul Üniv :rsit:esl 1kmat 

tarafından yıktlması na başlandı ===~~t:•:,;n:~~ 
ıresmi bir mUmcaat yarmırumu söy- nı ala.'bilmek için takip edilen şu. 
memışt.ı:r, Mllstedr öğleden 80Dl"a belere ait femin rl ~e ihtisas 
istidasmx hentız kaymakama ''er- kurlıırına bir yıl müddetle devam 
mcden jnhklıım hfu:lieosi vukun etrnt ve en az ilç feminer serUfi· 
gelmiştir. ~ ~15 o~k. fak1ı1tccc 'kabul 

Galatadn ıvu'Jwa gelen lr.!ıtaa.m 
idısesi tahkika tma gerelı: mUd

<l iumumililı: ve ~'kse belediye 
clkoymuş ıbuluruntıldadır. Belediye 

ynptığı .ta.hkiksi:ı göre !inhidam 
lhlıdlsesi; "bina temelinin çUrük ol
masından ileri g~lmiş'tiT. Binanın 
'bundan bir müddet cvve-1 çatlnk 
-olduğu ~d 'il r tara!tndnn göriil
mıi§, fakat elcdiyoye hiç bir mü
racaatta bulunulmamış't.rr. 'Evvel
ki gün ıeaa.t 11,55 <de binada otu
ran mUstecirlerdcn bir.iSi Beyoğ
lu bel diyesi fen !h~-etine miira
caat ederek ba~ mühendisi <ara
m: tır. ~"lnUbcnclis bu esnndn 
ba.cı'ka bir yerde meşgul 'Olduğun. 
dan münıc:ı.3.tı k•'Sım miihcndisi 
ikabul etmı~. müstOdri dinlemiş • 
tir, KlSUXl mti:bendisi müstecire, 
binnyr terk tmesinJ ve binanın 
maili inihdam olduğu h:ıkltmda 

Bu biıınıım yanmda bulunan bü- I edilen ilmf bır tez hazıtfama.k fü-
yük bir binanm da yapılan tef~. znndır: . 
te maili inhidam olduğu görilbnüş, . ~ Ziraa~ Velileti ımUstoşarı A
içindekiler boşaltılarak sahibine ızız Meker in "' atı do1nymıle açı. 
24 saat zarfında. binaYx yıktırma· lan Vekfilet milsteyı.rlığma Ziraat 
SI e.ksl halde bu milddet hita- lıjlcrl lJmum müdüril B. Abidin 
m~dn belediye tarnfmdnn yıkbrı- Ege'nin tey:tnI ~iiksck ıt:U<likten 
lacağr bildlrilmi5t.ir. Bu müddet çılanrş~:. • 
geçtiği halde bina sahıbi i,.~ b~-

1 
:f. .Görulen idari lüzuma_ biwıen 

lnmadığmdan belediye faaliyete kllip kay:makanu Hulü~ı Akalın, 
geçerclt binayı yıktmnağn başla Heııdek lkayınalcamı Tc'Vfik Noyan, 
mıştır. - iMiha.lıoclk kayınakaını Ce-vaet 

Diğer taraftan erikıı.zrn henüz Tan.cer, Kıı.ngal kaymakamı lzzet. 
tamamen kaldırılmamış olmasın - On :Aykut V:ekilet ıcmrine nlm-
dan dolnyı bu hat na.kil vasıta.lan nıız.~· . . 
bugün de J le h ocektir ~-dit eşya alAt Birlib;.ı u-

• • muırd :U tip muavini N acl, .iStif n 

Haı dün teftiş edildi 
Sebze ve msyva f iyallarında ihtikar 

yapanlar hakkında zabıt tutuldu 

~ ricaret Vk&.lc:ti, :fStida.
YI kabul etnılştJr. :Haber v rildiği
ne göre Naclnin ycnne stanbul 
hnbuhat birliği umumi Jdi.tip mu
~ tıcyjııi mukane.Mir. 

Baker müdürünün 
muhakemesi Hil, beledı ·c reis muavini 

LıQtfi .Aksoy ve temizlik isleri 
mudürü tarafından diin esaslı 
surette tefti cdilmistir. 

Teftiş neticesinde h'ftlin -önün
de bulunan Arnavut kaldımnı 
!kısa bir amanda yrkılarak yeni 
bir yol yapılacaktır. 

Burada gerek .seyyar ve ge
rekse hal içinde bulunan kavun 
ve karpuz s tıcılan, kestikleri 
ka.vun ve karpuzun kabuklarını 
Halice attıkları ve bu yümen 

Beygir çifteaile ağır 

yaralandı 

Beşiktaşta. Valdeçeşmesi Taş
lık sokağında oturan arabacı 
MCbmet Ali Sağlam, dün ibc}-gi· 
rini arabaya koşarken hayvan 
ürkmicy ve kendisini çiftclemiş
tir. 

1 

Halicin kirlendiği kör:iılmüştllr. 
Bundan sonra bu gibi Q(ipler 

dökülmiyecclctlr. Hülin yanında 
bir mavna bulunacak. çöpler bu_ 
mm içine atılacaktır. 

Aksi şekilde hareket edenler, 
yıldırım cezasına çarpılacaklar
dır. 
Dl~ taraf"'..an toptancı esnaf 

ile perakendeci esnafın sattikları 
sebze ve meyvalarda ihtikar yap
tıkları görülmüş ve l1aklarmda 
tahkikata b~lanmıştır. 

Tramvaydan düşen 
belediye memuru 

Kasımpa~a belediye nıcmurla
nndan Rıfkı dün Etyemezde 
tramvn~ a atlamak istemiş, mu
vazenesini kaybederek yere düş.. 
müştür. 

Rıfkmın başı yarılnın , bay
gın bir lıa!de Cerrahpaşa hasta· 
hanesine kaldırılmıştır. 

Altın fiyab 

Atın çiftesi Mehmet AH Sai. 
lamın göğSUnc tesadüf -ederek 
kendisini &irr surette yarala
mıştır. 

Altın f1yatlan düşmekte dc
Yaralı arabacı Beyoğlu hnsta- vnm etmektedir. Dün, bir altının 

hanesine kaldırılmıutır. fiyatı 25 lira 75 kuru~. 
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Yuvasmdan lft.f açılıua yilrcği 
oynryan koy delikanlısını kıs. 
kandı. Ona biraz drlha eokwdu: 

- Öyle ise dikkat et hemşc· 
rim .• Karından gayrisini sevme .. 
El kızma gönill kaptırma .. Ha: 
rama göz atma. 

Şabitlet gelmediğinden 
baıka bir güne kaldı 
Kundura fiyatlannda yüa:ie 

y.Uz yirmi .sekiz öereeesinde üıti
lir yapan Bey~mıdaki l3aker 
miie.'!llSesesi müdürü MUS<M Sa.. 
iamon Serera il lrun.ôura ıdaıre-
si şefi Oimitn Pavelidis Re(lcn· 
lerde tevkif ıoluruu-8'.k muhalı:eme
lerl ehli vukufun Şa}ıit olarak 
dirtl ilmesı için dünkü gtine ibı.. 
n.ltilmıŞtı. Muhn:kenıeye :n 
ışahitlerden birisi, ne de murakn· 
be komisyonuna. azdan mil7,ek
kereye cevap ıs:rclmediğinden mu· 
hakem başka bir J(Une bll'a'ktl. 
mrştır. , o,.. __ _ 

Dikiş iğnesi ihtikarı 
yapnnf r 

Em.inönünde Mehmet isminde 
bir isportacı yüz parn.lık diki 
iğnesinin paketini 12,5 kuruşa, 
gC'ce Eminönünd arko adında 
b'rı i de gene diki iğnesini J.5 
k ıru a aattığtndan yakalanıp 
adlıyeye verllmi§lerdir. 

Biraz durdu. Bir pot kınnak· 
tan korkuyordu. 

.....,Karını sev, onun ı:özü dr 
şarda kalmasın. 

YAZAN: 11MANAHf5f(AI. 
Jandarmanın yüzüne baktı. O 

sakin dinliyordu. Hakkı cesa t· 
le d vam etti: 

- Çocuklarına yine dört elle 
sarıl .• sonra sen de benim gibi 
doğmamış evladının değil, doğ" 
muş olanlannıtı hasr tini site· 
mezsin yürc~ndcn. Onların .şere 
fi, istikbali i<:in susmağu mnh· 
kilm kelırsm. 

Jandarma neferi dalgın dinle. 
dl: 

- Vallahi bir şey anlamadım 
beyim. Daha ac:ığmı da. sen söy 
lemeğe ilşc.nirsln imdi. Ben de 
ölür giderim bu bilgisizliğin için· 
de kavnılurum. 

Hakkı yavaş yavru; yağa 
knlktı: tane ta.ne fısıldadı: 

·altı yerinden bıçaklıyarak öldür 
düğü için sekiz e yedi ny 
hapse mahkfun olmuştu. Ömer 
heniiz yirmi dört yaşmda ya 
vardı, ya yoktu. İki senedir iıa 
pisanodcydi. 
Hakkının ikinci oda arkad sı 

ihtiynrdı. Aç kalan torununu do 
)'urmak ic:in bakkaldan bir !kilo 
okm k ralmış ve yirmi bir gün 
hap mn.hkum olmu ·tu .. Hakkı 
dan sonr ı hapisaneyc gelmiş, 
ertesi sunu do çıkacaktı. 

İhtiyarın hapi n y~ giri i ilk 
tı. O; hapi ane fdetl rini he
men hl'men hiç bilmiyor. Muhtc 
lif cUrümlcrin ne çeşit cezaları 
bulunduğunu anlamıyordu bile.~ 

Hakkı Beyin vuiyetitıc tluşür
mesin. Çok m\işkill blr vazıyet· 
tc doğrusu .. 

önıer akıl hoc ltğr ooi~rdu: 
- Bilmez g· i aöylüyorsun 

be moruk.. ~n de knnmı bel 
hm ile tan tırnn kôcn. karıyı 
enseleyip de mrbladığnn zaman 
şaşkına dönm tUnı. Belki hikl 
ycsini ctmişin.dir. Müstantik 
karşımda oovlcşt.I, polis azraH 
kesildi, bilm m ki, her ke.nun 
adamı en korkune bir ~kil al
clı. Dilim tutuldu, dizlerimin 
bağı çözilldü, titredim 8.deta ••• 
Amn sonralan b5y1c mi kal· 
dım ya! .. 
Hakkıya ya.11 gözle baktı: 
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Sreaklarm en şı detti 'halını 
bulduğu, dc:nlz1m'1n bile tsnubgı 
günlere ikiler, ''Eyyamı b lit" 
derlerdi . 

lstanbulun, bir haft:adan'bcl'i ne· 
r ni 1-ıkayan bunaltııct ha.va, . 
te bu ''iEyya.Jm hahfir., un mar e
tidir . 

Daha sabahtan, ıeak, d . 
maz bir dereceyi bulur. ata ı-
nı:zdan 'terli kalk::ı.rsmız. fo luk 
siz 'Umduğunuz, serinliği vermt'z. 
iKızgm toprak elt.mdan gclen kur

n horul rda su, IJlıktır. 
Belki biraz Clıı:ha <lerinl rd n, 

daha serini gelir, dhe ~"ikanın nı
zt uzatırsınız. F kat nafii<'. 'Teır
kos" da ovve1· kendi yatağında, 
onro t ih havuzlarında v nllı -

yet kızgın topraklar :altmda a
da !'.kıllı ısmınışbr. Y.ilzUnlizC'. 
çırptığınız su~a, ter damlaları ka
naır. Hi~ "'n temizlenmeden, mus· 
luk brqmdan nlTihrımıı:z. "Haz
mın.. sıcaktnn bunalan bir hnli 
var. .Ak.5aın, isteksiz ,yediğiniz, 
~ d t yerini bulsun diye sofra~ ::ı. 
oturduğunuz halde>, canmız kah
valtr etmek i~ez. 

Giyinm.eğe baijla.rsnuz. Her kı· 
mıldaruş vücudunuzu limon gi!>t 
mkar ve ıncsamelerinizdc gittikçe 
büytiyen damlalar belirir. ö •le, ki 
knptdan yan Yar.tJ'a ncmlenm 
bir çamaşırla çıka.rsIIllZ. Tramvay 
volunn vardığınız zaman ise, ar
tık sırsıklam olmuşsunuzdur. De
nize düsseniz de daha fazla ısla. 
nam:ızsmız. 

YantiW.törün rlizgn sıcaktır. 
Onun serinliğini duya.bilmek için, 
evvela vücudu :ıs1atmak lazım gc-

o ON, arkadaşım Qclcbi ile, 
Beyoğlu caddesinin "Lüks 

üstil lüks'' mağaza.Jannaan bi· 
ırinin ıcam~anını seyre dalmı -
tık. Bu camekanlar, dünya a'h· 
valmden bahseden ~eler 'Ve 
kfüıplar kadar ibre:. ver d bı. 
rer · yapral.ttr... !Bur:ıaa bir 
manzara gördük: Bir deniz 
mayosu - 'hem de yanm ola· 
rnk -14 lirn! 

Deniz mayo u dediğimiz §eY 
malfun: Hele son zamanlarda 
küçüle küçüle. avuç içi kadar 
'bir şey kalmıştır. Hazreti !.'de
min givindiği nebat~ libasın bi· 
raz kabacası ... O sebeple', du. 
Rünocye daldık. Hu avuç ıc~i ka· 
dar nesncve harcanan yün ne 
olabilir ki!? ... mlindeki 'kuşa
~ın dejteri neôir? \'e yam ba· 
şıooa ıııt't aç1tıp zrtt kaı>ana.n 
kü(}liciik cebi içın sarf edilen 
emek ye mal olm\I ur' 

Do tum Çel b" lendi: 
- ı Iatmına, plajlarda .göı ·i. 

ni de ağır hapiStcn kurtaran • 
n1m too.rubelerıındir. Ha~di ha. 
ka.lnn inkfu- et d göreyun 11 .. 

1 n bazı ılünlar gclc.ıı. <ledi. Bu 
ilanla'i'd n birinli • Prnja, kö· 
pekle ~iıjlmez" denir .. Yanım
da biri i varken, bu ilanı yük
sek sc e okmr.akt n ~d .. b 
ederim. n wer b 0 r levhada "de
nize bcv z donla girıl ez t di ·e 
ilan edılır. l3u da ifad i di" ··k 
bir 118.ndır ya... Çünkü, "ma
~ o'' nun hirkçesi olan "Den·~ 
donu" mm be aıu "le n"ze p · 
;ıa girilebirr. :\ atma'{ i t ..... 
dık1eri ı:wv "o n·ze iç doniyle 
girilmez" demek olncnk. Fakat 
bir mavo 14 lira olduktan son
ra, lbu ılanm hükinü " m:ınası 
knhnı · caktır sanınm... "D<>
nire çıpla { J:irilmez' ıhtan k -
h gelcceJ..1.ir. 

111« ET MUNIR 

Ansızın parlayan 
sigaralar 

İhtiyar n\nyın sırasını ~tır- Son zamanlarda bazI sjgara-
n'li§ti. İçindeki gizti ~vinç soy· brtn ~ narkrn anc;rzm parladığı 
letiyorou: gurı.!lmıv<' başların tır. Vakı f;I· 

- Allah ıçin Sö lcmclı. Akıl k"yeUct'd ıı bu sı.garalal'm fci
yaş1.a 'değil ~Uı.dtr, 'dcrl r . Bu ne, rmızm baıı i çılerıri kibrıt 
)'ölda sen benilen kat kat - ba ı oydu l.ıh ~hnbı hac:tl o • 
rlkli çıktın. &'11 olmasa}dın 1 n mu tur. 
toy ibir delikanlı gibi ışln içind n lnamafıh. ıbu ikay tfor 1l'
çıluunauhm. ô ~an ~ ny hnh. , alı <: tn Nıgi takdirde bahsedil n 
ıne .. Khnblllr kaç s M}'C mah· parlam.ıların münferit ve küı~ulc 
kum olurdum. b'rkaç 'akaya munhasır l ldıgı 

Omc.rin ciddi dinl yi i ihtiya· nı la ıl ra'J..-tır 
'ti atdıklndı sanki.. Bir fıktrdak ----<>----
:ka.hkalla attı: r~o ör yağı çalan sabı-

- lla}di, çapkm ha)dıt.. n alı m hkum oldu 
d kaslarını ç. tını~ ôinlcy rsuf\ . 
A. evlat .. Karın doyurmak için 
bir clmt k çahım küreğe mah· 
ktim etmezler yal.. 1 tc bö le 
yirmi, tinni beş gün hanim bı.. 
rakırlar. 

Ömer ihtiyarın lfü"mı dcği~ir· 
m k, biraz da J Iakkı ı IUf a ka
rıatırtmnk istedi: 

- Babalık. ben oralı değilim, 
şimdi .. Bann Haklcı bey için ne 
düşünüyorsun, onu söyle •. Yarın. 
mahkemesi var. Karar vcrilcc k, Sor ul r ccv p: 
bir akıl öğretelim .. İhtiyar; ce
ketinin kopuk düğme ini dikmİ. 
ye b:ı.şladı: 

- Dıkkat et hc.mşeri .. Haynt 
~öründu~ kadar sade değildiı:· 
Sc~siz ve riyasız yuvarlanıp gı
dcrken günün birinde scndcl r 
ve düş rsin .. Ondan sonra da, 
gtiıiiltilsUnden kendini kurtara· 
mazsm. Ha •at o kndar . çe5iUi 
ve o .kadar kahbedir ki.. 

Ömer böyle değildi. Vakayı 
bir defa dinlcm si 'I: mtldafaa 
çeşnisini hnzırlayarnk mahkfı· 
ma vcnn i kafiydi. Gününe va
rıncaya kadar mnhklım) rlini 
tesbit ederdi. 

- Y ook !. Yağma yük!. Fın· 
na kapak olmus gibi gün geç
tikç llİşkinl . tim. Söyledim de 
söyledim.. En yaman abukatlat'-
dan da:ha acıklı h1flar ettim .. - Vnllllhi ne di ,eyim cvlfıt .. 
Dilim çözülünceye kadnrm 1nst.nlar föHlk t karşısında çok 

• * • 
J{arardan bir gün önceydi .. 
Hakkının hapisanedo yatml

dığı odada iki arkadaşı dnha 
vardı. Bunlardan biri çok genG 
yaşta olduiu halde ka.munm ihn 
netine uğramış <;ıldırmıştı. l{a
nsmı k&ndıran komıru kadını 

O sabah da oturınuş Hakkı
nın mahkemesinden bahsediyor· 
lardı. Hakkı oralı d ğildi. lhti 
) arsa, bir gUn som n hapisten 
kurtul cağına memnun , ffiynla· 
rını şımdiden ha.zırlıyor, esaret 
ten kurtulmanın sevincine kapıl 
mıı:ı mUtemadiycn ~mck. eöyle 
mek istiyordu: 

- l~ cvH'lt.. Allah kiJDSCl'İ 

hep ... Dilim çö~lüncc r.a.b!t kfı· zavrulı olurlar. Dumıadan söyli· 
tipleri karşımda yok oluverdi. yen dilleri tutulur: aralan kırı· 
hakim küçüldil. hr. hurdahaş olur .. ll:ıkk1 beyin 

lhtiyar gUldil: hali ~k acı .. 
- Onun için kiz buçuk ~- Om r ihtiyar ı; kuldu, ynv~-

neyi giydin köftehur.. ~: 
Ome:in ~ sıkıldı .. "O lafı· _ o ko.dar d ğil b monık .. 

mn k?Sılmesıne tahammul ede- lstorsc ltcndini kurİ<ırabilir .. 
m('ıZ(lı: 

- Beni zırlatma. mczatlık .. Sc- / (Dtoomı tıar) 



(Baş tarafı 1 incide) 

Smolensk'in §arkında Alman ka
ra kuvvetlerinin yaptıkları ya.rdmı 
snaaını.la tayyarelerimiz 11 Sov -

yet tankı ve 120 kamyon tahrlp 
tmişlerdir. 
Sovyetlerln topçu vo mitralyöz 

mevzileri de yere ı-ürlilürccsi.ne u
nn Alriınn tnyyarelerinin hücumu· 

nıı maruz kalmıştır. Tam isabetli 
bombalnrhı. Y.e tayyarenin diğer 
ilfilılarilc rozı bataryalar harp ha

rici kılm.mıştır. 
Bir cephanelik ve cephruıe yük:

u iki zırhlı da cephenin ayru mm
akasnıdn. uçurulmuştur. 

Berlin 6 (A.A.) - Alman baş-
·umandanlığmm tebliği: 

Tam muvaffakıyetle neticelenen 
garp cephesindeki harekli.t hakkın
da bugün fevka.l8.de tebliğler neş
redilecektir. 5 - 6 ağustos eecesi 
Alman savaş tayyare t.euokkülleri 
M rüyet şartlan aıtaıa :Mosko • 
ada.ki askeri tesisata bir çok 

· hr"p ve on binlerce ynngm bom· 
bası ntml!lla.rdır. Tayyare fabrika.· 
Jrın:ı. tam isabetler kaydedilmesi 

• .:.a§C tesisatmda bir QOk yan. 
bınlar Çtkması hUcumun tesirlerin\ 
gbstcrmektedir. Alman h'.\va ku\'· 
w.tleıi !nglltercnin sark s:Lhilleri 
civarında GOOO toıtilfı.toluk bir şi
lep bnhrmışlar ve b!r ticaret va· 
purımu da ağır hnsara uğrat.ınıe • 
ardn. Yine diııı gece sa\"nş tay • 
arclerimiz lngilterenin şimal ·re 
ark !1manlanndl\ki tesisatı mu -

vııffakı) etle bombalrunıı,ılardır. Ay
nca müteaddit tayyare meydan -
Iarma da hava. hücumları yapmış.. 
tardır. Şimali Afr;.kada Tobrukta
ki lngUiz garnizonu tarafından -i 
ağustos gecesi yapılan ç11aş hare
keti, Alman !talyn.n topçu.sunun 
teşi altında nknmete uğramıştır. 
uşman bu mUnase~tle ağır za • 

\ iat ve bir nıiktnr t'Sir vermiştir. • 
Duşman hava. kuvvetle -

n dün gece Almnnyann;. ga.:rp ve 
·cnubu garbi bölgelerinde mütead
dit mahaller ve bilh-:u:ısa Ka.rls· 
ruhe ve Ma.nnu~m üzerine tahrip 
ve yangın bombalurr atmr!'}hr. 
Halk arasında. ölü ve yaralı var -
dır. Dafi bata?j·a rımız Y gece 
ıvcı tayyarelerimiz sekiz İngiliz 
bombardonruı tayyar~! düşUrmUg 

rdir. 

Bcrlin, G (A. .) - Alman kı
tıı.lan 5 nğus tosta Kiyef mmta.luı. • 
sındaki Sovyct istl.hklimlarında son 
gilnler içinde bru;lıyan yarına. ha· 
reketini genişletmişlerdir. Alman 
kıtaları ctiretli bir hUcumla. Sov
.} et kuvvetlerini lstilıkUmlardan 
atmışlar ve ~on derece modern 21 
küçük istihJ.am zaptetm; !erdir. 
Sovyet ordusnun kısmen zırhl lmv 
vetlerlc yaptı:!ı mukabil hücum
lar a.t~;m ...le ta.rdedllmi;tir. Bu 
münasebetle bir çok esir alınmış
tır. Alımın savnş tayyareleri 5 a
b'UStosta Kiyclın cenubu 68l'kisin
dcki mmtakada bulunan d~1Ilir -
vollannı bombalam:tşlardn. 

Bu hilcumlar esnasında Alr.ıan 
tayyareleri Dinyeper Uzerlndcn 
mfit.eaddlt köprüleri tahrip etmL~ 
lerdir. Alman savnş tayyareleri 5 
ağustos günü Vosnjcssen:ık'dcki 
dem.iryolu şebckel"'rinin ve gar 
binalannm hepsini berhava. etmiş
lerdir. Bu harekfı.t esnasmda mü
himmat yllklü bir tren de berhava 
olmuştur. Civarda bulunan bir 
Sovyet tayyare meydanındaki 22 
Sovyet tayyaresi yerde imha. edil
miştir. 

Berlin, 6 (A.A.) - Alnıan or • 
duları bn:-;kumandanlrğınm tebliği: 

Bir çok hn.'berlerdcn anlaşıldığı -
na. göre, Sovyet başkuın:ı.ndanlığt
nr kendi cephelerindeki vaziyet 
hakkında sarih bir gö~U yoktur. 
Tam hakikati söylemek pren.siplne 
sadık kalmakla beraber Alman 
başkumandanlığı düşmana kıymet
li ma.lfımat vermemek için hare • 
ket hakkındaki haberleri ancak 
bUyUk bir kaydı ihtiyatla neşrode 
bilirdi. Binaenaleyh bu zaruret 
karşısında Alman milletinin her 
gUn harekatın inkişııfından haber
dar edilmek hususundaki haklı ar
zusuna. boyun eğmeği v-0 Alınan -
yada harekat hakkında ynnlış fi · 
kirler hasıl edilmesine ve dü.'}man 
mcmleketierl tnrafından yanlış şa 
yialarnı yayılmasına rıza göste -
rilmemesi Jazımgeliyordu. Şimdi 

yem harekfı.ta başlamış olduğun
da Stalln ha.ttmm yanlma.sUe 
~an muazzam mllcadel-Onin 
inJd §afl ft Jteticcleri ltaklanda 
imlllat .. * ---· ,elmjşt:ir. 
Anııltala flldl .. Alma -...uw 
danlığrma llendlne tayht ettiği he.. 
dener bu hattm Og noktadan, yani 
Prtpet batnklıklnnnm cenubunda, 

Smolcnsk istikametinde Peipu.s gölü 
nlln cenubundan aynlmaımu zaruri 
kılmakta idi. 

Bu harekete iştirak eden muhte
lit teşkillerin mücadelesi a,,ağıdak.1 

Uç tebliğde hUll\.sa edibnişlir. DOrdUn 
cü bir tebliğde de bu harekAtm umu 
mı neticeleri hUIA.satan bildirllccok -
Ur. Fin cephesine vo donanmanın 

fn.nliyetine ait tafsilat ileride neşre
dilecek bir tebl!ğle bidlrilecektlr . 

ı numaralı tebliğ: Anudane muha.. 
rebcler ncUcc.stnde Duna nehrinin 
geçidini zorlayarak Duna burg ve Ri· 
ga. gehlrlerlnl ı.vgaı etUkten ve Le.. 
tonyayı dllşmD.ndan temizledikten 
BOnra mareşal Von LoobUn idarealn· 
de bulunan ordular grupu Leton. 
ya • Sovyet hududu boyunca uzayan 
StaJin hattmı yarmak ve Eatonya 
tah§lt edllml.ş buluna.n Sovyet ordU
larmı mağlQp etmek m<ıcburiyetinde 
kaım~tır. 

CüreUI. bir taarruz neticesinde ge· 
ne.ral BuııchUn kumanda ettiği ordu 
lar grupu ve aynı bölgede harekl\L 
ta bulunan general Hoepun idarem 
altmda bulunan zırhlı grup, anuda· 
ne bir surette mUdataa edilen PeL 
pwı gl51UnUn cenubundakl kuvveW 
mevzileri yarmağa muvaffak olmUf· 

!ardır. 
Kısa fakat anudano bir mub.are.. 

beden sonra Ostrov, Porkov ve Pela 
kan fnal edUml§t.ir. . 

Bu suretle ta&rruzu §imale doğru, 
Leningrad lStlkameUndo temerküz 
ettirmek imkAnı hasıl olmuştur. Yol 
ların çok fena bir halde bulunmur 
na., dil§manm anudano müda.faasma 
ve ordulardan inanılmaz derecede 
ıstennen gayrete rağmen tgmen ile 
Pelpus gölleri arasında llerllyen Al. 
ınaıı kuvveUerinln .sol cenabı Pelpus 
gölU ye FinJAnGiya körfezi arasmd& 
bulunan geçidi kapamak ti&ere Nae
vanm kapılarına kadar girebllmişler 

dlr. 
Eetonyada harckft.tta bulunaıı ge.. 

neral Von Kucblerln idaresindeki or
du grupu anudane bir surette mu • 
dataa edilen Dorpat, Follln ve ~r
nau 11chlrlerlni işgal etm.1§tir. Aym 
ordu grupu bir çok münferit muha 
rebclcrde d~man tümenlerini mağ. 
lQp ederek §imale doğru Tapısin öte 
ta.rafına pllskUrttllmUştllt . 

nu ordu grupwıun harekltı henllı: 
bttmeruiştir. :Mamafih cephenl,n bu 

böıgeslnd ai>OOO esir aıınm~. 355 
twık ve 6 :> top iğtinam veya tah· 
rlp cdıluil,.tir. 

General Kellerin kumanda. etutl 
tayyare filosu bu muva.f!akıyeUerde 
kat'l b!r rol oynam~tır. 1..~l geçen 
bölgede dllş!llnnın 771 to.yyarcsı dü.. 
gllrülmUş veyn yerde tahrip edllrnl~ 

tir. 

2 ·mmıaralı tebliğ: 
Cenup cenahında mareşal Von 

Rundstedt'in baş kuma.ndanlığr 
altında !bulunan ordular grupu, 
iharek.8.tın ıbidayetindenberi bil· 
hassa büyük arazi ve hava müş.. 
kül!itiyle ve adet~e c:ok faile olan 
dü§mamn mukavemetiyle karşı· 
Iaşmıştır. Düşmana ccplıeden 
taarruz eden general Von Stul· 
pruıgel ve mareşal Reichaeau· 
nun idaresi:ndeki ordular düşma.. 
nın mukavemetini kırmada ve 
J itomirden geçerek Kiyefin ka· 
pılarma kadar bir zaviye üzerin· 
den ilerlemeden evvel general 
Von Kloist'un kumanda ettiği 
zırhlı gnıpun yardmıiyle <:Ok a
nudane bir surette cereyan eden 
uzun muharebeler vermek sure.. 
tiyle yollarına devam edebilmiş· 
lerdir. 

Stalin hattının çok ,gerisinde 
yapılan bu yarma. harekatı bu 
ordulara Deniester ile Dnieper 
arasındaki mmtakada birleşmek, 
cenup istikametinde yürümek ve 
şimalde bütün şiddetiyle devam 
etmekte olan çevirme meydan 
muharebesini vermek imkanını 
temin e""..miştri. 
Sadık bir silah arkadaşlığiyle 

Alman kuvvetlerinin yanında 
dövüşen Macar ve Slovak teşek
külleri düşman için son derece 
kanlı olan bu muharebelerde 
milhim bir rol oynamışlardır. Bu 
hareketler devam ettiği müd
detçe general Antoncskonun baş. 
kumandanlığı altında bulunan 
Alman Romen teşekkülleri anu· 
d:ıne bir suret~e müdafaa edilen 
Prut nehrinin ı:ı;erisini zorlıyarak 
dü~manın c:ok muannidane mü· 
dafaasma ve hemen hemen gay
ri kabili ınürür olan araziye rağ. 
men Besarabyayı düşmandan 
kurtarmışlardır. 

Bu harekattan sonra Alman. 
ve Romen askerlerinden m üte· 
şckkil olan general Schobert'in 
ordusu ~imalden gelen kuvvet
lerle irtibat temin e""..mek ii7.ere 
orta Dniesteroen ge<:erek şima· 
Ji garbiye doğru ilerlemişlerdir. 
Şimdiye kadar e lde edilen maıu_ 
mata göre cephenin bu bölgesin-

ALMANYA 
fB<UJ tarafı l incide> 

ra milteallik olarak haberler 
lntişanna mani olmak m.nksad.i
le Amerikalı kon.solOBlarm Alman 
topraklarından aynlmalanndan ev
vel Amerikaya gitmek için pasa • 
portlarmı vize ctt.irnllş olanların 
hareketlerini menetmektedir. 

Darlan 
( B <UI tarafı 1 incide> 

Meschin ile birlikte Parise hare
ket etmiştir. 

Vişi salilıiyetli mahfilleri A. 
miralin epey zamandanberi Pari
se gitmediğini hatırlatmaktadır· 
lar. 

Yeni Rumen elçisi 
Borise itimatnamesini 

verdi 
Sofya, 6 (A. A.) - SofyadıLld 

yeni Romen elçbıi Georgcs Carn.n
fil bugU.n kral Boris tarafından 
kabul edilerek itimAtnıı.mealni 
v~tir. Mera81mde Bulgar ha. 
rlciye nazın da hazır bulunmuş • 
tur. 

de 150.000 esir alınmış, 1970 
tank ile 2190 top iğtinam edil· 
miştir. 

General Lochr io'nun kuman· 
da e~..iği tayyar filosu bu hare .. 
kAtın muvaffakıyetle neticelen· 
mesin<le geniş ölçüde funil ol· 
muştur. Bu filo hareket esnasın
da 980 Sovyet tayyaresi düşürül .. 
müş veya yerde tahrip edilmiş
tir. 

S ollDl&l'alı tebliğ: Şark cephesl
nin merkezinde general Von Boc:h 
idaresindeki ordu grupu Smolensk 
te cereyan eden büyült meydan 
muharebesinde Muzaffer olmuştur. 
Mücadelenin cereyan ettiği saha 
mücadelenin devıı.mı ve şiddeti ve 
ıbolşevik ordusuna indirilen aman
sı:z darbeler tarihi balumda.n bu 
meydan muharebesine istisnat bir 
mahiyet vermiştir, Takriben bir 
ay sUren bu muharebe esnıuınıda 
mareşal Kluge, general Stravs ve 
general Baron dö Voih'in ordula. -
rlle general Guderian ve general 
Kot'un idaresindeki zırhlı gnıplar 
dilşmann kanlı zayiat verdirmiş -
lerdir. Bu meydan muharebesiııdo 
310.000 Sovyct esiri alınmış, 3205 
tank, 3120 top ve muazamı bir 
yekün tutan her neviden harp mal 
zemesi iğtinam veya tahrip edil· 
mi§tir. Mareşal Kcsaleringin ida· 
resindekl l .yyarc filosu bu ::.:::fe
rin elde edilmesine kaU bir rol 
oynamıştır. Bu bölgede Sovyct 
hava kuvvetleri 1098 tayyare kay
betmişlerdir. Bu meydan muha • 
rebesine alt tafsilat yarınki a.Ske
ri tebliğde neşredilecek.tir. 

Berlln, 1 (A.A.) - 4 numaralı 

fevk.ıılAde tebliğ: 

Mihver devletlerin 
demokrat 

memleketlerden 
Mal almak 

imkanı tama
mile kapandı 

Londra, 6 (A.A.) - İktlııadt harp 
nazırı Dalton, avam kamarasmda1bt' .. 

yanatta bulunarak Amerika birleşik 
devlt!tlcn tarafından son altı ay zar. 
tında alınan şayanr dikkat lktlsadl 
mUdafaa tedbirleri hakkında f7.ahat 
vermiştir. 

Dalton, Amerlkııda tatt;ık edilen 
llsaruı usulUnUn şimdi harp b:ıkımm. 
dan ehemmiyeti olım bUtün maddele
re teşnılı edllmlş bulunduğımu söyle • 
mlş ve bu uaulUn dUşmanm Amerika .. 
dan bazı maddeler temin etmesine 
mani olmak bakımından çok mOte. 
"!ldir olduğunu illi.ve etmiştir. 

Ruslar 
davanıvor 

Londra, 6 (A.A.) - Rus cephesı.n.. 
den gelen haberler, Rus askerlerinin 
bUtUn bölgelerde iyi mukavemet ettik
ıerlnl göstermektedir. 

Smotensk cıvarmda bu şehrin şar .. 
kında. cereyan eden meydan muhare
besi çok bUyllk bir ehernmtyeU haiz 
bulunmaktadır. Almanlar Ukraynada 
Kiye!e ka~ doğrudan doğruya bir 
taarruza geçmeden evvel Odesayı tec 
rit etmek iJıtemektedirler. Finl!ndlya.. 
lılar da Ladoga gölü şimalinde çok 
şlddelli bir muharebeye giri§mlş ~ 
ıunmaktadırlar. 

Tiınes gazeteslnin Stokbolm muha. 
birinden gelen bir telgrafa göre, Fin. 
IAndiyalılar .Alman yardımından pek 
memnun gilrünmemektedirler. Alman 
tamı yaptığı yardmı, 1'"11hakika 5 fır. 
kayı tecavüz etmemektdeir. Bundan 
baJka Finl4.ndly& a.akerler. m~r!.:__· 
belerin en ~ddeWlerinc göğUa gemlck 
mecburiyetindedirler. KAre!l bcn:a _ 
bmda pek fazla Rua askeri yığılmr:ı 
bulunmaktadır. Bu, bazı fı';ntı\ndiys

uıa.ru, Hwılaun Karel! berztıhınm 

memlekeU iatlld cdcre!f. devlet mer .. 
kezine hllcum etmek tasavvurunda bu 
lundukla.rı fikrini vermektedir. 

n"u fikir, ynkrn zamanda hasıl oı. 
muştur. ÇUııkU bidayette Ftnlll.ndlya_ 
Jılar, Alrua.nlnrln anlaştıkları :ııya.set 
mucibince, yalnız ta&rruzt mahiyette 
hnrekAt mevzuubaha olacağını \'e Fin 
111.ndlya topraklarr.ı.ın hlçbiJ veçhlle 
tehlikeye maruz bulunmadığını zan • 
netmi~erdir. 
Bazı mu.,&hitlcre göre, Len!ngradın 

naz.ılerin eline dUşmek üzere bulun • 
duğU hakkında Alma!llıu tara!nıd:ın 

ileri s!\rlllen gWllnç iddlalann başlıca 
Şark cephemiz hakkında bugün bedeli, Ladoga gölilnU son derece mü§ 

kü tebliğlerde zikredilen muvattakı· kül şnrUar içinde çevirmek tcşebbU.. 
yetlerıc 11 temmuz tarihli tebliğde sUooe bwunan FinlAndlvr kuvvetleri. 
bildirilen rakamlar (00 bin esir, 71151 ne cesaret vermekten ibarettir. Ha • 
tank, 4423 top ve 6235 tayyare arta kikatte Lenlngrad, no ııtmalden ne do 
:rak 89:> bin esire, 13H3 tanka, 10 I<"inlll.ndlya ı.sttkametlndcn tehlikeye 
bın 388 topa ve 90S( tayyareye ba.. maruz bulunmamaktadır. 
liğ olmuştur. 

Bu muvaffakıyetler en cUretkCı.r 

tahminleri bile fazlaslle agmaktadır. 
Bu muvaf!akıycUeri bUtUn §Umu· 

Jlyle takdir edebilmek için fevkalide 
anudane harbeden bu duşmanm ver. 
dlğl kanlı zayiııtın esir sayııımdan 
birkaç ınisli !azla olduğunu gözönUn 
de tutmak lA.znndır. 

Filipin 
adalarında 
Sabotarj ıara karşı 

tedbir almıyor 
.Ncvyork, 6 ( A. A , ) - D. N. B: 
Associated Press ajan~ının M.a -

nllle'den öğrendiğine göre, ımi • 
pin adalan sivil müdafaa makam. 
ları salıotaj hareketlerinin önü • 
ne geçmek Uz.ere benzin depoları.. 
nm muhafızların nezareti altına 
alınmasına karar vermişlerdir. 

Ayni. ajansa göre, F'ilipin ada.. 
lanndaki polis teşkilatı takviye e
dilmiştir. 

Amerikan tebaasını 
almak üzere 
J aponyaya bir 

A merikan vapuru 
gidecek 

\ '&!Jin gt.on, 6 (A. A.) - Ofi: 
Resmi mahfillerde söylendiğine 

göre, Birleşik Amerika h ükfime _ 
ti Japon gemilerinin Amer ika. se-
ferlcrinl tamamen tatil etmelerine 
mebni Amerika.ya avdet için il1'. 
kin bulamıyan Amerika terbaa _ 
sından 654 kişiyi almak üzı:-re J a 

Sovyet tebliği 
(Ba1 tarafı 1 incide) 

~osko, .. , 6 (A.A.) - B.B.C.: 
Sovyet orduları umumi kararga· 

hından: 

A vusturalf.8 

Başvekilin1~ 
el 

Sulh ve müsalerı' 
arayarı 

5 ağustos tarihinde Rus kıtaatı, B . J oıı 
Smolensk, Prokorosten, Beyala-1 lT ap 

1 
çerkof mınta.kalarında ve Estonya • ~ 
cephesinde harbe devam etmi§tir. muharrıfl 
Diğer mmtakalarda mUhim bir ti • 

değişiklik olmamıştır. "f :gt 
Kara kuvvctlerile mesai birliği Ver Ü i " 

yapan Rus tayyareleri. dilşmanın 
makineli kuvvetlerine, piyad"' ve 
hava kuvvetlerine darbeler indir
mişler ve bu kuvvetleri ağır zayi· 
ata uğratmışlardır. 

Hava muharebelerinde ve yerde 
olmak Uzcre Ruslar 21 tayyare 
kaybet.mi.~lcrdir. nıı...cımanm kaybı 
ise 65 tayyarcdir. 

Tebliğde bundan sonra, Kızılor
du a.c;kerl<ırinin ferdi hareketle .. 
rinden bahsetmekte ve göy1e de • 
vam eylemektedir: 

Sovyet askerleri, azimkii.rane bir 
hareketi9 bir Alman piyade alıı. -
ymı dağıtmağa muvaffak olmuş -
lardır. 300 den fazla Alman mak
tul düşmilştür. Miktarı çok olan 
esirler a.ra.snıda alaym kumandanı 
da bulunmaktadır. 

Almanların zayiatı çok ağırdır. 
Düşman, cephenin muhtelif nok -
talarma takviye kıtaatı gönder • 
mek mecburiyetindedir. Alınanlar, 
16 ila 17 ya.şmdakl dellkanlılnn 
harbe sokmuşlardır. 

ingilterenin istilası 
f Ba3 tarafı 1 incide) 

çup dönmektedir. Keııl.flcrinln hede-
finin bir İngiliz ant b:ıskmı hazırlık 
Jannın mevcudiyeti emıırelerinl göre 
bilmek olduğu A§ika.rdır. 

Gllndllzleri Pas _ de • Cıılals boğa 
zmdan geçen bütün vapurlar ,Almıın 
lar tarafından hava yoliyle yapılan 
hususi bir muayeneye tabi bulundu· 
rulma. k tadır. 

Bundan maada Fran.cıanm şimalin 
de hizmet almış bulunan Alman av
cı tayyareltri İngiliz hava kuvveUc 
:rlıill\ ~mm lic'men her gUn gibi te
kerr1lr eden hUcumlarmdan gitgide 
dahıı çok ııinlrlenmcktedirler. 

Alm:ın tayyarcıerinl bu hnleti nı
hiyeden kurtarmak için Alman bq 
kumandanlığı bunlara bl.r eğlence 

bulmuş: Uçuşları esnasnıda bnşlarm· 

dnn geçeni. radyoda anlatmo.larm& ı.. 
zin vermiştir. 

Loııdrn, G ( '\.A.) - Avam ko.ma 
rasında harp vaziyeti lın.kkındl\. mU· 
zakereleri tıçaıı AtUce Rus ordu '1-'e 
mllleUnln mücadelesinden bahseder. 
ken uzun u:ı:ndıya alkışlanmıştıT. 

Attıee, Alman kuvvetlerinin ln.snn 
ve mnlzeınece uğraml§ olduklıın 

çok ıı{;'ır ?.ayiata işaret etmiş ve 
lngll!z hava tıuıı-ruzunun siklet! hak 
kında malfimat vermiştir. 

.Munmlleyh, böyle olmakla beraber, 
tozla nikbinliğe kapılmaktan kııcı· 

rulmıuu 10.Zım gelmekte olduğunu , 
Meşhur dolandırıcı 

MAHMUT SAiM 
fil 

Şişli 

~ 

Yıldızı 

Mediha 
Tefrikası ~i gımım uorqııw 

luklanrıdan Twrtrıracaktır. Bu 
tefril:at1ı hem 01..."U11acak, hem 
milecck. hem nesehmcccT:si.niz. 

( M fdlha, orta kurnalann blrlndo 
yıkanıyordu. Sa.çlıın yllzO gözü sa • 
hun k öpUkJerl lf,;lnde ... ara &tr3 kur
naya t"liul umııyor, ellı-rUe ta,1 arı
yor, nldığt llO:fU ba!!rııı..lan nısnğt geçi. 
rlyor, çlngme kaTJlan bir ke'llara ec.. 
kllmit bl7~ baknorlıır. :Sall<• panna • 
tiyle bana 1'ledltıa~, işaret etti. 

Tam uwnanıydı. 

Yavaş yavaş kurnaya dofru yUrU.. 
düm. O .uaıı köptlkterı ~de saç-
1.annı oplayıp doruyordu.) 

lil Cf!i) llJ 

Camarteıı glnl 
HABER de 

Keski11 
·kat'i 

cevaP 
) -"" l\Iolbrun, 6 (AA· 

bun go.zctcslnin Melburıı~ 
birl matbuat ıtonferaıı-9,ye 
ralya baş\'Ckili MeıızieS 
takl vıızlyette bir salah 
rebilınek için şnbBo.n ;~ 
yapamryacağmı sornı 

Avwıtraıya. bnşVeldll (ol 
ml§tlr: 

"Bunu arzu ederlJll. ~ 
yapamam. Japonya. hA~ 
lelerin kısmı ıızo.ınınıı ., ct-•'r cevabı biliyor. şıındi 
srrast Je.ponyanmdil'· 131'# > 
liği vUcudtı getiren ıı!r rt 
veya BUyUk Drltanyıı :ı 
dir Hindiçinlyl i;ıgnl cd 
ğiliz.,, 

--o--1ı Ruzvelt Atlas ~ 
kumandam ıle g 

oıt 
\'aslngtou, G (A.ı\.) r 
Bahriye nczaretının .~ > 

göre, !'otoma.o yntne 
te seyo.Jııı.tte bulun n :ıt Ul 
Amerikanın t.ılm:ıll .A~~I! il' 
mandam Vinamtral iV"" 

mll3t0r. A 
söylemiştir. Mumauey?I • 
surcUt! devam ctmı~ur 

Hltıer, glmdl iki ccıı:e ~ 
le etmek mecburiy"'tı.ıı eJl 
kl Alınan liderleri, tıted jJ 

önUne geçmek 1st1yorıııt 

Ingllterenin istil~ ~ 
zıım:ınlar kUvvei karfb ~ , 
bi olan bu lsUltı., bu"'uıı 
miştlr. Fakat tehir, t 

ğlldlr. B'r lsttıS t • b'\ 
dalma mevcutt::r ve rnO 
ranmamız icap d r. 

Adalanmrd3 gözil ti 

te olan İngiliz ordusu. ş 
evveline nnzo.ran çok d 
lidlr. Adalanmwn il 

deniz tariki ile istilo.B' cı t 
cak her teşcbbUsl.ln alt!\ 

yncnğını zannedortın. 

Alman ordusu şimdiye kad.a'r 
karşıla.'}tığı bütiln muhasım.larınm 
en çetini olan bu düşman karşı • 
sında. hemen hemen mucize dene
bilecek hir cesaret ve mukavemet 
göstermi.ştir. Fvkal8.de s!lahlı Sov 
yet kudreti a."keri;ıeslnin ezilme • 
si Alman kumandasmm üstlinlilğü· 
ne, silıi.blıı.rm eş..'iz vasfına sa • 
va.5larda yet.işen kıtalurın tallın 
ve tecrübesine ve bilhassa. Alman 
askerinin ve silAh arkadaşlarının 
kahramanlığına bol"Çluyuz. Harp 
esnasındaki hareketler de dahil 
olmak Uzerc hazan l 000 kilomct -
reden çok fazla yürümüş olan Al· 
man fırkalarının bu yürüyüşlerini 
de kaydetmek laznndır. Bu vü.sat
tekl hareketlerinin heyeti umum.i
yesi mümkün olabilmiş ise, istih -
bara.t ve geri hizmetlerinin emsal· 
Riz teşkilit ve işgal edilen düş • 
man topraklannda demiryolu §e· 
bek~lcrinin, harp sahasının geri -
sine kadar derhal hemen hemen 
ta.mamile tekrar kullanılabilmiş ol 
m.asr sayesindedir. Alınan ordusu 
üstünlüğUnil mU<lrik ve zaferden 
emin olarak bir sıra parlak zafer 
!erle bnşladığı mücadell'ye yeni 
bir hareket sahasında devama ha
zırlanmaktadır, 

ponyaya bir gemt g öndermeye U.. •ı·~l!!l!llll!llll _______ !!llll_P_~~-~~~~,... 
raı: Y.e111Üf tlrıı • -;c., ~ .. • ,_ 



Suriyeden 500 kHo 
İt=~~ kahve getiren 

ya 
0caeli mıntakası nda 

i~ ~ancar bu sene bol 

7-8-941 

ll~itte. bina tahriri işinde dokuz 

iP ~~~~~~S!! .. ~~~Ş!!~.,, b!!!~~ . ., ...... r 
, kl'tl lıılııı.ııaı 

0 
t Dektıde yeti§ • de yapılauıtı. Bina tahriri için 9 ko· 

t ~:: btına Ço~Ulırnaıı:tadır. lk· mJayoo teıcl<kül dmi~tir. İzmit. A· 
" k ql'lıı~ ıntısaıtur. Yal· dapazan, Geyve, Gebze, Hendek, Göl· 

\of 
11t{ırı fstıııa &enevı 89000 ton c..1lk, Karasu. Karaınllrse~ ve Kandıra 
14Yetıı: ber aı olunuyor. Bu Qlmak Uzcre villyetin 9 kazası ile 19 

t,._ • 11lncarıa 1.arat-nıda yapıl ııahlyesi ve 671 köyü ,.ardır. Bina 
~· r ~D"•L~\.I 
·,_ı Cölldcrt ~u.ur §eker tahriri bu yerlerde yapılmaktadır. 

!lı llı.asrat lıneK~dir, Yalnız 
<ar11~ ı. ıatenr 
' llaltiı •a.ııen zaman kfl· 

~ltj •e t&kı ~ bu • 
t l'ıı rotızn u §eh r ile Kocaeli 
tl ~ltll!terıo2~utu ınUsteblikl 

..,_ ~tklkı l'JllB§tzrmakla· 

.,., k1. er göstcıi 
lt ~er ta.b yor k1, 

~:· lıiııge K l"lkası kurulacak 
itıı~ Şelı: O<:aeu Uo Adana· 
~ ııh er kanı 

bcı l<er Pazıca ış111dan ve 
ıc....1'~ı :"tndan bu mad 
ı~~lllde olunacnk rnndman 

b. _, dn .. ııakUyo zorluğu 
b._"'lllt ... ...,. bot ..... 
."<llıJt. <Ju ilaha -ncar cko 
'lıı tıı Calr lek da Yapılacak bir 

& il~ b~r fabr:ıkası lı;in 
11e ı.. - .r b5ı.,... ld .. ""'11 ,.. , .. ~ o uğunu 

"il lıf\ .,e,ecektir. 

.~ ...... 8';8ıı; 
• 1 (14,l.J TEŞK tLA Td 

~iı ~IYOR 
)1 bı lıt.ıallaı 

Koca ll hususi muhasebe m!ldtirlll • 
ğilnde (csha.bı mesalihln) işleri aza· 
mı gayret ve kolaylıkla görülmekte· 
dlr. Bundan dolayı da birçok kJrnım • 
lerln bu daireden memnun olduklannı 
~lemek bir kadirşinaslık vaztfesl • 
dlr. 

TER.Fl EDEN ADLIYEOlUCR 

Şehrımlzin kıymetli C. .Müddelumu· 
misi Halil Hamdt Doğu ile Ticaret ve 
asliye sulh mahkemesi reisi Sabri 
'l'ilzer, Adliye Veka.tet.lncc bir d-0reco 
terfie mUstehak görülmll§lcrdir. 

\'Aı.tN1N TEFl1ŞUERI 

Valimiz Ziya Tekoli K ndıraya gl· 
dorek ınahallindo tetkik vo teftişicr

de bulunmU§ ve fChrimlz<' dönmÜ§ · 
tür. 

ı. t t ~ltild ıtıuhııa be le§kil~t.ı 
\1 e taaıı Kôl'LERP: OF. KAHVE DA<ilTILm 

ll]j zı Yt>t göster • 
ij lı{ ~e ~il h Tı.:kt>Untn llyıı 
tr~ ~a ~ uswn xnubnııobe 

l<ıare hı. l"deııin Utlz elle· 
I~ la~ııııt kl§:ıt etmekte ve 
.,,ttı ııua n kilde vermek· 

ıJıeıer us.ıycnın uhdesine 

11 'n ~hıml§ v ~nl§le· 
~ ~'tı.ıtte u da!rcnın iş bac· 

~ ~ ~ltUau:;rııı:~trr. Husust 
lııı. lltırtd a 160 memur 
~ , ili "e :~ 8 Ynca 367 Uko
)~ ~lttad c1<ı. dlğcr memur-

.:l'ııı ~t "~:· İZixııt 1daref hu 
' tlal'lıı da ~er ay me 

\Jı ~~tını 1 lntızamla verme· 
>ıı. ta <toıa tecııye etmesidir. 
t~~~ \ l'lstle hasıl olan 

Şehrimize ve viJAyet mıntakaama 

233 çunl kahve selmlo ve köylere 
varıncaya kadar hane ba§ma 600 
gram te\'7.1 edilmlft.lr. Bu arada gaz 
ve <;tvl tevziab da yaptlmaktndır. 

17.MtT VÜZÜOt:ıLERt tl'l 
DEltECt~ ALDILAR 

G<Slctik ve KaranıUreeıcıt> yapılan 

yüzme mUsabakalnrma lştirak eden 
lzmit. ytlztlcWeri iyi dereceler aım~ 
Jıırdır. Polis lzmltte bcdt'D terbtycsl. 
mükellefiyeti çağm.da bulunan genç· 
ierl tcsblt ederek bunlardan spor ha· 
rckctlerine !ştlrlı.k ctmiyenlcr haklun· 
da kanunt takibat ~a,pµm lııD'I 

mıwı-. btı bQ 1 "e l'tilltı Yılı bUtçcal te· 
~Ilı tç. htt kaek tliSdlkten çr BiR !4ENED1•; 1 iM (1İP'I' ~VJ,r.NDt 

e~ tnllyon ktısur lira· 
>tt ~.\ 'l' Bir sene ur!mda şehrim.izde nlkAh 

memul."UDluz Sabri Aksoy, 154 çift.in tt blba "tının •~1 
lll.blirmc 00~. nllcAlılannr kıymı,,tır. 

St1NNET DüGüNO 

10 Ağuııtost.a. Hcrekede fakir çocuk 
lnr menfaatine stlnnct dU#{lnU yapı

lacak, bu arada Galat.asa.ray klUbU 
yUzUcil vo kUrokçilcri ilE" de Kocnel! 
takımları arasmda bir mtiımbaka ter
tip edilecektir. 

Kaçakçılarla jandarma 
arasında bir müsademe 

/ 

'7.ss Hanı pro. le.ııs o.. 
oldu gram. 19.80 AJaruı. 

23-24 icınmuz secesi Nizip '1.45 ;\jans 19.41\ Dünya pr. 

- Suriye hududunda J{ehıiz de- 1 8.00 Hafif prn. l(ılan. 
resi denilen mevkide kaçakçılarla gramın cJe.. :tO.Jll Radyo ıra· 
Jandarma arasında bir müsademe vıın1L ~ctefli, 

olm~ 500 kilo .luıhve, ve silahlı 12.83 • z eııor. t0.45 Solo oar-
kaçakçılar yakalanınrştır. ıert. lnlar. 

Nizip kaymaka.mlığmca Suriye- J2.45 Ajans. %1.00 Zlnıat !Ak. 
den Nizı"bc silahlı kaçakçılar tnrn- 13..0tJ J1Rflf tUr. vlml. 
fından kaçak kahve getirileceği ı~uıcr. tı.ıo &olo ar-
Ö~ ve kaça.kçıla.rm yaka.. lS.ll'i Kan ık pro kılar. 

!anması için icap eden tedbirler granı. .n.2.~ ııatklr • 
alınmıştır. 23-24 temmuz gecesi J8.u~ <Jıu. 
Kehrlz deresi mevldfnde kaçakçı· lS.so ıscrba;'t 
la.rla jandamıa arasında bir mil~ daklkA. 
domo olm~. kaçakçılardan Suri - J8.40 lnoo sa7. 

10 
!arımız ko • 
ııu oyor. 

ZJ.4 Senfonik 
prOjfr&m, 

n.so AJamı. yenin Munlnıç kazasından HUsc - taslı. 
yln oğlu Mehmet silAhlle ve 500 ıo.oo n.~rtı~ 
kilo kahve, 45 bo§ çuval ve 3 bey. saati. 

22.45 l>anıı mü· 

gir ve Nizipli Anıp Abdullah oğ- . 
lu Yahya. silAhsız olarak ya.kalan. 
m13trr. Müsademe esnasında fiı-ar 
ettıkleri anlnşılaıı kaçakçılnr<lan 
Nizipli Hnsey, Hacı ve Davut a
ranmaktadır . 

Bir arabacı ağır 
yaralandı 

Aksaraydn oturan ara!bae A
ziz Sakalar dün odun yüklü ara· 
basiyle Çapndan geçerken 2717 
numaralı tramvay ile arabanın 
arasında kalmış, muhtelif yerle· 
rinden ezilmi~ir. 
Arabacı hastahaneye kaldrnL 

mış, şoför yakalanilll§tır. 

Münir Nurettin konser
vatuvardan ayrılıyor 
Tarunmtş okuyucu san'atkar

lanmm:ian Münir Nureddin kon
servatuvar icra. ıheyeti D.zalığın. 
dan istifa ~miştir. 

45 ton kahve geldi 
Ticaret ofisi yeniden 45 ton 

kahve getirtmektedir. Evvelce 
de yazıldığı gibi getirilen ve ge
tirilecek olan kahveler, memle· 
ketin bütün ihtiyaçlarını karşr
Jadığı için kahve satışları ser. 
best lbırakılmrştrr. Vilayet. şeh
rimizdeki kuru kahvecilerin 250 
şer grnmlık kahve paketlerini 
serbestce sntabileceklerini ala'ka· 
darlara bildirmiştir. 

............ R'!I! ..... 

~k.U~ 

Ahmet Akkoyunlu 
Taka1m Talimhane Palas No. l 
pazardan maada hergiln saat 15 

ten sonra. Telefon 4012'1 

GÖZ HEKiMi 
Dr. Murat R. Aydın 
Beyoğlu Pıırmakkapı. fmam BOkıık 
:So. 2, 'fcl: 411\53 

Perşembe/ Cuma 
Ağustos18 Ağustos 

Receb: 13 1 Recep: 1' 
Hızır: 9t HIZir: 95 

~ıUUUcr \'8Mtl Ezanı v .... 114.aD 

OUneçtn 
ı; 02 

dr~ .. .,.., 9 4S 5 os 9 45 

Öğlo 12 20 3 00 12 19 5 fl 1 

tldndl 16 ıs 8 tiS 16 12 8 lb 

Ak~ı J9 ıa 12 00 19 18 12 00 
Yal"ı 21 06 l 46 21 M J 4f; 

1msa.k s ~3 1o S O:> '1 4'1 

Diş tabiplerinin kauçuk 
ihtiyaçları 

Ttirk Di§ Tabibleri Cemiyetin
<len: 

Meslekdaşlarm kauçuk ihti
yaçlan miktarının cemiyetçe 
tesbiti alil.kadar komisyonca ka. 
rar altına alındığından iMiyacı 

olan arkadasların, ihtiyaçları 
miktarını reçete liğrtlanna ce· 
miyet riyasetine hitaben yazıp 
imzalıyarak Asri Diş deposuna 
vermeleri rica olunur. 

Bakır · vapuru makinistlerin· 
den tsmail Hakkı, dün lbir mese
leden dolayı, ~iktaşta oturan 
nhır bekçisi Ha.san Bostancıoğlu 
ile kavgaya tutuşmu.stur. Kavga 
sonunda Hasan Bostan<-ıoğlu ça· 
kısım Qek~ ve İsmail Hakkıyı 
'bacağından yaralamıştır. 

Ynrah hastahaneye kldınl. 
mL5, suçlu yakalanmıştır. 

· s - VAKiT 7 Aöusros 1941 

1 ı ~ tanbul Belediyesi ilanlan J 
Tahmin be-eldi 

715,01' 

220i,17 

tık teminatı 

S3,6:'1 

37,89 

165,54 

Sultıı.nnhnıdte Alemdar mahalJeainln 
Karanlık Sebzeci sokağında. 5·11-18 
No. Ju dUkktın nnkazmın Entışı. 
üskUd ırdn. Selmanağa ma.hallealnln 
Knracnahmct sokıığmd'l 2 numaralı 
2 dUkkAn ankıız.ınm satı ı. 

Kndıköyllndc Osmanağa mııhalleslnin 

SöğUtlUçcşme sokağında 49.51·53.ı 

4-t>.8.16 numaralı depo anka.zınm 

Bat.I§L 

Tahmin bedeTierl ile ilk tetninatmlkdarları yuknnda yıttUı Uç parça 
ankaz .satılmak llzcrc ayrı ayrı açık arttırmaya konulmll§tur. Şartiıamelc.. 
ri v..abıt ve muamelAt mUclQrlllğU kalcımlnde görtııeb!llr. İhale 22 S.941 cuma 
gUnU saat 14 de Daimi Encümende yapılcıcaktır. Taliplerin ilk teminat 
makbuz veya mektuplarly!P. ihale gllnU muay~n saatte Dr.imt EncU-
mendo bulunmaları. (6761) .. .. 

BPlcdlyo daire ve ubcleriniekJ erkek vo kadtn hademeler için yaptm 
lııcak 237 takım maa kasket eıblso ve mıı.nt.o kapalı zarf uaullyle eksllL 
nwıye konulmuştur. :r.It"Cmuunun tahmin bedeli 6636 Uro ve ilk temınab 

~D7 lira 70 kuruştur. Şurtnııme zııbrt ve muamclAt mUdUrlUğü kaleminde 
göı1\leblllr. lhnlc 22·1'.941 cuml\ günü saat. 15 do Daımı Encümende yapı 
lncaktır. Taliplerin ilk teminat n.akbuz veya mektupln.n, 941 yılına ait 
ticaret odam ve kıuı;.?Jen ibrazı ıazmı gel<ı:n diğer vcsıılk ile 2490 numa.. 
ra1ı karıurıun tarifatı çevrcsinri!l l:azırlıyııcakları teklif mektuplarını f· 
haıe gtinU saat 14 de kadar Daant EnCUmcne vermcleı1 lft.ztmdır. (6762) 

D. D. Yolları 4 işletme Müdürlüğünden: 

Şube 45 mmtakaaından ihzar edllcoek a,ağıda ocak kllonı t.rcıerf, mrA. 
darları, muhammen bedelleriyle mu vnkkat teminat mJkCL:Ln ve mUn&ka.· 
ıa. tarihi gfüıtcrllmiş olan balast !§ine talip çıkmadığından yeniden ve aat 
115 de Kayderld f tıncU 1.§letme komla yonunca kapalı zarf usuUyte mUna.. 
kasaya konulmuştur. Bu f,e girmek 1Btıyeıılcrfn tcmlnatıamu ve kanunun 
tayin otUğt vesikalarla tekllt mektuplannr mUnakaaa gUnU olan muayreıı 

saatten bir saat evveııne kadar komlsyon relsliğino vermeleri lAzımdır. 

Poetada olacak geclkmelor kabul edilmez. 
Balast l§tne alt mukavele ,... şartname projeleri 4 l§lotmc mUdllr. 

IUğ\lnden, .Ankara ve Haydarpqa gar tcfllklorlndoıı para.mz olarak 'fWL. 
lir. (6718) 

MllhRınrnem m1lftkkat 
Oaak mlkd&n bedeli t.emlDat ~ 

kflomef:J"!J9l ıııbfıel MI L. 

812 + 600 1000 :ıaoo 

825 + 000 1000 1200 
852 + 800 1000 1200 787,00 26.8.911 
64 + 800 2000 2600 

894 + 900 3000 4200 

8000 lOISOO 

Bakırköy M almüdürlüğünden : 
Mlllımutbc)' na!ıtyu.tndo lOy iÇinde Rumlardan mııtrUkcn hazineye 16 

tahrir ve 85/37 numncataj No. 'H 60 lira muhammen kıymetli dtikkAn ile 
lttlııaJlnde 18 tahrir ve 34/86 ıt\!Mllrat.aj No. ve 120 Ura muhammen kıy. 
ml!tU dUkkAn tllmUuyed• a&tıl~. Talip ol&Dlann yüzde 7,f5 teminat 
bedeline dair makbuz Tey& melttublle Uıale g11DU olan 18.8.9'.ll tarlhlnde Ba • 
ktrkny MalmüdllrlU~ıule mUteşekkU komisyona mUraca&Uan ilArı olunur. 

-: L~~EıYo~r=ı 
kadar 

H.adyo makine ve parçalan aJryo.. 
nı.ı. Bozuk, hurda, veyahut posta. 
tıaııeoe milhtırUl, torba tı;lnde dahi 

1 
oı.. Açık adre11 Te tataUAUt met. 

tupta gazetemizde Sezar 
remzine yazınız. • 

(64~) 

Kısa m emleket 

haberleri: 
.Y. Ankara haUt sandığı Türk a

noıüm §irketinin Gaziantep ajan
sı geçen pazartesi günU saat 17 de 
törenlo açıhruştır. 

~ Ulleburgazda. toprak mahal
leri ofisinin satış şubesi açılmı§, 
!buğday mtıbayaatma başln:mıştn-. 

SANO 
"' lzmirde 1nhlsarlar idaresi ta.. 

rafmdan yapılmakt.a olan bOyQk 
tUtün letetme evinin in,.cıaatı devam 
etmektedir. İnşaat bir mUddet eN· 
veI lllzumlu bazı ma.J.mmcnln ek
sikliği dolayısile durmuştu. Fakat 
bu malzeme temin edilmiş oldu -
ğundan inşaat yeniden beşl~ 
tır. 

Sık ormanlı , yilksek ve Sultan 
o.dını ta.-ııyan dağların eteğinden 
akan derenin kenarlarına yayıl· 
nuş bir kasabacıktayım. 

Tüı·k, Bulgar, Sırp. Ulahlar· 
dan toplanmış ahalisi hep cana 
yakın, sevilecek insanlar. 

C'..en~liğin at~li demlerinde 
yalnız rakı alemleri, saz ve söz. 
ler kafi bir eğlence teşkil edemi· 
yordu. 1 nsan cinsi latifin sohi>c· 
tini çok arıyor. 

Burada. evlerine değil , mahal· 
lC'lerine bile bekar erkek sokmı· 
yan i üiın semtlerinde sergijzcşt 
aramak akla bile getirilemezdi. 

Tepedeki kışladan hafif bit 
ıney1lle dereye doğru inen sırtın 
üzerindeki Bulgar mahallesinde 
kunduracı Dimçenin evini'n üst 
katında oturuyordum. İki oda ve 
bir sofadan ibaret olan bu katı 
akl.Dtıın erdiği ve paramın Y•"tti. 
ği derecede dô6ctmiı?lİDl · 

Karşıki sırtta oturan Sırp l\li· 
lanın baldızı Vitora bizden iltt 
ev ru?ağıG-a. ekmekçinin kızı Pat
so, yanımızda ve en yakın kom· 
şumuz marangoz (Dado) nun kı· 
zı Sano hep boş vakitlerimi işt;al 
eden hedef ve cmellerdiler. 

Patso ile Sana pek dosttular. 
ekı;crıya biribirlerinin evlerinde 
buluı;urlardı. İkisinin de evleri 
benim pencerelerimden gönınür. 
dil. Fakat Pat.sonun evi aşağ'ıdn 
oldufu için onun odasının irini 
tamamen görüyordum. 

Bu kızlar beni çıldırtmak için 
mümkUn olan ve akla gelmiyen 
şeytanhkları icat ediyorlardı. 

Gençlik hırs ve mahrumiyeti 
bazan o kadar fırtmah hal alıyor 
ki birc;ok hastahkla:-ın azabı bu· 
nun hummasına \'C ıstırabına 
~öre QOk hafif sayılır. Bu kızla 
rın gözlerinde okuduğum da\'ct-

kar ifadeler pek bariz şekiller al· 
dığı halde gene ıbirleşmekliğimiz 
milmkUn olmuyordu. 

O zn..-nan her ta.rafta teşekkül 
eden Bulgar çeteleri Türklerle 
Bulgarların alış verişini, do tlu. 
ğunu mcnclmeyi programlarına 
sokınu§lardı; pazarlara genç kız
ların gitmesini İslam gen,çleriy
le görüşmelerini yMe.k etmişler 
ve bir Türkdelikanhsiyle sevişen 
Bulgar kızım vahşice parçahya
rak sokağa atmışlardı. Bu teh· 
ditler karsısında Bulgar krzlariy. 
le görüşmek pek zorla$mıştı. 

Bulgar çetelerinin ıgizli mecli· 
~i. beni evinde oturttuğundan do
layı DimQCyi bile sıkıştırmış ol· 
duğunu bir sarhoşluk sırasında 
ağzından kaçırmıştı. Dimçe ayı
lrnca yaptığı tedbirsiz.iiği hatır. 
lıı.mış ve bunu tevil için bin de. 
reden su getirmi§ti· 

Sano ve Putso ile aylarcn de
vam eden karşılıklı ve uzaktan 
görüşme, gülüşmeler ve işaretler 
ıle hasret ifadeleri nihayet bana 
daha çok yakınlaşma cesaretini 
,-erdi. 

Du kızlardan hangisini s vdi
ğımi ben de tayin edemiyoroum. 
Öyle bir mahrumiyet içinde idim 
ki bunların hangisi olsa ve hat
ta daha az gi.izelini !bulsam öpüp 
basıma korum. Dimç neşeli. ho
varda bir adamdı. Halden anlı. 
yordu. 

Dulgarların sayısı çok olan 
bayram günlerinden birinde gü· 
zel kız bulunan evlerin hepsini 
gezip bayramlaşmayı teklıf ettı. 
Bayramlaşma ~nasında beni c· 
vin kızlariylc tanıf'ltıracaktı. Bay 
ramlaşmalarda evin kıı.larını öp· 
miyc de cevaz vardı. 

Dıml'e ıle bütün mahalleyı do
laştık. Hayli bus"ler topladık. 

Bu meyanda Patso ile Sanonun 
evlerm de uğradık. Öpüştük ve 
tamştı!{. 
Kom§uın marangoz Rado ih. 

tiyarca, h<>şsohbt, iyi tiirkçe ko· 
nusur, giızel armonik çalar ve 
her akşam Şlivasını çeker bir 
Bulgardı. 

Şliva siynh erikten yapılan ve 
kendisine has kokusu ve güzel 
lezzeti olan az ispirtolu ıbir içki
dir. Re.kı gibi içilir; fakat ben 
bunu rakıya tercih ederim· 

Radonun ilk karısı iki kız do· 
ğurduktan sonra ölmüş, büyük 
kız bir Türkle sevişerek kaçmış. 
Küçilk kız da Sano idi. San<>, A· 
lckcıandranın ktiçülttilmüşUdür. 
Rado ikinci defa evlenmiş ve 
bundan dn iki çocuğu olmuştu
S:uıonun bu övey annesi ~k nem 
rut bir kadındı. Her övey anne 
gibi Sanoyu epeyce hırpalıyordu. 
Kahır altında yaşıyan yirmi ya. 
şındaki bu kız nüvaziş ve mubab 
bete karşı elbette daha mütchas
"-lsti. 

tik zivarettcn Sönra Hado ile 
dostluğ\.unuz pek çabuk ilerledi-. 
Baz::ı..1 benim odada. hazan onla· 
rın evinde çalgı ve içki ile gece
lerimizi şenlendiriyorduk. 

Sano babasından zi~·ade ü\·ev 
annesinden çekiniyordu: içki sL"
rasında hizmet ediyor fak:ı.t pek 
ciddi davranıyor. pek n:ı.dir bir 
kac !"oz sôylivelbHiyordu. 

Bir gun iki kızı Patsonun oda· 
smda gördüm: yalnızdılar: yap· 
madıkları ma karalık kalmıyor
du. Akşam üstii ikisinin de gece 
liyh orada kalacaklarını ve beri 
b klodilJerini ısnretle anlattılar. 
Dimc;eyc sordum. Bu,.,ünlerde kız 
!arın oruç tutmn zamanı irniş. 
K rk ırekiz c;aat hic bir Pey vivin 
içmeden oruç tuta:n kızlar ca.buk 

koca bulurlarmı§. Sano ile Patso 
da oruca girmişler. 
· Pat.sonun evinde ihtiyar ana. 

siyle ya.sh babasından başka 
kimsesi yoktu. Bugün annesi •e 
babası da görünmilyorlaroı. Kız
lar evde valnwdılar. 

Sokak · kapısından ~ire.rsem 
görlllürllm diye korktum. Benim 
evimin karşısında bir koca ka.rI
nın harap bir kulübesi var, bu
nun bahçesinden iki metrelik 
bir i.rtif adan atlanırsa Pat.sonun 
bahçesine girilir- Ben işte bu yo· 
lu takibe karar verdim. Pa~ 
nun bahçesinin nihayetinden tah 
ta bir merdivenle üst kattaki k"T. 
z.ın oda~ma çıkılıyor. Kocakarı
nın kulübesinin bahçe kapısm· 
dan, kamnlrk bastıktan ve her
kes uykuya yattıktan sonra gir. 
dim. Bahçeyi geccrek Pat.sonun 
bahçesine atladım. Fakat. hiç 
aklıma g-elnüyen bir vaziyetle 
karşılaştım. Etrafımda. homur· 
tular işittim. hareketler duy· 
dum. Durdum: biraz gözlerim 
.karanlığa alıştı. Baktım ki, ben 
Patsonun domuzlanm koyduğu 
parmaklıktı mandıra p.ibi bir ye· 

~ Gazi Antep defterdarlığına 
tayin eidlmiş olan Maliye V eülc
tl varidat umum müdürlüğü kon
trolörlerinden Celil yeni vazifıesi
ne ba.§Jamıştır. 

~ Gazlan.tep polis komiserlerin
den Hayri Kılıç bir dcrec terfi e· 
derek Diyarbakır polis kadrosuna 
ta)in cdilm~tir. 

:ıt- Pazar günil Çerkesköy birin
ci t.aımnı arasmdn. yapılan maç bi
re karşı dört golle Lülcburgazh
lnnn galibiyetile sona erml§tir. 

:r- Gaziantepte yerlimalls.r paza. 
n bir §ube açacaktır. Ali oteli al· 
tındaki mağaza kiralanmış. tami
rata ba.şln.nmıstır. 

:r- Trabwn defterdarlık varidat 
müdürü hayali Teker Samsun va 
rldnt müdürlüğüne tayin edilml~
tir. 

11- Trabzon grupu tapu sicil mü-. 
dürlUğUne EI"Luru.m gnıp mUdilrU 
Yllmnü opan tnyin edilmiştir. 

re dii&nıüşüm ! Güçlükle ve etra... * Bo~ 8.b. t .Belediye reisi Remzi 
fı yokhyarak parmakhğır. kapısı Ural aJnali S!hhiyesinden dolayı 
nı buldum: bahceye cıkt1m. Mer- istifa eylcmi§Ur. Kendisine hl1· 
divenin altına geldim· kümet ve belc<iiye doktonı Ba-

1\ylardanberi sevr etmiş oldu hattln örstcm vekalet etmekte· 
ğum meroıveni pek ahskan bir dir. 
tavırla çıkıvordum . Fakat bu :t> Trnbzon maliye tahakkuk şu
~ccc bütün aksiliklerin bir araya besı şefi Şefik I{anman terfian 
geic!i.Ti talihsiz iamanım imiş. Çanakkale varidat mUdUrlüğüne 

Tam merdiven başına <:ıkıp tayin edilıni§tlr. 
kaoıva doğru attlan r.dımım bir ~ Gazlııntepte mıınrlf bııhçesin. 
l""YC tnkıldt. Sendeledim, az da. de şarkı söyleyen Çnlrkuşu Lutfi· 
ha dilPecektim. Kendimi ton1a- :-·cyl f}Or6r Cemil Uç el kurşun ... 
m1,·a vakit kalmadan bııhrnrcR tnrak ağır surette ya.nılamı:ştJr. 
(kom o?) dire bir ss cıktı. Ka· 1 Ccımll Lütfiyeye gönd~rdiğl me1t-

( ])craıı" ' .,,m) tubur. yırWmasmdan miitN'S!lıreıı 
· ASI bu vakııyı işlemi tir 
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Kmlat1 Almndar Nahi~ain Güzel, 

Sağlam 
ve iştahhl 

Bu aktam 

MUNi Nurettin 
we Arkadaııarı llONIEBI 

- ORKESTRA MAK ALLAN lllil!fiiiSE!l!lllll 

1 
Deaız Levazım utıa alma 

llomtıyoaa llbları ____ _. 
1 - Tahmin edilen oedeli ı7~CO lira Jlaı ~OOU Kilo eadf'yaj'Uım ıt 

Ataatoe IMJ per~mbe gtlnil sa&t ıc. de kapalı 2rfıa ekmltmesl yapılacaktır 
1 - llk tem·natı 6120 Ura 01up prtnameaı ııer gün lf saaUeri dahilin 

de komlayondan 3e'i llıınıı bed'tl ınukabWnde almabl'lr. 
3 - lateklllerl~ 2f00 sayılı ı-auunun tarlfatı dahilinde tanzim edecek 

lerl telı:llf mektuplarrnı lıavl .<!\!~.-:.. zarfıannı en geç belli gül' ve saatten 
lllr uat enellne kadar Kasnn:>:ı-:;.csa bulunan komisyon bqkanlığma malı 
m mukabilinde vermeleri. (82~ı 

l'drldJ• caauaarırett 

ZıRAA T BANK ASI 
~~ tarUıı 1888. - ::iennayesı. ıuu.uuu.uoc rurıs 1..uuı. 

Sobe ft Aıam adedi: 26&. 
Ztrat •• tscarl '•n ..evı barılta "'"°"''itim. 

.... *llrUnıaleft ..... ..... llrnmlJe ftl't7el. 

' 

... , BullEUllDdl ımmtıarab .... ..,. C&aarnd ........ _,..,. • • 

• llruı bahmanlan .-.eli• daD "ldlecelı ınara O. ...ııcıar 

-- IOn lllnml:re ~kt:D. 
• .... .... llraldı ..... Un •• ...., 111 ........... ..,., .. - ..... . ... .... ...... 
• • '51 ....... . . ......... . 
.. • lll • , .. . 

DlKK.A 'I': 8-planDdıala panlU lılr - ... ,., llndaD ... 
1Qfm!yeoleft ~ ;ıkııtı CUdll'da "' • rulutylf' ft'11ecf.1C• 

i<ec' -: u Mart. ıı auına. u llJ1Gl. u BlrlDelklnmı ~· 
na-Je ,.pı11r 

Bevoğlu Vakıflar Direktörlüğü ilanları 

Beyoğlu 

Tahmin b4'deli 
L K. 

1291 20 

248 .. 

31 

1275 00 

00 

800 00 

00 

' 

Vakıflar müdürlüğünden: 

temin ati 
L. K. 

96 

18 75 

23 

63 

75 00 

75 00 

00 

50 

60 00 

22 

PangRltı maha1l!.'.11inln Paki Cedi
ciiye yeni Ölıçü eokağında Mki 
9 yeni 115 sayılı ahpp ev. 
Bofazlçlnde Yeniköyde Mualli· 
çelebi mahallesin.in eaki tekke ye
ni arpacı eokağmda eski 13 yeni 
16 sayılı &h.fap ev. 

Firuzağa mahallesinin TUrkyucu 
caddesinde eeki 23 sayılı 49 met. 
re 5 1&Dtim meeahumda arsa. 
Eski Bedrettln yeni Evliya çele
bi m&halleeinin Bedrettln soka· 
ğmda vaki 90 metre murabbamda 
vüıf bina mahalli. 
Boğaziçinde Sanyerde dere ROka
ğmda C8ki 100 100/1 ycnJ 56 sa
yılı ah§ap ev. 

Boğuiçl latlnyede Kürkçübqı ma 
halleeinin eski lstinye yeni Dere 
80kağmda eski 149 149 yeni 9, 11 
aayılı bir çatı altında iki ev. 
Hasköy Çec;iciplrl mahallesinin 
ÇöpJWr ııokağmda eski 4 müker
rer ynl 12. 14 &lışap iki ev. 
Kıumnpaşada Nalıncı Hasan ma· 
hallesinin Kulaksız caddesinde es
ki 23 yeni 51, 53 sayılı ahşap ev. 
Yeniltöyde Güzelce Alipaşa ma
hallesinin eski tekke yeni a'"J>aC? 
llOkağmda yeni 6, 8 eayılı ahfap 
evin 3 / 6 hiaaeai. 
Boyacıköyünde R~tpap mahal
leainde mektep sokağında eski 1 
mükerrer yeni 84 eayılı ahşap ev. 

Yuksnda yazılı gayrimenkulle rin mUlkiyetleri peşin para ile 
latılmak üzere 4 ·8 941 tarihin den itibaren 10 giln müdde tle uza· 
tllımştır. thaleleıi 14 8 941 gilnU eaat 15 dir. lstekWerin va-
kıf akar ve mahlüllt kalemine mu raca.a 'an. ı tt~3~) 

Bir tuhafiye mağazası için tezgAhtar 
Kasiyer ıe çocuk aranıyor 
T.._atana tallallıe l•lade 

, ...... , .......... ttır 
MI 111t ,..n: 'l'UI ile veya doğrudan dotruya Vakit klltüpbane 
•-ın1utuna Telefflln ile 20096 numaraya 

ihm: 
16 - 17 Ağustosta iki gUn iki 

da yapıla<'.ak sfuınet jilfününe 
R"ece olmak Uure &raybt.rnun. 
çocuklannı meccanen '<ay~lir· 
mek i~in her taraftan müracaat· 
lar vuku bulmaktadır. Mıntaka 
haricindeki müracaatların bizi 
mütehaı1c:is etmesine raimen 
kadro darlığı yüzünden is'afına 
imk~n olmadıimı bildiririz. 

' IPLAR ' 
İçinde bir Amerikan anabtarfyle 

bir kaç kUçUk anahtar bulunan dert 
anahtar c;antaaını dllfürdüm. Bulan.. 
lann Fındıklıda GUzel SanaUar Aka. 
demiainde tınnall Felek'e geUrmelert 
nl rica ederim. Buıup getiren para 
lle memnun edllecekUr. 

(36819) ....... Felek 

• • • 
NUfwı cüzdanım Ue terhia teske· 

remi zayi ettim. Yenlainl alacağım. 
dan eekisinln bUkmü yokLur. 

FaUb AlkerUk ıtubeelnden Yuna 
oflu Jluldtthı na (168Z8) 

• • • 
İnebolu askerlik ıubesinden aldığım 

ukerllk tezkeremle nUfwı klğıdımı 

zayi ettim. Yenisini aıacatımdan ea. 
klalnin bükmü yoktur. 

tneboluaun Raıma köyü karlyeıııln.. 
den Turna otuJlarrndan Hüaeytn 
otlu Alımet l'an tevellütltl 1811 

(36827) 

ilin 
9U • 2Ml 

1.ııtanbul befincl icra memurlutun. 
.tan: 
Beyoğlunda Hü.ııeylnata Şehit Muh 

tar maballeal Taksim Fırın sokak -. 
ki 10 m. yeni 27 ayılı evde mukim 
ıken balen lkametglbı meçhul bulu. 
nan Ömer LnUtye : 

Refika Eı111llD sizden aldığı 200 
lira mukablllnde rebnetmio oldutu 
Beyotıunda Hllaeyinap Şehit Mub. 
tar mahaneıri Taksim Fırm aokatm.. 
da eski 10 m. yeni 27 sayılı tevsili 
bir bap hanenin bedeli ~hini olan 
200 lira l. ı. K. nunun 168 llDcU mad 
deelne tevfikan borçlu Refika Erül 
tarafmdan 1-8-Hl tarihinde 43(1() 
No. ıu makbuz mukabWnde dairemi. 
ze tıevdt edilen gayri menkul llzerhı. 
deki lpol,ğin fekki talep edllmlo ve 
kanunun 153 Uncü maddesine tevfikan 
muam•• tMepamQI etUrUerek icra 
h&ldmltıtnce byflyetln l:S ıtln m~d. 
de'tte nt:ıien tebttlfne karar verllmtı 
lir. 

İfbu nan tarthlnden itibaren 15 
gtın içerisinde bu buaua bakk1nda 
bir diyecetfnlz varu blldirmenlz ve 
yabnlan rehin bedellnt almanız IA.. 
zandır. Ak.al ba~de illm müddetinin bl· 
t&mmda mezlmr gayri menkule mevzu 
ipoteğin fekkedllecetl llllr olunur. 

( \36820) 

GOZ MUTEHASSISI 
Kemal Tarkan 
Puardalı oqka. .. stm 

OGL&DD SONU 

1 aluım, Kam., Palas 
l nci lıat 

l'elefcıe: tllll 

çDnkD 

., 
KDLLANIYOB 

Çoc;uklarım.."'l küçükten SA. 
NIN di§ macıunınu kullarımı. 
ya, SANIN di§ macun1t ile 
günde üç defa CÜ§lerinı fırça· 
lamıya al~tırınız. Gürbüz 
yetif7t1ele1ini temin ctm~ 1 
olursunuz. 

ı!;czatıaneıerde büyük itrlyııt 
mağazalarında bulu.nur. 

Bevnilu Halk .~inemaaı 
Bugün matine 11 de gece 8 .30 

da ilç büyük film birden. 
1 - Garp kahramanı. 2 - Tar

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

---0.-

11,,.:, Rıza Tiv*'*rnsu 
7. 8. 941 penjembe Boetancıda 

8. 8. 941 cuma Çınardiblnde (Sac;· 
lanndan utan). 

Komedi 4 perde. Halide Pişkin 
birlikte. 

Acele satılık Arıa 
Kllrta.ı Maltepf!lllnde Kurutf'fme 

lııfevkllncle Bağdnt caf'ldeslnde 2 dakJ. 
ıca aı-..tafede 544 mctn aıı.;rabhııı ar· 
• acele olarak 1&tılıktl1' Tallplcr!n 
Valırt gazetesinde Adnar ~cımıt~ 

mül'llcnatlerl 

Sahibi· ASIM US 
~sıldıiJ ver VAKiT Mrıt,...NJ,. ... 

Umu,.,, .,~,.hnıt• ıdare eden: 
~fik A hmrl ~~,-,,,ı 

Türkiye Cumhuriyet 
AK TlF 

i"lerkez 
ı...ıra 

K._1 

~ta. 8.ıl ittloınm 12.60U19 

Ban.kDot • • • • 
Ufaklılı , • • • 

Dalllldeld llall&lıl"'- • , .. 
l'Grll ı..ıara. • • 

llartoSeld 11aıı..•er• ı 
A.Jtm: Safi Klloer&m 11.010,198 
Altma t&bYUt tcalıtl IP'bNI dO' 

nzter • 
oııer döYl.&ler .. borçlU ICUrtq 
ııaldyelart • • 

BulM ...... .-.. 
Dena.tıte wdiJeD ınak aakdl79 
~ 
KaDWIWI 6 9 maddeleriDe C.vft
llaD ....... tarafladuı ~ 

"8di)'IU • 
....... ve.dul • 

ncarı SlıDedat .. , . ................ .,........, 
>erulate edllea nrakJ Ulrdl
fealıı KarplıCI ..ıı...m .. 
tah.U&t itibari 1CJ71Detle 
....... mm... " 'l'antl&t • 

&.-ıı•~r ı 

A.ltm " dOY1a ftııertne &ftU • 
l'ab.o&t u.ım. .... • 

• BaslneJ'e ima ftd Aft.Dil e 

RUID•Je P~ No. lran111111 l&oe 
açıJU altm UrpllldJ aftU • 

~rtar. • • • •• 
llUllr.eüı • • • • • • • 

1M.1%U04,75 
19.167.511,50 

3U.099.6S 

&~~71.119,57 

44.607.IM,87 

168. 'J'8.li6S,-

21.681.0tl,-

112.919.088.19 

41U6!.681.91 
a.s10.ıu,ıe 

U88,64ı 

6.tOIU16.51 

18'7 .500.000.-

l!J ""' 888.38 

a.na.au,u 

61.17%.U'J,12 

ı 'J1. '711.406,1'7 
4..aoG.OOO.
'J.441.IU,ll 

81!.NO. 740,D 

ııtaıb11 Lenzı• blir.iğiıden 

ı11MCi askarı Kıtaab albaarı 

Aptıda ~· .meftdm ,.-.•Jılda elaılltm.elert ~ 
w •atlerde Ada.puarnıda uksı1 •tm alma~ 
rallpAertn bell• nkltte lromlaT.-. plmelerl, ıı:v..ı " 
Am1ı'IJll •tm alma ~UDd& da pQlllr. 
aı..I lllktan Tatarı r.-t .. 

Kuru ot 
Sıp etı 

Saman 

..... Ura Ura 
l,272,000 83,680 UM 

MO 000 11,200 ü80 
ll0,000 31,IOO 

• *. 
Atatıaa yuı.lı .'Uevadm ıcap&lı zarfla ekalltmeıert 

ctın. saat ve mahallernkı uıkert aatm alma komlsyonl-:::.
rallplerlıı kanuni • ulknlarfyle wl.ııı mektuplaruu ihale 
evvel alt olduğu kon.tel ona vennt. fll", --'lJ fi 
otNSI Mlktan l'utan Temlnab tbale ctlD W'9 ~ 

IUlc. Ura Un fili. 
Odun. &40.000 7560 567 12/8/ 941 1• ~ 
Sade yağı 18.000 S0,600 2295 12 ., • 16 
Koyun eu •o.ooo 2•,000 1800 13 • • 11 
Sıfır eti. 9C,000 40,600 8037.110 13 ,. • 1e.JO 
Kriple kömUrtı. 280 000 504 16 ., ., ıı.SO 
Linyit kömürü. 420,000 441 18 .. • 11 
Kok kömürü. 2,000 000 431~ 16 ,, • U 
Sade yap eo.voo 6110 18 • • ıı 

(749 . .. . ,,,., 
156.llRll k!lo Pkm~k t;?m&cakur Kı.palı zarfla eksllt.mul 7~ 

tıe gtıno aaaı 16 aa A.ntt.lyada Or::naı. koruma kıt'a.at aatıD -_.,, 
ıııınd~ yapılacaktır Tahmin t>ede:ı f704 ııra SO kuruı. ilk ~~ 
!16 kuruftur Taılplf'rln kanuni ':IC~ik11Jarlle tekili mektupıaf'IJll 
1eD bil saa• evve; ~oır·•yona verıneıert. ,711 -

• •• 
ııooc adeo. hava .e:.gı arka .-.uıtuı alınacaktır. !'a!ımm ,,. 

<ati teminatı 52~ llraflJ' Pasa:ttk.11 eluılıtmeııı 9.8.941 ~ 
&: 11 dP Ankarıu!a M M V ~ılvıı ULtm aıms komlsvoııunda 
$artnamesl 17~ kurup ~s~ıı:rAc at mır r&llplerın wUI 
V.31U. gelmelen. ıflf .. 

••• Af'&ğı<' mlktarlan yazılı ve gbeterllecek yerlere oemaıı ı1.fll 
•AUt nakliye• yapımlacakur. K~pı.l· zarf ue ekatltmesl IJ.t.941 

taat 16 da Boıaytrde &1ked eatrn atma komisyonunda ayn..,,. 
tt1' Tal'pleı "Llut.ı nelkalarUe tf'kll.t mektuplarını IJlale -~ • .,~,• 
••l ıvveı komtııynna vermeıert. 

Hlkten ..._ Tutan 
Ltra 

12 :>00 

~ -2000 
8000 
2300 
2000 
1090 
640 

1000 
tlOO 

40.(00 
2&.000 
15,000 
3.1116 
ö .440 
9,l)()O 

2.300 

~ 
J~ 

~ 
DevlP.t Demiryolları ve Limanları hletlfl' 

Umum idaresi ilanları 

HALKA KOLA 1 LIK OLMAK tJZEIUI: : 
ı - Ankara • J<,rılfkale, A.nk11ra · Poıauı. Zongul~ 

lzmır Mıınlsa kı8Jmlarmda tııuıunar. istasyonlardan kendi 
llndc ve ı lQ kilometrelik m'""i!eierde buıunan tataayonıara t#Jfl 
tAb )o!r.ul11r i<:ln, ~ 

2 Ankara l';arınaan yaınız Fc>laUı tııtaııvonuna 'H bllOl11 

ıatıı ıstıuıyonundan :ralrıız Ankuayg yanm ücrete t~bl yoıcu~ 
Gldlııı öonCı ot.ti atıı :nolicrı baflanmıetır tı'a:aia ~,., 

taııv>n lnra mllracaat edı&melMIT (15131 • ~ 

Belediv~ Sular idaresinden: 
~thbat ve tçtımal t.ıuaven<!t Vf'klletlnden aıınan kat't eJ'I~ 

Kırkc::<·"mt: PUlarınm ' · .~ 9tı pu·apteal g1lııUnden ve Egrik&P'.,...
1
• 

k'.slleceğl illn olunur. 

Bankası 2 '8 
p /. s 1 f 

""'-" 
oıuyst ~ ı 

"aı .. ıe•ıra.JA.oe . 
Huauaı 

• 
• 

• • 
• • 

l "cleYUldPtn 8-latntlu • 
ı.>enınte edUtı11 wram nakdlJe 
Kanunun 6 • • IDCS maddelertne 
eYflkaıı RUbM taratmdu nk! 
•d1yat 
Denıbte idil• wra1ı:ı ll&lldl79 
oaJU)'MI 

ı<.&r'flllC> tamama altm alarU 
ll•eten tecsa.W. ~ 
tteeaıroat mukatıUt ua ... t.eıı ıeca 

tiaztne19 vap" .. " aı•.., lrarflİılrb 
anna mukablll l902 No.11 11a1nm 
aıuctbtnot u.- ıecsa.oıe ft• 

ltdllftt • • • • 
lll:VDO&Tı 

1941 

1.AH.019.l • 
6.000.000,-

iM. 148.561. 

ıı.aa.oıı,-

11'2.066.162.-

l'J.I00.000.-

Jö0.000.000,-

106.000.llO,-

1'ft•lr Urw : 11.• ... 
A.Jtm: aaa 11mcıpu1 ın,ıM ı.m.1112,11 

IUO No. ııanuna ct1n auaa.,. -----
acaJUı &Ya1!9 mukalıOI 8"dl cıl1r 
Q&D altmıar: 

9l.ft llDlopam 61Mt,• '71.ltUl'7,IO 
Dl9ts "0'Hıll• ı 

Altma tabYllt mlıll ..... 
Dtfer ~ "alaoallll IDl-
rtna tıaldJ9lad • • • • 
llubı.ut. • • • • • • • 

-------
ll.Ml.Tll,'7• 


