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~ ijilij Şef Dil Kurumu~da: 
4ırn d anya Fransa- in6n0 toolantıva 

rivaset ettiler an ne ısliyor? 
,~~:azan : ASIM US 
~~ ea ~ ~arkta Kızıl j 
\L.._'ttlıae d lı :nıeydan muha-

Çahşmalara hız verilmesi hakkında 
direktıfler verdiler ~ ~anı edeı'ken Alman 

~~~ l'eteJ, ~r_!>i A~nıpada 
"' ~'-i trı" hukumeti Ue yeni 
~ tı..ı. t:'kerelere giri~mtı;
~etelerto glliz gazeteleri bu 
lııı... ~ detd& hedefi mühim 
~ lrını...Lve ba\a üslerine el 
~ "Ilı --olllnde l<'ransa ile 
~ lıu.~1-rını tcsbit müta
~~ 01Je lllluyorlar. 
~ S geliyor ki Almanların 
~ ~b~~ Dezdlndcki son si
~~ il-. er1 ile Alman ordu
'-..~ topflLklannda yaptık • 
~' _,:eydan muhart•belcrt 
~ ile bir IDlinasebet ,·ar._:ln hiikfımeU çenber 

~ Irat•· 11' olan Rwı fırka-
~~ surette imha veya e-
~kanaati ile hareket 

'tıı.:~ son.._ tngtltereye 
-..,._, to A\•rupa mJlletlerlni 
I~ "-tır~~lle<'ek bir r;ulh 
~ ~U ga ~Iışı~·or. \'1-
\'"' ~ lle yapılan konuşma-
' ~lllııiın sadece mahdut 
,, "._'414et teşkil etmektedir. 
~ .... ~\'\el Amerika Harl
\1)' ~ Siimner Velsln Al
~Uit 111dan yapılacağından 
~~e ~ lllb tekim Ue İngiliz 
' ile 6~rı Eden'lu yine bir '"11. tA~~eğe çalıştığı Al-
~·. --uıınden ma.lulat da 

S..' .\ • -..:". bttUt. bnan1arm İngiltereye 
~il ~t Avrupa kıta.sındaki 
~~ l'a.fında tA»plamak ~in 
1\ ~~~klert sulh proje-
~"'-~ Dedir! Ve böyle 
~' 1( ftlUvaffak olacıağı 't '-dllerine ümit veren 

1\ ~ ki AqHJar Bu9p 
~ ~e bldarı taammı bir 111-
~ 9' ~-~hl göstermemek i· 
'~"-..Yorlar. Bu taarruz 
~"""d~ d11nyayı Bol§e'\izm 
1\ ~ kurtannak ~Jn Al. 
"' ~ D&rııına bir fedakir • 
ı.;· s,~da bUlunuyor
\ ~~ :::;- gibi So\·yet· 

~ ~~ o~ ~emı~':: 
~ t,~ gönllllü ordulan 
~ ~1p ~ efklrı umumlyesbı
~ ~ Cördttğilne delll diye 
\ ~L ~.._0"la.r. Abnanlann bu 
'-...~ Of'd l'I &özönüne getirilir
'-.~ ~=lllı IDuka\·emetl kati 
~ ~ aııı lktan sonra il&n e
~ el' h Projesinin mahiye
~: So Ye kadar tahmin e
~ .\v.,.VYetlcr Birliği ha~ 
a bf llalııeuPada tngUtercnin ve 
ı.. ~Ytıtı n~~ kabul edebllece
'"'• ı\j --.ııı kurmak. 
' ~IJı :-Ya hakikaten böyle s; t l,.j l'oJesı hazırlayablllrae 
~ o"'- Pb!eye muhalefet e
ı:·'lt ~"'- glltere ile projeyi 
' ~~den de\•Jetler slyaseten 
~ bs 1lzaklB11Dı!J olur ve 
\, ~ ~be belki hadiselerin U
\ ~ ~ kadar bile gldebi
\ i._, ~-lı a tabii Fransanm ha
~l;"Udır tlsJert De donanması 
'~'-l'lb \'İ,ı Onun için bugün Al
ltı~~r ley, ~likfimetinden iste. 

~t ~·.-..ısız donanması de-
~~lat m.~sanm SovyetJer 
'-' bi;5lfıblyetlnden sonra 
~~il Alman sulhunu ka· 

ı de.n olarak kabul et-
ek daha dogru· dur l . 

.4~·-lld 
· ~~ti'~Ya yeniden 
~ l\&ft kUvvetleri 
t.oıı...,_,111 Reldi 
~dl't ta.d' 8 (A.A.) - · D . .B.: 
~-L·_ ~lkd Yoau İzlandaya v'"n'Pdn 
~ldıtıtı~da Aınerlkan kıtalan 

bUdirınl§tır. 

Ankara, 8 (A.A.) - Mtlll Şefimiz zerinde yUrUttilmesl hakkındaki )jjce 
İsmet İnönü, bugün saat 18 de refa. buyrultulart kurumca büyük şükran_ 
katlerlnde Maarif Vekili Hasan Ali larla karşılanm'l§tır. 

Yücel olduğu halde Türk dll kurumu. Cumhurrelslmlz, dil devriminin 
nu ziyaret etmtJlerdlr. Cumhurrei.ai- yüksek de~rine l§aret buyurarak di. 
mlz, kurum kapısında Türk dil kuru_ Umlzln özleştirilm•ai yolundaki çalış. 

mu genel aekreterl İbrahim Necmi malara bir kat daha hız verilmesi 
Dilmen ile kurum genel merkez kuru. hakkında kıymetll dirt!ktifler ver. 
lu üyeleri Beaim Atalay, H.aaan Reşid ı ml§ler, hazırlanml§ olan ımıa taaan. 
Tangut, Refet Ülgen, Naim Onat, Dr. nm müzakereainl de idare buyurarak 
Mehmed Ali Ağatay ve kt!rum i§yar. saat 20,30 a kadar kurumda kalmış. 
lan tarafmdan kar§ılanmışlardır. tardır. 

Milli Şefimizin yüksek ba§kanlık. Milli Şefimiz, dönüşlerinde gene 
ıannda yapılan toplantıda Türk dil kurum geneı merkez kurulu ve işyar. 
kurumunun lllgat, terim, terceme ve tarı tarafından uğurle.nmışlar ve ııo.. 

yayım yolundak.1 çall§Malan hakkın. kakta toplanan halk kütlesinin sevgi 
da kendilerine malQmat verilmiş ve ı ve saygı dolu alkI§lları ar&amda köşk.. 
bütün çall§maların belirli vergiler U. lerine dönmüşlerdir. 

AZmanJonn ele e~i 
~ o-. 

Alman tebliği 

Ukraynada 
Mühim kuvvetler 

imha edildi 

30 bin esir 
alındı 

Kivef'de 
En rl'Uhim noktalar 

zaptedildi 

i6tıed.ik1eri ~ ~erine 
li~ bir ıcJrAnRt 

Sovvet tebliği 

Şiddetli 
muharebeler 
devam edigor 

Alman tank 
aıayları 

T AHRiP 
E DiLDi 

o 

Mukabil taarruzlar 
yapıldı Berlin, 8 ( A.A.) - Alman or

duları başkumandanlığı tebliğ 
ediyor: Hoekon. 8 (AA.) - Sovyet ıatıh. 

Ukranyada Ouman'ın cenubu barat da!reııtnin 7 Ajustos tarihli 

garbisinde ihata edilmiş olan ak§am tebllfl: 
mühim düşman kuvvetleri imha 7 Atwıtoe günü kıtaıanmız, Kek. 
edilmiştir. Şimdiye kadar arala· ' llholm, Smoıeııü. Koln, Çerkof ısu. 1 
nnda altıncı Sovyet ordusu ku. kametlerinde dü§!Dana kartı muanni. 

manda.niyle diğer yüksek kuman- (Devamı Sa.! Bil. 3 de) 
danlar da bulunan 30 binden faz
la esir alınmıştır. Ganaim pek 
çoktur. 

Estonyada harp eden Alman. 
kıtalan Ve:T.enberg'i mptetmiş.. 
ler ve Finlandiya körfezi sahili
ne kadar ilerlemişlerdir· 

Finlandiya ceohesinde, Alman 
- Fin kıtalarının muT.afferane i. 
lerleyişi devam etmektedir. 

rnmvrm• ~" !. .;; ' "'' 

Manisa mebusu 
Saim Uıeı•ı de 

• •rltettlk 
lzrmr, 8 ( A.A.) - Büyük Mil

let Mecli8i idare im.irlerinden 
Manisa mebusu doktor Saim U. 
?.el dün gece saat 1 de vefat et
miıtir. 

• 

'y Yakı~da büyük ve heyecanlı 
enı bir roman neş

.. rine başlıyoruz 

ır casus 61dOrOldQ 

1882 de Menemende doğmu.ş
tur. Sıhhiye müdürltlklerinde , 
bulunduiu sıralarda ve ikinci 
devrede Manisa mebusluğuna 
seçilmiş ve kısa bir fasıladan 
sonra bu vazifeyi muhafaza et. 
miıtir. Son iki devrede meclisin 
idare ımirliklerinde.ıı. birini ifa 
ed1yordu. -

Rahmetli İhsan Tav'ı henüz 
kara toprafa tevdi ederken Mec
li8in ikinci bir uzvunu daha kay
betmesiyle müteessiriz. Büyük 
Meclisin aileeine tmyetler suna. 
rız. 

po~aı ber ~ adedlnt mukaoı S 
5 

~ Bazlraııdan IUbaren tupıanacaıı: ıcu. G 
''VAKl'I OKUYU(:ıtJLARI KOTUI' 

llAN!'.b'l.. eeris1Dden AŞK UGKUNDA 

L ttomanmm 8 bOytlk tormaın bedlvf' ~· ı , .. ı< ·ır 

Tiirkive 
ve 

• 
ıspanva 

Alnı an tehc idi 
altu~ da mı ? 

Röyterin askeri 
muhabiri diyor ki: 

Türkiye 
Alman ve Bulgar taar· 
ruzuna uğrarsa şarktaki 

bütün kuvvetlerimizle 
vardım edebiliriz 

--.r-

Almanlar 
Kiyefte muvaffak 

olamazlarsa 

Kafkasyaya 
Türkiye üzerinden 

gidecekler 
(Y Q2'1S1 .& Wıcflhl 

Amerika manıulAtoadaıı olan ltu • , 
90ll tayyareleri laslllz ubU muha.-
fazaaı mervlalncle ...,e almıf1ardır. 
'Reelmde bu ta)'7aıelert, bir UÇU§ 

M" nda ~l'llQDUZ 

Karıman müdürü ve çanta 
• 

tüccarı lstemat 

lbtlklr saça ıle Jaoonva 
Harekete geç

mek üzere 

Şimali 
Kora da 

4 milyona yakın 
askerini takviye 

ediyor 
Taarruz istikameti 
henüz m alôm değil 

Şanghay, 8 (A.A.) - Röyter: 
Uzak şarktaki Sovyet ordusu, 

llç ~ grupa ayrılmış bulunmak 
tadır: • 

VJAdivostok askeri mmtaka.sm -
dald ordu, Mançuko hududundaki 
Amll?' nehri ordwıu ve Tranebay -
kal mmtakasındaki ordu. Bu Uç 
grupun mevcudu takriben bir mil
yondur. Japonlar Mançukoda ve 
§imali Korada 4 milyona baliğ o -
lan ordularmı son zamanlarda tak 
vlye etmişlerdir. Japonların baş
ka müdafaa mevzileri hazırlamak 
ta ve Harbin ile Korenln §imal hu 

(Devamı Sa . .& 8'll. ~ de) 

tevkil edildiler 
• Beyoğlundaki (Karlnna.n) ma· 1 Çamfsin ikinci el olduğunu bilme
ğaza.smm mlidürli Santiyago Bu - eliğini ve böylece kendisinden al
hals ile tezg8.htarı Koetantin ve dığı mallara kar ilave etmekte 
çanta tüccarı lstemat Çami dün mahzU'r görmediğini söylemlt 
asliye ikinci ceza mahkemesi ta - ve muhakeme~ f&];ıitler için ~ 
rafmdan bavul ve çantaları elden ka bir gilne bıra.lmııştU'. 
ele değiştirerek zincirleme sure -
tiyle ihtikar yapmak suçundan 
tevkif olunmuşlardır. 

Santlyago mahkemede, lstimat 

Ruzvelt 
Ç6rç - ı a6-
riişmesi 

Almanya bu müla
katın hıç birşey 
değişlirmiyeceği 

kanaatinde 
(Yazısı ~ ımcüdc) 

Şan-Kay-Şek 
Birmanyanın 
müdafaası İçin 

ıngiltere ıle işbirliği 
yaptı 

Nanldn, 8 CA.A.) - Ofi (Ha· 
vas): 

Domel ajansına Nankinden gc -
len haberlere bakılırsa Çankay
şek, İngiliz kuvvetleriyle işbirliği 
yapına.le Sllretfyle Birmanyanm 
müdafaası için 50 tümen seferber 
etmiştir. 

Bu krtalar Kuangsi, Yunnan 
ve Hunan viliycUerinde seferber 
edilmişlerdir. Buralardan Birman
yaya müteveccihen scvkedilccek· 

, --
Meşhur dolandırıc 
MAHMUT SAiM 
ŞiŞLi YILDIZI 

Medihanın 
1 Numarall Enayisıydı 

Jere birer numara koymut: 
Ben: l numaralı enayi lnıltlm! 

Mart.en Orakyan lkı numarala 
enayj, Şch:r.ade ZlyM'tılu EieDdl 
S numaralı en&Joi.. Veznedar Ragıp 
Bf'~ 4 mımaralı enaJoi. Hlr de mek
tepli tsmaU var. l<"'akat ltlkaclnnca 
yegAne açıkgoz bu olmalı• 

Yine benim imtiyazım \'8rdl: 'Ena 
)ilerin başındal don hl~ olmaua. 
Bir numarayı ihraz etmlıt bolunu 
yordum. Bundan bllyl\k nimet olur 
mu)du'l 

Ya Ora~'an 'l Şunu biı g-ldlp ırö· 
reyim doolm: 

• ferdir. 
- Ka zatıaliniz Klol'rinlz ! hml

nlzl ınln gayri ba.ddln kulunuza ._. 
tı 1ar stnız 'l - dl\'e !IÖı.t haf tadı. 

Ajana haberleri, Stalin'in oğ
lunun Almanyaya esir di4fü· 
qii.nü bildirmi§ti. Resimde Stcı. 

linin oğlunu, esir edildikten 
aonra.ki kaya/etinde ıörüyor8tlml2 

Bundan başka Yunnan valisi 
general Holangm kumandasındaki 
krtaat ile doğrudan doğruya Çan
kayşekin kontrolu altında.ki Çün -
king kıtaatmm Çinin cenup batx
smda Fransız Hindiçinisi hududu -
na tahşit edildJği bildirilmektedir. 

Kuangslnin merkezi olan Kusi
linde de gönüllü krtalan teşkil e 
dilmiştir. 

Büyük Brltanya ve Avustralya 
askeri mümessillerinin askeri ha
rekAtı kolaylaştmna.k makeacliylc 
umumi kararg8.hlarmı vilayetin 
cenup doğusunda kô.in Kos:uda 
tesis ettikleri bildirilmektedir. 

Kendi kendime: 
- Bu da benim ırlb: 

dedim! 

• • • lagtla 

HABER de 
Başlıyor. Muhakkak 

Bir HABER alıp 
okuyunuz 
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VAKIT'iN 
AMSl'1LOPEDIS 

Rabin Oran t 
Ta or 

ılted n ge bir telgrc.f, 
Hind şairi Tcıgor'un ölUm 

getirdi. 
r 1861 d . blr pren.s ail l
dUnyayn geldi. 1877 do 

reye gitti. ~iliz liscın ve 
tmın bütün uıceliklcr.nı, 
dcrinlıklerlııı tahsil etti. 
m buyUk Hind şairi Tagor, 
dJlnde yazd ğı §Ürlerint 

ye bizzat tercUme etmiş-

or'un diğer esel'.lert §Wllar
eyva Sepeti, O ve DUnya, 
Kadın, Kır Şilrierl, Hatı-

• Şairin Dini, Ba.bar Çcnbe-

Bu şUr kitaplarmda:n bafka 
ıne , 1 lnıll bir Uy:ıtro plye

v ''D niz Kazası., isimli bir 
nı da vardır. 

ıSaJrın Bir Dosta M.ektunlar i
t>scrlnde ı 913 - 1922 yılln-

ara•unda yazdığı mektuplan 
u bir halde bulunmaktadJT. 
k tabmda Ta or'un bU Uln tık-

t k5.mUJUnU görmek mllmkUn-

VECiZELER 

vııklUerde muharebe gOn. 
r, ece lıtırabat edlllrdJ. Şlın 

ı.n g cclcri gUndllzlerlnden 
den harbe gidenler zah 

r, yurtta kalanlar nilbet.en 
taız olmudı. Şimdi aııaıı harbe 

r n faz!a tcIA§'ta, harpte ter 
t rakld var! 

YeryUzUnde d ktka baıma bir 
lUyormu~; bu harpteki ölen. 

saba ka tanıak aanlye bafında 
n ölmllyor mu ncaba? 

H r e girerek erkeklerin rol· 
ita eden kadınlar, Amazonlar 

m rebenln hiç bir sahasında 

nla bogufmadılar • .Şu hald 
rfn ht:r işte ve hatttı çocuk 

tmakta kıdemli olduklarım ka • 
rd&, kadınlardan ziyade temi· 

taraftar olanlarda kabul et. 

Harp aaba.lı karma k&n§ık me· 
tır Aileler mezarlıklarlyle blr 
var. Biri hastalık.im menlerin 
~rl hutalık ve met tızerlne 

riD mezarlan. Biri lıuanlarm 

ettıtı aağlamlar, diğeri tabla.. 
GldllrdUj'U haıtalar. 

inhidam tahkikatı 
devam ediyor 

Yol ancak yarın akşam 
açılabilecek 

Oç gün devam eden yangm :ı.~~ı.::~:~ 
Milas ormanlarında otuz beş TOrk • Bul-

Galatada vukua gelen inhidam 
hadisesinin tahkikatına gerek 
mUddciumumilik ve belediye ta
rafından devam edilmektedir. 

hektar sahayı yaktı Qar _ 
loJla, 8 (Ao1\.) - .MJlA.sın Bata 

Şenköy Burnak ormanlannda çıkan 
lar& sebep olmuştur. Karab~ar koyll Ve şark cephesine 
ormanında çıkan yangınds 35 oektnı 

Enkazın sUratle kaldırılması i. 
çin. aliikadarlara direktifler v~ 
rilmiştir. Nasıl vas:talar. enkaz 
tamamen temizlendikten sonra 
işliyeoektir Bu da ancak yarın 
nkşam:ı kabil olabilecek. yrlise· 
fer de pazar günU normal seyri· 
ne girecektir. 

yangın Qç gün devam ettikten sonra 
aöndUrUlmll§tOr. Yangın bUyOk zarar. 

orman yanmt§lır. gönderilmiş 

Ekmeğe 30 para 
zam yapı acak 
YUzde yüz buğdayla ekmek 

imali işi dünden itibaren bUtün 
kazalarda başlamıştır" 

Belediyenin ekmek kontrol he· 
yeti Fatih, Bevoğlu ve diğer ba
zı kazalarda fırmlan ge1.Cl'ek ye. 
ni tip undan imal edilen ekmek· 
leri gözden geçirmişlerdir. Ha· 
mur ve noksan vczinlı ekmek çı
karanlar hakkında 1..abit varaka. 
sı tamim edilerek yıldırım ceza· 
sına ç:ı.rptınlmı'"tır. 

Diğer taraftan toprak mahsul· 
leıi ofi i buğday fiyatlarına zam 
yapmıştIT. Bu zam çuval başına 
85 kuruş dilş.mektedir. 

Bu vaziyet karşısında ekme
ğin 30 para artmaı::ı muhtemel. 
dir. Bu vaziyet daimf encümene 
belediye tarafından yazılmıştır. 
Bugiln müzakere edilerek yeni 
nark tesblt edilecektir. Tct;bit e
dilen bu yeni narkm da varından 
itibaren tatbik edilmesi kuvvet· 
le muhtc.mcldir. 

Komşusunun camlarını 
kıran kadın 

mahkUm oldu 
Sultanahmet clvarmda oturan 

Emine adında bir kadın, geçen
lerde komşusu Şadiye ile geçim· 
etzllk y(lzUnden kavga etınış ve 
Şadlyeye tahkirde bulunduktan 
baska, evini tqlayarak camlnrmı 
kırmıştır. 

Emine dUn blrincı nsllye ceza 
mahkemesi tarafmdan 2 gUn mUd 
detle hapis cezaa1&1a mahknm e
dilmiştir. 

latanbul gümrüklerinin 
Temmuz vaTidatı 

Orta SaTk Tebliği: 

Sicil va 
İngiliz tayyareleri tara
fından şiddetle bom
bardıman edildi 

Kahlr6t g (A.A.) - 9rta Şark 1n. 
gUl.z bava kuvveti ı-1 umumi lmrar. 
glhmın tebliği: 

lnglllz ve cenubi Alrik• hava kuv. 
veUer!ne mensup bombardıman tay. 
yareleri 5'6 Ağwıtoı gec ıl dU;man 
l§gall altında bulunan llmanııua ve 
tayyare moydanlanna hllcum elml • 

!erdir. 
Blngaslde ağır bom'bılrdınıan ta~. 

yarelerimlz. merkez, C&thedral ve t. 
talyan mendireklerlne laabetlc.r kay. 
detmlşlerdlr. 

Dernede Umanda ve tayyare me~
danlannd& yangmlar çıkanlmış. mo.. 
törlU nakllye kollan, atelyeler ve •o. 
ğuk bava ~polan bombnrcıımıın .. 
dilmlfUr. 

Gazala mıntakasında Gambot üze. 
rine de akmlar yapılmıı ve lnlJ •. 
halanna bombalar atıımııtır. Mlau. 
rata'da düşman kqlalarma isabetler 
kayd dllmlf ''e kıelalt1.r ciddi haaarll 

uıram11tır. 

Bazı dU§DUln tayyareleri 5~ ağuıı 

A 1erika ile 
Rusya arasında 
• otalar teati 

edildi 
l\lo~kmıı. 8 (,\ . .\.) - Ofı: 

Ahiren Sumr.cr \'cıs ilt> Um o~K 
Yoldaş al"l\ıımd11 notalar teati dit 
nti!ltlr lkl mem.eket e.rumda bır mu 
karenct demek Is de bunun bir dost 
luk m!s3kı akd. mCuınaına gelmekte 
dlr. Bu sözleri ı!Un akşam matbuat 
mcnsuplsrın:n bir topuu.tıaındn \'c 

bu ~alkul rın :ıa ttk1 ııUnıulU hak 
kında lznhat fsllyen Crltlca adındaki 
ArjanUn gaz tcsl muhabirinin bir su· 
aline Lozoueld &öyleınlştlr 

Mumall yb bu vesikaların Alman 
;>aya karşı mUcııdelcsındc Rovyct Rua 
yaya AmcTika tarafın 1 1\ lklıBadl 

yardım vapılab leceğln! lsbal tmek 
te olduğunu lllllic etmiştir 

Almanva 
Yugoslavyaya zirant 

mütehaaaıalan 
gönderiyor 

toa gecea! Malta tızcrlne bomba.tar Berlin, S (A.A.) - Hususi mu 
atmıolardır Avcı tnyyareleı1m1% dll3- hablrimJz bildiriyor: 
man hava tuosunuo yolunu kcsntlt ve Alman ziraat mUtehassıslarmın 
ııvcıı nmızdan bin Uç düşman tayyıı. Shıbistana gönderilmesi \'e bu 
rem dllşOrmüştUr. Bunlardan Udıı a. memlekette zlrat bir seferberlik 
hıvler içinde dUımU:ıttır Dllşen dU,. yaptlması iç n lllzumlu elan cezri 
man tayyuelerloden birinin bir tedbirlerin ahnmaaı Uzerlne Yu • 
Bnringt tayyaresi olduıtu tcsblt edil. g061avyanın eakl Sırp vlllyetıe. 
ml§tır. rinde açlık tehlilteslnln bertaraf 

Donanmaya mensup tayyareıertm!.z edileceği limit edilmektedir. 
aynı gcc Slcllyada Augusta Ussllnde Alman makamlan, mahıullln ol· 
bir dU!Jman denlzalt11ınıı hUcum et. dukça az olmasına rağmen. lttl
mlşlerdlr. Alçaktan uçan tayyareleri. haz edilen tedbirler sayesinde 
mlz tarafından atuıın ağır bombala. Almanyaya da bir mikdar huhu
rın ts:ıbct ettiği kayd dilmiş ve de. bat ayrılablleceğml ümit etmek· 
nlza.llıltıra maMU• rmtımda bulunan tedirler. 
pctrollnr nrasında çok bUytlk bir yan. Alman mU hn.Mıslt1.n Sırp ma· 
gın çıktığı gôrUlmU.,tUr. Bir saat son. denlennı hummalı bir f nilyetle 
ra aynı hedefler Userlnde uçan t.ayyn. işletmektedirler. Yugoslav lıUku -
relerimiz yangmın denm etmekte oı. metinin emrl U:ıerine tahr.p e-

, duJ\'Unu görmUşlerdlr. Oerb1n1de UÇUf dilmiş olan bir bakır madeni YCI • 
s:ıhalan ll&erlne mtıteaddlt. bombalar nlclcn faali\ ete gethilmck UzerP • 
atan O<: tıtyyaremi% Augusta Uzerinde dlr. 
de uçaro.k saha mUretteb,.tma nğır Bir seno~c kadar senede 80 

b!n ton bakır Lc;tihsnl edileceği 
lstanbul gUmrtlklerındeki varl znylnt nrdimıl§Ur Umlt cdılmekledlr. Bu miktar. 

dat tcnezzlllll devam tmektedlr. Blitlln bU har\:kata ııtırAk eden mezkur madende evvelce elde e· 
Haziran ında bir bu uk mll - ı tayyarelerimlzden yalnıı. biri UssUne dılen cevherin bir misli tnzlndır. 

y . danmtmlştır. __ -'-~---
yon lira olan varıdat temmuz a- St 

1
. 

yında blr inllyon liraya dlişınijş· ~ 1 n 
tUr. Mamafih, öntirnlizdeki aylar· s •• b U 
:,v:;ı.::, ·d~~" kmvctle n- uveyş om-. 6 ~enera l daha 
ın~ bardımanında / · it· 

kuvvetlerinin kayıbı 30 ölü, 35 yaralı verildi a 'I} l n e l 
Bir ayda 463 tayyare Kahire, 8 <A.A.> - Mısır Da MO!iko' • 8 < \. '·' - 011: 

biliye Nezaretinin tebliği: Stalln:.n r y tıııde top ~n n komi. 
Bertin, R (A.~) - on: 

AllIUUl ra~nun LUdlrdlğlne 

•!Src tnglUr. lmpnrato:'luk b va lrnv. 
vettcri temmuz ayı zarfmda 463 tay. 
yare kaybetmfDlerdlr. 

Dün gece SUveyş kanalı m n- aerler m~cllsl . ltı gen •nı t vın et 
tak&81lla yapılaı:ı hava akını ~snn· mlşllı • G n m 1 \'aR!ll Yoı.chk vıtch 
sınıia 30 kİfl ölmU , 35 kişi yara· Heı mıı.nn M •oul A eıtl" Zvsine 
lıwnuştır. Binalarda bazı hasaı 'l'becphllo Polthovınko. J kob Kra!alr, 
olmuvt.ur. Serge Krylo'. 

Kahlre, af (A.A.) - TaM Ajansı 

b !diriyor: 
General Rommel'ID Llbyadan alın. 

mnsını şımall Afrlkadan kitle halinde 
Alınan kuvveUerinin Balkanlar:l çe. 
kllme~ı takip etml§Ur. Bu kuvvetler 
c:ı r ı::pheslne •e Bulgar • TUTk hu. 
J ıa gönderflmektedır 

N \'york Her ld TrlbuM gnzetcaı. 
nln l{ahlre muhablrinln blldiı·dlğin< 

orc. eon umıınlarda ·robruk c\•arın. 
dl ) ııpıtan han.-k!tta eıir R1ınnnlar 
ldımllcn ltaıyandır. ·robruır Uzerlnde 
de münhasıran İtalyan tnyyarelerl 
t;arekrıtta bulur.maktadtr. Bu mmta. 
ltnda bulunan bütün Aıman birlikleri 
geri nlınmıştır 

Alınan kıtatarmın bırcrenbire çckıl. 

mesi ltalyanlan fevka!Ade mll§kUl iblr 
vaziyete dll§ürmllştUr, Cephenin bası 
ınıntakaları tahllye ed1ldl'1 veya ge
lecek günlerde tahliye edileceA'i ta. 
hnkkuk etmektedir. 

Alman kıtalannın geri aımmaıı ı. 
talyan genel kurmayı Ue kararlqtı. 
rılmamqt.ı. Bu yUzden b!r emrivaki 
karşısında kalan İtalyan l{Cnel kur. 
mayı cephedeki köttı vu•yeU aakla. 
mak için mUstacel tedbirler atmakta

dır. 

Cinliler 
Japonlara 10700 ölü 

verd1rerek 

Püskürttüler 
Çwaklnı, 8 (A.A.) - Çin askeri 

aözcUıllntın bUdlrdltfDe ıröre. Per. 
,embe ~ll Yangtae nehrlnln kıyı_ 

amda lf&DI' civarında nevmldane bl.r 
muharebeden !!Onra Ja;>on lutaıan 

1.700 ölU bırakarak pU.ktlrtUlmllfler. 
dlr. 

Çinliler Per,embe g1lnll bUyllk mlk. 
tarda 1111!?1 ''e malzeme iğUnam et. 
mlfterdir 

Söz lyc göre. 1şang ctvoınıdakl 
Japon kuvveUcri Çin teccınaıUlerlnl 
dağıtmak gayesiyle son zamanlarda 
Uç defa netlceslı. !{alıın ttıuru:ılarda 
bulurımu tardır. 

General Sikorski 
Sovvetıer.n hüsnü 
niy Jınde eın n 

btıhındu:u u söyledı 
Londra, 8 (A. .) - B. B. C· 
Polonya başvekili gPneml Si • 

konıkı ) nptıgı b ) anatta. . ov • 
yetlcrl ?olonya arnsıııda aktedi. 
len ıınlaşmndan bahsederek • ov • 
\ etl('rln hUsnUniyetlnden ve iki 
memlPket aras nda yeni h'r de -
vlı arıl:ı nj'.;'1Ildan. Polon~ a kuv • 
\'CtiC'rinln. Sovyet a.skerleTinin 
_vıınında kahramanca harbedccck· 
ıcı in ıcn emin bulundujhınu söy • 
lemi. tir. 

,--------------------------------------------~, 
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Hindiçinı 
• 

meselesı 
• ---0---

i n g il tere 
Ameril<B 

ve 
ÇunkinO 
HükOmalleri pru

tes o edıldt 
llı&ııo, 8 (,\.,\ .) - l)J ıJ 

bildiriyor: 

Hlndlçlnl umumi valls /o. ııı rt1 
couıc yaptığl beyanatta u.ıı ~ 
müşterek mUdataasuuı. ı.ıt_.ıı.ıs 
tesbit eden Franııız Jap0n ~ • r 
kındiı. tngtıızlcrle AmerlJ<llll 11 

1' 

tmdan yapılan imaları şidd ;.;ı' 
d tml§ ve bu memle'ketıer!JI 
Fransız iglerlne mnıı haloııin1 

to ctml.§Ur. ofllll" 
A.llllral Dccoux beyanaUD~ 

ıe ~yle dem:,VUr: 

''Hlndıçinlnln müdafaası ~ 
Japonyn tnratmdan mu,ıereltt ~ 
baz edilecek tedbirlerle ~ıı~ 
m~n edilir. Slynm üzerındıo tJ".:.. 
ve Amerika tarafından yapıJıı.ll ~ 
gözönUndo tutulacak oıursıt ~.at 
o.ketin Uzak Şo,rl,tn bir tab 
mrıflklık oınc (rı halin<' geltıı 
knrltulur. ~ 

Hlndlı;lnt 11udutlarınm rııttd ~ 
tem•ne memur FraM:z ıuuıtafl rtfl 
du geçen ÇUnklng mUfrc~ıe 
d rn tnrd etmlolerdlr. Çunldfll(I" 
metine bu hl\d S"leri pro est0 1 

dcrdiğlm nota)•n hl"nUz hlÇ bit 
almadım. 

----ı.- -- 111. 

KaridaO· 
isvanı 

ha ı d6 
Bcrlin malumat vetl.I, 

&erlin, 8 (A. \.) - Hu<ıuııl -' 
birimiz blld rl~or: 

Ya"'l reıml mahfill"r ı<ar'J 
kanoıklıldar çıktığı haki ındllıı 
bcrlere kartı \•adyı.:t aıruıqıard' ıııf 
ıendlğlne göre bu knrgaşatıi,111~ 
tere ve So\·yct ajanlan t:.T'l'!lll 
karılmııtır ve lteıyanlar ıar.,ol; 
yapıtmaktll oln!l ıılahata n ın 
ml\kN.dım !.stlhdnı etm~ktcdlr 
11nU8tanda da Karbaşalıkı r çtl~ 
'll:ıgn tP bbUs edl'dlgi. ta t 1 
rnakamlarının t > m J <18~ 
knrgn alıK çıkarmas- mu\ ııa 
m:ıdt~ aöyıenm ktcdır. 

rt 
T yit cdllmtycn 'IJlı' şn ! ıı 1 11 

h U\ Huvntıstaoın tdıırcı:ıınd tı\l14 
Bannt'ı \ Bo5nuyı eıc g ırrn«' 
Hır\'nt \ e l<aradağlt •ı r arll , 
arpıwm ı r olmak~ • r B 1111~ 

nhn'lsl:ıln bUyU\t bı~ ek eri sı 

dır. 
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.f.hmet Dündar bu suretle kl§m mah · 
11arı meşgul edecek ve pek çoklarına 1 

Edebi ô M RAILD 
Yazan: 

"l.EFlK AHMET 
SEVENGIL 

t 1' Eczacı Vedat, bir buhran ,.e kıskanc 1 

hamlesi ilf: karısını öldürup hapishane,.. 
düıtükten sonra k~lay kolay şifa bulrtı81 
bir bedbinliğin karanlık ucurumlanna Y'" 
varlanmı§tı; muztaripti; ümitsizdi; her ~ 
yi bo§, faydasız, lüzumsuz görüyordu. 
nun hayat §8rtlan ve i inde bulunduğu hıı 
Jeti ruhiye böyle bir düsi.inceye belki de 
hak verdirebilirdi. Eczacı Vedat okurtıılf 
olmağı da lüzumsuz, hatta tehlikeli sııY8 

bilirdi. Onu düsüncelerinde mazur göreh~ 
,~e ıztırabı ile haşhaşa bıral·alrm. Uık1~ 
Ahmet Diindar, lmralıya g~ldi geleli rna~ 
kumların türlü dertlerine çareler buloıaG" 
uğraşan ve nihayet onları okutup bilızi ~e 
düşünce ımkanlarını arltınnağa te cbht)' 
eden Ahmet Dündar, ilk okul. orta ok11 

' 

~lı olacak bir İ§ olmak üzere okuma, 
a. biraz hesap ve pek az umumi ma 
t verecek bir dershane açmak için ha· 
lara ba:ı:ladı. Müdür bu teşebbüsten 
nundu; hekim, onun yapmak ıste· 

erini ko)aylaştırmı~ ve ona yardım et· 
luyordu. Doktor. dershaneyi hem ida· 
cek. hem mahkumlara bizzat der. 

cekti. Eczacı Vedadın da burada oku 
k derslere ve mahkumların ayısına 
ı i öğretmen - doktorla eczacı -
y ceği için katip Adnan Kafalıdan 

asebeci Hüseyin T8§kından da lstı
c menin belki mümkün olacağı dü~ü 

u inzibat amiri Kamil çakar'm lmra· 
h men hemen hiç bir işi olmamakla 

bu sahada da yapabileceği bir şey 
m yordu. idare memuru Mehmet 

n i ufak tefek günlük islerle kafi d~
m~ guldü. 

tanbı: la kit p, kalem, defter sıparı 
binalardan birinin alt katı dersha· 

1 ne getirildi. lmralmın marangozha· 
e bir kara tahtR yaptırıldı, boyandı. 

h ney.o ehemmiyetle yerlestirildi. Mah· 
larm ders esnasında oturmaları ıçın 
k sıralan gibi basit, uzun sıralar ve 

Roman 
............................................. ---.................................... -
yemek masaları gibi masalar yaptmldı. 
Mahkumlar bilgilerinin derecelerine ve İm· 
ralıdaki işlerinin mahiyetine göre gruplara 
aynldı; en az meşgul olanlardan vücuda 
getirilmiı olan ilk grup okutulrnaia ba9la
mldı. Kq yaklaştıkça diğer mahkumları,, 
da tarla, boatan, bahçe vcaaire itleri azala
cak ve dershaneye günün muhtelif saatle· 
rinde başka başka gruplar dolup dolup bo
şalacak:ı. Anmet DünJar, hastahaneden 
onra ikinci eseri olan denıhaneyi üzen~ 

bezene vücuda :getinnit ve çalııır hale koy 
mut olmaktan fcvkalide memnundu. 

lmralıda böyle bir denhane açdmaeı 
ve mahkun.~arın okutulmuma tetebbiis e· 
dilmesi hemen hemen umumi bir memnu· 
niyet uyandmnıştr. Yalnız eczacı Vedut, 
bir kere bir hayli tereddütlerden sonra dok
tor Ahmet Dündara tunları aöylccli: 

- Cehaletleri ve basitlikleri içinde ya
şamaktan memnun olan bu adamları oku· 
tup da bedbaht etmekte nasıl bir fayda 
görüyorsunuz'! Siz ve ben okuduk d~ ne 
olduk? Dü üncen'll açık söylediğim için be
ni mazur görünüz: bana o kadar arkadafça 

muamele ediyorsunuz ki dostluğunuzdan 
cesaret alarak galiba sizi tenkid bile ediyo 
ruın. 

- Düşündüğünüzü açıkça söylemeniz -
de hiç bir mahzur yoktur, belki fayda bile 
vardır. Ben münakaşa etmekten hoılanan 
bir adamım; eiz okuma yazmayı tehlikeli 
mi buluyorsunuz} 

- Tamamen... Düşününüz ki münev· 
ver adam manevi hayatı olan adamdır ve 
böyleleri ıztırabı daha geniş ve daha şid· 
detli bir hummn halinde hissederler. Bura· 
da bir tescili noktası varsa o da sizin im· 
ralıdaki mahkumlara ancak bir ilk okul 
tahsili bile vennc;nizin mümkün olmadığı· 
dır. Bu kadarcık malumat ise çok şük\ir, 
insanr münevver yapmağa kafi değildir, 
onun için sayenizde okuma yazma öğrene· 
cek olan mahkumların manevi hayatında 
hic bir yükselme hasıl olmıyacaktrr. 

Ahmet Dündar, eczacmm paradoksla· 
rına orttk ahşmı!'J olduğu için bu sözler 
karşısında kızmadı, cevap vennedi ve sa· 
dece gülümacyip geçti. 

ı · lise, iiniversıte, yabancı dil. fran"ızca. 
manca demeden, durup dinll"'nn.:!den bıJ 
kadar sene okudu da ne oldu? 

Bir sonbahar akşamında a 'Ynçların kur•' 
dalları imdat isteyen kolbr gibi bo !u -
aoğru açılıp inilder, sararmuı yapr'J 1 

yerlerde süriiklenir ve güneş kıpkırrnı 1 

bir halka ile dörtbir yanr kana bulsv,.,.,,k 
uzak ufuk1ard8 sulara szömiiliirken. Ah. 
met Dündar, bunu düşündü. 

(Devama var) 
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iki kız kardeş balkon par
maklığı kopunca düştüler 

Büyüğü öldü, küçüğü telgraf tellerine 
takılarak kurtuldu 

_ KadrköyUnde, Sarraf oğlu soka -
gmdn 3 numara.da oturnn bUfeci 
Yorı;iı"n 18 yaşında Ji'otika ve 
23 y~md:ı. da Desp.inn admdnki 
kızlıın c1Un evlf'lrlnln ı O met.re 
y{lksekliğindckl tar tasmdan so -
kağı seyrederlerken, tarar.anın 
parmaklıklan kmlın , Jklsl bir
den ~a~ dilşmOstür. 

Dcspina kafası Ustu yere dUı;ı -
tUğilnd~ beyni parç lanıırak he -
men ölmU , Fot.ilı:a ise gn.rfp btr 
tesadüf eseri hiç bir § y olmadn.n 
kurtulmu ur. 

Zira FoUka evlerinin ünllnden 
ceçen ve ) eni telgraf telinin Uı:e
rinc dll§mü ve burada k~tır. 

Fotikn. biraz sonra ikinci kattan 
uzatılmak suretiyle iı;erl alınmış -
Ur. 

Desp!nanm cesedini muayene 
eden n.dliyo doktoru defnine ruh
sat vernrlştir. 
BU DA PENOEREDBN DÜ~TO 

Tavukpa.za.rmda, Çilingirler eo -
knğında 5 numarad:ı oturan Ce
vat admdn birisi, geceleyin oda
sının panceresinden bakarken 
muvnzenesinl kaybederek Yere 
düşmU!jtUr. 

Sukut sonunda Cevat vücudu
nun muhtelif yerlerinden yara
lanmıv, baygın bir halde Cenah
paşa hnstanesine kalclırılmıştU'. 

lzmir fuarı için 
Denizyollarının tenzi atlı a ifesi 

12 a w us os a tatbik edilecek 
lzmir fuarı için Devlet Deniz 

Yollan tarafından ihdns edilen 
tenzll.dtıı blletler 12 at:'UStostan i
tib ren tatbik mevkilne girecek
tir. 

Bu suretle ihdas edilen yllzde 
elli tcnzll!tlı biletler, yolcu ·ve 
cıtYa nnklll rlnd muteber ola-

ca.ktır. ~lıSl' münasebetiyle ayn. 
on, İzmirc ilfıve seferler de ihdna 
ed'lmL~Ur. 

Tenı.U tlı fuar biletlerinden 
Cunr.n k panm!lSJ tarlhl olan 20 
eylülden 10 gün sonraya kadar, 
Yani l teŞ.riniovv e kndnr istifa
de edilebilecektir. 

Eyüplü Halit 
Yeniden Üç kadınla bir 
erkeği dolandırmış! .. 
.Meşhur kadm o.VCJSI Eyilplil 

Halit, yeniden kendisini muhte
lif hilviyctlere eokarak dört do
landırıcılık yapmış, yakalanarak 
adllyeyc verllmiştlr. 

F...yUplü Halldln bu seferki ma
:rlfctierlnden bir tanesi, kendisi
nin fifmdiye kadar mUtebassm ol
duğu usulden a~dır. üç kadın
dan ba§ka bir de erkclt dolandır
mıştır. 

Kadmla.rdan Zeliha lle Zehnı
nm paralarını, Maryanın milcev
herlcıinl, Kirkor adoıda birlslnin 
de kendis.ine tenzillı.Uı lbilot te
min edeceğini vaadcdcrck 3,5 li -
ras:nı dolandımııştır. 

EyUplil Hallt, kendisini kii.b ta
cir, kA1ı memur, kah komiser gi
bi göstermiştir. 

EyUplü Halidin dUn birinci as -
llyc cezada muhakemesine ~ 
lannuşt.Ir. Eyüplü Halit :mahkc
med~ sorgusunda demiştir ki: 

- Ben kimseyi dolandırmış de
ğilim. Hepsi yalan ve iftira. Bu 
kadmlar kendilerini bmı.ktığı:m i
çin bana. kızgmdxrlar. İftira atr
yorla.'r. 

Hepsi de benimle beraber ya
~. !sterseniz bnnlarm 
vilcutlnrmdaki bnzı: işnretlerl söy
liyeyim, ıı.dliyc doktoru r.:ıuayene 
etsin. §ayet doğru çı:kınu.sa her 
ceza.ya nwynn.. 

Kirkora gelince; ibu tnmamcn 
Yalandır. Böyle bir rseyden ha.be -
rlm yok. 

Neticede mahltrme bitlerin 
celbi içln muhalromoYJ 00.tıka. bir 
gUne bıraknuştır. 

Belediye ııe Evl!al 
arasındaki lbtllAI Üç kişilik bir hırsız 

şebekesi yakalandı DUn d bir v.ltmm fiyatı 2:S li-
ra 60 kuruş, ki.ılçe nltmın bir gra Başvekalette bir 
ıı:unın fiyatı ise 337 ku,.,•atu. Son gUnlerde La ' Unka.panı k • ku ld 
l======:::::::===~=-==:i ile diğer hlr çok semtlerde 22 omısyon ru u 
ela usıl bir inkişaf , 0 kun et gc- d n fazla evi soynn Hilmi ve Hü- Belediye ile Evltaf arasındaki 
tın1iibd bütün do Uan mcnınu.ni- d verdi ad!Ilda iki sabıkalı hırsız ihtili.fı halletmek üzere lbaşve.. 

il 13 y mda Yusuf admda ço- kalctte bir komisyon teşkil cdil
yetle m ekte- cuktan mUreklı p bir hırsız ebe- miştir. Komisyonun reisi Başvc
dirler. lran h. kh~ı ' we men~aat,.. kesi yakalanmıştır. kfilett.en, azası da Dahiliye Ve-
lcrinl buz t dir d ğil, milda. 1 Hilmi ile Hüda,•eroi, soyacakla- kal tinden olacaktır. H iki ta. 
faa Wr \azly tteaır. l 11 eve vveltı. Yusufu göndererek raf da iddialarını bildiren rapor-
Vo Şehln,ahın h6 fırsatta parıl- kapı veya pencerclori ken.iilerine larmı komisyona tevdi edecek
da.) n enerjisi l'O Uerlyl gören nçtırr:naktn ve evi soymaktadır- 1 }erdir. Komisyon raporları tetkik 
'e iyi gören selk le i~ dlin- ı lar. ederek kat'i karan verecektir. 
yanm bu kan tk dO\irlerlnde 1ra- Her Uç hll"S!Z da birinci sulh 
nı bitaraf bir sulh ve Jah un- ceza mnhkemeslndo ynpılnn sor
suru halinde dipdiri tutmak hu- gulan ııonwıda tevkif cdilın~er -
u unıla kMt teminat teşkil ede- dir. 

bilir. Ve bu tıe.mlnat1 ha~oı olına
Ankara Valisi Iannı tabii gördüğUmUz muharip

lerin itimadına liyık bir kıymette
dir. 

Şurnsı muha.'-kalrtır ki lrnnm 
istiklal ve mülki tamamlsl bbJm 
l.cln çok kıymetlidir. 

S.ADRl ERTEM 
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Hnkkı da ~ sabırsızdı. Dört 
saatlik uykusu, dört çeşit rüya 
ile geçmışti. Ortalığın aydınlan
ma ı sabahı bildirdiei içindir ki 
kalkarak ~iyindi.. Mahkemenin 
on buçuk"...a başlıyacağma naza
ran daha çok vakit vardı. 

şehrimizde 
Ankara ·valisi Ne\'Za.t Tando

ğan dün sabah ekspre le Anka.. 
radan şehrimize gelmi5tir. Ne'V"' 
zat Tandoğan Hey'beliadada bir 
müddet kalacakbr. 

jvirmı yıl evvelkı Vakııl 
D ~'UStos 921 

1-larik tanesi 
V pur biletlerinden almmııkta otan 

20 para harik iancsl g çenlerde lAğ. 
vcdllmlpe de yeniden tah8Dlııe ba§_ 
lanm~br. 

Kenardaki iskemle üstünde 
bir eskı kıtap vardı. Onu aldı, 
bir iki satırına göz g-ezdirdi. o_ 
kudu, fakat tek kelimesini anla· 
madan okudu .. Biltün d~<;fincesi 
birkaç snat sonra verlle<·ek ka
ra"'C1a idi. .. 

YAZ.AH: l.f MAH AH ISKA&. 

Hap'sancdekilerin dediklerine 
bakılırsa; kendini hiç müdafaa 
etmediğinden ve bütün delillerin 
v şahitlerin alcyhınd söylemiş 
olmnsma nazaran enı az on ~~ 

ne} e malıkiıın olabiliMi. Eğer 
mudafaasmı yaparak ec1.a._yı ha
fi!lc'tici sebepler ortaya koyab't 
seydi, bu eczayı yedi, sekiz sene 
ile gcçiştirebilirdi. 

Saatler güçlükle ilerliyordu ... 
İçinde bir üzüntü vardı. Bir yol
cuyu bekliyormuş gibi titizleni
yordu. Ceketinin düğmeleriyle 
oyna.yor, zincirini parmağına do. 
Iayor, çozüyor, döşeme tahtala
nnı ve hatta bııdaklnrmı sayı
yor, civilerini hesaplıyor, sonra 
dönüp saatine bakr rordu .• Hmıüz 
~ ve} :ı on dakika geçmiş oldu.. 
ğunu glirünce sıknr..ıdan çatlıya
cak gibi oluyordu. 

Bir ara dışarıda ayak sesleri 
duyuldu .. Gardiyanlar dolaşmıya 
baı:;lamışlardr. 

Ayak steri döndü. dolaştı ve 
bir tanesi kapıların n önünc1o 
durdu ... 

i-=--...... -----..----= ........ ==--------~ 
yunca: 

- Allaha ısmarladık çocuk • 
lar .. HakkınIZI helal edin.. 

Dedi .. Ömcri bir üzüntü sanlı. 
!htiyarm aralarından uzaklaş -
ması ömere .çok acı gelecekti. A.. 
damakıllı alışmışlardı. Çok temiz 
kalbli ve cömert yarachşlı bir a
damdL Bir baba knybotıniş gibi 
oluyordu. 

- Güle güle babacığım, biz -
leri unutma .. DuQdan eksik et
me .. 
Odanın kapısı açıldı. Bu sıra. 

da Hakkı. karyolasına oturmuş, 
başını elleri arasmn. alınıştı. Ka
pııun açılmasiyle ihtiynrın eşya
sıyle birlikte gardiyanın karşısı
na dikilmesi bir oldu. 

Bu gelen müdürün gardiyanıy. 
dı. Sn.babın bu saatinde an<:ak 
kendisini çn.ğ:rabilirlerdi. Ome -
ıin dı:şarı ile alfi.kası kalmamıştı, 
Hakkı bey ise saat on buçukta 
mnhlcemeye gidecekti. thtlyar, 
gardiyanla şakalaştı: 

- Hazırım ağam,. İşte pake
tim .. 

tiği göriildü. Hakkı lbtitün bun
ların farkında değildi •• 

Gardiyan yürüdü, Hakkmm 
önünde durdu: 

- Beyefendi, sizi müaur lbey 
çağırıyor .• 

Hakla !başım ka.ldırclı. Gardi
yanı gördü. Olduğu yerden kı • 
mrldamak ibile istemedi: 

- Bir yaplışlık olacak.. 
Gardiyan yaptığına emin bir 

halde tekrarladı: 
- Yanlışlık yok efendim .. 

Müdür 'bey sizi istiyor. 
Hakla innnmıyordu: 
- Nasıl olur da !beni ister •• 

Ben kimim? .. 
Gardiyan gülümsedi: 
- Müdür ibcy sizi istiyor c -

fendim .. Bann.: 
- Hakkı beyi çağır •• 
Dedi .. Hakkı bey siz değil mi

siniz yoksa? •. 
lhtiyarla. ömer bin1>irlerinc 

bakıştılar. Hakkrnm on buçukta 
mahkemesi olduğunu biliyorlar
dı. Biliyorlardı mnma. saat do • 
kuzda yola çıkılmazdı ya! .• 

Hem, müd"ir bey ne diye ça
ğırsın •. 

S - \"'A.Kr.l' 9 (.msros rn 1 

!lrlp d8şlndö f!: 

Gürültüde şik"ye 
"\Takıt'' dc1 "Hıkmet. Munır'', (1 t nmıy ıı ko~ul r) di)e 

fıkr~ yaZ?lış. l tanbula yeni bir ceki düzen verilırk n, i~lar 
da cıns cms tasmfmı ic.tıvor. 

İlk bakı. ta. garip gıl>i goriinen bu fı ır, bıraz kurcalanm 
~kasında uyanık vemuztarıp bir nıhun i }u..nt görunur. Komu' 
ıl de olsa,, ~nunlıı hıç scliı.ml:ışma nız da, ., ha ını7ila y 
ve mi sabıbı bır vnrJıktır. 

. Onu~ ':nsayısı, sizınkine U} mazsn, huzurunu un ors e eli w _ 

nı, saadetinı7.den bır eyın cksıldiğinı duy. ın . 
Hele k~~a. v: ~ôı~ul adamı i~niz, halınız ru b .. tim bcrb 

şır. B:a~n. ~u: urı~şlcrı, duyu Jarı lbirib'rinden Knf dngları kad 1 
uzak ıkı kıRı, nık Uı kelepçesinin zoru~ la } anyana y arl r. T4:~ i 
bu zıd ~ı._ıtublıırın arasında, kıvılc:ım cksık olmaz. Gcçımm 1 
havası ıc:ınde çakar, dururlar. &>slcri ıslıklanır. Bağnrp, ç gırı 
Iar. Arnda sıradn duvarda pathyan bir sürahı, merdivenlerden yu 
varhnan bir iı:~emlenin gurültüsüylo yerinizden sıçrarsmız. 

Bazan da, bunhınn t.am tersine aile arnL mda akort t 
dı!. Hepsi keyif chlı~ir. Yemekten .sonra bahçede ahenk ~l : 
Bır vur patla! m, çru oynasmdır, gıdcr. Mevsim yaz. hava sıc 
sürülmüş pencerelerden gelecek bir ı ef ~lik rüz; ara bağrınız ç 
:u.ışsmızdır. Fakat hava ) erine, gürültU gelh-. Okuvamaz ynz.a 
maz, dilşünemczsinız Ynlnız .kendilerini du..,cmnenlt. , kendiler nı 
do tahlil \e takdirden acizdirler. Meseıa. s l n bft o anlar da 
türkil söylemekten cekinmezler. Hodbinlik. onl nn tpclcrınde b"r 
hamam kubbesı kurmuştur. A\•azlannı beğenırl r mii.barekJcr. 

Belediye. a~im;zde gürültü ile mucadclc etmek istedi. Fa
ku.t satıcılardan baş'J:..:asma. söz ~eçiremedi. 

Her gece. sabn.ha. karşı !hfila bir cehennem gürültusüyle en 
tallı uyk-ularımızd:ı.n srçnyarak uyanırız. Bu atte su ara ı 
nın uzun. bitmez tükenmez katarları geçer. Şişe, d::ı.mncana. ~ 
bu ara'hnlarm çıkardığı şama.ta fırtmısmı <i'lle anlatmak 
bil değild'r. 

Geç vakte kadar "keyif" ci kom..c;uların azı ve vazını, w 

dnkilerin "yli.lel"ıni. "kağıt perdeli" Jetin tırmalanan udunu ~ 
miştiniz. Kör şefakta da, i e su arabaları ın c 1 nn 
içinaesintz. 

Kendi zevkinize gô ynpbrdığınız. özene bezene d · 
dn.yadığıruz evinizden elbette l·o!ayca ayrılamazsınız. Zat n 
rılrp da nereye gideceksiniz?. Her yerde aynı . g-ısızlığm 
daha. sonturlusiyle karşıla,..emıya <'Ak mı ınız? 

Evet, arkadaşın ·kr var. Şehri sakinler. münzcvil r, c 
kurııar, zıpırlar rnmtakalarm:ı. a nrmalı. Herk d ona ~"re 
ve mt-kan seçme ı. Amma. ne azık, ki bunun iınka ı ·ok. 

11A iKl SÜllA GEZCi 

,_l _G_o_N_D_E_N_· G_o_· _N_E_ı 
len air Ta 
e t bir 

E deb yatla alakası ol n he
m n herkesin tanıdığı 

Hınt §3İr Ta or'un öldüğü bil
diriliyor. Ed bi tla alikası oL 
maytp da,y.alnız kırtasiye dük
kanlarının camekB.nını seyreden 
bir meraklı bil • onun resmini 
muhakkak gormtistür: Esmer 
rengi, uzun &?kalı ve geniş cup
pesiyle pek meşhurdu. Hindis
tan neresi; Türkiye :nıe.r~i ? .•• 
Fakat bu adnm. memleketinin 
- ibütün ecnebilerle beraber; 
bi~ de - oldukça esrarlı ve de_ 
rin olarak gösterdiği ruhunu. 
hayatını ve felsefesini. hudut
lardan ac:ırarak, işte buralara 
kadar getirmiş bulunuyor. 

Şair Tngonın kendisi de lbir 
aralık Türkiyeye gelmişti. Uı-

kilitlendi. Ayak sesleri uzaklnş.. 
tJ ... 
Hakkı lbir çok koridorlardan 

geçtikten sonra müdüriin odası 
önünde durdular •. Gardiyan ı e
ri girdi, çıktı ve Hakkı beye: 

- Buyunm efendim, bekli -
yorJar ••• 

Dedi. Hakkı içeri girdi. Hay -
retten donakaldı. Sabahın bu sa.. 
atinde Mahmut bey müdürün o
dasında oturuyor, kendisini ibck
liyordu. 

Hakla içeri girince; müdürle 
Mahmut bey ayağa. kalktılar. 
Ha.kkı:ya yer gösterdiler. HakkJ 
§a§ır:mıştı. Buna sebep ibulamı -
yordu. Oturdu. Bir sigara ve lbir 
de kahve ısmarla.d:ılar. 

Söze !başlamak için Mahmut 
bey müdüre, mUdür Mahmut ibc_ 
ye bakıyorlardı. Nihayet daha 
uzun boylu beldem k istemedi -
ler, müdür anlattı: 

- Şimdi müddeiumumilikten 
telefon ettiler, Mahmut bey de 
bir tahri:ri emir getirdiler. Mah
kemenin devam etmiveceğini ve 
beraetinire karar verileceğini bil
dirdiler. Serbestsiniz. Bunu SÖl~
leınek iı;in sizi çağırtbk .. 

Hakkı L-ulaklarına. inanamadı. 
Gözlerini aı;tı, müdüre doğru 
eğildi: 

- Demek şimdi artık oor'bes· 
tim ... 

Müdür tekrarladı: 
- Evet Hakkı bey .• Şu andan 

itibaren serbestsiniz. 
.. l!akkımn gôzii Mahmut beye 
ilışti. Bu kaııı.rı almakta kendisi
nin tesiri olduğu Yiizündeki se
vinç izlerinden !belliydi. Oldugu 
yerde duramıyor, adeta kaynı • 
yordu •• 
Hakkı yavnşça yerinden kalk· 

kin, Ou1,ırıL.r .. " 
çok vu 

düf ttıJ;.l•IA.l•:ll 
emniy t e • 
ya"\ purund 
mıy ak, 

} 

Ta .u b 
Bun n 
b 
rms d ~ 

np ik · er 
·, h~ı li anda. ol o 

onun şiirlerine \ e nesir! r 
rastladıkç'L turkçeye çevirir ' 
mecmualarda n rederdi. 

Hnkiki T or tercümeleri İb
rahim Hoyi 'n n sıstemli bir 
rette çalısın "!i bru adı. Bir
kaç yıldır, Tagonın, lisa.nmırz.. 
da tam olarak intisa:r eden üıc; 
kita.l>x göziilüyor: (Bahçivan), 
Cl'leyva zamanı) ve (Büyü~ n 
ay> ... ıt'brahim Hoyi, ibtı tcrcu
melerden birinde. Tagorla bız
zat yapbwı bir mektuplaşmarun 
vesikalarını da neşreder. Ttıg'O'l" 
kendisinden pek mütehassis oı .. 
mll§tu •.• O vesikalar, lbir taraf_ 
truı, bugi.ın olmüş bulunan bir 
şö1ıretli şair ve roma 
şahsi hatıraları olarak 
leceği gibi ; diğer taraftan. 
n lmilel edebiyata karsı 
yede nasıl bir alaka göst.er 
ğinin işareti sayılacaktır. 

Rabin Dra.n..1t Tagor'd 
pılacak tercümelerin, 
sonra. da duracağını za 
yorum. Eserlerinden b"r 
ru doğrudan doğruya. in 
yazmış olan Tagoru, muh rrr
leıimiz nrasrnda bu l · -. n 
celiklerinc olnn vukufu ı t 
mnm:ış İbrahim Hol i g 
güzel bir ifade ve hususi 
rayı~ctla tcrctlme cd"y r. 

Lakin bu d rin ve 
edebiyatın t rctirne 
za intikal edişinde, bu 
tratör, sanatkar dostum ' 
Fehim'in değerli h"zm 
unutmamak lWrn.d r. 
kadar çıkan Tagor tere 
nin knpaklarmd ki t 
bizzat Tagorun talıliri c 
miş ibircr nefisedir. 

ihay t bu iki s n 
nin gerçekleşmesine \ 
den bir üçüncü unsur o 
"Remzi kitabevi" nın 
tabu Remziyi zikrctm t ı t 

İhtiyar yerinden fırladı.. El
bise i sırtında idi. Köşeye kostu, 
paketini kavradı ve kapının kili
dine bir anahtann girdiğini du· 

Gardiyan oralı olmadı .. İhtiya
rı goğsünden tutarak kenara 
doğru itti. Oda.ya girdi .• lhtiyn.r 
mahkfun şa&mnıştı. Elinden pa.. 
ketı düştü. Omerin yatağında 
doğrulduğu 'e gözlerinin irilt:V" 

Hakkı fazla mrar etmedi· Ken 
disi önde, gardiyan arkada Çtktt
iar .. ömerin ve ihti arın merak
lı balcşlxı altında kapı tekrar 

b .•• 
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.. 
ve ıso .. anva . ' Alman tebliğ i 1 ·sovyel tebliğ i 

Londra, 8 (A.A.) - Röytcr 
aJansmm ~ket ı muharriri Ge
neral Sir Hulıert Gough şunları 
yazıyor: 

drı.no bir surette muharebeye devam 
(Baş tarrı.h 1 incide) I (Bas tarafı 1 incide) 

Alman bahriye i ve hava l\.uv- etmL,lerdir. 

Reisicumlıurumuz 
Yeni Fransız büyük elçisini 

kabul buyurdular ''Herkesin nazarı diklr .. ti §ark 
eferi.nıc teveccüh etmiş ~ulunu. 

yorsa da umumi vaziyetin diğeı 
cephe!crini de gözden kacrrnıa
mı.ık münıısip olur. 

vetleri lngilterenin iaşesini tc. Cephenin dlğer iBUkamct ve bölge. 
mm eden İngiliz seyri sefairine rerlndc kaydn değer mıu.ım ukerl 
karşı mücadelede bilhassa büyiik harekat olınamı§tır. 
muvaffakıyetler elde etmişler- Kıtaa.tımızla ış birl.lğt yapan hava 

Türkiye ve lspanyavı istihdn! 
eden Alman tehcrclinin b.r lınki
knt olmru;ı ihtimali eliin mevcut
tur. 

Pasifikte lJJRiltere ile Japon. 
}a arasında 1''lrp patlamasına 
r.ı.mak kalmıst;ır. Jnponya, ... Rus· 
yıı ve Amerfüa ile aıaroc girmek
ten ~uç knçmabilcccktir. 

Hıtler garp Afrikasmın sahi
lindeki liınan ve hava üsleriru c. 
l ne gcçirmel; mnk.sadiyle Vişi 
hiıkfunetini kuvvetle tazyik et· 
m<'ktedir. 

.Bu istikametlerden birine ve
ya hepsine birden !hazır lbulun
m lryız. Bereket versin hazırız 
,. h r ıhtima!c karşı lflzun olan 

tedbirleri a.lmıs mııunuyo. 

cephesinde, Almn.nlar ba
vt < ı clialarda bulunu,'Orlarsa 

. bildiğimiz vakalar bu iddia.
rı teyit etmektedir. 
Almanlar ve miıttef ıklcri Fin-

1 r elan L:ıdo"'a gölünün ~ark 
1 mmtaka.smda )l'luharcbc etmek. 

teiir. Lenimrad istikametinde 
11 • bir ilerleme kaydedilmemiş· 

t r. Almanlar Kholm"u işgal et
t rin' bildirınislcrse de bu çok 
uı l"dir. Mruunafih bu şehrin 

zaptı halihazırda Ruslar için 
ciddi bir tehlike n.rzcdenıez. Al
manların kanaatine göre, Smo. 
lcnks meydan muharebesi !bit· 
miştır. Fakat Moskovaya giden 
)Ol çp'~ sıkı surette kapatılmrş 
gibi gortlnüyor. Rusların te§cb
b · yle Smolenwc meydanında 
muharebenin l akında yeniden, 
b l:lması pek muhtemeldir. 

Ukranyada Almanlar mühim 
ve 'belki de hiç ibir terakki kay
detmeme.ktedır. 

Moskovanm havo. hücuınlan • 
mı. karşı mite ir ibir müdafaaya 
malık olma ı, Almanlar için bir 
endişe nıenbaı olmaktadır. Zira. 
bu, Rus tayyarcciliğinin kudre
tini aşikar bir surette :isbat et· 
mektcdir. 

Ruslar büyük insan ıve tayya
re ihtiyatlnrma. henüz el sürme. 
mi lcrdir. Yeni Rus taarruzuna 
karşı koymak üzere Almanların 
ancak yorulmuş cüzü tamları ol
du "..'Ur.. rülüyor. 

Bu kııra.nlık ihtimale rağmen, 
Alman.:'ll"Ill ş1mal ve garp Afr:i· 

dir. !tuvveUcrimlz dU§manın zıthlı birlik. 
Berlin, 8 (A.AJ _Hususi leriyle muh:ı.rebo sahıı.smdakl piyade 

muhabirimiz bild.riyor: kuvveUcrlne ve tayyare meydanların. 
• .• • • d.aki hava kuvveUcrlno knl'Jl hücum,. 

Bugilnun mühım vnknsı Al- larm& devam etmiştir. 
rna.n .krtalamun ~ddetli muh.are- 6 Ağustos CUnU 39 Alman tayya.. 
lbel~en sonra Kiyef e&i>he:>ınd~ resi dU,tıürtıımU,tUr. Blz 19 tayyare 
Stalm hattının çok ehc.mmıyetii kaybettik. 

lbir kısmmı zaptctmiş bul~a.. 7 Ağustos gecesi Moskovaya yapı. 
larıdır. B~ suretle. ~6 . ~ıistnh· lan hava akını esnasında dU,UrUlen 
kem me~ ele ~eçır:lmı~r· Bu Alman tayyarelerinin evvelce bildiri!. 
h~ber, Kiyef bölg:Sınde_kı han; eliği gibi 6 olmayıp 9 tayyare olduğu 
k. tın maruz kaldı~ vahim .. kri· talıklknt neticeB1nde tebeyyün etml{. 
zm atintılmrn oldugunu göster. 
mektedir. Şimdi Alman kıtalan· 
nın Sovyet krtaları tarafından 
muhasara edilmesi tehlikesi ber
taraf edilmiş olduktan başka bi· 
18.kis Alman kıta.ları bir cep vü. 
vuda. getirmeyi isthidaf eden ma 
nevralarma devam imkanını el
de etmişlerdir. Alman kıtaları 
askeri harekatın sevk ve idaresi· 
ni tekrar ellerine alını~ bulun. 
maktadırlar. 

Şimdi Almanlar en büyük 
gayretlerini, Smolensk cephesin
de değil, fakat Ukrayna bölge
sinde sa.rfctmektedirlcr. 

Alman askeri mahfillerinin 
fikrine gör Kiyefteki ihata ma.. 
ncvrasm.ın tnsfiyosinden sonra 
Alman taarruzunun dördüncü ve 
en çetin ve tclılikeli safhası sona 
ermiş addedilebilir. Bundan son
ra şarka doğru ileri yürüyüşe 
tekrar başlanabilir. 

Alman nskeri mahfilleri, Rus 
genel kurmayının Fransa, Po
lonya ve Yugoslavya muharobe. 
!erindeki tecrübelerden (>üyük is
tifadeler temin etmiş olduğu ka
naatindedir. Ruslar da Alman. 
Iarm kullandığı ta.'biyeyi kullan· 
mışlarda". 

Motörlü Alman if ırkaları geniş 
bir yarma hareketiyle ve cenah· 
ları geriye almak suretiyle ne za.. 
man bir ihata manevrasına teşeb 
iblis etmişlerse Rus kurmay he
yeti deııhal aynı maneYra ile mu· 
ka'bcleye çalışo:us ve Alman mo. 
törlü fırkalarının münakale hat
larını kesmiye '2'n:vret etmişler
dir .Bu suretle Rus motörlü fır
ka)~ Almanların gerilerine sark 
mıya muvaffıık olmuşlardır. 

tir. 
ltloskcn-a, 8 (A.A.) - Sovyot 1ııt1b . 

barat dıılrcslnln 7 Ağustos t.nrihll sa. 
balı tebliği: 

7 Ağustos gccesl kıtalanmız Smo
lensk, Bcln.1 a. _ Çerkof ıstıkruneUe,. 
rinde vo EBtonya b6lgcslnde şlddcUi 
muharebeler vermı~ıerdfr. Cephenin 
diğtt kumn ve 1Btlkametlerlnde kay. 
da değer büyük aııker:t harck4t olma.. 

~tır. 
Tayyarelerimiz, dll§mımm mouırtu 

ve zırhlı lutalarile, piyade ve topçu 
kuvvetlerine ve tayynro meydanlan. 
nn hllcum etmıalerdfr. 

BJr nehir yakmlarmda. cereynn e.. 
den ınuıuınld:ıno muha.rebelerdo bir 
Sovyct te3ekkUlU Alman ordusunun 
20 ıncı tnnk fırka.sına nğır zayiat 
verdirmiştir. Nehri geçen kıtaatımız 

nıukabll taarruza geçerek Alman fır. 
1aısmm mUdafna. mevzilerine hUcum 
ctml§Ur . .Alman topçusunun, mayn a. 
tıcı makinelerin vo mltrnıy5zlerln mu 
temadi ntqi kıtalanmwn hUcumunu 
durduramaml§lır. ŞlddeUi bir ateş! 
mUte:ı.ldp Sovyet tanklan d~an U.. 
zerine yUrllmU§lerdir. Ccreynn eden 
kanlı muharebelerde Alman ta:ıklan 
tahrip cd!lmla, yüzlerce Alman askeri 
ağtr tanklanmızm zencirleri arasında 
ve top ve mltralyllz mermllerl altın_ 
dn knlmr:ıtır. 112 inci ve 59 uncu Al
man tank alayları ağır zayiata uğnı. 
nuştır. Sovyct blrll.kleri 2S Almıuı 
ta.nkt iğtinam etmlflerdir. Aynca 6 
top, 28 mitralyöz, 30 motosiklet, 4. 

'kıı.myon vo blr ı:ok mnlzcme alınml§. 
tır. 

Alman kadınlarının 
mecburi iş saati 
Alb ay daha uzatıldı 
Bcrlln, 8 (A.A.) - Hususi mu-

habirimız bildiriyor: 
Almnn hUk<imetl, kadınların 

mecburi iş devresini daha altı n.y 
temdide !karar vermiştir. 

1 

Anlmra, 8 (A.A.) - Re!:ıicuııl!ıur 

İsmet lncınn bugUn saat ı 7 de Çnıı.. 
kayada Frans:ının yenl bUyUkf elçisi 
Jean Hellcu'yll kabUl buyurmu§lar
dır. 

Jean Helleu reisicumhura 1Umntna. 

mes1nl takdim eyl~tır. Kabulde 
Hariciye Vekili ŞUkrtı Samçoğlu da 
hazır bulunmuştur. 

BUyUk elçinin mavasalat ve muta. 
rcl:at1ndc askeri merasim yapılm:,tır. 

örfl id.are kanununda değişiklik 
Aıı.knnı, 8 (\'AH.11') - Örft ldnre 

kanununun bazı maddelerinin tadlli 
hakkındaki kanun IAylhnsı :MeclJsl 
Umumı heyeUne sevk ecU:mlgtlr. 

Adliye cncUmcnlnln bc§lncl madde 
Uzerln1e yaptığı tııdllAt çudur: 

örfi ldare mahkemeleri aşağıda 

yazılı eekllde teşckkW edecektir: 
ı - Örtl idare lcomutanlığı rcfaka.,_ 

tinde ıuzumu kadar aalceıi mahkeme 
~kil olunncaktır. Bu mahkemeler 
toplandıktan mahallin ismini ta:ııya.. 

caklar, her mahkeme teşldl olunan 
mıntaknda 6rft ~dare komutanının in.. 
hası Uzcrine MIU1 MUdafaa VcMlc. 
tiDce tayin olunacak bir general, o 
yer 6rfi ld:ıro mahl:emesinln adlt 11-

mirliğini. yapacaktır. örıt lda.re ko., 
mutanınm temyiz hakkı mahfuz ka. 
ıacaktır. 

2 - Örfi idare mahkemclcrlııln asn 
vo yedek askeri ve askeri adl hAklm. 
ıert, zabıt kA.tlpleri diğer memur ve 
müstahdemleri, Mlll MUda.faa Vek4. 
leli tamfmdan inUhnp ve tayin olu_ 
nacaktır. Askeri adll Mk!mler bun
lo.rdan bilfiil Jırudmlllt etmiş olanl&r 
arasından seçilecektir. 

3 - Müstacel vo zarur1 hallerde 
15rıt idare mahkemeleri teessüs edin. 
ceyc ka.dnr mahallt htlklm ve Cumhu_ 
riyct mUddclumumllcri askeri adl h~ 
kim vaz!.fes1nl göreceklerdir. 

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

B. M. Meclisi toplantısı 
Anknrn, 8 (A.A.) - BUyUk Millet 

Meclisi bugUn ŞemsctUn GUnaltaym 
ba§kanlıltmda. toplnnıırnk Mard!n meb 
usu Edib ~. Memurin muhake. 
mat kanunu hlİkümlcnne nazaran 
haDg1 vnzlfc sahiplerinin memurin 
muhakemnt hUktlmlcrine tabl tutula. 
caklnrmın te!Blri hakkındnkl takriri.. 
ne ait dalıiliyc encUmenl mazbatam. 
m m~kcre ve kabul eyleınlştır. 

:Meclis ruzııameslndo bulunan ve 
Ankara §elıri kanalizasyonuruı. ait ka_ 
nun lAyilıasımn mU.zakcrc:ılne geçilir. 
Jcen ::öz alan lıaUpler, lcnnıul.zasyon 

ta.biri Uzcrindo durmuşl!lr ve verilen 
bir takrirle kanallza.Byon tAblri ltlğam 
1ı:cUmcs1 Uc değl11Urllml§tir. 

Gene bu knnunun hcy\'lU umumiye. 
si üzerinde ileri ııtırUlen bazı mııtnte. 
a.lara karşılık olarak Nafia Vekili Ge. 
neraı All Fuat Ccbcsoy, yapılacak o. 
lan ana lağımlar işlnln Etlik ve Ke. 
çlören mmt.akalan Ue banliyöler mus 
tcsna olmak Uzcrc bUtUn c.ehre ı;ıamll 
olduğu ve yapıldıkça lwıı:n kısım açı. 
ıaca~ı söylcrnl§Ur. 

Bu mllz3kereden sonra maddelere 
geçllml:i ve kanunun encUmenlerde 
tetkiki esnasında bina ı~gunıarmm 

ana kanallar:ı raptı ve mevcut çukur 

ıarm kapatılmam veya ıptal edllme.s1 
l§lerl de vahid fiyat Uzerlndeıı tcsblt 
edilecek masrafların b1na sahipleri 
hesabına olarak Nafia VckAJ.etınce 

yaptırılması arzusu izhar ve bunu to. 
min de icap eden hUkUm 11 ve olun., 
duğu naz.an dlkkato almarak bir mıı.. 
yon 11rıı lldveslyle Ankara Ul.ğmılnn .. 
nm yaptınıınam için 7.200.000 Ura 
tabslrmt verilmesi tasvip olunmU§tur. 
!Bundan sonm arttırma, ek&lltme ve 
:!bale kanununa bir muvo.kkat madde 

• ekleıımesl, hazerdc subaylardan yU~ 
b:l§lYa kad:ı.r bir kıaun subaylara ve 
seferde bUtUn subaylara ve ııskert mc. 
murlara elb1Sc, kaput ve çizme çerli .. 
meslne ait kanunların dcğlııtlrllmesl 
hakkında kanun 1Ay1halariYle 81ynsa.J 

bilgiler okuluna at kanuna ek H'ıylha 
et mUzakerc ve kabul cdllml§tır. 

Mecllsln gene bugUnktl toplantwn. 
da Akdeniz mmtakaslle Orta .Anad~ 
ıu, Kızılırmak, Fırat ve Dicle havza. 
ları ve Sakarya mansap klaı;.'.llarmda 
yapılacak su i§leri !çln 81 rnllyon U. 
rn tahsisat verilmesi. hakkındaki Jt~ 
nun ırıylhasını mllznkere ve kabul ey. 
lemlştlr. 

'Meclis, Pazartesi gUnU saat 14 te 
toplanacaktır. 

T ekirdağında mahsul bereketli 

Ruzvelt 
jJfı 

Bedin, 8 (A.A.) -:7'..ıti,iJI' 
mt bir menha.dıın bi1Q11 ....... ıı 

BugUn Alınan barici~C t$ 

tl, Çöl'!fille Ruzvcltin ~~rrıd> 
yapmaları ihtlmali b~ 
hancı gazetelerde bilb~ 
ı da ne~redilen taJı.ıniıı1 
gtil olmuştur. ~ 

Bu hususta tahmin ~ ıJO 
ten imtina cdihnekt~, 
susta oldukça Jfi.kayt ~I 
Berlin siyasi mahfilleri bı4 
ndıımınm buluşmnsmnı 
cereyanı üzerinde teSiıi 
ğı fikrindedirler. . , 

Bcrlln mahfilleri ÇörÇ •el 
velti alii.kadar eden me&C~!t 
aralarında vukubulo.cıık 
kata halledilemiyeccğini 
etmektedirler. f)_ 

Vıı..5[ngton, 8 (A.A.) ::-'" 
Çörçilin RuzvelUc go~ ıı 

ması ihtimalinden ~~ ~ 
st müşahitler bu gor[işıtı ~ 
rnUhim badisc ve ko.rııt~ 
işaret olarak telakki cdİ) ıC 

lleri sUrillen fanıziyel~ 
rlne göre, Hopklns RUS} 
nüşUnde, Almanyaya ı:n~ 
edebilmesi için Rusya}" 
ve tam manası ile ynrdJıll 
lüzumundan bahsetmiştit•, ~ 

Şayet Ruzveıt ve ÇörÇil 
mu.5lıırsa görilşmenin eJtC 
evvelce hiçbir diplomatil' oıııf 
bere cereyan etme~ 
do so.bittir. fi 

Va.şhıgton, 8 (A.A.) - ~ 
mac riyaseticUınhur yatın ı 
nn.n resmt bir tclslı:do J>ildi!l 
ne göre, Ruzvelt donnnınıı. r~ 
vnsıtasiyJ~ beynclmllel iŞIU:ıt 
kı bir tem:ısı muhafnzn e 
dir. Ha.va güzeldir. ~lde 1 

iyi netict\lcr alnınuıkta.dır. 
Bu telsizde Ruzveıt ile e' 

nrnsmda yapılması muht~ç 
itikat şayiaları hakkında 
kayıt bulunmamaktadır. 

k ınd:ı. yeni bir maceraya atıl
ın arı pek muiıtemeldir. Bu gi. 
bi b · r hareket, be§ veya altı tü
menin Cebcliittankı muhasara 
altıı a. almak ve Fas ve Dakarla 
dah1 kısa muvasalı yollarım te-
s · etmek üzere, İspanyadan geç 
m eriyle tahakkuk ede-bilir. Bu 
i ı· ·amette muvaffakıyetle neti· 
cc :.nccek olan bir hareket AL 
man ara Atlnntik muharebesinr 

Ruslar Alman tanklarını piya. 
deden ayırnuya ve mukabil bir 
çevirme hareketi yapmıya da ça
l~mışlardır. lki manevra ara
sındaki bu karnılıklı benzerlik 
muharebelerin. uzamasını ve çar
pı:.,r.ınıaların çok eiddelli olmasını 
fataç etmiştir. 

Kezalik insanca. ve malzemecc 
zayiııtın fazla olması" da bundan 
ileri gelmektedir. E~er netice 
Almanların lclıind tecelli etmiş. 
se bu, Alman askerinin tecrübe
sinden ve Alman tekniğinin ü.s
tünlüğündc ileri gelmi§tir. 

Bu servis 17 yaşuıdaki biltlin 
krzlarI meCburi hizmete tll.bl tut· 
maktadır. HallhazD'da 150 bin 
genç kız, hizmet nltmdadır. 

Genç kızlıırı tnrlalnrdn çalışma
ğıı mecbur eden servistlc evler
de 6 ay hizmete tfı.bi tutan ser
viste ve yilk.sclt mekteplere de
vam eden kız talebenin fabrika -
lnrda mecburi olarnk çalışmrumıı 

temin eden teşkllıı.ttn. calışan 
genç kızlnrı da hesaba. katacıık 

olursak bU tUn genç Alman kızla -
rnun seferber odilmifJ olduğunu 
görürüz. 

Teklrduğ, 8 (A.A.) - Bu yıl vııo. man makineleriyle harman tşlerin!n 
yetimiz mnbsulAtı çolc berokeUldlr. kısa b!r zamanda b!tırllmeBine çalışıl 
Yazlık ve kışlık maluıult.tın geçen se. maktadır. Ylr.e bu komblncı.lar lcşkl,, 
neden 36.000 ton fazla olacağı tahmin lt'ıtına alt olan trab."törlerle çıttçllcrc 
edUmclctedir. mallyet fiyatı Uzerinden tarla_ hariya-

St ali; h-;tJı 
efsane imd 
Sov et 
Rus a 

r de buyük faydalar temin etmek
le beraber 'bütün Amerikan mem 
1 ': 1 ri için hnkiki bir tehdit 
teP:1-·ı ed bilir. bu gibi bir halde 
B·rı ik Amerikanın tamamen 
seyırci knlmakl:ı iktifa ctmiyece
ği a~ikfı.rdır. Sür'atle harekete 
geçerek Almanların ve Vişi müt.. 
tefiklerinin Dakardaki mevzile-

" Tini iyi t.akviye etmelerine mü
saade etmemek askeri bakıınaan 
clu rn .lir. 

Topruk civarında vetAkO.eniz
de göst.erdiğimiz faaliyet mcm.; 
nuniyetl muciptir. Almanlar Lib
yadan tnyyarelerini ve belki de 
tlimenlerini çekmis gibi görün~ 
yorlar. lngilterenin ıbu mmtnka
d:ı. da bir an evvel düşmana. kati 
b r d<>rbe indirmesi çol elzemdir. 
Şırnali Afrika S<lhili Almanlar ve 
faşistlerden temizlendiği ve ha. 
va ile deniz lru~ 1.. !_rimiz ibu 
mıntnk::ı1 'l.rd!1 kuvvetli mevziler 
alabildikleri t .kclirde Akdenizdc
ki don"'"'llllaınızm \a ;yeti ve ha
va üstünlüğümüL> ~k tn.1..-vive e
dilmiş bulunaraktır. 

Fnkn.t bWlunln me le halle. 
dilmis olmıyacaktır. Garp cena
hnnı:z Trablu ... arba kadar te
mizlenirse, orta şarktaki bütün 
kuvvetlerimiz Bulgar ve Alman
ların bir taaITUZUna u~ığı 
takdirde, Türkiycye yardım ede. 
bileceklerdir. 

Londra, 8 ( A.A.) - .nı. Ver
man Baktlett. • unlnn ~yor: 

Almarilar.i.D. füyefin cenubun· 
aa ynptiklarI yeni tazyik, Lcm
drada nl•ka uyand!rm~ktadır. 
Çünkü bu n: ~. ynkın ve orta 
prkta. vukuunn. jntizar edilmesi 
r&am Eibl görü:ı:ııen h!idi&-lcrln 

ehemmiyetini ibir kat daha art. 
tırmaktadır. Zira, uzakta bulu
nan Kafkasya petrol kuyularma 
varmak için Kiyc.f yolundan baş· 
ka Türkiyo•v-0llrandan geçen yol 
vardır. 

Nazilerin Balkanlardaki faali
yeti, öilhassa Kiyef mıntakasm. 
da devam etmekte olan taarruz 
akim"kaldığı takdirde nnzilerin 
yukarıda .akredilen iki memle-
kete hücum etmeleri ihtimali 
mevcut .olduğunu göstermekte· 
dir. • 

Suriyedentgelcrck lrak ve lra
na giden yol §imdiki halde mih. 
vere kapatılmış bulunuyor, bi
naenaleyh Türkiycnin mnruz kal· 
d • tehdit dfilın !büyüktür. Çnk gı Tü" 1 miktarda asker, Bulgar - r c 
huJudunda talışit edilmiş bulu. 
nuyor ise de bu miktar muazzam 
de : ldtr ve 'bunların ekserisi 1 • 
t.ruym ve Bu1gar askeridfr. Bul • 
ga.ua :n dôvü.5ffie arzuları bil -
hassa Slav kardeşleri olan Rus • 
In.rın Alman ilerlemesini dur -
durmqj:ırı ürerine daha ziyade 
az.almıştır. 

ATman miıtehassısları halen 
Bulgar liınan ve tayyare mey
danlarını :tahkim etmektedirler. 

Bir şey, hemen hemen muhak
kak gibidir: Moskovnya karşı ya. 
ptlan tnamızda olduğu gibi Ki
ycf i istihdaf eden taamız da a
kim kalırsa. Almanlar Türkiye 
ve !rnndan geçerek Kafka.syaya 
varmak için ümitsiz bir gayret 
arfedeceklerdir. 

Bu son tedbir. Ahnanyada işçi
ye ihtiyaç olduğunu göstermek
tedir. 

Bilhassa dairelerde memur ve 
müstahdem fıkdıını görülmekte
dir, 

Japonya 
(Bas tarafı 1 incide> 

dudu arasında. kıt:ı.lar tahşit etmek 
üzere olduklarını gösteren deliller 
mevcuttur. 

Siyam hiç §Upheslz tChlikeli bir 
\.ııziyettedlr. Siyamın silnhlı kuv
vetleri eeman 50 bin kişi kadar
dır. Ve tchcizaUan da, bava kuv
vetlerinin evsafı mikdnr azlığmı4 

telıi.fi etmekte olmasına rağmen, 
oldukça mtı.hduttur. 

Japonya, askeri bir harekete gi 
riştiği takdirde, Siyamın mukave
met !çin elinden geleni yn.pacağt 
zannedilmektedir. 

Singaptırdaki İngiliz havn kuv -
vetleri evsaf itibariyle Japonların 
burada kullnnn.blleceklerl bUtUn 
hava 1.-uvveUerino faiktir. Singıı.
purda şimdi bUyUk bir gnrnfz.on 
vardır. Mcılczya prensleri memle
ketlerinin müdafaası plAnına Şevk
le iştirak etmektedirler. 

Bi.mıanynda hnlcn her hruıgi bir 
mutaarrızı de!etmek Jçln çok da
ha müsait bir vaziyettedir. 

Zirant VckfllcUnin geçen yıl olduğu tı da yapılacaktır. 
gibi bu yıl da gl!nderdiği orak ve har 

Askerleritnize kışhk hediye 
Bu sene daha erkenden 

t oplana cak 
Ankara., 8 (A.A.) - Hııber aldığ?. 

mıza. göre, ruıkcrlerimlze sunulacak 
kı§ltk hediyeleri kendUerinc kış bar
madan yellştlrebllmek için, Kızılny 

'bunıan bu l!Cne daha erken toplama. 
ya ba§lıyacaktır. 

Darlan 
Pariste 

Temaslarına devam 
ediyor 

Nazırlar 
Pariste bir İçtima 

a e f ler 
Paıı.a, g (A- .) - Amiral Darlan, 

dUn Parlste Bonolst Mech1nlc ve 
Fransız. Alman iktisadi mtlruuıebct_ 
ıerl komisyonunda Fransız hüktıme
t1nln umumi mUrahhaaı Bcrnaud ile 
ve büyUk elçt de Drlnonln glSrüşm~. 
tur. 

Müteakiben .Amiral Darlan Pariste 
bulunan nazırlann !şUrlUdle nktcdl. 
Jcn kabine iQUm!lmn riyaset etmL,Ur. 
Ziraat nazın Caziot. maliye nazırı 

Bouthllllcr v-e lBUlısalAt nazın Pucheu 
!çtiıiıada bulunmuşlardır. lçUmada 
bilhassa lktısadl mCBCleler göril§lli· 
mlljt1lr. 

Suriyede 
General Dentz 
ve 35 Fransız 

Tevkif edildi 
Beyrut. 8 (A.A.) - Surlyedekl ln. 

giliz kU\"VCUeri umumt knr.ı.rga.bı, Gc. 

neral Dcntz ile Vlşi Fransızlanndıın 
olan diğer bazı subayların tevkif edil. 

diklerini aşağıdaki tebliğde bildirmek 
tedir: 

General Dcntz dahil olduğu halde 
takr!bcn 35 Fr&nsız sub: YJ dUn öğle. 

den sonra lngillz nsker1 maknmlan 
tarafından tevld! edllml lerdlr. Bu 

subaylar mUtnrckenln yedinci madu<'. 
si hUkUmlerl tatbik edilinceye kadar 

Filiıılinde mevkut kalacııklardır. Mcz. 

lt{)r maddeye göre Vl§ı makamlan 

mlltteflk kuvvetlere mensup olup Su. 

riye seteri esnaııında. esir dO,,en bil. 
tUn subaylan ı:crbcst bırakmağı tcah. 
hUt eylemişlerdir. V!§! makamlarmm 

müteaddit es1r aubsytann bUlunduk. 
lan yeri bildirmekte ve suiniyet glS~ 

termelcri yukard!l zikredilen tcdhlrin 
alınmasını zaruri kılml§tır. Bu esir 

subayların bazılan mihver !§gali al. 
tındaki topraklarda bulundukları tes. 
bit edllml§t:1r. 

İki tarafın kayıpltlrıP1 
bildiriyor 

.l'IOSl'.O\·n., 8 (A.A.) - şıırJ' 
besindeki muharebelerdo /> /., 
kıtaları gerek insan, gercltSe 
zemc itibariyle munzzn:ın ~ 
uğramışlardır. Devamlı ı:n~ 
ılıycts.iuikler Alman miUO 
se ve mruıevİyat bozukluğun'~ 
ı:Unnekte olduğundan fıışiSt / 
pagandası Alman kıta.ı.rırıııı:ı.,ıf 
Alman milletinin mııncvi)~ 
cephedeki harekatın Jnkişıı!~..ıı' 
kmdn yalanlar uydurmak sı.ır 1 
le yükseltmeğe çalışmakta ;Y 
du.sunun hakiki zayi:ıtmı 
milletinden gizlemektedir. ~ 

Uzun müddet ayru yerde ı 
manm sebeplerini lzn.h ct.IXlctf 
çln Alman propagandası ı:n~ 
kem Stalin hattı diye bir f. 
uyduruyor. Sovyet hilkilın~~~vl 
rede lfı.znnsa orada mUst»"'" 
noktalar ihdas etmiştir. ~ 

Finlfı.ndiya körfezinden J{ ~ 
nize kadar uzanan Stnlin bat~ 
efsanedir. Biltün Sovyetıer J3 el. 
nin bUtiln ahalisi, yurdunu, t~ 
ğmın her parçnsmı bir ınUS~l 
kem noktn. gibi mlldıı.faa ctııl 
dir. ~ 

BUyük bir ganımct elde e ~,t' 
plılnı suya düşmtiş , yıldu1JX1 .:.~ 
bi muvaffak olmrunış ve ~,. 
bafikumandanlığı da yalan tP 
me '?e vo batll raknmln.r ne,.c::re 
ğe mecbur kalıntstır. JI 

Alman kumandanlıf;'l, kendi J 
yiatı hnkkmdaki ınnlümatı ııcŞljJ-
mek cesaretinden mahruınd~:ııt~ 
man propagnndasmm 6 ngıv tJ1 
tarihli fevkalade tebliğinde~ 
boşluğu Sovyet isUhbaıat b 
dolduracaktır, 



Türkçeai: 

fabrikalan m1llteri bulmakta 
dçltık gekmiye ba1Jamıf)ardı. 

O sıraJaıda cenubi Amerika 
memleketlerinden biri diier hir 
cenubi Amerika memleketine i
JAnı harp edip aynı IUn Jbelin 
fabri_talarma da mühim sipariı 
~ıii halde Zaharofun fiyatla. 
n birdmhire dQfUrmeei, Jiael 
fabı;jkalanm durdurm111 ve pek 
tabii olarak ba vaziyet ieçiler a· 
rasmda ciddi bir holmıt9uzluk 
husu.le ıetinnffti. 

Birgok itçiler illerinden çıka
nlm11, bir çoklarmın maaşlan 
keailmit. hWba hepsi perip.n 
bir hale aokulmuştu. leçilerden 
solcu olanlar, amelenin hakları· 
nm korunması için nümayişe 
kalkmışlardı. 

Bqvekil ihtil&lcilere sual so. 
racak olmuş, fakat daha ilk söz
leri söylerken, kendiı;lni sustur
muşlardı. 

, r ',- ..---.......... 

({(Çadf/J._) 
9.8.1941 
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çi kadar Cümhuriyet hllldmıetl de 
gayret ve para aarfetmektedlr. 

Bu muvaffakıyetsizlikten son· 
ra başvekil düşıntlş ve ertesi gün 
teşkil olunan blr klibine de an
cak on dakika dayanmrftı. Üçün· 
ci1 olarak yapılan kabine gisli tu
tulmuş ve nihayet yeni başvekil 
meclia içtimalanndan sonra he 
yeti vekileye takdim olunduğu 1 
zaman ihtilftl kopmWJtu. 1 

(Dewnnt var) ----------------------.--

Çiftçiyi te§Vik ve mahsulltm 
kıymetlnl arttmnak 'çhı mutavu· 
sıtlan ortadan kaldmnak suretiy
le dofrudan doÇuya Çukurova -

Bir &4ÇI ırarip ~kilde 1 Bazı lokantalar haklan- nm pamuk ve dite" mahsullerin. 
boiu}dı 1 satın alan hnk6met, veya nıilli 

K ··'"ta Be 
1 

u da zabıt tutuldu müesseseler bu mmtakıuun zırai 
UllUDC.... Y erbeyi cadde- k Jk b 1 tad 

ıılnıde 29 numanda qçıllk ya.pan Birçok gazino ve lokantalann a mmasmı IZ &llQU1llllX ır-
Meıhmet, dün Beylerbeyi cadde- son zamanlarda temizliğe riayet lar. 
alndeki bir arsaya gitmff bir i· etmedikleri belediye tefti§ heye. Toprağmm mUnblWfl aayealn
pln. ucunu arsadaki bir ~ di _ tı tarafmdan yapılan araştırma- de senede bir veya iki muhtelif 
ter ucunu da beline batlaYaraıc lardan anlaşılmaktadır. Bu ~lbi mahsul vermete kabiliyetli olan 
denbe gtrmı,tlr lokantalar hakkmda mbıt tutul· bu mmtaltanm her sUn biraz ~ 

Yllmle ~ediftnd muştur ha lnki§afı için hummalı bir fa&-' 

Mehmedi lllrilklemlş ~u = Difeİ- taraftan tettlıleroe ta- llyet sarflyle ge~ mikyasta m-
7'ali kanaUardan birinde bir Dllfü.. 

Reıİ'flt.fe, tesıROtua iflfG8ına ne1aret eden atı ifltri miidilrll Ralli 
Oray ile ltontrol mühcndiai Jltt8faf a Canooa w nafi• fen lp de kopmuştur. · rifelerin de kontrolü yaı>ilizı11. ~;:t!:al 11:ss;'1~=~ gı:; 

Mehmet bir daha eu ytlstlne kontrollerde ful& fi~~· yiye. iti ele alan Na& VeUletJ su if. 
çrkmınut. ceeedl her ae kada.r a - oek utan lokantalar ih~klr su- lerl umum mtıcttırıntn evvell Tar-
nanm.. da buJuaaman>•tJr. çundan mahkemeye verılmitler- ıusta Berd&n frmalmdan letifa _ 

Bir ~uk ağır ~ediye kaymakamlara bir ta- de Ue bt1ytık bir baraj teelaatı Jn-
yaralandı mim göndererek kazalardaki bu psma baştam11 ve bunu UMO ae-

Şomr Osmanm idaresind~i 'b' il 1 . k tt nesi 90tlbaharmda ikmale muvaf-
1995 nuınarah otM!Obil, diliı. Jl'a- F. ıtroml essesetm 1 e!1:1..ildisı .ıl .81.Irt. e e fak ol.mU§tur. 
Ullte Jl'ent.,..a eedd.ınden ~ -.a.on e e en 11 n mıı1 ır. Bu eu.reUe ~ Tama 
çerken, )'Old.a oynayan Mehmet ve Meratn maıtablan aruiıdDi 
ofla T Y8f1Dda Abdiye çarpmJ1 V AKlr A sulamaya Wi gelecek ttııı:enmez 
kendisini &fır surette yara1am.f- ABONE ve bol bir au temJıı. ed1lmlt bulun-
tır. Çocuk Şişli hutanesiııe kal- maktadır. Baraj teılilatı Ue 
dJnbmıt, pör yüal&nm11tır. OLUNUZ beraber ineuma ballanan sulama 

kanallarmdan en nzun ve bUytl -

Bir tuhafiye mağazası için tezgAhtar 
Kasiyer ve çocuk aranıyor 
TeııDtana tallallr• ıııada 

çab .......... prttır 
Kllraaaat ,.rl: Yuı Ue wya dOlnıdan d<>l'ru1'a Vakit JclltUpbaDe 
memarlufuDL 'hlefon U. 200N numaraya 

ğU olan ana kanal diğer sınai te
slsa t yanl kanalm şoeeyt katettJ-
gı yerlerdeki koprüler, ıifonlar 
ve dtlşUler ikmal edllmı. ve taklll
ma~anallarmm tEı11Jlsuıe geçil· 
miş • 

Bugün, Nafl& VeklleUne bağlı 
Mersın au lf)erl mUdUrlUğünUn 
toııtroıu altında bqanlan bu iş • 
ler BOnuna yaklafmıl ve balen 
Tarsus - Hacıtallp arumdakt ge
niş aruin1n aulamnuma bqlaıı • 
m11 bulunmaktadır. BUtiln bu bü
yük masraflara rağmen bugün 
hilkfımet çlftçlyl tetvik için bu 

mcmuı-. Ha~ Ttirkoma göriUmektedtr. 

IUlama ıttnl meoean• yapmak
ta ve blltUn köyl11ye büylk men· 
faatıer tem.ID etmektedir. 

Gelecek hulnnda tamamen 
ikmal edilecek olan bu •lama te
natı Çlikaroftnın (180) bin hek 
~ bQJ1tk 1ılr .._,,,, .,, .... 
ya kAt1 geleceJı:tlr, 

HllkQmetba anı.na telerlnba bet 
MDellk J1l'Ol1U1J dahJUnde olan 
ve Bursa, Sa.maun, EIUıcan, Trab 
zon, Adana ve diğer mmtaltalar
da aynı beş aenellk plAna dahil 
sulama !llerinlıı en evvel faaliye
te geçecek olanı Kenıhı ve Tar· 
8U8 kanalı tealatı olup bu :itler 
için takriben bir buçuk milyon U.. 
ra e&rfedilırut olacaktır. 
Buıdne kadar baraj lçtn 530 

bin Ura aarfedllmJş, diğer mebl11 
da ana kanal ve taH kanallar teıl-
1&tma aarf ve tabai8 edllmiftlr. 
Bustln 1000 • 1200 klfWk amele 
ve teknlaiyenin bUyUk bir faali
yet ca.tererek bapnnafa çabt -
tlfı bu il, cUmhurlyet hUk6meti
nln Çukurova köylU ve çlftçiaine 

Basma satı 

SDmer Bank yerli mallar 
lan mtıeaaeeeıer mlldllrllll 
mutlu ve yt1n111 manlfatma 

SANO sı iGln ltilhu ettllf. brıanll 
aoara basma aatıwıan igla 
bir karar alızuttır. 

(Baftarafl cfQMQ aayıda) 
Riato, neye evlenmiyor -

aun! 
- Efendim, ben fakirim. Ba. 

na kim kızını verir. Herkee pa· 
ralı adam arıyor. 

- Sana Radonun kısı Sanoyu 
alayım mı? dedim· 

()flanm sevincinden ~eri 
dört açıldı: 

- Ah efendim. ben o kıza ba.
yılryonım : fakat babalı zell2'in. 
dir. Bana vermez. ~r sen bu 
ıyiliif yapabilirsen ömrllmün so
nuna kadar sana köle olurum, 
dedi. 

Ekmek mütahhidi Hacı Kostı 
ile Adıl bey Sanonun evine 2'itti
ler. Kızı Ristoya istediler. Rado 
böyle iki ehemmiyetli adamın 
müracaatını reddedemiyecefini 
söyliyerek razı olmus; fakat ha. 
kikatte zaten bu belalı kızı be· 
şından atacağından dolayı pek 
memnundu. 

Akşam eve gelirken Sanoyu 
kanının onllnde buldum. 

Mahzun ve mlltevekkil boynu
nu büktü ve dedi ki: 

- Ne yapayrm? Benı sen ala. 
cak deiilein ya! 

DUiiln ve evlenme hazırhklan 
başladı. Rietoya bi• yakm bir 
ev bulunnnıŞ"tu. Puar günü dil· 
~in olacaktı . 

Ristonun arkadaşları olan 
Bulgar ttenc:Jeri ıe}diler, beni 
diJIOne ~ar. Civar k&yler
den birinde iıirn olduiundan dü
iüne yetipıiye ümidim olmadı. 

fıru, fakat her halde gelmiye ça 
l.ıpcağımı söyledim. Sano'nun 
baıkaama bailanmaamı JtC)rmı· 
ye tahammW edemem sanıyor
dum. 

Puar aabahı erkenden atnna 
bindim. Şairlerin her türlü elem. 
lere teselli verdiklerim söyledik· 
leri vahfi ormanlann kuytu göl· 
geliklerine ve karanlıklanna dal
dım. Oralara ısıiındnn; fakat e. 
lemim teeelli bulmadı. Akşamı 
edemedım. 

Misafirperver dostum Hacı İb
rahim ef endinın şurada görünen 
köyünde gecelemiye karar ver -
mişken bır tilrlil köye gireme -
dim. Döndüm, kasabaya geldim. 
Evime girdim. K~mdaki du -
ğün evi dayanılmaz bır cazibe 
ıle beni çekti. Gittim.. lsli.m, 
Bulgar bütün kasalxınm büyük 
!eri gelmişlerdi. ÇUnkU dUğünün 
~veyı tarafı Adil beydi. Düğu
ne çingenelerden mürekkep bır 
de saz takımı ııtetirilmişti. Bul
garlar hep TUrk §8.l'kısı ve rnusi. 
kisini seviyor ve onu çalıp soylü 
}orlardı. Herkes içiyor, gülü· 
vor. eılteniyor, dtıiün ediyordu. 
Ben de içiyordum; fakat dtişün. 
celi imişım. 

Neşesizliğim Dim enin gozle. 
rinden k~&mllJ. Şimdiye kadar 
Sano ile olan münasebetimiz 1 
cin tek bir li.f bıle soylememi 
olan Dimçe dedi ki: 

- Efendi, hangi şarkıyı sevt· 
yorsan soyle de çaliıcılara çaldı
ralım. 

- Hangisi olursa olaun, de • 
dım. 

Her gece için ve bundan do
layı da sıaka kanamuı çıkardıfı 
gürültilleri filemfqa dinliyen f!'I 
sahibiıp, aarho.şluğun neeesiyle 
bir kahkaha atarak ~cılara 
bağırdı: 

- Çalın bre! MüşkUl imig Aşı
~ndan ayrılmak! 

Biıtun düğün halkı bunu mUt
tef ıkan ve stlrekli d çırpmaaiyle 
~k~a~. • 

Artık bilııvniyen bir feY kal. 
mamış, sanıvordum; fakat daha 
gUIUnç mabadı varmış .. 

Gece yarısmı geçmiş, herkes 
iyice kafaları tiltsülemişti. Mec 
lisin en akıllısı sanılan Bulgar 
papa"ı b na dedi ki: 

- Efendi, d:iğünün bundan 
sonras nı sızin evde yapacabz. 
Kalkm. gideHm ! 

:Lt..e bir bu eksiktı. Panas e
fendi dUiünUn bizim evde ta
mamlanması neden icabetti, de. 
dim. 

Gülümsiyerek dedi ki: 
Öyledir, öyle! Dlliilne sizin 

daha QOk ıhtivacmız var! 
Kalktık. bU Un davetlilerle bı 

zım eve g çtik: fakat bende bö} 
le bir dUğiln halkım idara edecek 
içki nerede' ~ her taraf ka· 
palı ... 

Dim<'e kcı tu Sım Milarun e. 
vini açtırdı. Y ctecek kadar i~kı 
getirdi. Ne~ ve g(lrilltUler içinde 
diığtln devam etti. Sonuna doiru 
ben kendimi kaybetmişim. Bir 

an, yemek masa mda ka!'lrmda 
ıkl kiti ile ourdu~u gördüm ... 
Bunlar kimlerdi? Bu adamları 
hiç tanmuyordum. Sordum: 

Canbu olduklanı:ı &Oylediler. 
Ne canbuı! ip canbuı imitler! 
Hayret! Ben böyle caııbazlarla 
ne münaaebetle bir sofraya otu· 
rup yemek yiyordum? Amma, 
başka münakaşaya halim yoktu. 
Yemek bitt1o Onlar gittiler. Re· 
cep benim koluma girdi, yatağı
ma ~rdQ. 
Uyandıitm zaman ~e yak. 

laşmıftı. Başnn eereem. ağzım 
lrunmıuş, midem berbat olmuş 
tu. J>iliünU ve teferrüatını ru· 
yada görmüş ~bi hayal meyal 
hatırlıyordum. 

En ziyade aklımda kalan, can
bazlarla yemek yeyi ımdı. Bunu 
glllerek dUşündiım. Recebi çatır. 
dnn. Canhazlarm ne suretle be
nim soframa gelmiş olduklarını 
90J"dum. 

O da bu ışe şaŞ'l'llTŞt'· Dedi ki: 
- Beyim, bunlar dtliüne gel 

mi,lerdi. Radonu nevinden her
kesle beraber bize geldiler. Misa
firlerin heP11i ıtti. Fakat siz °!YJ 
ıkl canbım ısrar ederek ve onla 
rm itizarlanna raimen alıkoy 
dunuz w yeneie c::airrdımz. 

Bu hareketimin earho.,luiun 
tcellivatmdan olduiuna kanaat 
~irdim 

DUiünUn ıkınci ~ı R sto 
ile bana ıeldilf>r Ertesı ~ icin 
evlerine çağırdılar .. 

ASI 

Bu .karara göre, 8llmer 
YerUmaUar Pu&rlarmdua ..___ 
aatm alaeaklar, badema, 
hllviyet varablanm ela ..._ 
deceklerdir. Zamıedf1diftne 
basma satışlan, bu eeu 
hususi kayıtlara tW tuıtWıMlll~ 
tır. 

Merkez bankası 
Jsviçre Frankı ile 
muameleyi keıti 

TUrkiye CU.mhuriyet M 
Ban~ı. lsviçre frangı 
müessis bUtUn muamelltı 
mittir. Bu karar dün all.kllclıaıt 
ra teblii edilnıi§tir. lavıçre 
liCI esası üz.crınden aa.tı1ıp da 
sıtaya yüklenen malların 
anbarlara alınmasına dun 
lanmıştır. Bu mallann aevkl. 
bire uğrayacaktır. 

H ber verildiğine JtÖl'e bu 
rarın ıttihaz edilmesine 
hem klering hesaplar.ndald 
cağlmwn muayyen 
bulması, hem lsvic:re 
dış piyasalarda gittik~ d 
ye yüz tutmu dır. Bu m 
zalar bertaraf edilince tekrar 
vlcre frangı üzerinden mu 
ta devam edılecektır. Malam 
dutu uure ıhra tımtz ya 
yahut eterlırıtt veya hueml 
kas le yaptlmaktad r. Bu 
lsvıçre\e de lsvic:re f~ 
nnden satıliar yapılm k 
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Kesik 
Amerikanın Şikago şp.hrinde bu 

lunan meşhur polis hafiyelerin
den .M.ster Pedington, akşam ü-
1.eri yazıhancs nde otururken içe-
iye telfışla bir gencin girditini 
ordu. Genç kendı ni takclim et
ikten sonra hafiyenin masası ya

·undaki genıı bir koltuğa çöktü: 
- Oh Mi.ster P edington, dedi. 

~lüt.hl§ bir cinayet karşısındayız. 

Alçaklar nasıl da kıymışlar, baba
mı öldürmü 1 r Mister Pedington. 
On daklka evvel bir iş için yazı
hanesine gittiğim uıman onun cc-
ediyle karşılaştım, Zavallının vü. 
udu soğumuştu bile. Yalvarırım 
ize Mi.ster Pedlngton babamın 

katiller.nl bulun. 
Hafiye gencin heyecanla söyle

diği bu sözleri dinledikten sonra 
şu sualleri sormnğa başladı: 

- Zabitaya haber verdiniz mi? 
- Hayır .. 
- Neden?. 
- İ§l güriilUiyc vermekten bir 

fayda çıkmıyaca.ğma eminım de 
ondan. .• Sizin burada olduğunuzu 
öğrendim. Rica ederim şu işi siz 
üzerinize alın. Ancak siz bu ci
nayeti aydınla tablllrsiniz. 

Pedington i,t kabul ettikten 
aonra hususi doktonınu da alarak 
maktulün yazıhanesine gitti. lçc
ıtye girdikleri zaman kar§ılaştık
lan manzara şu idi: Bir adam 
gijğsllnden vurulmuş yerde yatı -
J')rdu. Sağ eli bilek hizasından 
teellmi§ kopanlnuştı. 

Doktor cesedi muayene etti. 
Beş, alb saat evvel ölmil,.ı:;t.U. Ha
ftye saatine baktı, tam altıya çey 
rek geçiyordu. Demek ki maktül 
ağle vaktindCJı az sonra ölmüştü .. 
Hafiye maktullln oğluna sordu: 

Babanızın yazıhanesinde 
timler çalı§ır?. 

....... Bir dakWo ile bir katip. 
Fakat öğle va.itti olduğu için bun 
Jann hiç birinin yanında bulun
maması da mWıtemeldlr. 

Filhakika o gece hafiye Pe. 
clington katip ile dakWoyu bul
duğu zaman her ikisi de cinayet.. 
ten ancak gazeteler vasrtasiyle 
haber aldıklarını söylediler. Dak
tilo o gün sabah tan izin almış, 
kitip de öğleyin patronundan f!V· 
vel çıkın~ ve bir daha gelınem1' 
ti. 

Pcclington maktulun 3apkasmı 
ıcapı kenarında ve yc.rdo bulduğu 
için, eıkmak Uzcre hazırlandığı 
bir sırada taarruza uğramış oldu
ğunu anıanu.,tı. Fakat hafiyeyi 
en ziyade meraka dilşüren maktu
lün kesilen sağ elhıln meydanda 
olmayışı idi. 

Pedington maktullln kfitibini ve 
daktilosunu uzun uzun isticvap 
etti. Vak'adan ancak gazeteler 
vasıta.siyle haber aldıklan yüzle -
rinden ve ifadelerinden açıkça 
anlaşılıyordu. KAtlp ile daktilo o 
gün birlikte gezmeğe gitmişlerdi. 

İsticvap edilen kapıcı o gün ~ 
ba.htan öğleye kadar bir 90k kim 
ıselerin maktulu ziyarete gelmiş 
olduğunu söyledi. Katip patronu
nun bu ziyare~Uerdcn biriyle 
kavga ettiğini de s<Syledi. Bu a -
dam Harri isminde bir komisyon
cu idi ve Pedhıgton ile araların -
da eeki bir meseleden dolayı ge
çlm•izlik vardı. 

Pedingtonun şilphelcrl iki nok
t.a üzerinde toplanıyordu. Eğer 
dııayetJ fi.lellide blı- hll"SIZ yapma 
lbJIJ8& bunu Harridcn ümit etmek 
icap ediyordu. ÇünkU kAtip Har
ri ile patronunun biraz ileri git
tiklerini söylemişti. 

Harri pek sağlam bir ayakkabı 
değildi, hattii. bir de sabıkası 
Yardı. Pedington kendisiyle görüş 
W , fakat §Üphesini tnkviye eder 
mahiyette hiç bir rıey elde ede -
medi. Harrj filhakika maklül ne 
arasmm çok açık olduğunu, hat -
tl alUmünden memnuniyet duydu
funu söyledi. fa.kat suçu işlemiş 
olduğu zannını veren biç bir ha
rekett(' bulunmadı. 

Peclington maktulün bUtün düş 
maıtlan Uzerinde durdu, fakat dıı.i 
ma boşlukla çarp·ştı, kat'I bir ip 
ucu elde edemedi. 

H fi~ e cesedi inceden inceyn 
mua ne etmiş, eli kesilen kol U
ser nde bir çok parmak izleri bul 
m tu. Hattii biltlin parmaklarla 
elin izi ölünün kolunda bulunu
yordu. 

P din ton bu el ızlc>r.inin sol
dan ~a doğru uzruıdıı'.;'lDı gbrdli 

bun nn bir sol ek> ait oldu . 
gunu anlamakta gu luk çckmedı. 
Kak u oldür n .).' da sol <'l 

e kullan lıın bir bıçak ile vurul· 
u tu. 
Kat 1 !aktı, Fak t znbıta dos. 

~"iki parmak u:lerinde m'lk 
lllllba kol nda bulun i lerln e -

e teıııadQf olumı.m 
Pedlngton bir n kt ı daha tet1 

etme e mu\ affak olmuştu. 

ZiRAA T BAN KAS ı; 
C 1• n a y e t 1• o::O~ 'Nİ=?'t~LU. ~U, tarihi: 1888. - Sermayesı: 100.000,000 }'iirlı 

5ube ft Ajans adedi: 265. 
Saraç Nurettin Doğru!iz ile Zeynep Zirai '" tıcarf 'ıer MVt banko muameltltri. 

Yiğit, TUtüncU Ali baba ile Hatice Para b&ıtlrUrenJen ıs.800 l.lra Ucram1ye ftrlJ°'• 
el 

Eli kesen brçak da sol el ile kul. 
lanılmıştı. Ancak burada bir nok
ta hafiyeyi dü§ündürüyordu. Bir 
insanın hem sol eliyle maktulün 
koluna b3SI?lası, hem de aynı e -
liyle eli kesmesi imkiinsrzdı, 

Fakat bir ihtimal daima hafi
yenin 7lhninl kurcalıyordu. Niha
yet bir gün maktulün eski dakti
losu yanındtt elleri eldivenli bir 
erkek görmesi şüphelerini ba§]ta 
bir nokta üzerine çekti. Ertesi 
gün daktiloyu celbcderek isticva
ba başladı. 

- Maktu!Un yanında çalışmak
tan memnun muydunuz? 

- Evet .• 
- Verdiği maa.s size katı gell 

yor muydu? 
- Evet .. 
- Dul musunuz?. 
- Hayır .. 

- Erkeklerle düşüp kalktığınız 
var mıdır? 

Genç kız bu suale cevap verme 
eli, kızardı. Hafiye başka bir su
al sordu: 

Akrabanızda erkek var mı-
dır? 

Dayımm oğullarmdan 
yoktur. 

- Dayınız bayatta mı? 
- Öldü •. 

başka 

Bu kısa ısticva.p hafiyenin suç
luyu bulmasına kiı.fi gelmişti. ÇUn 
kil bu jf adeslnde küçlik daktilo -
nun eski soğukkanlılığından eser 
yoktu. 

Ertesi gUn Pedington daktilo. 
nun dayısmm oğullarını tevkif 
ettirdi. Bunlardan birinin iki e
linde de meşin eldivenler vardr. 
Babe.lan cinnet getirerek ölmli§ -
til. Hafiye kısa bir isticvaptan 
sonra eldiverudz olan kardeşini 
serbest bıraktı. Diğerini de hiç 
isticvap etmeden koyverdi. 

Tahkikatını derinleştirdiği za
man eldiven taşıyanm sağ el~in 
bilekten kesik olduğunu öğrendi. 
Ve tahkikatı derinleştirdi. Bu 
genç hastaydı. İsmi Matevdi. Bir 
defa timarhaneye girip çılun11tı. 
Ba:basmm hastalığı aynen kendi -
sinde görülüyordu, 

Hasta.neden ç:kUktan sonra da, 
hayatını falcılar arasında geçlr
meğe başlamıştı. 

Pedlngton, Matevi takip etti 
ve bir gUn lokantada sol el ile 
yemek yed.Jğini ve kibriti bir e -
liyle yaktığını gördü. Sağ elini 
hiç kullanmıyordu. Derhal kendi
sini tevkif etti. Matev biraz sı
luştmldıktan sonra asabi bir buh 
ran içinde suçunu şöyle itiraf et· 
ti: 

- Bir falcı bana zengin ola. 
bilmek için bil' usul tavsiye etti. 
dedi. Para ile oynayan bir ada
mın elini kesecek, sağ elimin bi. 
rine yapıştıracaktırn. Hattl bir 
operatör ile de bu hususta muta
bık kaldım.. Fakat evveliı. bir el 
bulmak liizımdı.. Aklıma bizim 
kilçlik Suzinin patronu geldi. Her 
gün para ile oynuyordu. Bir öğle 
vakti gittim. Dostça elini iste. 
dim, kesecektim, mani oldu. Vu -

Beyoğlu Halk Sinemtuı 
Bugün matine ıı de gece 8.30 

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

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

--0---

Raşit Rız.a Tivotrosu 
Rıı ı\k~am Tak,.lm Altmt.epect.ı: 

- ~lanndan utan - komedi 4 Per. 
HALİDE l'İŞKtN blrllktf-. 

ruştuk. Ve nihayet eli 
muvaffak oldum. Faka 
tı yapacak olan doktor 
durmadı. 

kP.smeğe 

amcliya -
vaadinde 

Katil asabt buhrandan kurtula
madı. Mahkeme kendisini hapisa. 
neye değil, tlmarhanQ&'e yolladı. 
---------

JPLAR 

Vize nUCua memurhığuııdan alın!§ 

olduğum nU!ıIB tezkeremi .zayi ettim. 
YenlSinl alacağımdan e&k!.alnln hUk. 
mu yoktur. 

J SS8 doğumlu Hikmet HaJdJq:I. 
(36840) 

* * * Erzurum 36 ncı alay 2 ncl tabur 
6 ncı oolUkte "nzlfel askeriycmi ifa 
ederek mezkQr alaydan alml§ oldu. 
ğum terhi.a tezkeremi zayi ettim. Ye. 
nlslnl alacağımdan eskısı:ıin hUkmU 
yoktur. 

Adres: KUçUkpazarda Hacıl'M'!m 

mahaU<'Slndc Mt•y,-alı tıkmaz 

Bo8tan &akak 18 No. da Safraıı

bohılu )leh met Ali ojE'lu 1Sl8 dı. 
ğumlu Rlfat. (36841) 

* * * 
Fırka 1:1, Alay 45 ten almı§ oıdu_ 

ğum terhis tezkeremi, nüfus cUzdc
nmı ve şo!ör ehliyetimle beraber za. 
yl ettim. Yenisini alacağımdan eski_ 
sinin hUkmU yoktur. 

Galata \'ağkııpanı .Bcrgamut ~,.. 

kak No. S tc lnebolıılu bmall oğ. 
lu Mehmet l"UkMI Si 9 doğumlu. 

(368H) 

* * * latanbul beledlyesl Elektrik, Tram_ 
vay, Tünel lfletme umum müdUrıo. 

ğünden aldığım hüviyet varakamı za_ 
y1 ettim. Yenisini alacağımdan eakl_ 
ıılnin hUkmU yoktur. 

8S"ll HaAan Alhndal, (MM3) 

Şubeye Davet 
F..mln&ıli l'e:rH Aa. Ş. Mn : 
Emekli P. ön. Yzb. Said oğlu Emin 

3H Bağdat 133:1-3), S. 8. Mm. Me. 
Mehmet oğlu Mehmet.ŞUkril Uataoğ. 

lu (3•8•9), Yd. Top. Tğm. AbdUlkadir 
oğlu Behçet Girgin {46129) acele fU_ 
bem!ze mUrataatlnn 110.n olunur. 

Satılık buz dolabı 
Frijider markalı mükemmel blr 

buz dolabı uygun bir fiyatla aatıtık. 
tır. Garmek ve pazarlık etmek isli. 
yenlerin, Taksim, Talimhane, Aydede 
aokağı, Koray apartmanı kapıcısı 

Bay Cemale mUracaatıerl. 

---- -

Nedimt, Şehremini İbrahim Çavu1,1 Ev. 
Uya sokak, No. 1 de dU!ger tsmall I 
Murat ile Hatice ağrında Eyllp DUğ.. 
mecUer Olukbayır Emekli Aiti.ettin 
Dlnçııoy Ue Hııtle<ı Asutay, Etyemez 
Yenlsahil No. •7 de A. Halit Gürpınar 
ile Muzaller Beşkardc,ş, Kocamusta_ 
fapaşa Vldin cad. No. 5t te Dokumacı 
İbrahim ile Seher Uzren, Eyllp lı:

lAmbey Fındıklı sokak No. l de bak. I 
kal Osman TUfekçloğlu ile Şükriye 

Bckrct. Samatya Açıkgöz sokak No. 
15 de Elektrikçi Hakkı Çapçı ile Hay_ 
rlye, Sa.malya Arapkuyu cami sokak 
No. 5 te Manav Mustafa Pullu ile Sa. 
b!ha Demctgtll, EyUp Döğmecller No. j 
H te Tllccar M, Cemal Çaltı ile MUJ.: 
gtı.n Çapa, Samatya Hacıvat mahalll'. I 
Binde No. 16 da Kdtip Dell Ban ile ı 
Emine Ulupmar, lnebcy Tiryaki Ha_ 
sanpap., No. 10 da cam liet lmalcısı 
Kl!.ni Vural ile Nezahat Uzcakar, Kc
camustafapll§a carı. No. 190 da Sıh.. 

hat memuru Ali öçaı ile LOtfiye U_ 
zun, EyUp, İsl!l.mbey mah. No. 3 te 
İKi Mustafa Karabiber ile Mihriye 
l§can, KaragUmrUk Hnfız sokak No. 
ı 7 de memur Sadi Nalbant oğlu ile 
Müzeyyen SUner, Yedik ıle Şl§mtuıa

ğa No. l7d da memur AptUlbakl Ka., 
rakaya ile Halime özgut, Fatih HU.SC_ 
ylııagu Kakmacı sokak No 2 dcı işçi 

Y'aşar ö~n ile Hatice önder, Fener 
Musabey sokak, No. 10 da Stajyer 
HAkim Ahmet Erden ile Macide Un.. 
dUz, Fener Paytak sokak No. l de öt. 
retmen HUsamcıtUn İpek ile Lutfiyc 
tpek, Rami EyUp cad. No. 19 da a. 
mele Sabri Sancaktutıın lle Ayşe Ut. 
kumru, EyUp, Nl§an<:ı cad. No. 10 da 
Demirel Sad~ Şcngcn ile Adile HlçgUı. 
mezler, Fatih ÖksUzler sokak No. 68 
de Tenekec Ali Demirtnş Uc Hatice, 

Fatih Ömer Ef. sokak No. 28 de 
mUtekaıt CelAl Sarp ile MHnevver u. 
zunknya, Fat!h Babahasan Alemi ma. 
hallesl No. 33 te Bankacı Sel&JıatllD 
Ali Tanju De Muzaffer Nar'al, Sa. 
matya Yedlkule Kazlıçeııme No. 60 da 
amele Hasan Kömeç ile Hatice Kf. 
meç, Eyüp Mehmet.bey sokak No. 19 
da Bahçıvan Özblçen ilP. SalUha Eke1,1, 
Yedlkule Kazı çeşme Dem!rhanc cad. 
No. 6/8 Şa.ban ile Ho.slbe, Balat Dibek 
çıkmazı No. 3 le Kutucu Hayim De. 
ciprut ile Re!lıa Sarfall, Şehremini 

Nevbahar 80kak No. 12 de terzi ıs_ 
mail Ökten ile Ruhiye Altıntop, Ah· 
met Kızıl kaya ile Nuri ye Cep, Falih, 
Feyzlpap. cad. No. a le memur Naim 
Altınkal ile Nezihe Yasak. Aksaray 
NAmık Kemli cad. No. 12 de kundu. 
racı Cavit Kurtaran ile Memduha Al_ 
mak. Samntya Dağıstan sokak No. 
18 de Muzaffer öz lıe Hayriye Taner, 

ı Sam.atya Hayrettin cad. No. fi te 

j Terzi Reşat Yılın ile Seniha Göknll. 
OOKTOK Fatih Haliç feneri Y. Mühendis Al'-

• ... met Arpad ile MUJt;'b Dinçer, Ramı 
F ahn Celal Boşnak sokak No. lG da tşçı Raif Yl'. 

Sinir haatalıklan ve kekeleme ' nihan ile Nurlye Ercan, Unkapanı 
tedavisi. caa-aloğhı Halk Par~! 1 Seyfiyye sokak No. 7 de Kunduracı 

N 21 Mustafa önıergıl ile Nu:-ıye Ç.alık, karşısı. o. • 

FENNİ 

Sünnetçi 
AVDI 

Şehremini Atik medrese No. 12 de 
t.eaviyec! Şemsi özyedi ile, Şerife öz_ 
tok. Edlmekapı Sultanhnmam sokak 
işçi Ömer J.<""'aruk Urş ile Nurhayat 
Yağız, Şehremini Tramva) cad No. I 
47 de kunduracı Ali Yenlc-e ile Munz
zez GUmUşlU, Kirşchlrll zabıt ka.Ubl 
Hıuıan KöylU ile Şehri Nalı!, Fener 
Haydar Bıçakçı AlA.ettın çıkması No. 
6 da postacı Sadi Buruntay ile Sal. 
me öztUrk, Aksaray Karakol Mkak 

TGrkÇU No. 12 de Dokumacı Hakkı Knstcr 
1 ı cnıcıuılyon ve 1 ile Eml.ıe Ketene, Jo"ytıp, Dural< sokak 
naumıın Kabinesi No. 17 de lşçl İbrahim ünnl lle Ha_ 

ı rşıkapı tramvay l tıza Ercan, Sa:natya Hacık dın sc. 
ırağı No Q9 Fenni kak No. l~ tc Sobaa Abrahıım Arpe. 
ınnetç!llk yan ile Yeter Aplkçıkar, Fener Balat 

amPle Ali Yeeilyurt ıle !<' atma Fazlı_ 

Kiralık odalar oğlu, F'~llh Bostan sokak No. 22 de 
Gl'mıcl Sc\'f ttin Demir fü• Nazmiye I 

Tahlakak: Şehdavut hanında ardiye Kocabal, ŞchN'minı Glzııcvlya No. 14 
ve imalA.thanııye Cl\erf.\111 cldukça bll- le Yedek ınıbayHcret Allışkan lle MU
yUk klraıarı azdır. lçerde matbaalar 1 ftd!! ErtUzUn, Şehremini NP.vbnhar 
ve mUcchlUer de vardır. Odabaşı A- sokak No. 31 de şoför Salt Kırımlı. 
U Aypara mllracaat. (36833) oğlu ile Kaml!r lçtcn, Haydar Bıçakçı 

------------------· Allıetlin sokak •'O. 17 de Müteahhit 

Seyhan vilayetı Daimi Enciimeninden: 
ı - · Adana_ Kozan yolunun 46.+ ;oo 4S+700 km; ıcn arasındaki şose 

ve lmaıAtı eınaıyc ınşeat.ı (2930..'>l tıra Uz.cırindcn kapalı zarf uauılıe eksılL 
mc/e ko:ıulmu'11ur 

2 - I:kıılltmc 14 ı; en tarU.ı.ıc mUsadlf Perşembe stıou anat 11 de viltı. 
yet daimi mcUmenlndc yapılaca,,'""u!.1an kapalı zarflar en geç bu satten bir 
saat evvel:r kada:- ~at onda ı:rı cn~ümcn reisliğine ver!lmlş olacaktır. 

8 - istekliler bu ~e alt Ke.!Jifname ve şartnameleri ~örmfllc için Nalla 
mll(.ilrlUğüne m!lracaaı edebiJlrle • 

4 - lslclıllleıu. ,2204) lira ıJCı) kuruş muvakkat teminat vermeleri ve 
"hliyct vcsikııııı almalt Uzere ou 1ş1 yap:ıb11eceklerlne dair botıservlalerile 

ticaret ve snnay• odası vesikaların •• lkl adet totoğranarm: ve tı1ı adet (38) 
bir adet (8) kuruşluk damga, bir adet c ı ı kuruşluk uçak pulunu yukarda 
l!dnci maddede yazıl! •hale gUnUndc.:ı Uç gUn evvel dilekçelerine bağtam:ı.k 
sureUle v!J(l.yete mlırauıaUarı IAzuı•aıı. 

5 - Posttı ilt> gönc!ftılecek 1L.cktupların d~ zartı mUhUr mumu ile iyice 
kapatılacaktır 

Poııtada oıac&k gecikmeler \\abul edilmez. 16240) 

Şc\•ket Tuknıırgllz ile Mesı..de Gökçe, 
K. gUmrUk Jpck kaytan sokak No. 4 
te Mahmut Salim ile Hatice Meriçli , 

1 
Şahlnpnşa A ııtckin sokak No. 12 de 
NPcıp Tümer ile MUze)')'('n Parıkoğlu 
Rami Palabıyık Bokak No 2 de işçi 

Niyazi Çelikkuran ile Saide Çakmak. j 
Eyüp Orlakalan Namazgt\h ııol<nk 

No. 19 d:ı dokumacı Mustafa Sancak_ 
tn.r ile Nazil'\' Teken, Edirnckapı Kı -
yulu cami sokak No. 20 de şoför Şr. 
ban Yıldırır ile Hatice, Şehremini 

Topçu Emlnbc) ı h. No. 2/ 2 memur 

Acele satılık Arsa 

Cemil Yazıcı llc Fatma Ce\'al, ,

1 Kıırt.a.ı Maltepesl'lde Kunı~me 

Mevkllnae Bağdat caddesinde 2 dakl. 
BE-lediv,. Sular trl~reAİnden: ka aıP.oatede 6U metre murabbaı ar· 

f'ıhhat ve tçttmaı" Muaven t ""ldUctınden atman k11t'1 emre tevtlk&n sa &c.?le olarak saulıktır Taliplerin 
r<ırkrt> m sularınnı ' .&.9'1 p"'arteJli gUnUnden ve Eğrtkapıdan itibaren Vakrt gazeteslnde Adnaı: EvclmlS'e 
kesileceği na.n olunur. (67M) mUracııatıerL 

-t'll'-4lraaf Bank&l!md8 llumbarall .,. Dıtıann2 ıaa&mJf be,..,.,,~_.. ~ 

ocı 11ra.m ouJunanJara 9Clleek • de.ıa Pldlecell kar'a De aşal1 
p!Ana gOre Uuamıye dllğıtılar,,. lttır, ""' ti' 

e .aecı ı ,000 Urahk &.000 Un 100 'ldfld 50 ftraldl ~ • 
• • 500 • 1.000 • 1%{j • .. • tJll' . 
• • '30 • l,000 • 188 • ~· • 

co • 100 • '-000 • ,; 

oIKK.A T Besapıarmoaıo paralar tı1r tene içinde 150 ~,;" 
:11.l,şmtyenıen .vamıyı çıktığı ULkcılrde 'Aı ~ raztastyır " ;t' 
K~t -: ıı Mart. 11 ~azlran U l!."y•Ol ıı BlrlDclk~uJI 

.r .. n.de •• yamp•ıın .......................... ~~~ 
Oniversite Rektörlüğünden: rı>" 

Erkek talebenin ~kerllk kamtılarlle Kız talebenin atıf talirtılC ~ 
tosun 20 slndc taş ı> nncnktır. rU Jfl" 

d tal t,abU( _..ıı&J Aldkadarlaruı l 1 Ağustos!.:l.n 16 Ağustos:ı Ka ar 1D1 111""" 

tanlığına nıUr:ıcaat cr<:ıek kayıua,mı yaptırmalan. 

Devlet Deniz Y otlara İşletme 
Müdürlüğü lJanları 

Umuın 

lZMIR FUARI MONASEBET1LE Y APIJ) 
CAK POSTALARI ~ 

urı•~ tzmlr Fuar: mUnorcbeUyle l.' Ağustostan ltibaren Eyl01 son .,.,-.J 
ı - Salı günleri saat 13 " .. lstanbuldan lzmire UA.ve vapur .ı'.ı. 

caKtır. tlfı.ve seferlerin yUk vaztyellnl tahfıt edeceği nazarı dıkkBt~:;;;, 
bu ~<ferlerin devamı mUddetlnce l'll.en tzmlrden Perşembe sabah' ttt'fl> .J 
ta olan b'rlnc' &ilrat postası 18 Ağustostan itibaren lzmlrden Ç8'1~~ 
bahı kalkarak lstanbaıa Perşembe sabahı gelecektir. Bu suretle ıs eri' 
P&Mr, <Ralı, ıPeryemNı ve lımılr,-,en Çal"fam.be., Cuma ve Pazar gııııl ' ,:1 
Uzerc hnıtnda Uç gıdlş ve Uç dön!lş postas.ı yapılacaktır. ~ 
JS'OT : Jo'\ıarın aı,:ı!ma törenln·1e hazır bulunmak lstlyenlert Sall ~ 
-- t:ımlre ı;C\t!lrmek Uzere 111 Ağustos Salı postası bir sete71<-'...t 
o!mak ilzcre 1stant,ul('an 18 Ağusto · Pa7..artcsl gUnU saat ıs de k8 ırt ~ 

2 - Salı glıntcrl "8at 8 de lstanbuldan Bandırma tar.ikile tılll .,,,... .... 
sürat postası ·ıapılacaktır. Bu suretle Ba.ndırma tarlkllc tzırııre ~ 
dördU surat ve ikis! nalık olmak Uzere altı gtdlıı ve altı dön°!s-) 
yapılncakt:r. < 

. , ... : ·~ . ; . . 

,, ..... _. 

2 

T. iŞ BA, KASl 
Ki.ıçük Tasarruf hesapları 1941 ikramive pi" 

KE1iilDJ::ı...Ett • t Şubat, 2 Mayıs, J Ağustoa, 8 .l.k.ncat8fr111 
tarihlerln'!e y:ıpı:lır 

1941 kkramıyelerı 
' adet 2000 L.lık -= 2000.-Urs 
ı 150 • c 1500.- . 
• • 1000 • - 8000.- . 
• 500 . - 2000.- . 

~ibi: ASIM UB 
Umum neşriyatı idare eden: 

'I • 250 
8!! • 100 
~ • :10 

800 20 

• - 2000.- • 
• • S500.- • 
• • fOOO.- • . - 6000.- • 


