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~~~=~~;u_; Dahiliye Vekı·ıı·nı·n Alman piyadesjnin taarruzu 
~u:t'rbl. Bu harpte ilk taarruz 
~"'lltıctı 'eren temmuzun on do-

~)' g\inij Loudra radyosunda va ı ı· ı ere ta m ı· m J. ~ lıir Bntton f mindo esraren-
ıı.. Spiker oldu. 

:?o ~ ln~uz spikeri temmuzun 
'>·a günü bütün Avrupa.yı Al
d''et '1eyhfnde seferber olmağa 
'• ~erecliyordu. Gerek Aloıanyada. 
• "hıı~ Alman Ye İtalyan işga. 
~ llılhva bulunan yerlerde herke
~ 

1 
er devletlerine kaJ'§ı Uk 

~l'fıı~ e hareketi olmak üzere 
~ n erdiği her tarafta. "V" 

tı \"a ,,.,, : Pınak emrini 'eriyordu. 
SJc . •sıtreu gerek fransncada, 
'- geı •ngllizcede "zafer,, man~ı
\ı •~en kcliınelerln birinci har-
"-ı•11-qkfl ettl&ri için mirala~· Brft· 
~\'>ıı 11 \'erdiği emre itaat ederell 
'~nın muhtelif memleketlc
'-ı oto ll\"arlara, lstas.}On binalan
~~oıırnobillere, traım·aylara, de-
~ arına, hulasa kap&h 'eya 
Sııı~r Y••re "\'" harflqi yazan 
'I ~ r İngiıterenln harp gay<'lf'· 
't Ilı~ Almanya ,.e İtalya aleyhi· 
~ ~ele etmeğe hazır, fakat Dahiliye Vekilimiz Faik O::trak 
)' llt~0rtinmez muazzam bir ordu
~~ hak etıni~ olacaklardı. Böy
~~ lngilterc hcısabına mih,·er 
\ lıtlert aleyhine df"hşctll Lıir si't Pbl, bir ııroııağanda harbi o-

ı. 

~aten esrarengiz ıspikerin 
!lııı "' radyosundan .. , ... ı.rdusu
' \ ~ferbcrliğe dawti hakkın
~'l'dlğt emri müteakip Alman
~ \e Alman işgali altında bu
~ memleketlerde "\"" iııaretl 
~llttıefte ba adı. Fa.kat aradan 
~ titr ~ ırrnı dört aa.t geçmedf"n 
'ı t • ~rlln rıuh·osunun muht~
~ ert«>rde görül~ "\"" i~retini 
~)a be ahına benimsedif.ri 
' • lngllfz radyosuna ı.ar~ı Al-

l'°adyo<Ju şö~ le diyordu: 
~Alınan zaferine ~lı,anlar ve 

ıaterfnl istlyenler dünya
t ~rafmda ellerinin eriş. 

•r yere .. ~ harlhtıt yaı~ 
başlamt1'llr. ''V,, harfi al· 

"VP"atorla" kelimeı;Jnln ilk 
~ ır ki zafer demektir. Dn· 

, anLbalara, demlryollanna, 
r tarafa yazılan "V,, harf

i lnıan ordusunun zaferini 
~ren bir rcmlzdir.,, 
'!~an sonra haberler biribirl
~ P etti: Prağda bütün du 
~btl sln"maları, tram\-aylan, 
~ lerl, "V,, işareti kapla· 
~ ~tlrlste fazla olarak Eyfel lm· 
~ ' "\',, i arctJnl gösteren bü

"\.,, bir bandrol asılmış. {}zerinde 
tı, 4iı,:ı.rr.tı görünen kartpost.alla. 

·a ' i modıı olmu,. "V,, lıare· 
'-......_(Devamı Sa. f Sü. 6 da) 

Londradan 
b i ldir ild iğlne 

göre 

Sovyetler 
dayanıyor 
Almanlar iki 
gündür ayni 
şehirlerde 

Lolldra, J! (A.A.J - Sovyet mlJ. 
....J[&vtımeti,.dt anı etmekteaır. Öyle kı, 

teblltlerdc btr 'kaç gUndttr mnt ~n 
§ehlrklr hemen hemen ayni şehirler. 
dir. Hatta lıu:ı ıılwalde Almanlar bir 
iki gün e\'Vel zikrettikleri §ehirlerden 
daha gerideki şehirleri zikretmekte
dirler. Rusların daha §fmdldeh bUtün 
ihUyaUarmı muharebeye Be\•ke mec. 
bur kalmış oldukları hnkkmdaki Al· 
ma.n lddialanna gelince, Rus ordusu
nun tam seferberJlğlnin evvelden de 
derpiş edildiği veçhlle bir aya mllte. 
vakk.ıf olmaırr bu lddlaları kendillğin
aen tekzip etmektedir. Almanyanın 

Sovyetıer Birliğine taarruz ettiği 

gtindenberl bir ay geçml§tir. Bu au.. 
reUe Rus ordusu ancak §imdi tam ııe. 

(Drnıam1 Sa. 4 .<tü. 6 da) 

-<>-

Her vali 
Mülhakatta 

ahali ı le şahsen 
temas etmiye 
Davet 

edilivor 
A NKARA, !?Z (Huııusl) - Dahi. 

l!ye VekAleti velilerin bulun. 
dukları vll'\yetlerde devletin ve her 
vekA.lctln idari ve siya.si icra vasıta. 
ları olup vilAyctıcrin umumi ıdaresln. 
den mcsul bulundukııırını, valilerin 
vazifeleriyle dnha yakından alAkııdar 
olmalarını, tefti§ ve nıUrnknbc işle

rini daha sıkı bir surette takip etme. 

(Devam·ı Sa. 4 sü. 4 de) 

Alman 
tebl iği 

Sovyet müdafaa 
hatllnın dağı iması 

yüzünden 

Harp 
vaziyeti 

Alman • Rus harbinde Rus mukL 

Grup 1 ~ r · ~ r ~--~""Mvc~mPıtc1tt ilk zamanlarda tahmin edl~ 
Clr~~ - dea daha tazl• ku' ı.11 çık.. 

Slndakl• ı•rtı•bat mı§tır. ı1 Temmuz tarihli remıt Al. 
man tebliği cephede lki taraftan 
dokuz milyon askcrın mticadelc ha. 

kesl•ıdı• llnde olduğunu bildirmişti. Aradan 
dört, beş gUn geçmiş olmasına rağ-

BerUn, 22 (A.A.) - Alman or
duları lbaşkumandanlığınm tebliği: 

Alman ve müttefik kuvvetle -
rin yarma ıharekatı sayesinde Sov
yet müdafaa cepdesl inhilale uğ -
ramış, düşman gruplarının arala -
rındald irtibat kesilmiştir. Şiddet. 
li bir mahalli mukavemete ve anu· 
dane mukabil h~umlara rağmen, 
dli§ma.n kuvvetlerinin. merkezi 

(Devamı Sa. 4 sil. 1 de) 

men henüz bu lıllyilk meydan mu. 
harobesinin neticesi aımmamL,tır. 
Almanların ilerleme hareketi d<'• 
Yam etmekle beraber ağırla§tığı da 
inkAr edilemez. Bu vaziyet Alman.. 
lann Rus harbini yıldırım harbi ile 
bitirebilecekleri hllkkındaki ümit!<'. 
rint tamamen kırmamış olsa bile 
zayıflatmış bulunsa gt'!rekUr. 

lnkaraya beyaelmllel bir 
llızılbaç beyetl yerleşiyor 

Temmuz ayının son haftasına 

girmek tl.zcrc bulunuyoruz. Sovyet 
Rusya memleketlerinde harbe mtı
sail olan ancak Ağustos ve Eyl(U 
aylarıdır. Alınanlar bu müddet için
de Harp harckeUerlnl kendi lehle". 
rine olarak :ıılhayetıcndircmezlcr iBe 

cephe \•azlyetı mUzminle§ebilir. Bu 

(Devamı Sa. J, sü. 6 da> 

Hükumetimiz, Cenevre B ;:. I 
k omitesinin talebine o~ az ar 

11ıüsaraatla cevap verdi f . 
~~ ci.nkara, 22 ( A.A.) - Doğu ye vekaletine ilk ziyaretini yap. z a e r 1 
ta_~Pa cephesi üzerinde muha. mış ve umumi katip Numan Me-

l atın başladığı zaman beynel- nemencioğlu tarafından kabul 

~Uln~~:rJc:tı:~te~~~:~ :ı~~:ş::~tla~e~~~~:s~ü!e ~~ YURDUN HER TARAFINDA 
~1 ek harp esirleri ve sivil enter. Junod'ya bu mühim insani va. 

-1a po n meseıe
sı ne dair 

Ank ara 
radyosunun 

•• •• •• 
goruşu 

JtADYO GAZETE:o;t:SDP.:N : 
Japo."lyanm harekete geçmek ilzere 

bulunduğuna dııir emareler beliriyor: 
Emarelere göre Japonyanm Fransız 

müstemlekesi olan Hindlçlntye karı.ıı 

taarruza geçmek Uzere olduğu anla.
ııılmaktadır. 

Japonya üç istikamete dotru hare 
kete geçebilir: 

Bvveltı. Rusyeya, ikinci olarak Hol
landa Hlndistanma, UçUncUsU l"rans~ 
mllstemlckcsi Hindiçlnlye karoı .. 

.Japonlar Hindlçlntyl ele geçirmek
le Japonya muhtaç olduğu bir çok 
iptidai maddeleri buradan kolayca 
bulabllecekJerdir. Japonya umumi se. 
!erbcrllğe yak:n bir vaziyete girmiş.. 
tir. Japon matbuatı da Hind!~ınlye 

kar§ı hücuma geçmişlerdir. 

(Devamı Sa. 4 sii. 4 de) 

Amerikan Hariciye 
müsteşarı 

Almanya
nın 

Avrupada bir 
müstakil 

memlekete daha ~~~n h~:~dfçi~ec~~~ut~~~: ~~e~~[~Jı!~~i~t~ü~=~~ H EYE c AN LA K u T LAN D 1 
ıJi~~k arzusunda oldugunu bıl- doktor Junod, Kızılay idaresiyle 
-·,ııştir. temasa girmiştir. Saldıra

Ç~trin Peşinden: f Ca lu n I 
ıııtla.kad:ır bütün hükfunetler bu 
~\>ll'acaata müsait bir surette 
l~ kp verdiklerinden beynelmi. 
~ ızılhaç komitesi, komiteye 
~er?lsup bir heyetin Türkiyede 
~illeşmesi için Türl· hükfunetine 

Rusvada 
Vesika usulü 

Ankara, 22 ( A .A.) -· Al
dığımız telgraflar, Boğazlar 
üzerinde Türk hakımiyetini 
temin eden Montrö muahe -
desinin imzcuının beıinci 
yıldönümü müncuebetile diin 
yurdun her la.rafında tören 
yapıldığını büdirmektedir. 

~~m~~!!~ .. ~r .. ~.! . söy~ üyor a t'a.caat etmiş ve merkezi An. 
ti;ada bulunacak olan bu heye. 
~ ınevzuubahis ma!Cımatın top. 
leı~ası ve teath•i için bir role 

ıs etmesini teklif eylemiştir. 

Moekova, !% ( A.A.) - Afi: 
Ekmek, makarna, bulgur, et ve 

elblae için vealka usuıu ihdaa edilmiş 
tir. Maamatlb yllkaek f iyaUa veııika. 
lardıı. yazılı miktardan fazla mUbe-
yaa tta bulunmak mUmkUndür. ,-·---···-···-···-·--···-··-·• 

yene olmak Jçln nıliracaat eden blr 
haııta telefon lle sorma,: 

- Halta içinde mua~'t'ne olmak is
tiyorum. A<'aba beklememek için bir 
M8t a labilir miyim'?,. 

Muyanehanedc doktor namına eöz 
aöyUyen adam fU ce\ 'abl vermlf: 

---O-

FAKAT BU MEMLE~ 
KETiN HANGi Si 

OLDUGUNU 
BiLDiRMi YOR 

~ 'l'qrk hükiımeti beynelmilel 
la ~ıtenin bu talebini müsaraat· 
l\ik abu! etmiş ve kızılay da tek. 
illi ~ işbirliğini teklif eyle-

ıe:ı:::u. ~~e::::ı:~~::- =1 S AZL 1 K 
cuda getirmelerine mani olmak lçlıı İ BID8D BDIUlllbl iktiaad1 hayata benzer blr bayat VU. I - Sıra beklememek Jııtenıenlz mu- bazı dokt-0rlar da hastalar için mülA. 

!Jtır. 

'i~e~elmilel kızılhaç komitesi, 
.4.ıı dı bu büronun teşkili için 
~1 ltara.ya baş delegesi doktor 
~ arcet Jun<>d'yu göndermiştir. 
do~~arava muvasalat etmiş olan 

lllor Marcel Junod dün harici. 

:ee:ı::~;r e::~lıp ,~:u:; ı l aellı bir bllllyeıl 
eden bUtUn tedblr!Aır almm.Jftır. ı I Bugün 5 inci J 

MUatevlllerln, 1fe yarıyaca.k bir hal. f d 
de tekbir ziraat trakt6rt1 bile bula.. • ı say amız a 1 
cakJarmdaıı fDplM edilmektedir. 

ayenc ücretini çUt vereceksiniz.,. kat saati ta~1n edecek yerde onları 
Doktorların ruua)enf>hanf>lerlnd~ la. bilhassa ıııkmtı içinde bekletiyorlar, 

u.tleırce bekleml-&ı. can sıkıcı bir lt'Y· çünkü beklemek ıstemlyenlerden mu
dlr. Bazı doktorlar haat.alannı bu er- a;\·eno ücr tini çUt almak eurctl~le 
kıntıdan kurtarmak için evvelden l kendi beMlplnrma bir fada menfaat 
ıntlnM-aat ıılraaına göre saat t.aytn et.. temin edebiliyorlar! 
mek U8Qllbıtl tatbik edlşorlar. Faka& HASAL' KUM~'Al'I 

l Japonlar 
harekete 
-hazır 

Hindiçininin 
Şimalinden 

Japonlar 
Cenubundan 

İngilizler 

iler lemek 
üzere 

(Yazısı 4 üncü . .".;) 

\'a ington, 22 (A.A. ) - Hart. 
ciye müsteşarı Sunner Vels aşa_ 
~ . 
gıdaki beyanatta bulunmuştur: 

Almanyanın yeniden müstakil 
Avrupa memleketlerine taarruza 
hazırlandığma dair Amerikan hü -
kCımeUnin itimada şayan malfıma. 
tı olduğunu kaUyetle beyan ede _ 
rim. 

Vels bu memleketlerin isimle -
ıinl söylemeğe reddemiştir. 

Bundan sonra Bolivyadakl vazi. 
yet ten bahseden Vels demiştir ki: 

Beynelmilel anlaşmalara naza • 
ran Alınanyanın Bolivya elçisi A· 
merika Birleşik Devletleri ic;ln d 
mevcudiyeti terviç cdilmeyeı 
Adam _ Pcrsonna Non Grata ola 
caktır. 

Vels bundan sonra gcncr.ıl Fran 
konun demokrasilerin tspanyay. 
yı itaate icbar için yiyecek mad _ 
deleri \•ereceklerine dair olan be 
yanatının tamaınilc yanlış olduğu· 
nu söylemiştir. 

İspanyanın seçmiş olduğu hü _ 
kümct §Ckllnc katiyen kA"rI§may :r. 
Ondar. yalnız sulhu iu ue ettir. 
mesini istemekteyiz. 

lngilterede kadın 
sel erberliği 

Amst.-rdam, %% (A.A.) - D.N B 
bildiriyor: 

lngUJz radyosunun blldlrdiğine ~ 
re 1916 doğumlu blıtUn İngiliz kadın 
ıarınm 2 Ağustos Cumartesi gün 
kayıtları yapılacaktır. 



Sovyet havacılığı mo
ka remet ed·yor mu? 

Yapı . ve yollar kanununun 
11 inci maddesinin tadili 

İstanbul belediyes ~ Dahiliye Vekale
tine müracaatta bulundu 

Dün Mor.trö'de Boğazlardaki 
ahdidatı kaldiran ve Boğa.?.lar 

ınde Tilrki}•enin kayıtsız .. e 
rtsız hakimiyetini kabul eden 
uahcdenın beşinci yıl dönümü 

di. 
Muo.hedcl r ve mul,uveleler, 
rihtc ek enyetle imzalandıkla· 
} nn i mini t:-ı ımı~lardır. Q _ 

un ıçin bu şerefli muııhedc de 
fontro ka basının ismini al. 

tır. 
Mo:Jtrö k bası t~viçr ıi di . 
vi r<>yi t til eden Kantonlar. 
n Vod K ntonu içerisindedir. 
man gölü keruırında 18000 nü· 

u lu b r k badır. Fakat bu 
aba iklim ıf b3riyle cennet 

bi bir y rdır. Etrafı dağlarla 
evri'mi old ıı!u ic;m daima bir 
k h r h ' ~ı iceri inde ya_ 
ar B"lh ı k at.arda bura •a 
·· yanın h r tarafından binler

eyyah elir. Montröden dar 
atlı. dişli birı·ok ~imencliferler 
:viçrenin her tarafına gider. 
annda ~Unün her dakikMında 

harekPt eden bir tren mutlaka 
hınur Bu trenler. 1svicre dağ. 

arına seyyah. sanatoryamlanmı 
ha ta taşrr. Montrö kasabası ci
armda b1lhn sa kış porlan ya_ 

rılmasma müsait Avaıı ve Ko 
tepeleri vardır. 

K a HA 
BER 
LER 

* Şehrimizde bulunan Maarif 
ekili Hasan Ali YUcel tetk.lkle -
e devam etmektedir. Dün de 

evlet basını vinde ve mtlzelerde 
eşgul olmuştur. 

* Mimar Prost Bursa.nın imarı
t tar ilut plinları üzerinde 

eı I olrun'·• adrr. Bugilnlenie 
urs a giderek pianları mahal -
ndc tamamlryacıı.kttl'. 

r Meclisi nafia encilme -
son günlE:rde belediye imar mü-

iırlU ~.i blirosuntla Şı;tul olm:ı..k-

dır ~ehif mecll-1.iı\ti sevkedile -
marm ranın Ariadolu yakasr 

Janl rı tizerindf' tetkikat yap · 
aktadrr. 

lı u,ıı dl!rt yii~ kiloıneı..rel:k bir 
ccpn ooyunca. dokuz milyon asker. 
t nhln t'n çetin muba.rebelerindea 
'blrını yapmaktadırlar. Bu ınuhare · 
benin cctlrı ot•ışuna bir kıı.r dahıı amil 
ol:ın sebeplerin başrnda karşılıklı hıı.

v!M!ılarm geni'1 faallyetıı.:rl var, ~ov· 

yctıer dahıı zıvade smırla ı boyunca 
Alman kıırn ve ınotô: ı kıtnlıırımı 

karşı cephe almış bulunrrıaktauır. Ha 
reketı taarruz oınıaırtnn ziyade tcda 
!tlt 'bır ınıı l'iyet arzt"11yo. Tele ttik 

hasım topraklıtrı U:ı:erine olaıı haekm 
teşebbüsleri kıırşı t r. f nıUda!aa 

fliatemlPrlnı ~·c mtıdafn.ı ,11.blllyctlcrı· 

ni yoklamak -::ıbı bir tecrUbe g6ster 
mektedlr. 

Mihver t yyar<'!Clllği i.s• tamıırniy 

le bir hareket ıı rbeıııtl\Cl l ele geı;lr 

mek vP bıı eephenı.n h vıı brırplcrlnd,• 

mll sıılr rolti oynamak azmindedir. 

Ve işte h:ı.rbin ba ladı& ilk gUndcn· 
bert dı: bu gayesine ulnwıak için dl· 
dinip durmaktadır. !•'o.kat Sovyet 
tayyııreclllğl hiç d kolay kolav bo· 
yun eğecek bir kııvv ... tte olmadıl!·ını 

Ruzv 1 
• 

. 
VBfington, :l:t (A.A.) - Ruzvelt, 

kongreye bir mesaj göndererek Ame
rikanın tehlikede olduğunu beyan ve 
orduda rtııt biZmeUımle kullanı.. 

lan mllll mUhaftzlarla seçme snuflara 
aynim!§ ihtiyatların bır senelik hiz. 
met milddetleıinln temdit'U için eaUl!:ı1o 
yet verilmeıılni latemi.,tlr 

Rcimcu.nı.tıurun nul.ku aynı zaınan.. 
da radyo Ue de neşredilmiştir. 

Ruzvelt, me.sajmda mıut muhıı fız vo 
seçme sı:ıııtıara. ayrılmış lhtiyaUarm 
12 ay h.i.Zmet.e tabi tutulmaları bak.. 
kında geçen aeneye kadar verildiğin. 
denberı vaz1yetin deği.şmiıı olduğuna 

i.şaret. ederek demişUr ki: 

Kongrenın mub•kqk fl'lll'ettc bil.. 
dlğl bir şeyi rc.smen tekra.rlamaklı.. 

ğmıız ıazı:mgcliyor. Beynelm.llel vazı. 
,ıret bir scno evveline naY,a.ran dııha az 
Jeğil daha. .çok vahimdi!'. Flkrimtzce 
ve Y&ltılll&ra.ı t:lkip edenlerin fikrin
ce vaziyet o kadar vahimdir kJ, ordu 

lııi~_v_E_c_ı_z_E_L_E_R __ t ıtuvveu ruuc.ır oıacak bır t.arzd ve 
f zan l\I. UEl\UL PEKYAH~l mevcudu &2.llltıln111ksı:zın hazırl'1.nmrş 

ol.ırak ayakta bulundıırulmalıdır. nı.. 
ğer ordulara nisbetle mevcudu ez oı_ 

ızlıktan kU!'tarmak ıçın 
yd ., H .buk. cin,qJerin bir-ibirıne 

ylınl k!lrcaladıkço. o.hlflk dUzelece· 
bozulur mesela .Mahnllede mu -

bbc»e daır bir aldatma vukııbuluyor 
u J Hn mUabet neticesi olmak Uze-

btr de çocuk doğuyor; bu kepaı.e-
6-m :ı leler arasıno. verd!ğl korkunç 
eyecan, kllhpeliği menedemediğt hal 
e rom ncınm laflan mı o rezaletle

uzaklaşmasına hizmet 

Tefrika numarası; 21 

makla beraber on.lumuz hıçblr teşk:I.. 
IMS17.JJ~a ve inhllfıle ml\rl.1% kalmama 
lıdır. Kongre, b.allhaZir ordu mev. 
cudunu önUmllzdeki ı;.;ue içinde tam 
olarak idame ve dahQ. çok diğer Ame
rikalıların talim gorme. fınl;Anmı te. 
mın etmediği takdirde mlllet bUyUk 
blr tehUke karşısında bııh.macaktır 

Taliin gormU,, ıukerlerln Uçte ıkJ~ 
nl, subayların da dörtte t.içllntl terhis 
etmekle acıklı bir hata. işlennıl.ş olıı.. 

caktır. 

Fcvkaıade bir kanun proJ..ıoi hakkın 
dıı fc,•kalA.de bir formlil bulunmasını 
kongreden talep otmi~ değlllm. Teşrıl 
meclisin bizzat ke;ınisi veya reisi. 

, 
Yolunda sözler söylemeğe başlamış. 

Yazan: 

Mütehassıs T ayyarcci 

T . A. 

ve f~kııl n11smı k1111 otursa olııuu, 

kati bir lıakimıyet lturamasa bile, 
hll><ıml1trının da hükınılvelP ulaştıra 
cak yollanıa ellıWinl kollarını ııallıyıı· 
rak ilerleınesıno mı'lnl oltı<'ıık l<abili 
vctte bulunduldarını göstermışlHdiı. 

kıtıı.lan klll'fllSrnda, bu 111on harbin en 
fazla mukavcm"t ve mukal~le göste
ren cepnesini kurabılmeleri ancak ha.
va.cılarının 111evcuülyetlle ka bll ola • 
bilmiştir. Ee~er, Hovyet. tayyarecillfi, Yapı ve yollar ka.nununwı >l 
mihver havacılığını bütUn cephe 00- inci maddesinin ta.dili için İsta.n
yunca ka.rşııaya.rak onun taarruz tm· bul belediyesi Dahiliye Vekaletine 
kanlarım hırpalBJJ11:ı olm:uıaydr, cep - blr müracaatta. bulunmuştur. Ya
h~lerde tutunan Kızrlordu kuvvetleri pı ve yollar ka.mınunun 11 inei 
buı:rtln için ı.;ok dahR gerilerde olurdu madde.si vaziyet planlara şehir pla 
kanaatindeyiz. 1 nına uygun olmadıkça buralarda 

Tayyare meydanlarının ooı ~ayıda • in~aat yapılmasını menetmekte -
oluşu, Alınan .navacılannın taarruz · dir. Buna. mukabil de in.,'>aal mü· 
!arını dağ':ıtmış ve kesafet a.zlığı do- ~aadesi verilmiyen sahalardaki ar
la.yısue ıa~ı11;. le.:ıırden korunmuştur. saların derhal 1stimlak edilmf'sini 
Daha baslangıçuı. pasif bir mukave - kanun belediyeleri me<..-bur kılmak 
met arzeden bu .hav8.<"tlık ilk baskın - ıadrr. 

darı kendınl kurLarınca toparlanmıı;ı Belediyeyi miişkül vaziyette bı
ve cephelerde göriinmeg.- başlamıştır. rakan kanunun bu hükümlf'.l'idlr, 

BugUn artık Sovyet havacıltjtı ı;ıa.rk İmal' plıinmda. Prost, y~il sa.hala
ı.:E"phcslnde kendisinden beltlenen mu- ra çok geni'j ıbir yer vermekte · 
kavemet ımkıUılarını gö!ttermi.ş ve bel <lir. Prostun ba~ırladığr plan beş 
ltt de daha uzun devreli bir müsavat senelik imar proğramlan içlndP 
ıııaru>,nra.st arzetmi~Ur. A~'llı sistem tahakkuk ettirilecektir. 

hipleri belediyeden arazilerini.11 i6: 
tlml.Ak olunma.qmı istemekte~r tı 
!er. Beledive istimlAk t11hsısa 
bunların isti.mlıiklnc kafi geIJ'l1~; 
tedir. Belediye ile halk a-ra.sı~,,ıı 
tahaddüs eden bu ~kilde bir 1,""'~ 
ibtfülflar mahkemeye intial etıııl 
v~ belediyenin aleyhinde netice ' 
lenmiştir. 

Belflldiye l>u vaziyeti önleJl'll'~ 
iizere ya.pr ve yollar kanunıınu 
11 ind maddesinin tadili içiıı "P 
katet~ yaptığı teklif ~uduı. 

İlk beş senelik imar p!inı çer 
çevesi dahllinde buJunan mm tıı ' 
kalanla. inşaata. müsaade edilJl'le • 
diği ta.kdi~de belediyeler buralar 
da bulunan arsalan sahiplerindeJl 
istim.18.k edeceklerdir. . . ale 

Fa.ka.t bundan sonraki ısti.fl11 . 
program.larnıa da.hll bulunan ıı;ı!ıll. 
!arda inşaata müsaade olunacıı.k 

11 tır. Yalnız, inşaat sahiplı~rindttı 
belediyenin ilk talebinde mşallt 
yıkacaklarına da1r bicer taalıhU • 
name alınacaktır. 

8ovyct hnvacıltğınııı mihver tayya 
r •cillğinl' kar,şı olan ıııuluı\ L'lllC~ faz 
lıı.lıgı bu tayyareclli~ırı telmlk ve ev 
.saf bakımındıın Alman tıavacılığınıı. 
ııstiln veya bir hizada olduğunu g~ 
Leıınlş olmaz. Aııcak, Plemanlarının 

anudane v~ ccııuranc mukabeleleri 
bir mukavenıet başlangıcı oı~. 

Sovyet tayyııreclliğlnin mukavenıct 

edere!{ Alman havacılığını hırpala · 
ması 'o ae.rt hııreketlerin4" mani o! · 
nıasmı. biraz da. t-yyare meydan teır 
kllAtmın fazla geniş bulunmasında a· 
re malıyız. Çok yakrn zaman!aı dn 
Sovyet Rusyanın eline geçen Finlı\n· 
dlya, F.stonyıı, Letonya, Lltvanya ve 
Besarabya topraklarında mevcut tay
yare meydanlarının kısa bir çalışma· 
dan oonra on. ve hatttı on beş misline 
çıkıınlrnış bulunması SovyeUerin bu 
.ıneyd:ın işine ne derecede ehemmiyet 
verdiklerini pek açık olarak gösterir • 
Bu !!&yede Sovyet Jıa1•actlığr, mihver 
tayyarecilığinln ci<ldt bnakmla.mıa 

uğramrş bulunmasına rağmen kendini 
kurtarabilmiş ve havalarda Alman • 
yanın eline almak istedfğf hava M· 
klmiyotinl vermemişlerdir. 

ve tabiye ahenginin ne dereceye ka· Belediyeye mütemadiyen, lfehir 
dar devam ettirilecelti ise ~k kestirl· planında yeşil saıha ve meydan o
Jemez. Fakat Alman t.l.y,vıı.reciliğine larak sahalarda inşa.at müsaadesi. 
dil.şen vazifelerden biri de Sovyet ha· almak üzere: müra.cAatlar y~ıl -
vııcııığrnı:n ı:nukavenıetinl kırmak ka.- maktadır. Belediye yapı kanunu
rarındaki katiyet olacaktır. Bu mu · nıı dikkate alarak bu müracaatlara 
kavemeti kırmak kolny mıdrr'! Sovyct red cevabı vermmctedir. Bu ce -
havııcılığı buna ımkl\n verecek midir? vap karşısında kalan m~aat sa
Alman tayyarecıliğinin katlanması - ---------------------------__.,. 

Sovyet kam ordula.rmın ve motör
lü vo.sıta..ıarmın Sta.ıin hattında. tu • 
tunmalan ve diğer haUarda Alman 

Ballıkta 
Bir Sovvet denizal

tısı ballrlldı 
Berlin, ~2 ( A-A.) - D. N. B.: 
21 Temmu7Aia Baltık denizinin 

şarkında bir Alman deniza.ltISI 
bir Sovyet deniza.ltrsını batır. 
mrştır Sovyet deni~ltı:-1 ı:Jila:h. 
!arını kullanamannştır. 

cumhur tarafından aksi ua.n edlllnciye 
kadar veya muayyen, bir mUddet için 
fevka.lft.de ııhve.lln mevcudi~Unl ka:,. 
bul etmeet kMidlr. 

icap eden fedakarlıklar nelerdir? Bun 
larm hepsi ~ark cephesindeki muvaf· 
fakıyet iitnilidirler. Gerek Sovyetlerln 
vegerekse mihvereilenn da.ha evvel 
davranarak. bütün cephe ooyunca oo
reyan eden savaşların lizerlnde tesiri 
olacak bu neticenin tahe kkukuna ve 
kendi hesaplarına çalışmaları belde -
nJr. l§te bu zamandır ki; çetin muha -
rebeler cereyan edecek ve bir tara!m 
lta.U darbeslle hava harpleri bitecek -
tir. Bunu temin eden ordu karalar · 
da.ki hareketinde de ~rbest kalacak· 
br. T. A. 

l ngiltere ve 
Amerikan 

orduları için 

2.000tank 
ve 900.000 
demir miğfer 
ısmarlandı 

V&!}lngt.on, 2.ı (A.A.) - Ha.rblye 
nezareti dün iki bin hafif w orta tank 

Ordu mensuplan, on.lı.ınun inhilAJ. j aipariş et.mi§Ur. Bu sipariş Ame. 

etmesinin veya talim ve genişleme rikan ve İngiliz o.rdutarmın tank btl. 

progı:amının altı ay tl3hirtnden çıka. I kmımda.n techlzl için hazırlanl\n 

cak va.ilim neticeleri halktan daha iyi programın bir kn;mıdır. Aynı zaman 
takdir etmektedirler. Millt emniyeti. da son modelde 900 bin d~mir miğfer 
mızı tehdit eden tehllkeleı1n Ameri- de sipa.rig edilmiştir. 
kan ordusunun çok zayıf bulunduğu 
bir sene evvelLCJine nazaran aynı veya 
dBlıa az olduğunu zannetmiyorum. Bu 
tehlikenin bugUn son derece daha. 
büyük olduğunu ve revkalAde mil11 
duııım içinde bulunduğumuzu blitUn 
hakikatlerlle zannE>diyor ve biliyoruz. 

• 

VAKIT'A 
ABONE 
OLU~UZ 

, . 

lgtinam 
edilen bir 

Alman 
tankında 

Rusların 
bulduğu 
bir emri-,.. 
yevmı 

.\loı.ke>vn, Z2 (AAJ ~Hariciye 

komi.ser muavini Lowvski dUn beya
oaı:.ta bulunarak demiştir ki: 

Almanlar, her ne kada.r Sovyet or. 
du ve ha.va kuvvetlerini imha ettikle. 

rln iiddia etmlşlerae de K.Jye!, Lenin.. 
grad ve Moskovanm işgali için te.yin 

ettikleri vı\de çoktan geçmiştir. İğti. 

nam edilen blr tank içinde bulunan 
ve 18 lııci AJman tank laka.lmm k u.. 

mandam general Nehrtngin imzasını 
taşıyan bir günlük emirde bu tea.hlıu. 

run sebel>i lf1l suretle tzah edllmekte. 
dir: 

"Tt'cbizat. esltha "-e makine bakı.. 

maıdan zayiatımızın mutad bilQfmdıa 

fazla. olduğu a.1lkArdlr. neri bareket.i., 
mizin muva!fak oımuına rağmen ka.. 

liJPlanmız iğtinam ettlğintil!: harp mal 
zemesinc nisbetıe dahl\ ziyadedir. Bu 

' vutyetin uzun müddet devamına ta-

l hammUI edilemez. ÇllnkU bu 81JTt?l\e 
kllzanıı..ca~ııı zaferler mııhvmuzı 

intaç: eder.,, 

Alman 
ordusu· 

nun 
Şark 

cephesinde 
beslediği 

üç emel 
ne.dir? 

\'i,i, 22 (A.A.) - Ofı a3a.nsııı1" 
Sovyat hududur.aak.i muhabiri tıtıdi ri' 
yor: uc 

Alman. kunn.ayı faal bir surette 
teşebbüsü tahakkuk etUrmek enıel1°" 
dedir: 

ı - Leningradın zaptı ve ricııt iJf)' 

kAm az olan ve bu mmtakayı nıttôJI' 
!a& eden mühim kuvvetlen yeriııdt 
imha etmek, 

2 - Kiyefin işgali. 
3 - Smoten_,k.ten M03.kova isti)(B' ,...,t 

metinde rlcat etmekte olan So"; 
kttalarmn. ihata manevraoı. 

Rusya, Bulgaristana 
YENi BtR ATAŞE · 

MtLiTER GÖNDERDİ 
Sofya, ıı (A.A..) - Sovyctler blr• 

liğ'lnin yeni Soi'ya ata.femlllterl r(enc• 

ral tırnmikof Aleksandrovlı:; Buı~ıırlli"' 
t.'tlla gelmiştir. SovycUer ilk defa olS. 
rak general rütbeı;lnde bir subayı ıı.tB' 
şemillter olarak ecnebi bir mcmtci{&
tc göndermektedirler. 

üMRALD 
Yazan: 

puruzsüz, temiz, engin 
ve ııi:iniilleri oyalayacak 
rüzgar vnrdır. 

güzelliği ile gözleri 
manzara, gölge ve 

REFiK AHMET 
SEVENGtL 

Nihayet bir aksam, kızı kaçıranlardan biri 
le arası açık olan muhtar, --cinayeti önle· 
me ~ e calışacağına- gizlice Aliye yol gös 
termjş, kö 'in drsma onnanm kenarına ka~ 
dar g tirmis: 

1 
Edebi 

Roman 
ı ........................................ _. _________________________________ _ 

T ekçınar bostanları kolbruşrsı Salih Ça· 
vuş, Ahmet Dündarı karşılayıp büyük ağa· 
cm altmd<>kı tahta sedire götürürken gene 
hekim sağda solda işden dönen ma hkumla· 
rm öğle yemeğini yemek üzere bu geniş göl
geliğe doğru gelmekte olduklarını gördü. 
Hekimin bugün buraya gelmesi evvelden 
kararlaştınlmrs olduğu ıçın çınar ağacrnın 
altındaki tahta masaya gazete kağıtlarmdaıı 
örtü yayılmış ve tabak çatal bıçakla mevki 
icin müstesna sayılması lazım 11:elen bir sof· 
r~ hazırlanmıştı. Ahmet Dündar burada 
herkes gibi peynir ekmek ve buz gibi suda 
soğutu1muş karpuz, kavun yed.i; fakat her 
kesten farklı olarak bunu tabak içinde ve 
çatal bıçakla yedi. Salih Çavm~. hekimin ıs· 
ranna rağmen ~ygı göstermiş ve Ahmet 
Diindarın masaema oturmamıştı~ yanı ha· 
şmda ayakta duruyor, onunla konuşuyor, 
i.ş, yer, Alman netice ve nihayet biraz ötede 

ıc<ilgelikte y~rl~r~ oturup ıicucaklarm~a öğle 

- İşte yavuklun da, onu berbat eden
ler de bu "O<" . Göst<'r kendin i, temizle na · 
musun 1, 1 aydi aslanım 1 

Gibi ö":iitier vermis. Ötesi adeta efsa
nevi bir kahramanlık d~stam. A1i, tek ha· 
şm be!'l kişilik bir çete ile vuruşuyor. Düş
man] rmr mı-nanda su başında ic;ıki içip saı: 
calark0 n. 'hatta daha acıklısı Alinin kendi 
söyl ~i<Vi mcımalan tanbura ile ca]ıp söv1er 
ken ıbashr' ·or: üstlerine at~ ediyor, kimi 
kacıvor, kimi yaralanıyor, kimi karşı koyu
yor: Ali d,,. bir yara alıyor, fakat asıl kıza 
ata an herifi de öldünneğe muvaffak olu

yor. 
M htar, silah sesleri Ü?.erine köyli.Heri 

toplayıp· 
- ~ ıft.. bir şey var; bu saatte av 

olmaz; tüfekler atılıyor, sakın köyü eşkiytt 
basmasın! .. 

Diyerek ormana geliyor ve yaralılan 
alıp köye getiriyorlar. Tahkikat, kasabadan 
müddeiumumi ile hekimin gelişi, hapisane, 
muhakeme, mahkdmiyet. 

Alinin macerast b u kadar kısa basit , 
'9e &.rk.esinki eibi idi. Bm ~ ~ deQ-işl' 

rip yarı müddetini doldurduktan sonra im
ralıya ge1miş. burada avrata değilse de ata 
kavuşmuş ve ıztırabınm adeta hafiflediğini 
hisseder aibi olmuştu. Arabacı Ali, hayvan
larını gözii gib; seviyor, onlara yavrusuna 
bakar gibi bakıyor, dağda bayırda kaçmısmr 
havada sallayıp saklatıyor ve çilesini doldu
ruyordu. 

· hm et Dü~dar bir taraf tan kesik ke
sik ve tek tiik ô .imlelerle arabacı ile konu· 
şuyor, bir taraftan da onun evvelce kısmen 
kendisinden ve kısmen cezaevi katibinden 
dinleyip öğrenmis olduğu macerasını bütün 
safhıılarile bir sinema filmi ~ibi gözüni.in ö· 
nünden geciriyordu. 

Bu düşünceler arasında geçtikleri şo· 
senin düzgünlüğünü, iki taraftaki manzara
nın gi.İ?f'lt:;n": """men hemen ~örmemiş. his
setmemişti. Arabacı beygirlerin• dizginlerini 
cekip de ar J ~yı sartmtılarla durdurmamış 
ve aşağıya atlıyarak: 

- Geldik, beyim. 
Dememiş olsa idi Ahmet Dündar hayaM 

tinde canlanan roman vakasmm kendisine 
verdiği dalgınlıktan uyanmıyacaktı. 

Bütir. lım ~ - smdw-. aıerkes' 

den T ekçmar mevkii n e kadar, arabacı Ali 
içten yürekten sözlerle atlarını sever ve 
kamçısını boşlukta sallayıp tath bir m usiki 
ile şaklatırken bir arşın geride, arkasında. 
arabada oturan Ahmet Dündarm bir saate 
yakın zamandır yalnız onu düşünmekt~ ol
duğunun farkında mı idi? 

Çok defa vücutları yanyana olan ~
sanlar. biribirlerine kilometrelerce uzak ma
nevi mesafede bulunuyorlar. 

12 

T ekçmar, İmralıda merkezden ayrıldık
tan sonra yokuslar crkrlıp bayırlar inilerek 
varılan bir yerdir; buraya umumi tur yolu
na bağlı küçük kara yolu ile gidilir; sahile 
doğru uzanmr§ ve sanki engin . denizi yük
sekten en genis güzelliği ile seyredebilmek 
için bilha !a vücude getirtilmiş zannedlle· 
ce'k tabii bir teras... Asırlık cmar ağacı, sa
ğa sola dal budak salmU$.. çadır germiş, ma
ziye merbut m\1htesem bir güzelliği temsil 
eder. En sıcak havalarda bu büyük ağacın 
altmda. kendisine sığınanları serinletiP. din · 
Je.Ji~ \I• Marnıaramn beyaz kÖpülclii.. 

yemeklerin i yemekte olan mahkumlar hak
kmda izahat veriyordu. 

imralının k avun karpuz ihtiyacını T ek
çmar bostanlan temin ediyor .. ~evsim ~e~~ 
vası mahkumlara bol bol yedınlıyor: şımdı 
Jik ada dışına gönck-..rilip satı~ çıkarılacak 
kadar mahsul 
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•tike· 

~1<:ılay T~rk 
Politikasın ı 
~tnbolleştirdi 

'1 tnglJterl', Alnın.oya ı·u
~~ ''o diğer mcml<tk~tler· 
.""'<!ireı n esirlere verilmek üze
~ fırıd~ lııız~rlamı.stu.Kızılaym 

•ıııh elerı ~rt.:ısında bu jes
fıtıı \ e insanlık adası ha. 

, ~~~ Türklyenln ruhi tc
~ttttr. ıfad<' itibarilo bcf'.'eri 

N \ temini üzerinde sosyal 

1~~ ~~ondiyal ya.rdnnlan ta: 
De Jı rınck gibi uM bir , a

t lıiiı11 eıtdinJ memur bilen l\ı. 
!{ ıı tarihl boyunca. ızhrnhı 

ij~~e1
1.tin ~alıFO.ıştrr. Ru dl'. 

t~'ttt ı.._ ı de diln\'Dl"I sar.m fic. 
ıı..;~ ~-ra.bıyc, t;rlala.n yn°ngııı 
L"°ll biroı k?yaıı harp önünde 
~ '3ıııda ıI suı, merhametin l>ir 
~ !'! b::ıska, bir Şey c1cL.'11· 

~ cepheler bo,·ıınca dö\'Ü• 
b.c. • ııt • 

~ ·~ı.ı bit ltabı onun ıztırahıdır. 
~ <l Stılh g.atrsı ~ökcrse der
~''- el'(]idir "" ,,. . 
~'tlt ~r dilnyı:ı. gözleri knrnr. 

'1 tıni kan bürümü~ bo'rnz· 
ı~ Israr ediyor. 
~ ~llıı ortasında biz, Tür· 
~le 'e bize mümessil olarak 
~ lkaun saf, ılık ellerini 
ı..:"llo Cepheye, siperden siııe· 
~ t. ~e yapmalı ki, clünya. 
~· e~teşı körükleyen milyon. 

SeJi harbi, sefaleti t'C'p· 
lıl, '~ekalannd:ı, nıhlanndn, 
~e 1\ nnda bllcmPktcdirle.r. 
t ~~ IZılayı. Tiirk milletinin 
~lr o.?l:•ra nnt'ak birer ha· 
~ ,.: gondereblli:;or, Bu tıe
tltaı_~lllJı k t1eğlldir. Fal•nt onlnr 
~ ~ arzl•'llu1.11n. h<'seri his-

L;, biter tİ'l1" ali <lir 
'"l'U • 
i, b'k hediyeler, zcMilarm 

a ır h:ıınle ilr sefaleti ,.e 
la ~\lcnıcğc c;alıstı~ı. :ıltm 

\e tılhu tenkil ettJği rah
tı ~fkatın bir tahtakurusu, 

~%.ı l'k fttrıctlilcrck fitJ:lcn· 
'ı ~~e sulh gtincşinin doğ-

\, ~ kJı~ ('nlerin bir sabahm h' l'aııJığnıda olduklarını h a.
·qı-.._ ladır 

~<ııı • 
' · ı/"rre, sulhun h:ırbc g:ı.-
tıı'lı r gtines beklrr gibi güz· 
kıt. Ptlmiz ~üıılu: ,iz harpten 
\p ~ ol:ın bir sulhu de~I. is· 

1 bı;,. oıırok biitilnlüi;iinli hc
'lıı?~tı İl<.' muhafaıa eden 
t~ kl'nf11sl i ... trı olclui,"ll ka

~tıı ılüuyn !~in ehi aı:m et· 
t q . 

~~ .. n • • · ·ı " .. · t tııı J<' ı ı l' ,_ umı•urıye 

~~ Po.itfka..,ı arn'iınclıı s1kı 
l\ıı> ~i\ lıu~unclı•~uııu ~iiyle· 

c tıriy<'tln Jr • , im musa-
l'IJ • • 

\. l'llhurh·ct TUrl,il·e~lnln 
"!i"I • • 

\~ bi 11 •iın ıhna.,ın:ı. ıır kntlar %: nskla bc-1 b:ığlamı':! olrlıı-
1. t rnıcl.1 l'lir. Tiirldnrıin 
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,"a:ıuetin haldki hamileri 
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~ SADRİ ERTEM 

1,. ı ~ozan Zaferi 
il4 lkevinılen: 
~ ı.: 2:af<>rinin ~ ıldönilınü mü
'-aae 2'1- -7-941 peı'Şembe 

~ 21,30 da cnz takımının 
tıe evızim bahçesinde bir 
~ Yapılacnk ve bu mevzudn 

'•' onrerans veril cc>ktlr Her 
-ı b;lir · 

~ti( • * * -1!-. ;:_~~:j~ halke\ inden: 
~ gllnfi nıünnscbetile 23 

ı lla 941 çarşamba günii saat 
\> l<adıköy Süren a &ineına

t~ erııecck müsamereye ait 
~:lctizı evimiz idaro ~mur

tı. alınması 

~llıı * *.* 
l l4~( <ınu hatke\·indeıı: 
liı-~ ~\·atnrunın tamamivetini, 
~ r~ln istiklfı.lini temin 
t ~ 
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glinü) yıldönümü 24 

~l.ao 41 perşembe ak.samı sa
~~ ) da evimiz snlonunda a
~tır Ptogram dnhilinde kutla-

' . 
~ı.-~ .\~ış: C. H. P. lst. Vila-
~~, e heyeti reisi ve lzmir 
~. < aeşat Mima.roğlu tarafın· 

1 11: 'i ....... Lozanm mahiyet ve de-
'l'~z Abadan, 3 - Konser, 

~ 
t~l~diye İnşaatına 
'tltar!!s edilen çımentcı 

~ t<11l' ~ Vcldi!eU münhnsırnn 
r~ a~~ ltı..'}aatına sarf edilmek ü
!tı lirda l30 ton ~imento tahsi$ 
~l'b .. 
a:ı.tl~e . Taksim yolunun 

J n ıkmali için 5;;0 ton !<i· 
"eril-· tir u..u~ • 

Girip lillfillldtuıçe: 
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r Yeşil hazineler 
Feci bir kamyon 1 

kazası oldu 
Yaş derilere de 

azamt fiyat 
konacak 

D'in..u r-:::zct.:kr, ormancılIK ~smda ıoll.Jıını ko.ı·o.rıar veı ılcııgını ya:r.. 
dılar. lstanilul orman ,,fkanmm w daha başka ııal!Uılyctlerm iştırl.k ettiği 
bu toplantının, r;crçı r:ı.znamesı.:ıi r,orıncdik. Gazete.erden de nıüuskc-re m<'V• 
l'lU hakl:ında ı.ncalt ı;ınumi bir f 1klr cdinebill31o!'";z. l<"akat .. Orman .. söZU, 
başlı ba§ın:ı bir ebem n:yettlr. 

Bu kök, beden d:ıl ve yap.ıı!< maıı:crleri orJuya IY.-nz r. H,.m kalaba.. 
·~k. hem ia)dP l:.tıkım:ilcı.n ormım, gerçekten bır orrt ...... ~ •. 

Bir amele tekerlekler 
altında ezilerek öldü 

Dün Uamidc Cebeciköyü ci
\"arındak i mandıra mevkünde feci 
bir knzn olmuş, bir adam kamyon 
altında ezilıni.~Ur. 

P:ldisenin tafsilii.tı şudur: 
O civarda yapılmaktn olan bu 

yola tn.' ta.51ynn 44 numaralı krun_ 
Yon ta.'}lnrı yüklC'yip, CebeciköyA 
doğru yola çıkmı!itır. Kamyonun 
fistüne hamalif!.r ve am<:'lelerde 
binmiştir. Yolda mandra mcvltün 
de amelelerden Karedenizii İbra: 
Jıiın oğlu Mustafa kamvondan aL 
lnrnak istemiş. fakat mu\·azene • 
sini kaybedcı ok knm,·onctin arkn 

tekerleklerinden birinin nltma l 
yuvarla.nmı"br. Süratli giden kam 
yon söförünün bu isten haberi ol. 
maüığmdan kamyonet durnmanrn; , 
ve lbı clıim ezilmi!ıtlr. Amele az 
sonra ölmü'!tilr. Vnkn yerine gelen 
t<ı.bfüi adli Hikmet Tümer ile müd ... 
l:eiumumi muavini Necati Kiit.Uk. 
ctioğlu vok'a:ra el koymuşlar ve 
Tabibi ndli Hikmet İbra}Jimln 
morga kaldırılmasına lüzum gör • 
mü~tür. Tahkikat geç vikte kndar 
devam etmi~. Bu adcımm evli ve 
ikide çocu*u bulundub'U anlaşıl • 
nuştır. 

Az sermayeli oduncu
lar narvı fazla buluyor 
Komısyondan nark ın yeniden gözden 

geçirilmesini istiyecekler 
nazı az sermayeli oduncular 1 

fiyat murakabe bürosura müra. 
caat eder<'k yeni odun narkmm, 
ticaretlerini aza'.tac-:.j?mı bildir. 
miye karar vermiı;lcrdir. ı 

Filhakika. lun!crın öylediın ... 
l'ie nazaran. yeni odun nal'kı ile 
odun fiyatları çeki başına ,·nsati 
135 - 140 kunış knclar arttı~m. 
dan, fiyat prensipleri mucibince • 

Adliye Vekili Anka. 
raya dönüyor 

Adliye Vekıli Hasaı1 l\ lene. 
mencioğlu dün istirahat etmiş ve 
hiç bir yerde me~gul olmamrştır. 

Vekil bu a~i:şaınki ekspresle 
Ankaraya gidecektir. Gitmeden 
en•d adliyede ıı:azelecileri kabul 
ederek. tetkiklerinin umumi va· 
ziycti etrafında bir konuşma yap 
mnsı muhtemeldir. 

----(,__ __ _ 
Pantalon hırsızı 3,5 

ay yalacak 

her pahalanan harcı alem ma. 
taın istihlakinin azalması ta'bü. 
dir. Bu. 'basit ıbir iktısadi hakL 
katti r. BWldan dolayı sermaye
leri nisbcten az olan oduncular, 
komisyondan, odun narkmın 
tekrar tetkik edilerek halkı alış 
,·erişten alıkoy:mıyacak ibir şekil. 
de tanzimini istireceklerdir. 

Tüylü derilerin ihracı 
kontrole tabi olacak 
1 Al!ustostan itibaren tüylü 

deril-zrin ihracı kontrole tabi tu~ 
kfaca:ktır. 

('7.cı·indc 4 santimden fazla 
yapağı bulun.an derilerin ihracı. 
n:ı. müsaade edilmiyecektir. 

İzmir Fuarına hazırlık 
İzmir fuarı hazırlıkları devam 

cıt.mektedir. Fuani.ı bir d~ umum 
ticaret odaları pavyonu a~ıla. 
caktır. İstanbul ticaret ve sanayi 
odası, bu pavjona istatistikler 
vesair dökümanlar göndermek 
suretiyle iştirak hazrrlıklarma 
başlamıştır. 

Sanayi Birliği Vekalek 
rapor verdi 

Fiyat murakabe komisvon~1. 
bundan bir müddet evvel. kuru 
derilerin kilosuna 85 kuruş nark 
koymuştu. Komisyon, şimdi de 1 
yaş derilerin f;\.·at!armı te hit 
edecektir. Bu hu~usta tetkikler 
yapılmaktadır. 
Diğer taraftan aeri mesc: 

et.rafında ~ana~i birliğinden iste. 
nen rapor hazırlanaralı; Ticaret 
Vckllletine takdim edilmistir. 

Hahcr aldığırruz~ göre, birlik, 
bu raporunda. n:ırkm trıtb;kinin 
kontrolü \'C mütnvassıtlarm ara. 
dan kaldırılmasını teklif etnıüı
tir. Bu tnkdirde den fiyatlarına 
konulan narkın müsmir neticeler 
verece~i kuvvetle ümit edilmek· 
tedir· 

Define 
hikayesi 

Rus Profesör bugün 
arama yapacak 

DUn SUrpagop MczarlığındakJ dr. 
!ine yerinde, Rus profesör yalnız dı>. ' 
tlnenin nerede bulunduğwıu tcsbit 
İ§Ue mcnul olmuştur. Kendi lfadcs!. 
ne nazaran burada yllzd1) 60 define 
mevcuttur. Mukavelelerini noter hu. 1 
zurunda teatiden sonra bugUn tesbit 
etUği yerde hafriyata başlryacak ve 
neUceyf kısa bir zaman içinde alıı
caktrr. 

Zeytinyağı Fiyatları 
yilkaeliyor 

Zeytin yağı fiyatlan, tekrar 
yükselıniye ~l:aşlanuşt.ıi. Pera. 
kende piyasatla zeytin yağı fi. 
yatlarının kilo başına her giln 
vasati 5 kuru5 nisbetinde yüksc.1-
diği görülmektedir. 

Büyük Sünnet Düğünu 
Kızılay .Alemdar nahiyesi tarafın. 

d.an l6-17,8.9U Cumartesi ve P a.. 
zar g{ln ve geceleri Saraybu.rnu gnz1.. 
nosunda !evkaH\de programlı bir 
sUnnet dllğUnü tertip edilmlşUr. Ço
cuklarmı kaydeltirmclc istlyen velllc. 
rin ve bilet ::dmilk fstlyenlC'riıı Pazar
dan manda her gün snat 15-18 kadar 
GUlhane Parkı mcthıı.llnde Alıı.ykö:

kU blnasmda.kı memura mUrac'latlan 
rtca olunur. 

VAKiT 
Sizın gazeteni:z.dir. Her 

Bıı :r<'şi llı.:7!m·k n vntnnıı 'erdikleri, snymnk a tUkenmeı. 

Yurd'lll r::n·aı:.ıııı. ı:-ınnn ,.ıprok iııblklcn süzcı Su 041.s .. mlarmı, azğm 
!elh:rl onıann h '>l- ıc ı · u~ Toı·rn~a bcre.{el gellr n yaı:;murlıı:- onun ese.. 
1lc1ir. vrmnr." i<•.ıı • ·1 :bo7.ı cc:ıileHllr. Çorak, kı:-nç ovaıar kel d:ığlar, 
ca,Unk ~ .. ınncı ır ı.>.ınk ıu \'n !ı ~". ormanla <:'anlanır Orma:ıla renklenir. 
Ormrınl ı C• 'lı:t'V <!~n •r 

Ci:~ c,;ucun u·~ ın .... :r.ı.1 .. co~ntyrı okurken, Anaı.1oıuua yaıuız Kastamonu 
ormıın•:ıruıın n11. ~ ı •' .roc-ı .n.p.uatorluk kurmu t.ır devlet!n bUtUn or. 
mnnıurmdnr> cnıın l'!I) u • ıoldtıl!'tl!·n öğrenlrdlK. 

Fnk ı t ~ ır tn'"k \"'LS•lelcrlc bi::c derlerdi, ki: 
B..ıı' ı "meıı • ı "t(•m•z Rnmanynda.rı, Rus.varlan: odun v< komürU. 

muz Bı:lJl\r\"B<Hr ~t'l!r. 

n n~urlı d vr n l•· v. mıı.n., d ynngından, baltadan başka nıı,. bir msan 
om ı;ı ;;ırm ıı. t .. Dev rrıbl ag ç. t'" keyf için devnlir, g~nç fundallklar tu
tuş~ı nılur. ',!.l\iklcr, tf •;:: sıra. y.•ttmur altında çUrUtUlürdO. 

' ı<m "l! ll<'vrlna ··o-man .. ,. biraz dıı. dU.~:ın gtiZlyl tı:ıktlırdı, "Zµ. 
lli:-.ı .. !l• i:uı.1.:111 '\U, L "''>Un ıd~r- J<ıır·§!smda, bıçak h.emı,.e aaynnmca, dağ 
ve <ırmaıı nam•ı'-l ~ı. •, rln vu ııeı ve zorbalo.:"lll da 'la" bclfl<:ı olurdu. 

l'rm~nla rımıı.rn 8fltrlarcn b"lkımsız kalması, b.raz da bcllci bu yllzden
dır. F'aka t ~:wdı artık onlıın tıi ·c ~ dU§Dlan değil. biı' Yeşil Hn7ine şeklin
de görUyorı:~ 

:Muşahccı. \ "f' fen .. :mnnı ela t.aı.a gibl tUkenmcz blr gelir kaynaı:;t ha. 

l~c ite. vmamn vclunu buldu •. 
Protopıazmny., htı- <lokunm:ı.•ıan, batta. ana varlığı gittikçe btıyüterck 

verim o.!ınııbılıyor. Tlırr:yc. yeoni 0Jl13yışt ve yeni teşebbüs ltabll1yeUyıe, bu 
yeşil hliZUlclerinc I:lrm gelen ~me~ :lıarcayor. Nimetin çağlayanlar halinde 
boşanııcı~ı gtn'rr jc ı.~lc Ba].'l~az. HAKKI SÜHA GF..ZGL~ 

G ('J N O E N G O N E 1 

Cocuklarımiza mua
şeret dersler~ 

A rkad:ı.şnnız İskender Fah
roltin Sertelli, çocuk sa

hibi her Tü:rk ailesi ve bilhassa 
çocuklarımız ~in gc.rçekten lil
zumlu b!r eser meydana getir
eli: "Çocuklarmııza muaşeret 

tel>-i Edeb'' ünvanınn tamıımıll".I 

uygun bir maksadın tahakkuku· 
na hizmet ettiği için, yavruları
mız hesabına ne kndar sevinsek 
yeridir. 

ll~ll~ l\IONIR 

deraleri.. adıyla bir kitap neş- ' 
retti. Modt:rn tesir ve nüfuz v ld b ..., d 
vastıaıarınnı en mükemmel şe- , a e agın a 
killeri kamı.liyl"', her insanın ma-
nevi zan.flanna dokunabilecek Trabzonlu b · 
türlü moda cert>yanlan ve içti· ır maran-
mai tela.kkiler ortn..smda, mu~e- _ goz arkadaşları tara-
ret usullcrinİJl milli karakterimi- fından yaralandı 
ze uygun vasıflarını çocuklan
mızda. muhafaza etmeğc ve te
barüz ettirrne~e mutlaka. ihtiyaç 
vardır. 

tskender Fa.hrettin, eserinde 
doğrudnn doğruya bu gayeyi gli· 
düyor. Ve kitabının her sahüe
sinde- milli içtimai terbiyemizi, 
A vrupanın en iyi netice vermiş 
usullerlle tesadüm etmiyecek 
ycp yeni bir sistem halinde Tiırk 
c:ocui,;runa sunuyor. 

Üsküdarda Va.ide ıbağmdak.i Pre 
vantoryom s:ıkinler:I evvelki gece 
derinden derine gelen bir inilti 
duymuşlı:ı.r ve merak ederek arnş
tırmağa çıktıklarr znman ıssız bir 
yerde çalılıklar arasında, ağır su
rette yaralı bir adam bulmuşlar
dır. 

Yarn.lı hemen Prevantoryoma 
knldırılını.stır. Kapalıçarşıda terzi Ahmet 

Tev:fiğin dükkanı önündeki bir 
pant.alonu çalıp kaçarken yaka.. 
lanan sabıkalı Ahmet diin birinci 
sulh ceza mahJ,emec.;i tnrafmdan 
3 ay 15 gün hapse mahkCir.-ı edil~ 
miştir. 

Altın Fiyatı 
Diin de bir altrnm fiyatı 25 ' arzunuzu yazınız, size 

lira 25 kuru~lu. · 1 cer..tap rJerecektir 

''Çocuklarımıza muaşeret ders
leri,, "Hayat b!lgis.i" mevzulnn 
çerçevesine giren birinci sınıf bir 
okul kitnbıd!r. Olrnilarrmızm f'ln 
eski ve an'anevi vasfı olan "Mek-

Yaralının üzerindekı evrak.tan 
bunun Trabzonlu marangoz Tayyar 
oğlu Fıkrl ad.ndn biri5i olduğu an. 
laş:lm~tır. 

Yal'a.11 pclc güçlükle ifade ver
miş, ~unlan söylemiştir: 

- 31 -

Buna mutlcı k surette 1ü . 
zum var. 

Seniha eski inadını takınmış 
tı: 

- Bo~un .• ı::.rr ,. ediyorsun ba
ba. Daha önceleri öyleciiğim gi·bi 
Hakkının ihanetini gözümle gör
medikten sonra onu bıraktp bu
radan çıkamam ki.. Düşün ki, 

Mahmut Bey Senihanın sözü • 
nü kc~ti: 

- C'..ok dü.sUndüın Seniha. Da. 
ha faz~a dii.5iinmeP,'e de lüzum 
vok. Ben sana divorum ki, m uL 
İak surette koca.111 bırakıp uzak
laşmalısın .. Bcro.ber ~ideceğiz. 

Biraz dü.<;Jr.dii: 
-- Nereye gittiğimizi, ne ol. 

duğumuzu kimse 1'ilmiyocek. 
Senihanm canı sıkıldı: 
- Ya Hakkı ne divecck? 
Mahmut Bey kendi dü,.<mncc • 

sine bakıvordu. Ba.~kalarmm 
söyliycceklerine . idı;ış ettiği 
yoktu. Herke::. isforli~foi düşüne. 
bilir ·:e söyliyebilirdi. 

- ~e diyebilir ki?.· 
Seniha babasını ikna et mc!< 

istivoruu: 
...:.. B:ığlantılarımı?.a hürmet · 

sizlik bile etmiş ol~·a. habersiz ve 
bilhas.sa bugünkü münaka.c:amız. 
dan sonra kaçmamı hoş görmi • 
yeck. kendi aldatmnsmı unuta -
cak ve hatta lbeni jtham edecek. 
Çünkü biraz önce kavga ettik 
baba.. Benden §üh~lendiğini ve 
Rıza Kaya Beyi kıskandığım he
men hemen açıkça seivledi. B u 
vaziyPlte nereye gidebilirim .. 
Hem üe bu gece.. Buna imkan 
göremiyorum. 

Mahmut Bey kararını vermiş. 
ti: 

- Bunların pek kıymeti yok 
kızım. 

YAZAN! lfMAN AHIS"AL 

Seniha aya.ğa kalktr. Biraz 
önce gevşemiş olan sinirleri bo • 
?.ulmuştu. Bir a.şaı1ı bir yukarı 
dofaı:ıtı \"e babasının öniinde 
durdu: 

- O haJdc kıymeti olan ~Y 
nedir? Kocanım benden şüphe -
lenmc:;i ıkadar r.ğ-ır bir vicdan 
az;ı.bı tasavvur edilebilir mi? 

!\fa.hmut Bey gittikçe ::;akin -
!eşen bir E.':::in ile: 

- Bu da .bir ş~ •' de.ğil Seniha. 
Ben daha ağır mesuliyetlerin 
bulunduğuna kaniim. Sen beni 
din!e. Vakıt Yarl:en ve mümkün 
olduğu kadar erken bu evden ve 
bu diyardan U7.aklara, çok uzak. 
lara gitmemizde, kacmamıwa 
isabet· vardır. divorum. 

Seniha. babasının ~ittikçe sü... 
kCınet bulduğunu gördü: 

- Fakat ben henüz buna i
nanmıyort!Il1. 

Bahası ısrar etti: 
- !nanmahsm ... 

Seniha geldi, baba~rnın yam. 
na oturdu. :Mahmut ney dalgın 
düşünüyordu .. Bir şeyler bildiği 
muhakkaktı ve fakat s9yliycme.. 
diğine de dikkat ediyordu: 

-- Şüphelerinin büyüklüf.ünii 
görüyorum. babacı~ım. F~kat. 
benim de innnmaklı~ım. 'tÖllül 
rahatlığiyle pe§inden gelebil 

mekliğim ıçın bildiklerin iizerin. 
de beni tatmin et.. İkna et.. So
nunda pişm:mlık ~etirmiyeoeğim 
deliller ı?"östcr .. Ve ondan sonra 
da: 

- Haydi, yi.::-iı, gidiyoruz! .• 
Diyebilirsin .. Yoksa şimdi ... 
Tereddüt içindeydi: 
- Şimdi. böyle.. Sebepsiz .. 

Nasıl olur b?ba .. Hem ben git. 
meden önce Hakk•:ar k2rsısma 
geçerek günahlarım yüzüne çarp 
mak ve benden olan şüphelerine 
karşılık kendi yolsuzluklarını 
haykırmak isterim .. 

Mahmut bey kızı:u kandıra. 
mıyarağına kanaat getirmişti.. 
Hakikat i söylemekt en başka ça. 
resi yoktu.. Nihayet kal'armı 
verdi: 

- Peki kızır.ı, söyllyeceğim .. 
Yalnız şuna inanmanı istiyorum. 
Yaptığım soruşturmalar neti«e.. 
si, kuvvetle inandığım taraflar 
var .. Elimde çok ufak bi:r delilim 
var. Sana fırsat düştükçe bu de
lilden bn.fil:etnıiştim. Görünce ta. 
r.ıyacak ve hatırlıyacaksın. .. 

Sustu.. Senih:mın yüzi!nc u .. 
zun boylu baktıktan :ıonra: 

- Sana '!elirken vicdanıma. 
karşı me$ul oımadığrma tam bir 
imanııp var •. Onun için fa7.1a se. 
bep so'rma .. 'Vereceğimden başka 

ıza.hat isteme .. Yalmz bana inan. 
Ben ki; senin acına, sevinci.ıe or
tak olmuş bir adamıııı Babamın. 
Fakat daha ziyade: neşe orıa~nı. 
arkadaşınım. B~ıım sen c!°" bi~i
yorsun. 

Seniha kendini hı:.zırladı: 
- Buna şüphe yok babı.cıf{ım. 

Şimdi seni dinliyorum. s;iyliye. 
ceklerini oldu~ gibi kabul edC'. 
ceğim .. Sonuna kadar dinliyecek 
cesaretim de var. 

l\fahmut bey bfü·ük bir vaka 
ya hazırlanmİştı. Hadisatın ga· 
rip U!cdlilcri ve tesadüflerin bi. 
ribirini kovalnvışı baba kızı sil .. 
rtiklemişti. 

Mahmut bey uz.un boylu dü _ 
şündü .. Nihaye~ tane tane an .. 
latmıya ~la.dı: 

- Bundan on doku:-.. vinni yıl 
ünceydi .. O vakit ~en altı aylık 
bir bebektin .. Ağabeyin beş ya. 
.:mdaydı. Bir gece lrasabamıza 
bir baskın oldu .. Annemiz öldü .. 
Knsaba ya.kıldı vrkıldı. Ağabc. 
yin kayboldu. Mallarımız yağma. 
ya uğı adı,. Annemizin mücev· 
berle.ri yok oldu .. Bu mücev~ıcr. 
Jer i~inde bUvük annemizden 
kalma bazı ufak taşlar ve bon.. 
r.uklnr vardı .. Bunlar da kaybol
muştu .. Bunları sanu birkaç defa 
anlatmıştım Seniha .. 

Seniha dinliycrdu. Buraya. ka· 
dar olaıılan biliyor ve asıl bun. 
dan sonralarını merak ediyordu .. 
Mahmut bey devam etti: 

- lşte bundan bir müddet ev. 
ve! Hakkının c:alışma odasında 
ot uruyorduk. :Yla~asınm üstür.da 
altın zincire takılı kırmızı be
nekli bir mavi bollf.!Uğu gördüm. 

f ~nihanm gözler; açılmıştı •. 
Biraz daha babasına sokuldu: 

- Ne diyorsun baba?.. Nasıl 
olur? .. 

(Devamı var) 

- Ak.;am arkada.şiarım.dan, dev 
let demiryollan ıımeles.inden Ru -
§Cn ve Saferle beraber gezıneğe 

çıktık. Geç vakit beni ibu tarafa 
doğru getirdiler ve birdenbire ü
zerime atıhra.k yere yatırdılar. 
Ellerindeki bıçaklnrla ra~kgele '\'Ü

cudu.rnn saplamağn başladılar. Ben 
biraz sonra kendimden gec;;tim,,. 

Ru<-.enle Sa.forin, Fikriyi yere 
yntırdılar. Ellerindeki bıçaklıuia 
ro.sLgelo vücuduma sa.planıağa baş 
!adılar. Ben biraz sonra kendim -
den geçtim.,, 

Tahki.kn ı ÜskUdar mtiddeiumu 
umumi muavinlerinden Şe\ket Te
oman el.koymuş ve bir çok yerin
den yaralı obn Fikri Nümune has
tanesine kaldmlmrştır. 

Üsküdar H alkevinin 
köy geziler i 

ÜskUdaı• halkevinin köyciıluk 
3ubesi, kaza d2.hilındekl bulunan 
köylere gcz:ler tertip edecektir. 

llk gezi bu pazar günü yapı
lacaktır. Geziye belediye reis mu
avini Lutfi Aksoy da ic;tirak ede· 
cektir. 

Yirmı yıl evvelki Vakı1 

23. '7. 1921 

Üsküdar - Kısıklı 
tramvayı 

Üsküdar - Kısıklı tramvayını 
i§letmek ilzere evkaf nezaretine 
bir çok mtirn.caatlar vuku bulmak· 
tadır. Nezaret taliplere malUmat 
vermekte ve şeraitini blldirmokte
dir. ~imdiye kadar hiç bir t.anp 
cevap vermemiştir. 



İngilizler Napoliyi 
boı 1bardıman etti 
Kahire, 22 ( A.A.) - Ortaşark 

İngiliz hava kuvvetleri kuman.. 
danlığının tebliği: 

Ağır İngiliz bomba tayyarcle. 
ri 20 • 21 Temmuz gecesi Napo!i 
limanı ile civardaki yollara ta. 
arruzda bulunmuşlardır. 

Bombalar hedef ii7.crinde bil· 
yük ~ar çıkarmıştır. l\1.ü. 
kakıp tayyarelerin bombaları, 
bu yangınları gcnişletmistir. 
Yangınlarla beraber infilfilder de 
olmuştur. 
Aynı gece ahr ibomba tayya. 

releri Bingazideld doklara da 
taarruz eylemişlerdir. Rıhtnn. 
larda yangınl:.r ve infila.lder vu. 
kubulmuştur. Bütün tayyarele
rimiz salimen dönmüştür. 

Alman tebliği 
(Ba:s tarafı l incide) 

kuma.nda.nlığmdan eser knlnıa.mıa 
gibi görilnüyor. 

Biltiln şark cephesi boyunca 
muhtelif d~ma.n gruplarını imha 
etmek gayesini ta.kip eden hare
kit durmadan devam etmektedir. 

Müttefiklerin mcrkezlcrlne ya. 
ni BUkrcş ve Helsinkiye yapılan 
Sovyet ha.va taarruzlarına muka • 
bele bilmisll olmak iizere Alınan 
hava kuvvetleri dlin gece ilk defa 
olarak Moskovaya hücum etmiş· 
ıeroır. 

lyt ıiiyet şeraiti alt.mdıı. muaz
am sa'VB§ tayyare teşekkilllerı -
m.iz biriJ.:ıhini tnk.!p eden dal.gnla.r 
Mlfnde 8i.lıllı sanayii merkezinde
lcl askeri tesisatı ve Sovyct mü· 
naka.IAt merlcezinl bombardıman 
et:mi§lerdir. Kremlin civannda ve 
M.oskova ııelırlnin • kil ettiği ya
rım kavis dahilinde tam :isa;betler 
bir çok bü)'iik ya.:ıgmlar çıkanruf.. 
tır. 

Askeri ve idarl maknmlarm :iş
gal ~ttiklerl lbinalar da dalbi1 bu
lundnğu halde milteaddit binalar 
V(l amme hizmetlle me~~ fabri
kalar tn.hrlp edilmiş veya ciddi 
llasan. uğratmıştır. 

İnc,oiliz sahilleri ~lal'llıda Al
man savaş tayyareleri iki ibllyük 
118.kl.,Jc g.nn1slı>e tam :isabetler kay 
dıetm.ı.~lerdir. 

Dün gece diğer harp tayyarele
ri doğu cenub İllonilt.eresinde .bulu
nan askcıi tesisata hücum ebnlş -
lerdir. 
SUveyş kanalında dün gece Al -

man 88.\'8.§ tayyareleri askeri he
deflere her çapta bombalar~ 
bet ettirmişlerdir. 

Dü.c:manm gllndüz Ma.nş sa.bili -
ne yaptığı bir hUcmn tcşebbüail 
eanruı.ında avcıl.arım!z altı dü.'1WU1 
'tayyaresi düifirmllşlerdir. 

Dün gece İngiliz harp tayyare
Jcrl batı - cenu'b Almanyasmda 
:mSiteaddit şehirlere infilAk ve Yan 
gm bombalan atmışlardır. Sivil 
.halk arasında bir miktar ölil ve 
yaralı vardır. Düşman tercihan 
~ler:i talır~ elıni;; veya hasara 
airalmlltır. 

Bava da.fi bataryaları bir düş • 
man ta.yya:resi d~cıüı:mlişlerdir. 

HeWnkl, %% (A.A.) - Ofi: 
Tan.klar refakatinde Ladoga gö

ll :istiakmetinde yürüyen Yın bi
aiklet kıt.alan Sovyet hududuna. 
'15 kilometre mesafede tmlunan 
Pitlı:eranba köyünü .işgal etmiş -
lerdir. 

Ruslar, köyü terketm.eden evvel 
sellüloz fabrlkas!nı ve bir çok ev
leri yıılmıalanna rağmen, bu bina.
lamı bir kısmı kurtıı.rılıı.bilmiştir. 

Kareli berzasmdn, vazl~ et sa.· 
kindir. Yalnız Ladoga gölUnün 
garp sahilinde Holma Finler taar
ruzda bulunm.alttadır. 

Hangö mmtaka.smda topçu bom· 
bardnnanlan devam etmektedir. 

Şimal mmtakasında ltaydcdJe -
cek yeni hiç bir terakki y-0ktur. 

Rus bombardıman tayya.rclerl • 
nin akmlan, btitiln Finlandiya mm 
takalarmda dcvn.m etmekte ise de 
bllyü.k ha.sarlar yoktur. Fakat Hel 
mnkide kısmi knrartrnanm tatbi -
'kine zaruret hasıl olmuştur, 

Finlandi) aya Rusların ufak pa
raşütçü gruolan indlr:J.m.iştir, Bun 
lardan bir lrnımmrn Finlandiya n
niforma.smı giymr>kte oldukları te
min edilmektedir. Maamafih bu 
malimıa.t resmi mahfillerce teyit 
ohmmamıştır. 

Bedin, 22 (A..A.) - 21 tem
muzda Alman savaş tayyareleri 
Slqolensk'.in ~kında rlcat halin· 
de bulunan Sovyet kıtalarmı da 
miltemadt dn.lgalar hallnde elddet
le bombııln.mı-lardır. 

Salgın hayvan hastalık
larının önüne 
geçmek için 

Yeni tedbirler 
ahndı 

Ankara, 22 (Hususi) - GUmrllk 
ve İnhisarlar VekAleU salğm hayvan 
hastnlılclarmm ISnllnc gcçllmes1 fçln 
ynpılnc:ık işler hakkın:la alllkadarıa. 

ra gönd~rdlğt tamimde şöyle diyor: 
"- BDytlk mikyasta tahr1b:ıt ya. 

pan salgın hayvan hastalıklarmm 

önüne geçilmesi ve hastalıkların ha. 
rlçl<'n gelecek hayvanlar vasrtaslyıe 
sirayetine meydan verilmemesi için 
hudut kapılanmızdan girecek, ve çr. 
kaeak hayvnnlann kanuni ve nizami 
bir §ekllde veter:lncrlere muayene et. 
Urllmesl ve yakalanan kaçak hayvan.. 
ların, hayvan sağlık muayenesi ka. 
nunu hUkümlerine ta.bi tutulması ta
mlmen tebliğ olunmuştur. 

Japonya harekete 
hazır 

Tokyo, 22 (A.A.) - D.N.B. 
Bütün sabah gazeteleri Şang -

hay, Hongkong, Saygon ve Han -
giden gelen ve lngiıtere ile Ame
rikanın ccnuptaki İngiliz ve Ame
rikan üslerine da.yruıarak uzak 
şarkta Moskova ve Çungking ara· 
sın.da mUstcrclt bir cephe tesis 
edeceklerine do.ir olan neşe verici 
bir çok ha.bcrler neşretmektedir -
ler. 

Tokyo Nişi lngiıterenin Hindiçl
ninin işgali hakkın.da Çunking ve 
Hfndiçinideki Golistlerle bir askc· 
ri anla§IIla yaptığını bildirmekte -
dlr. 
Şimalde Kvangsi ve Yunnanda

ki Çnnkingll krtalıı.r .Hindiçininin 
şimalinde ilerlemeğe hazır olduk· 
lan gibi cenuptan da İngiliz yerli 
ltrta.1an yürümeğe amade bulunu
yorlar. 

Hindlçi:ni umumi valisi amiral 
Deku Saygonda.n Hanoiye dönmüş 
ve orada Japon kuvveUeri başku
mandanı general Sumilta ile bir 
gijrilpıe yapnıştır. 

Tokyo, n <A.A.> - D.N.B. 
.!stllıbara.t nezareti sözcllsüniln 

bugün bildirdiğine gö~, hariciye 
nazın amiral Toyoda cumartesi 
günU Almanya ve İtalya büylik el· 
çllerini ka.bul ederek Japon ha.ri -
cl siyasetinin Uçlil paktın hedef 
ve sihniyetini takip edeceğini söy
lemiştir. 

.Amiral Toyoda Sovyetlr.r Birli
ği büytilc elçisini henilz kabul ct
nı.cınrlltir. 

Lonclra, %2 (A.A. > - Halen 
Japon kabinesi tcşekkUI etmiş ol· 
mak:la beraber, hen~ hiç bir yeni 
ha.ıdcet ittihaz edilmiş değildir. 
İngiliz hlikümeti uzak doğudaki 
vaziyeti büyük bir dikkat ve ala
ka ile takip etmekt.odir. 

Şangha.Y, 22 (A.A.) - D.N.B. 
Japon askeri makamlannnı söz

clisil albay .Aldya.ma, Şa.nghayd:ıkl 
Japon ihtiyat sm.ıflarmm siliı.h al
tına çağnla.cağmı bflcLrıniştir. 

Sözcüye göre lbu tedbir ihtiyat. 
lıırm tallın görmele11 için alınmış· 
tır. 

ANKARADA 
lNGtLIZ 

SEF ARETtNIN 
Matbuat mensuplanna 

ziyafeti 
Ankara, 22 <A.A.) - 1ngilt:e

rcnin Ankara bUyük elçiliği basm 
ataşeleri Rob.nd Syme ve Roy 
Tristram tarafından bugUn Türk 
ve ecnebi bıısm mensup ve mü
messillcrlııe ibir kokteyl parti ve
rilmiştir. 

Matbuat umum müdürlüğü, Ana 
dolu ajansı erk!ııı ile Ulus ve 
fransızca Ankara gazeteleri ecne
bi basın ve ajruıs1ar mümessillcri
nhı hazır bulundukları bu kokteyl 
partiye başta hariciye vekfileU 
umumi katibi Numan Menemcnci
oğlu ile hariclye vekUetl erkanı 
İngiltere büyük elçisi Knaçbul Hu
gessen, Amerika. Polonya., Yagos
la:vya, Yunanistan büyük elçileri
le Çin clçl!!'i ve bu elçilikler erka
nı ve matbuat ata.seleli de iştirak 
eylemi;,lerdir. 

142 Sovyet diplo
matı Erzurumda 
En.unun ız (A.A.J - Sovyet Rus. 

ya.nm İtalya ve 'Danimarkadakf sefa. 
ret erkAn ve memurlnlnd"n 142 kf!P 
tik bir kafile diln sabah trenle buraya 
gelml§ ve bir mUddet istirahatten son 
ra ihzar edilen otobtlalerle S:ır.':ıımı.. 
şa gitmek llzerc 'hareket eylemi;ıler. 

dlr. Mlsa!lrh!r 2:ırıkamı3tan ltlbnren 
trenle yollarımı devarr: edecclderdlr. 

Bulgar nazırı 

Pa a 
nezdinde 

Roma, 22 (A.A.)-D· N. B.: 
Başvekil M. Filof ve hariciye 

nazırı M. Popof bugün saat 11,30 
da Papa 12 nci Pie tarafından 
hususi surette kabul edilmiştir. 

* * * 
Roma, 22 ( A.A.) - Ofi: 
İtalya kralı dün son İngiliz ha. 

va bombardımanlarından müte. 
essir olanları ziyaret etmek üze. 
re N apoliye gelmiştir. 

Kral 3 üncü Victor Eınanuel, 
istasyonda Piemonte prensi. ve 
Prenses Marie • Jose tarafından 
karşılanmış ve onların refakatin
de yaralıları ziyaret etrnistit'. 

Diğer taraftan Papa 12 nci 
Pie Napoli baş psikoposu kanii. 
nal Asc.elos'yi kabul etmiş ve Na. 
poli bomh:ırdrmanı felaketzede. 
lerinin vaziyeti hakkmia izahat 
almıştır. ----n----
Hırvat gönüllüleri 

Şark 
cephesine 

gidiyor 
Zafreb. ıı (A.A.) - Sovyetlcre 

karşı mücadeleye l§tirak etmek Uze. 
re Zağrcb ve civarından hareket eden 
mUteaddlt gönüllü kıtalannd:ın son.. 
ra §imdı ilk Bobtıak gönUllU kafilesi
nin de hareket etuğl bildirilmektedir 

Kafile pazar gilrD 'Sııraybosnad:ın 
ve bugün Hırvat merkezinden aynı.. 

nuşllr. Devlet rclst Paveliç, gönüllU. 
ıert bizzat tc~ etml§Ur. 

Hırvat ordusu gönfilllllerlnb:ı ıru.. 

mandant albay makulj de bugUn ha
reket ctmı ı;ttr. 

Hırvat hava kuvvetleri kumıındanı 
albay Kaen, Hırvat hava cUzUtamla.. 
rile 'birlikte bundan evvel prk ceplıe
.ıne gitmı,ti 

• 
ısvec 

Siyasetini de
ğiştirmiyecek 

St-0kbohn, 22 (A.A.J -n.N .n. 
İsveç ba§vekill Hansaon, lsvcç de

mir sanayii l~ilert önünde bir nutuk 
BÖN"lemlştlr. 

Bnşvekil, ba§lıca bedeft :lsveı: hUr. 
r•y<ıt ve lstMA.linln temlnl Ye .memle
ketin harpten masun tutulmıı.aı olan 
hUktlmct siyasetini tasvip etml!I ol. 
maıanndan dolayı işçilere te,,ekltür 
etmiştir. 

Hansson, sözlerine devanila demiş. 
tir ki: 

1sveçte birçok kimselerin mUtalca. 
lanna., sevmek v. sevmemek duygu.
lan hll.kfmdir. Bu duygular, sade da
bllt vaziyetimizi değil, ecnebt memle
ketlerle olan münaııcbeUerlmlzl de 
alo.kadar etmektedir. Fakat İsveç 
hUk~met.1 lı;ln muhabbet hiçbir TOi 
oynıyamaz. :lsveç mllnh&Siran ınlllt ı 

menfaatıerlnln tayin ettiği bitaraflık 
styasetinl ötedenberl takip etmiştir. 

maamafih taveç. bu slyasetlnln tesbl.. 
tinde enternasyonal vazıyette ~ 
bulmuş olan mUhim değlşlklllderl na. 
zan ıtlbara almak mecburiyetinde 
kaımı~. 

Slynsetl.I'!llzln hedeflerin! tahakkulc 
ettirmek için bveç mllletinln bUtlln 
gayretlerini sarfedeceğ\ne kanllm. 

Hanson., lsveç milletin! demokrasi 
nizammm mlldafaııaından vazgeçir .. 
mek tcşebbtlsüııde bulunan unsurları 
takbih ederek nutkuna nihayet ver. 
mlştir. 

T eşvik•i sanayi kanu
nundan istifade edecek 

makine ve aletler 
hakkında 

Ankara. %2 (HUSU&İJ - Teşvild 
sanayi kanunundan istifade et1cn mn.. 
eeseselerlıı getirecekleri makine, AlAt 
" bunların yedek parçalan hak. 
kmdakl k a r a r n a ın e ne merl
yete konulan karara bağlı listede da. 
hll bulunan eşyanm muamele vergisl 
muafiyeUııden istlfadelerlnln. 1ktısat 
Vl''kt\letinln mnsaadeslne tAb1 tutuı.. 
duğll hıı.kkmda'ki kararname :.Vekiller 
Heyetince tıısdik edllm~. 

Dahiliye Vekilinin 
tamimi 

W'W~ (Ba:J tarafı 1 incide) 

lerlnl bildirmektedir. Ve czcUmle ~Y
le demektedir: 

, - Her kazada zama
nın müsaadesine göre 
bir kaç köye uğramak 
ve köylülerle görüşüp 
dertlerini anlatmak, hü
ikiimetin onlarla alaka
sını filiyat ile aydınlat
mak ve hatta bazı köy
lerde gece kalmak, hal
kı tanımak ve onların 
hizmetinde muvaffak ol 
mak İçin liizumludur .,, 
vaınerın mfilha.katta yapacakları 

te!tltıler hakkmda muntazam ra.por 
göndermeleri istenmektedir. 

Ankara radyosunun 
görüşü 

(BalJ tarafı l incide) 

Hindlç!nl Fransa mUstcmlekcsidlr. 
Kendisini mUda!aa. edecek vaziyette 
değ-ildir. Böyle bir taarruz kar9ı:smda 
Amerikanın vaziyeti ne olacaktır? 

Jnponyanm Hindiçlnlye hareket. 
geçmek sebebinin ~ askeı1dlr. 
Japonlar Kam.poyu ele geçirmekle 
Fillpin ve Borbone adalarına. Ccnum 
Siyamı i§ğal etınekle $.ngapura y~ 
la§acaklardlr. 

Japonyayı Hindiçiniye doğru sevke. 
den nstl s p fkt13adidl.r. Siyamla 
Hindlçlninln iktrsa.:n 'knytı3.klan Ja
ponya}J. ham maddeler tedarik ede
cektir. Hind çını ı,•oo,ooo kilometre 
genişliğinde bUyllk bir memlekettir. 
Bir 1ngfllz lordu 'bunun için, "dUnyıı. 
nın en gUzcl ve kıymetli yerlerinden 
biridir,, demi§tlr. 

Burada ktimtlr, kalay, çinko glbl 
mllhtm madenlerle kauçuk ve plrlnç 
vardır. 

'' '' harfinin 
hikayesi 
Londra. U (A.A.) ~Alınan. 

lar ··v., harfini Alman zaferinin 
alimeti olarak telaklki etmekle 
ibüytik bir zaa.f itft>af-Uida bulu. 
nuyorlar. Bir kere "V., mücade
lesi en az üç ay.daufoeri başlamış 
olduğu haidc bundan bahsetmek 
Almanla.mı şimdi ~'-ıllanna gel. 
miştir. Sonra da .uf er dernek O
lan V.icl.oria :kelimesi .Almanca 
değildir. Almanca zafer mtika. 
bili "Siegl, dir. "V,, nin bu suret. 
le tekabi.ia'ü Almanların. bUtUn 
zulüm görmü.5 mcml ketlerin is· 
tiklallerine tekrar kvu .. ~ hu. 
susundaki a!'Zlllanm izhar etme. 
lerinc mani ol:.ı.madıkla11nı gös. 
teren bir iktidarsızlık itirafıdır. 
Üç ay eV\•el ortadan lkaldınn:ık 
için blitün g.'.'yrctlerini sarf ettik. 
leri ''V,, mü.cad~leshıi Almanlara 
mal etmek için yapılan bu ı>ro· 
paganda tam bir yalnnrlır. 

Bu 1ıal Almar.br tarafından 
neşredilen bazı şayiaların ve 
te'Cliğltr münderecatm ... "tl ne ka. 
dar yalan olduğunu da iSba.t eL 
mektedir. Bu §ayiabrm hedefi 
mütemadiyen Türldye ile Sovyet. 
ler Birliğinin niyetinin Türkiye 
için bir tehdit ve tehlike teŞkil 
i'ttiğini ima ediyorlar. Halbu'ki 
Suriyenin ln~iltere tarafından 
kontrolü, bir Cermen mıt"ıasa.ra.. 
sının t6hdidine maruz atalmış o
lan Türkiyenin 1."aziyetini fevka.. 
lide düzeltmektedir. J<:sasen A
tatürkün Inciliz mn.ksatlarma 
vakıf olan varisleri indirde ta.. 
mamen 3311sız olnn bu şayiaların 
hiç bir 'laymeti olamaz. HakL 
kat şudur :!ri, G01>ds'in ima ve 
iddialan Jıilıüma olarak lngiliz 
kıtalan ile Tfu'k a~erlerinin hu
dutt~i devriyeieri biribirleriylc 
karnıla..c:t.ıı..1arı za!llan lbüyü:k bir 
samimiyetle selfimla.'Jlllald:a ve 
çok dostça görüşmektedirler. 

lngiliz 1'\I" 
gazeteleri rBM taratt J 

A 1 
ti yalnız Avrupa meinl 

m a n görünmekle kalırıanıJI. 

1 

rikaya., sonm Amernı-1'.-ı' 
• • Amcrilmda derhal "\"' 

ı I er 1 har 6 m lin!c m"':~"r :'1:'1::-
• .. reye gönderilecek bütiill 

ketin~ n lietıcrlnin üzerine .. y,, 
W l?at'.akmış. Daha neler. 

ıa a foglUzlerin "V" b..,O 

Artık hızını tıklan propağanda 
manlann derhal m~ 

k b tt• """ • • iJe ka~la,.'iDll5tır vo lı' ay e ıgını iki taraOı "V;, onJUS .... 
berHği ha.kfki bir "V" 

Yazıyor harbi sek.Uni alnn~iu'. ~ 
Şimdi A'-nıpada., Af~ 

yada, Amerik.'Ulıı, d~ 1 
tarafmda Alın:ın - ı.;,, Lonclra, 22 (.t\.A.) - Bütün gazete

ler Alman ileri hareketinin artık hı.. 

zmı ve §lddetınl kaybetmlJ olduğunu 
yazıyorlar. 

Deyli Keyl g117.Ctesinln ukrt mu
haITiri LiddeJI Hart neşrettiği bir ma. 
kaled~ ezcllmle fÖyle derue)ctedir. 

İkinci taarruzun be.~lıı.dığı günden 
bugüne kadar on gün ğeçmlş bulunu
yor. Bu mUddet zar!mda Almanların 

tahakkuk ettirdiği §Cylenıı tahmin et.. 
?hl§ olduklarından çok az olduğuna 

nlç §Uphe yoktur. Vakıf\ Almanların 
bazı noktalarda ehemmiyeW tcrakk!. 
ler elde ettiklerim görmemezliğe gel
mek ihtiyatsızca hir hareket olur. 
Bu terakkiler bir kaç yerde tch.Ukcll. 
bir mahiyet blle almıştır. Fakat cep. 
benin diğer kısmılarmcla kaydedilen 
terakkflerln birinci taarruzda elde e. 
dilen ilerlemelere nıız:ıran daha a~r 
olduğu muhakkaktır. Bu yavaıııama. 
da, gittikçe artan Rus mukavemeti A
mil olduğu gfbl Alma.nltı.rm iaşe mese. 
lesinde karşılaştıkları zorluklar da 
mUhlm bir rol oynamıştır. Bu ZOt"luk. 
1ar mUnaknle yollarmm gltUkQe uz.ıı. 
mnsından ve Almanların in3anca ol

duğu gibi malzemece de fazla zayi.. 
ata uğramasından tevellüt eunektc. 
dlr. Bu Uç Uil5UrUD da AJma.n ileri 
yUrllyUııünilD yavqlamasında mUessir 
surette Amil olm~ bulunması pek 
muhtemeldir. Bu vaziyet Ruslar için 
bittabi cesaret verlci bir haldir. 

Cesaret veren diğer ?lir hal de Rus 
tayyareleri ile tankıarmm muharebe
lere ktttıe halinde l§tlra'k edebl.lmele

rldir. Bundan başka Rus kıt.alarmın 
her türlll şartlar dahlllnde anudaııe 

bir surette muharebeye devam etme.. 
!eri de nazarı dikkate alınacak blr 
noktadır. 

Deyll Ekspres havacılık muhabiri 
yazdığı bir ynzıda Rua 'havacılığını 

tıimdiye kıı.dn.r örten earar perdesı. 

Dl biraz kaldırmaktadır. 
Bu muhabir yazmında ezcUmle şöy. 

diyor: 
Valttlıe lspanyaya g6nderllml§ olan 

Rus tayyareleri !llhaklka bUyUk bir 
tııe yaramamıştı. Fakat .bunun ecbebl 
Stıı.llnln oraya ıyl tayyarclerl yolla
mamış olmasıdır. Staıln netlceyl tah
min ettiği !çln en ı~ tnyyarelennı baş 
ka znma.n tçln saklamıştı. Hatta. Fin
l~dlya bıırb1nlle bile son model Rus 
tayyareleri kullaıulmaı:uşLir. Rusla. 
rııu. Spltfire tayyareıerrn'.l benziyen 
bir tayyare tlpler:I wrdır kl mezktlr 
İngiliz tayyareleri derccesınde sürate 
malik oldukları gibi aynı derecede mu 
kemmel sillUılarla da teci:ıJz cdllml' 
bulunmaktadır. 

Malflm olduğu Uzere bu lnglllz 
e.vcıl.n.n lngillz mubarebealn1 kazan.. 
mış olan tayyarelerdir. Bunlara ben
zlyen Ruıı tayyareleri 118 numaralı 

tipi tc~l etmekte olup saatte 600 
kilometre stlraUe uçmaktadırlar. 

:Motörlerl 1100 beygir kuvveUDde o. 

lan mezkftr tayyarclcrdo ı;ckiz mit
ralyöz bulunmaktadır. Bunların pll
nmı Spltfire 109 lnglltz tayyare tipini 
esaalı 'bir aurette tetkik etmiş ole.ıı 

Rus mUhendJsl Potikıırpof yapIIU§tır. 
Bundan baıka Huı:ıann yeni bir 

boınbardmw.n tayyaresi vardır kl T.B. 
6 tsmlle maruftur. 'l'ck satıhlı ve 4 
m otörlU olan bu tayyarenin maklnele 
r1 5000 beygir .kuvvetinde olup 2000 
kilo bom'ba ile 1800 kilometre mesafe.. 
ye gidt>bilmekte ,.e saatte 4-00 kilo
metre stlmtlc uçmakladır. 

Rusların tyi glzl~ 5aytB1Z tay
yare meydanları da vardır. lleri hat. 
Jardn kullanılan bava filolarından baş 
kiı :Moskovanın epeyce şarkında ku" 
vetli tayyare teşekkUll-Orl mevcut bu. 
ıunmaktadtT. BUtun bu ha.va fllola.n
m muntazaman betilcmelı: lc;ln memle
kcUn her taratma dağttilmq blr çok 
tayyare fabrlkac ne muntaıııam blr 
surette çalıpn tefkllA.t varorr. 

ile aüıkad!ır ohınla.r ~ 
tlştlğl her yere ''\-"' 
makla me guldürJcr; ı,.st 
ler ''\"' ha.rfl şddinde 
fjIJOriar; mtti bazı 
parmağı "V" .harfi ıe~ 
rnk seliim \eriyorlar. f,,,;_ 
lizler bu hareket.i k('tlt11_..ı 
manlar ise :keıull.le.rlııe ~ti 
lar? .ı\~ 

Harp vaziyel 

tinde olan Almanya ıçırı 

tehlike başlamııı olur. 
manlar Bald'l petroııarııı' 
geçiremezlerse petrol ve 
ltğı '.ruwa orduları ne ııı0 

tatarım hareket.siZlığt' 

eder. 
Harp tebliğlerine göre r1'I 

inkişafı içhı dnha dört. 
beklemek lAzımdır. Bal"P 
nin hangi taraf lehine ve~ 
ne d6ncbllc-ceğı ancak bıJll"" 
ra nnla§Ilabl!ir. 

( Ba~ tarafı 1 
f'erber bir na.ıde o.uca .... -u · ı:; 1' 
vekAlct vaZifcslne muadil ~ ;I 
kiini muhafazıı. etmekle ııer' 
dafsa komiserlıği vazlfesiJll .. 
etml§tir. Stalin bundan blirı' 
geye yA.nJ. §lmalde Voro§ilof• 
RW1Yada Timoşcnko ve tıatl 
da Budlyenl bö!gclerlni 
mektedlr. Stnlin, sahne ıı.r 

kuvvet olarak kaldığı U%U~.._ 
monra şimili encrjık bir)' r 
olduğu bir saatte memıcttet ı.ıı' 
ratının idaresini açıkça el 
oluyor. Fakat bugün StallJI J' 
nın mutaarnzlara karın rı u 
edebilmeleri Sov~ et şefirllll '! 
bert menileketln kaynakıarrrıl., 
etmek \•e smal U!tihsn.1Mtn1 

uğrunda azam1 derecede it 
için çatı mış olması sa:re 

Ukraynada mahsul çok ı 
sUrnUe topl:ı.nmakta ve zirllşdl' 
ay ıııığır.da da.hl c;aıışmalCtB ..1 

Resmi iebliı 
l\foskova ,22 (A.A.) -.;J 

bah Sovyet istihbarat dıt1 
·lf. 

rafından ncşr-edilen tcb1b~ 
21 temmuz gecesi, pek0 ~ 

lotsk, NC>vel. Smolensk "~ 
rad • Volinsk istikametle 
harebeler anudanc surette 
etmi. tir. et 

Diğer istikametlerde ""· 
nin merkezinde büyük 1111 

harekat vuku bulınamıFtJr. 

Hava kuvvetlerimiz "" 
:ıırhlı cUzütamlılrma kar§l 
'k! ta devam etm!{ılerdir. ,A 

İUt rapol'lara göre ta~ 
rimiz hava muharebeleri 
da 32 düşman tayyaresi d 
lerdir. 8 Sovyct tayyaresi 
tır. 

Bir bisikletçi 
tevkif olundd 

Taksimde Feridiye 
17 numaralı dükkanda 
lik yapan Yugoslav t ~ 
Aleko Laza.roviç, evveud ı~ 1 
~er bir bisikletçiyi bebeıiSÜ~ 
radan satması: lô.znn geleli V 
mont markalı blslkletıerdd' 
nesini 72 l:ra.dan satıp Z>D 
fatura verirken cürmü Jll 
linde ya.kalarunış, dün de 
ikinci ceza nuı.hkome&i 

Trans~ pamuklar 
A11kal'a, %! (Hususi) - :Memlelte. 

timizden tnuısit suretıyte geçmek il
zere cclen ve ~elecok olıı.:a pamukla. 
rm bu yıl i~n Gurbula.k gtlmrUğlln.. 
11en ithali hakkmdaki Vc'klller Heyeti 
karan ~ Reaın1 Gazetede Dil§r8-

dflnttşUr. 

Moskovanın 
bombardımanı 

tevkif olunmuştur. 

uğradığını blldirml§tlr. A:ffll _ _. 

göre ancak mllnfcriden -~· 
tayyareler §ebre vara.bu.m!P'"'.:fj 
yet avcı tayyareler! ile d~t!,.ll'dl 
lar 17 Alman tayyarelll cıur-Londra, 2% (A.A.) - !M08koYa rad 

7oıru 200 den fazıa Alman tayyaresi. 
nkı dün ak§am SovyeUer birliği dn. 
h!t mflf'kezt Uurlnde ttçmr."ıı teoebbüs 
M+ı~i.,1 flk 'lt bu t<':;;cb!:>üııUn akamete 

dlr. 
Hlçblr aııker! hedefe bO!Dbf! 

etıaemi§tlr. Teb.Uke ı,arctJ ı.ıtıf 
Mftt ~rmn-;tC.r. 
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. lı~~ l~ ,~ .. ı; MaU nlş~~"::;';:";{ambarJyo !moru 

80 
f.a ;y '2an. Türkçesi: ParçalM ıo.sn Ajans No. 5 de subay Nihat Sözsötilrmez 

Kedilerı in:~nf ar ne 
vakit tanıdılar? 

....._ tı'JCRJL• LJ 7.45 Ajanıı ıu.ıl'> Kadınla,. ile Nebile Erinci, 1''<.>ner Haraççı 
~ MUZAFFER ACAR 8.00 H atif J &!>h kadın so. No. 43 de hamal Rehlül 
~;.. 36 parçalar 20.ı;. ıınd)o Akpınar ile Refia .Akpınar, Sa-
n~ J2.3ll ~111 <iaıct~ .. , matya katip ;\Iusli1littin so. No. ı 

~İl11en ~tn Çoğu dn Pıyer mış gibi hareket etmek umgin ~ırıllt'«'i :n .. t5 Hattanm de tüccar Mehmet Gilzel ile Zeh-
t! ':alzna ~ıtas.ile üstadın sır rolü oynamak o kadar kolay 12.•:> AJ«ınıı Ttlrkli"tı ı·a Okan, K. Gilmrilk çeşıııe çıkma. 

1 ~ ~ ~ı .düşünüyor ve bu değil... Jll,OO Solo 21.00 Zlrıuıt zı No. 112 de iŞ<:i Muharrem Kara- 1 
~bir k~ıldıkten "Onra. her • Judi Olper, Piyer Sen Silven'i -:ıırkılar tnkvimi deniz ile :Nazife. Samatya Hacıka- 1 
~.labiı ~~in bu yolda y,cn tanımak istedi. Judi fev.kalade ıs.u f{arı,ık 21.10 az Merlert dm cad. No. 94 do memur 1uet ı. 
~ lt:gını dli~ünüyorlardı. kimseleri çok se\~rdi: Bu {e,•kn. pm~ram '21.2.') Rlyaııetlmım Buyruklar ile RUchan Baskan. Sa. 1 
l't~ g1 8?ler de ufak paralar iade uşak da onu alakadar edi. ıs.uıı Dan" hur handosu matya tramvay cad. No. 117 de §O 

~ bıı}'ii{ dıye Pıyer Sen Silvcn yordu. Belki elli defa hayat mu. 1\fli7J~ 22.ın ~ın för Ali Çol ile f<Jmine Lfıtflyc, Fa 
~lldan Yalanlar dinliyorlardı. amma ını hnlle ~alışmıştı. Zen· 1 ııur; Mt•mlf'ket -:nrkıl:ıı tih Ç11rşarnba :No. 7 de elektrikçi 
;ıı,~!\k Sonra en mkhim hadi. gin bir hukuk adamnun kızıvdı.· t>oııtaııı ıt.so AJn.n" Must.afa Ergin ile Mualla Öksüz 
• ~eıııe muhakeme gelir ve Hayatta mu\'affak olm~. ·bir ııu~ uı .. Politika 2t.ll'i Dan... li'atih Kıı·kç<'§me so. No. 6.4 de-
~llıliQdet :-O:ıunda da Tcodor orman satın almıya, fevkalade ılıidl.-elr.rt \lüzlti nakkn Hııkkı Ozıu ie Kıyafet Düz 
}'ııı \tıra.hÇın bir kenara ~kil. bir köşek inşa ettirmiye ve hir giln . .Aksaray Şeyh Ensari so. No. 
f..:"~ ,;t etmek ihtiyacım bar açmıya muvaffak olmuştu. 9 da ttitiincü Nflzım KiiçUk ile Ne 
~illa· • eodor ayrılırken u· Onun gibi böyle hayata kendi zenin Güre!i, Samatya Demirkapı 
' ~ k arzulannı :Mikim kılmak istiven. :'$. Çarşamb. Perşembe cad. Kuyulu so. No. 4 de · çi Dur- Gü?,el 'bir hikaye ~ ·dır. "ak. 
Ilı~ adar zaman buralar. ler kıymetli değildi. Bir kıimet - 23 Tem. 24 Tem. muş Yüsüzoğlu ile Ayşe. K. güm- tiyle bir değirmenci varmış, öl. 
ij Oeik~ kalacağımı bilmiyo. olanlar menfaatini belirtmek j • > rük NDeıvişali mah. Canfeda .so. düğü vakit oğluna yalnız bir ke. 
, t-~~ altı gün, belki de al. qin hayatla mücadele etmesini ~ 1 No. 2.1 de esnaf Roccp Ürs ile olden başka bir miras bırakma-
• ıı;. "';:"l" a , · -.. C. Ahır: 2R tıP-m.ahır 20 ''l K' · • , l)"' d 1 b w 'l ~"'\ ~or ıınenı görınek ıster bilenler görii.~Urlerken Piyer Sen ~ ., ornmınc ıngır. K. !•lustafapaı:ıa mış. uııyayx o nşnn u ogu 
ı._ dr~· Her halde senden Si!ven dedi ki: Hım·: 79 'frtır: *1 No. 254 dP. polis Nuri Hepşen ile niha,·et çok zengin olmuş. Buna 
""111 ~· eın . Fakat gtin aşırı - Eğer üstad, burada bir mu. Mükerrem Alşan. Snmatya mek - ebep de kedilerin bulunmadığı 

~~p, nebatiar, tav anlar, nyenehan içrnazsa ben neyle gc. \ aı.ıu~ı \ _.tı aı;z.an, , .. ~ .. , ~.,.... tep so. No. 27 de rmçper Karnik bir memlekete gitr.ıiş olma.sıy. 
~l'ı.ıh kelebekleri~ aJAkadar çınirim ?.. c.unı·~ıı Avraman oğlu !Je Maram. Ycdiku~ mış. ve oranın hallı: farelerden 
~~kllıal .etme .. " demişti. Judi Olper de şu ce\'abı v r- ;;·48 le Kalagan Bedri so. No. 19 da çok mü.şteki imi.5. 

d ler ölmüştü. Pıyer Sen dı: kunduracı Hııri Dönmez ile Sühe. Bu hikayenin hakikate uygun 
1' ar tavflanlan ve di~cr Bir Amerikalı ticaret sn la Soran. olması mümkündür. Gerçi kedi 
r.., tQ~ annesin•J emanet et. nayi ''e diğer macc.ralı İ!Jler vıı. ve köpek bugün en sadık ev hay. 
"'114t1 ra Teodl.run vanına sıtasiyle milyonlar ka1.anmıştı. y vanlarmdan sayılırlar. Fakat 
~ Oğlu on sekiz yaşına geldiği za. eni .'V eşriyat : köpek insanlarla beraber yaşa. 

fİıııd ı~tad. O\"le Lllllndiyorum man cbine az bir para koydu: mıva kediden pek çok zaman 
' 

111 hatd h d d Yazan: Ahmet Jlanıcll Rıı..,ar b 1 şt 1\. ·:\>et· '. e iç e av et et- "Haydi. şimdi soka~a c-ık. et. sonra ~ amı ır. 
~ f>tnız yok.. rafma bak. herhan:""i bir sevi "lktısndi Devletçilik,, n.dında liç Kediyi Mısırlılar bundan 4500 

tıı 1~ r efendisinin ka • tetk;k etmiye ba.c:la! Bu f1CV her ciltlik milhlm bir eeer neşretmi~ sene evvel mukaddes bir hayvan 
.ı.. ""1 l l d s p Q R ve ötedenbcri iktrsadi meselelerle 1 k .1 al :"'l ..,..,ı< güze bı ivor U· 11e olursa olsun scnJn için bir iş o ara - tanunt'".ıar ve mumy arı. 
t b~tınal ha,·atma fası~a mevzuu. mılstakbel servetinin me gul olmuş olan eski lstanbul nı vapmışlardır. Bunların elde 

)!.,~'°; \'erden veni bir haya. bir başlangıc·ı olabilir .. " --------------- Liman Şirketi umum müdürü Ah- edilmesi kolay oldu"1ından o va.. 
;~ \> a?.ctı. Qünkti Toodor met Hamdi Başar, "Değişen Dün- kit ?ı!ı":rlılarm pek takdis ettik. 

ı..·\'nıden başlarken hare. Piycr Sen Sih·en de etrafına l\1ükellefler arasında )a" adında 8011 derece kıymetli !eri as'anın verine kaim olmuş. 
_;~ ı olarak son hatasını baktı. Gençlik cnelerini rlolabın bir eser neşretmiştir. tur. Ancak 2000 sene evvel Mı • 

.. tdan değ''•:. aması karşısında c;aaUerce klıi· bisiklet müsabakası Son Avnıpa harbinin bütlin dün- sırlılar kediye ev hayvanı naza· 

faktube ile ı'ns", 11 nncal' sik tiyatronun mülıim eserlerini ynda doğurduğu büyük meseleler rı·· ·e b"kmıva ve kedi vctış· tir. " ' btnnbol bölgC"i bisiklet ajanlı· i in la "' J olnıuH şcylerı tf'krnr. ezbere okumakla. Horas. J\lses i;rndan: ç de her tarafta yarının ne o • mi başlamışlardır. o uunnn. 
I veya Hamlet rolUnü tekrarlnm::ık cağJ, dilnya.nnı nereye doğru git- )ardan kalma mumvala:rdan ke. 

~ 4k Um bir ~ekildc aynı ha- ile geçirmişti, biitün gün en bil. 1 - 27. 7. 1941 pazar gtinil sa- tlğl sualleri kafaları işgal etmek- dilerin muhtelif renkterd"' ol" 
~'t-ı h l'aı·Janır ve hataların yük eserleri pro\'a erler. akşamla lıahı milkel!ellere mahsus olmak todir. Hemen bütlin Avrupa bu a· dukları anlaşılmaktadır. 
lf ,,~. 11: bir zaman ihtiyari rı da "'ahneye ~ıkınca rolü icabı. UT.ere bir bisiklet yarı ı tertip <>- teş selinin 'içinde olduğundan bLI Kedilerin, başlm memleketlere 

,,. }a bir mann xz söz söyler, veya. lunmuştur. mevzuun, ha"rbin dqımda ve sü:kfl_. yayılmadan iki bin sene kadar 
(ett k~~r avdet \•aadivle evini hut da elinde tepsi olduğu halde neUe <!alşnn saiha.sında olan bir bir müddet Mı ırdr.. kalmaları 
L': ,~hn sonra Zuifeld kat'i hıç bir şey söylemeden sahncdw 2 - Yıırn}a saat tam 9.30 da memleketten tetkiki !:-Ok faydalı şavam dikkattir. Ancak birinci 
"4. ..... ll"b_azhktaP va7.!!""mi. geçerdi. Bu sebeple etrafında bu. başlanacaktır. olurdu. asirda ya\•a.ı· yavaş Yunanistana 

•v ""'" l b' k d 3 - Bu müsabakaya yalnız el· Hamcli Dn~nrm kllnbı bu bakım ... l!t'tnı";>tir. Çok seneler unan ır ac parça eşyn an ~ · ve Romaya dağılmıya !başlamış-

!l.t:ı :'\.4!1 !1.15 

4.•Ui ıs.:w l.4tl. 

ıus 17.17 iMi 

12.no 20 :ili 12.00 

1.61 22.28 t.5S 
;,{);') '1.41 7.07 

dut adıyordu. Muharebenin orta
~ındn i<edısinin karşı taraftan 
.cı ;ı ıa . ıp,ını görür.ce buna çok 
nute ssıı· olmuş ve nihayet esiı 
·dıleıı uç 1sveç generali ile mü. 

03dele etmıştı. Vallen tein kedi. 
sıyle bır s hrc gırdiğı vakit o 

lırin bütün kCıpeklcrı hap dı. 
.·rci. 

lngılız Amirali Nuson'un da 
hususi bır kedı i vardı v daima 
amiralhk gemisinde beraber gö· 
türürchi. Bir gün gemi,i kumn 
çarpmış ve batmak üzere bulu . 
nuyul'dtı. Bir haliıs sandalı ile 
herkesten sonra geır.iyi terkeden 
amiralın birden.bire kcdısı aklına 
gelrnh· ve öliım tehlikesine rağ. 
men gerıyc dönerek gemide bu. 
lunan kedisini aramış ve titre. 
yen hayvanı bularak kurtarmış
tı ... 

Kedılcr yalnız kucakta otur. 
mak ve sevilmek için yaratılmış 
hayvanlar değillerdir. Fare ya. 
kalama.k hususunda tilki, yılan 
gibi pek çok hayvanlardan da.ha 
fazla maharetleri vardır. Orta 
cesamette bir kedinin günde yir
mi iki fare yuttu.ıhı görülmür 
tür. 

Fart...'<ien başka kuşlarm da b:i. 
yük bir düşmanrdırlar. 

Gerçi kediler her gün etraf L 
mızda veya yannnızda dola..pnak 
tadırlar. Fakat o:N.arın hayatla.. 
nnda1ki sırra hiç de vakıf deği· 

~ · ı~ı mukaddes taşları öp. Glotenburg palas otelinin odası- !erinde mtikellef olduğuna dair hU dan tam zamanında neşrol~nmu~ tardır. 
t~ 1 ı;\ görulmC'miş bnsit i. m "üsliyen su hirkaç takım dö. vlyet vesikası olnn mükellefler iş. bir eserdir. lhtiva ettiği mevzular Eski Mısırda bir kerliyi öldü. !iz. Kedi bizimle bir yerde otu. 
la t~ıttnek, hnttA koklat. şemeden fal:ın para çıkmasına t iııık edebilecektir, bakımından eser milli ve hatta ren bir kimse c~üme mahklım o. ran ve bizimle beraber yiyen biı 
tlılıaı~av1 etmisti. ımkiin olduğuna inanamıyordu.. 4 _ Miıkellofler bu yarışa is- beynelmilel fikir aha.smda akisler lurdu. İlk zamanlarda Avrupada ev hayvanıdır. Köpek daha ziya. 

ı .. tt>'i~me "Tra .. ıooa da yalan Etrafına bir daha dikkatle bak. tediklerl tip bisikletlerle iştirak husule getirecek mahiyettedir. da kedi çok nadirdi ve bu sebep. de efendisini ve kedi ise bul•ın. 
;~ L 11 ke d" · · b .... k bir tı: Bir demet çiçek, bir rekli\.m edebilirler. l•'ilhaldka üç kr.ımıdan ibaret olan ten pek pahalı bir havvandı. Fa. duğu yeri daha çok sever. Bir 

11 ~ dir~v~~\~1 m~~~aa et- tabelası. koltuklar ve mecmualar 5 _ .Müsabaka yerine muayyen muhteviyatında harpler. buhran • re yakalamak kabiliyetinde olan kediyi insan kapalı bir torba.nm 
~ ~ıı~~lerce ihirbazlıkta vardı. santtC'n ~~ gelenler koşuyn işti- lar ve ihtilaller; ka.pitallz.ınin do- kedilerin fiyab iki misli yüksek- içinde lbaşka lbir yere de götürse 
~cı.ahklar üzerinde icrayı Düşündü. c::ic::ek buketi satıl - rak edemezler. ğuşu ve batışı; yenl dünya niza- ti. Bir edinin bir oyundan daha bile gene eski yerine döner. Hat. 

ı>ltığ· · · h t .. ıu h~s maz, hedive edilirdi; reklam ta. mınm ann prensipleri tahlil olun- fa:,Ja kıymeti vardı. tfi arada:J<i mesafe kilometreleri 
ljı.,_. •• 

1 ıcm er tır - belaları satılmaz "erı'Jı"rdı· .. Kol- 6 Y l F bah muştur. t tacak k d d 1 \ı.,~hrıuş ,tamm1~ ve hô.kim. • - arış yo u: ener <::<' s·u·tu··ıı En pahalı edi her halde meş. u a ar uzun a osa gene 
~~~nda her zaman mevcut tuk ise!... Stadı önünden başlayıp Kartala okuyucularımıza tavsiye hur Valenstein'in kedisi. idi. Bu eski yerini bulur. 
~ d u sezmiş ve bu macera. Evet. koltuk kalıvordu: fa.kat kadar gidip gelme suretile 35 ki- ederiz. adam kedileri çok seviyor ve iba. Bu hususiyeti hayvanların ne 
ıt:.~ 1~ bu eski tecrübesi sa. koltuk nasıl satılabiİirdi? Dünya. lometredir. tıl bir itikatla bu hayvanlara gözlerinde Ye ne de 'burunlarında 
~ ~u:tulmuştu. da yalnızca koltuk satmak veya 7 - Koşucuların yarl.6 ~aatin- Beyoğlu Halk Sineması merbut bulunuyordu. Muharebe. fazla bir ka"biliyet bt:ılunduğunu 
~ dıt ieler vaptı·ından, koltuk yapmakla geçinen kimse. den evvel hazırlanmış oldu.klan Bugün 11 de akşam 8,30 da ı - ye başlamadan evvel kedisi beş iddia ile faah edebiliriz. O !halde 
~lii~e kn~ı bUvUk bir !e~ d~ va_r mıvdı? Bunları pek hlade yarış verinde lınzır bulun . 'I'arzan yamyamlar arasında, 25 defa yanından kaçmıştı. Buna bu havvan!nn eski vatanlarına 

'l <iuyduktan ve her veni· ıyı bilemıyordu. malnrx ve isimlerini hakem heye>- kısım birden. 2 - Kara kedi, 3 - büyük bir ehemmiyet vererek d?n~fye scvkeden hu:nısi. !başka 
~:tlıktan sonra gene e ki (Devam1 varJ f' ·i • Komedi. rnUcadeleve bru;lamakta tered. bır hıs mevcuttur. Bır aıle baş-
~~}qjı<loncrek hakiki aptallnr. I --------------------------------------· -------- ka bir yere göçtüğü vM<it !kedi 
tt ~ hastalara bevaz toz \'C s 4 z· L l K 1 çok defa olduğu yerde kalır. 
~ ~lın__ak ıstemiyordu· Fa. f Uedinin öyle söylendiği gibi 
b.ı tııi: :ragınen arzu etmeme. kahbe bir mahluk olmadığı iddia 
~· ~~n. şimal denizi sahi. olumnaktadır. Fakat hayvanda 
~ ııı..=·~tka lie Holanda arasın· Sabahleyin göle yıkanmak üze. aynı sakinlik içindeycli. İleride, - Ha! bu başka bir in.san! Bir gözliken bir yaka düğmesi göze garip bir sır vardır. Köpekteki 

ıa.l'f"."llı lekette uvukladırn gün. ı ki s ı Ar · - la kad ı h ı "likl b haf"f saf sadakati bir kedide bulama. ~n.:·flda b" k k' . k. d" . re ge en çocu nr apanca ı ı 1stasyonun kenarında, sularn dog- kadının saç rı ar s ya. saça- çarpar; ,.e ı enmeycn u ı vız. Yavru sahibi olmak istiyen 
te, :'il ır aç ışı en ı ı. reisi sazlık kenarında buldular. ru uzayan tahta lskclo boştu. Gc- , rı, bir kırlangıç balığı gibi de kuy- doğnısu, Snpancalı Hayriyeyi tn- kedilerin, fare, tavşan ve hat~ 
& ~ ~t ederek ısrarla tav. Göi boştu. Yeşil sazlık, daha reden kalan küçUk leke sularda C· ruğu var. Fakat ne bir kadın, n13 rafı gözilklirdil. Sonm bir sırny::ı 
!~ 0~~at istemişler. hiç bir sonra 1lzerin~ bir r birer kona,·ak rim<'k üzereydi; ve her şey, garip hir balık! ve aşağıya doğru ilikli diğer düğ- köpek yavrusunu bir ana ıtibi 

~, a;ı_; "ll. ı"an beyaz tozları ile ·ı bö ki · b kl. ·b· dl b' u 1 ki ğl 1 b d Al' · b sö 1 sö 1 1 emzirdikleri ve vetistirdi'kleri .;vcıetı J b k 
1 

ye§ı c<' crı c ıyor gı ıy . .r g neş ıs n ı y e mı:-ş u u. ı rcıs unu y er y emez me er... c.ok defa gfüiilmli.s'tür. 
tt:ııJ~ne <;ok üyü para ar Kenarda i'ri bir manda geceden Çocuklardan birl: çocuklar biı'denbirc suya dalmış • .I<,a.kat bülUn bunlarm §imdi biç 
~t ı. kalan bir lckoye benziyordu. Ha- - Bir kadm ha! dedi; ve di- tı. Güneş onları camdan bir in.c;an bir hükmü yoktu. B~ s ne ovvcle 
!ıı~ lnı değiştirmiyc karar reketsizdi; ve az geçince, gUneş. ğerlerine dönerek dudaklannı bilk- glbt gösteriyordu. Fakat bir sa.ni- a!t bir takan Mtırnlnr ... Daha 
:ıı-~ıı01duğu halde. hayat onu yahut sularla bu kilelik karanlık tU ı ye sonra bu camdan insanlar su- doğrusu, Sapancalı Haysiyeyi t~ 
'~~ a:!rnı çenberin icinc ntı... da eriyecek, sazlık ve sular daha - Hım. etti: bir kadın! yun üstiine dikiliverm~cılerdi. Saz- mirhanenin üstündeki odaya ka -
~~ 1 

e.l!erle yakalayıp kendi. yalnız kalacaktı. Ali reis: lıktan beş on metre ötede garip pattığı zamana ait hatıralar .. Oda 
~~ ~1Yordu. Art.ık yalan - ·Bir kadın! dC'<li; siz nerede bir takım sesler çıkarıyorlar; yu- ııın yeni badanalanmrs duvarlar, 
"''"ı' lt•-n kın ... l k · · k"n Ali Reis sandalın en ucundR yl"· t~.~ ile~ ı..U ma u~ın ·.,, · girdiniz suya? ha çekiyorlardı. ve ceviz bir konsol lizerinde etra-
lt.~l' kadar cebir ediyorsa şil sazlığn do~ru eğili dunıyordu. - İfjte orada; sazlıklann arka- Ali reis: fı bir kırlangıç göğsü kadar sarı 
\: talan içine gömülüyor. Bir şey a.nı.d•ğı belliydi. Sulara drk sında girdik Ali anıca! - Yumurcaklar! dedi. piç oğul· yaldızlı bir aynadan başka hiç bir 
b!ı~ katle bakıyor ve kımıldamıyordu. Ali reis: !arı! Sizi gönderen balıkçıları de- möbJesj yoktu. Yalm kat dö eme· 
iın, ~ birkaç gün sonra eski Birdenbire çocuklan yanı başında - Orası boş mu? diye acele nizleı- alsın! Kardeş.lerlnizi dal • den, arn sıra uzun bir kızağa ço-
~·~ at arkadaşı Piycr Sen görilnee: acele sordu. galar yutsun! Leşbili:i köpek ha- kilmış iblr balıkcı mamasının o -

ııı ... Oı- ~Unları söyledi: - Yumurcaklar! dedi. Hiç dt• - Boştu Ali amca! kimseler lıklarr yesin! murgalarr gi}zUkür; a.şnğıdnn taze 
~'lll l<ia ld w u belli olmuyor yüzdüğünüz. Defo- y 
\ ~ yapmış o ugum , lun ora<lan ! yoktu! Sonra birdenbiro küreklere sa- bir boya kokusu geliı-dl. a.hut, 
ı ~A.'l~da dn yapmıya başla. . - Bir kadın da yok mu idi? rıldı·, ve g-ole daldıkları y"'rdo '"'e· reisin yemeklerini pişiren delikıın-

111 '\il F' k t · d'k' halde Çocuklar zayıf vUcutiarı ve ın· H " ""' · l d • "" tıa~ · a a şun ı ı w - iç kimseler yoktu Ali am- le ncelo Uzerlerine d<>gnıw . ceknıeğe lının gövdeyı znnpa.ra a ıgı za-... \fal' eneııanem. ne de klini- ce derilerile yeşil sazhgm kenarın- ca! ınan ... Bir balıkcı şarkxsr duyul -
~I'. li:~ bilmiyorum. Glo. da başka bir sazlığa benziyorlar· Ali reis şöyle bir durdu. Çocuk- başFl~a·t rnrukln .. birer bl--r su. duğu zaman: 
'~ k 1 b · ı dı. Beyaz ve ikinci bir sazlığa .. Ali ıu •U\. ,.-~ .... •.., n1 !t '<llVi uzun zaman a a ı e. reis: rın gözlerine bakryordu. Belki ya dalınL:ılar; jk.inct sazlığn açıl- 'f enekf'ler t ıkı ama m rny \a) 

l!ı~llı? Bana bu memlekette _ 'l'uh, etti; işte k~ırdınız! doğru söyleyip söylemediklerini mışlardı. Ortada Ali rel&n hidde- Komşular duyma.sın ,·ay 'n~ 
ıı... ~ldu~ tnu'bah, her şeyin müm Birisi ellerile suları iterek ilor- unlamak istiyordu. Fakat hepsi tinden başka hiç ibir ~Y yoktu. Denl1. altı t~ncer" vn~· 'n~ 
~a Unu söylediler, fakat de, gözlerinin yeşil yahut mavi, I\:üçük ve yeşil sazlık sakindi. Bıdık girer i~inc vay Yay. 
~ı~ıf°k ciddi doktorlar. QOk trol: hakiki rengini kapıyorlar; bakışla· Kadın yinni ikisindeydi; ve 
11... "'t h._natnuslu alimler var, - Ali :reis! dedi. Senin bir §tY n AZlıklarm ucunda. kancalı olta- * * * genç yaşına rnğmen bir kızdan zi· 
;b~~itn hareketimi. hoşla. aradığını !bilmiyorduk ıbiz! !arda, yem sepetinde. eandahn Ali reis Sapancalrydı. Kırk dört vade bir kadm glbiydi. Yahut a· 
11\aı~ etııiye ~~ıynea~ ~ü. Geriye döndil ve hafif bir göz boyanıa kaburga.mnda.n içeri dolan YB§t:Udaydı; sahil adamlarmda.n bir lımlı vlicudu, lrj kemikleri ve al-
~~ hoş görUrler. faknt kn· kırptı. Ali reis: su birikintisinde dolaşıyordu. toğu gibi de balıkçıydı. Tavşanetl- nı onu böyle gösteriyordu. Ekseri-
Aı;:..~n a. lnani olmıya başladı. - Ha! dedi; demek ki siz bfl- AU reis: dan itıöaren tzmlte kadar otuz se- ya reisle beraber a.va çıktıktan 
.:,.ili\~' beni bu memleketten miyorırunuz? - Bir kadm! diye tekrarladı. neyi denizde ge<;;lrmiştl. tki balık- ınman tnyfnlar için hakiki bir bay 
~tlar ek için ellerinden geleni - Bilmiyoruz ta.bi! Yoksa ba- Yarımcalı balıkçılardan biri gör- çr mavnası, yırmi adamı ve Ya- ram olurdu. İki deniz mavnasınm 
!'ll%l'. lık oltam mı dilşUrdün Ali amca.? mül'. Bu sazlıkların içinde soyun- rrrnca iskelesinin yanı bnşmd-ıki en önünde, kliçlik, tirşe boyalı ve 

9()\']Seıı Silven de keııdi der. - Yok carum! nah, oltalaı- ibu- muş geceleyin .. Yok, soyunma- küçUk kayalıkta bi·r sandal tamir- başk:ı bir sandal. .. lçinde reisle 
. ~a ~çtı: rada. Bu bnşka ey, bir ka- mf§; bir defa gözükmli§, sonra hanesi vardı. Bütün hat üzerindP yardımcıı:ıından başka kim-sc bu-
l, ~Uı n? .. Ben ne olacağım, clın bu!.. kaybolmuş! Dün gece denize gl· onu "reis!" diye ça.ğmyorlardı. lunmazdı. Kndın bir tropik '>alığı 

11 
•• ak.ika mazMe aktör o. Sapancalı çocuklar birer ikişer ?'(in yok mu içinizde hiç?. Reisin bir ipek kadar ince kalı- Kadar çıpla1tb, ve hafif sa.nya 

l'c)~n_ Yanmınzda sadik bir sandalın etrafına toplarun~lardı. Çocuklardan bir.i: kilileri sol kulağmm üzerine dü· meyyal teni. kii<~ük deniz dnmln -
· ~ nu ifa etrnPnıi mümkün Güneş ilk doğu undaki aynı belir- - Ali amca! dedi, Dün gece. Eı~I. Gömleğinin Ust dilğmesl s. c:kJarllt> mlanrrsa onu pul pul 
J!tlrı11 ""~~vih F:ıkat simdi ı::iz tenbellikl(' Arifiye tepelerin- denberl sularda insan nasıl ka - çık dunırdu. Burada içi sadef, kil- gösteriyordu 

C'ıe.bınde bin şili~ vnr. d<', fundaların arkasmtlaydı. Göl hr?. çllk başı madeni bir parıltı idn<len 

Hassa Müddeiumumisi 
çağırılı yor 

j tanbul miiddciumumilllhıdc11 : 
latanbuldn bulunduğu anlaıplan 

Hassa C. müddeiumumisi Recep 
Erkllltin meınurlyeümizc müraca
at etmesi. 

imar planı üzerinde 
tetkikler 

Şehir Meclisinden geçen imar 
p!Anları tasdik edilmek üzere Na
fia Vcknlctine gonderilmiı tı. 

Vekillet plfuılarm mahallinde 
tetkik eclilmcsi için Nafia Veka -
!eti eehlrcllik mütehassw Höa
ııeıi memur etmişti. Bir hafta
danberi şehn:mizde bulunan ve i" 
mar planlannı mahallinde tetkik 
eden mUtehııssxs dlin akşam An • 
karaya. dönmUştür. 

Bir kadın ev sahibi 
erkeği dövdü 

Aksarayda oturan GQzin a.. 
dmda bir kadın, dün ev nahibi 
Halille kira yiizünden münaka • 
şaya, bunu takiben de şiddetli bir 
kavgaya tutuşmuştur. Kavga 
neticesinde Güzin ev sahibi Ha. 
lili bir hayli dövmüş, cUrmU me
şut halinde yakalanarak birinci 
sulh ceza mahkemesine veril. 
miı:;tir. 
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Oev1et Denizyollan 
umum müdürlüğü 

işletme 
ilanları 

Savarona yatı için Kanlıca koyur.dn demir mahallınde yapt•nlacağı 111!.n 
Jlunan Transformatör bınası !çın talıp zuhur ctmedlğl!lden eksiltmesi f 
.\.ğustos 19U Pazartesı günU ııaı:ıt lr> e temdit edilmiştir. 

Bıı l§C alt demir malzeme 1dııre tarafından verilecektir. teteklllerin 
a,.tnamtyı gôrmek l'l.tıe her filn ve eksiltmeye i§tlrO.k içln de yukarda 
;azılı gUn ve saatte Koır.lsyona mUracaatıarı. (6122) 

Topkapı Maltepesin deki Satın Alma Komis· 
yonundan: 

ı - Ayaktan sığır vcyn sığır etı pazarlıkla satın almo.caktır. Muham.. 
xıen bede11 r.o bl!l !lracır. 

2 - Husust :;arr}ar ve evsaf '.fcpkapı _ Maltepe askeı1 satın alma ko. 
ul.syor.unda ghrü!Ur. 

3 - l'azarıııt :".J 7 941 Çarşamoa gUnU saat 10 da mezkQr komisyonda 
yapılacaktır. 

4 - Katı tcıni"O..t~ '1500 liradır. 6091 

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

l' ıstanbul Belediyesi 
ııanıarr 

F''>ryadıı Çar~ı eoirnğında !ılı.in l6 numaralı dtikka.tı bir l!f>ne müddetle 
kiraya verılırek Uı.ere açık arttın::aya konulmugtur. Yıllık kira bede! mu.. 
hammenl 60 lira ve illi. teminatı 4 lira 50 kurugtur. Şartname Zabıt ve Mu. 
amelı\t MlldUrlOğli kale 11lnde 6lMllıoblllr. İhale 7.S.041 Pel'§embe günü snat 
14 ~ Daıml E:ıcil'lll'Cde yapılac~ı~tır. Taliplerin ilk teminat m .. kbuz veya 
mektuplarile ihaıe t;'Jnl\ muayyen ea&.tte Daimi EncUmende bulunmaıarı. 

(6123) 

Topkapı Maltepesindeki Satın Alma Komis
yonundan: 

ı - 50 bin lıralık kırmızı m-:ın:lmek pazarlıkla lhalcslnin tekarrUr ettiği 
16.7JM1 gUnU talip rıkmı.mllllm·bn <!olayı tekrar pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Hususı tartlar ve evsaf 'lopkapı _ Mıı.ltepcslnde askeri satın alma 
komisyonunda gor<llet:'fllr. 

3 - Pazarlık 25.7.fı41 tarihm1e Cuma gUnU saat 15 de komisyon bina
cnda yapılacakUr. KaU teminat tckarrür edecek fiyat üzerinden alınacaktır. 

4 - ıso bin llrat1k toptan almabiieceği gibi ayrı ayrı taliplere de ihale 
e dilebilir. (597-') 

ı-Deniz Levazım satın &ima 
L komisyona UAaları 

!5000 adet çukur bakır tabak 
60<'v adet düz bak1r tabuk 
5000 adet bakır su kupam 

Beherinin tahmin bedeU 
Kuru, 

125 
114 

52 

1 -- Yukarda cıns. miktar ve tahmin bedelleri yazılı Uç kalem bakır 
~abın 28 Temmuz 941 Pazartesi gtlnU saat 15 de pazarlıkla ck'liltmesl 
Japılacaktır. 

2 - İlk teminatı 1091 llra :.t3 kurUJ olup §IU'tnamesl her gUn komla. 
!1ofıdan pnnuıu; olarak slmablll!'. 

3 -· 1etekillerııı hclli gün ve ııaatte Kasımpaşada bulunan komisyonda 
bnzır bulunmnl:ırı (6085) 

~ "' * 
Dikim ~lerltı<te kullanılac:ık 31 kalem muhtelif clns dikiş maızemcsi, 

:M Temmuz 941 Per§embe gUnU saat 15 de pazarlıkla alınacaktır. İstekli. 
erin belli gün ve ıme.tte I<asmıpa~ada bulunan komisyonda hazır bulun.. 
maları. (6083) 

.. ~ * 
1 - Tahmin e;.d!;en bedeli ıSOOGJ Jirn olan (2000) metre buranda bezi. 

nln. !:F. Temmuz 941 Pszartesl ~Unü snıı.t 15 de pazarlıkla eksiltmesi ya. 
(lılacaktır. 

2 - tık teminatı <600) lira cıuı,ı prtnamesi her gUn komisyondan 
alınabilir. 

<'! - lsteklllerin beJU gün ve sa&ttc Ka:mnpS§ada bulunan k.Omlsyond!l 
hazır bulunmalan. 16084) 

Raşit Rıza Tiyatrosu 
23-7-41 çarşamba akşamı 

Bağlarbaşı Halede (Velinin Ço

cuğu) Komedi 3 perde. Halide 

Pişkin temsillere iştirak edecek -

tir. 

l KAYIPLAR ' ------------ ./ 
İnebolu Askerlik şubesinden al

ml§ olduğum tezkeremi zayi et
tim, yenisini alacağımdan eskisinin 
hUkmü yoktur. 

tnebolunun Hamza köytiuden 
İbrahim oğlu 1315 dof;umhı Ah-
met ('lt. (86612) 

* * * 
İstanbul limanına bağlı Yağh

altı altındaki motörün mesaha ve 
snedi bahrisi zayi olmuştur. Yeni
sini alacağımdan eskisinin hüknni 
yoktur. Ahmet (86631) 

İstanbul 3 üncü icra mcrnurlu
~ndan: 

Bir borçtan dolayı 40/3860 No. 
lu do!lya ile mahcuz bulunan bir a

-RADYO-
- O Liradan 50 Liraya 

kadar 
Radyc makine ve parçalan alıyo-
mı Bozuk, hurda, veyahut posta. 
hanccc mUh!!rlU, torba !~inde dahi 
olsa Açık adres ve tafslllltıı mck. 

tııpla Sezar remzmf yazınız. 

-------------.... _____________ ._ 

Acele satılık Arsa 
Karta.ı .Maltepesl!ıde. Kuru~eşme 

mcvkUı.dc Bağdat caddesine 2 dadL 
ka mP..ıa!ede 544 metre murabbaı ar-

sa acaıe olarak satılıktır. Tallplcr!n 
Vakıt gazetesinde Adnar Evclmlğe 

mUracnatıeri 

-.-------- -- .... ---- - -- - - ----
.. ,. 1 

Dr. Şokril Fazı 
ilkel 

S•rkoo:I Muradiye caddesi No. ~ 
Telf'fon: 2llt0$ 

det 4 gözlü Genreal elektrik buz ~ Pazardan maada her gthı basta 
dola.hı 24-7-941 tarihine mUs:ı- İl '<aboJ eder 1 

elif perşembe günü saat 12 den iiim••••••••••••• 
itibaren Beyoğlu !stiklAl caddesin-
de 176 No. lu Nektar bira.hane.sin-
de satılacakt.rr. O gün muhammen 
kıymetinin % 75 ini bulmazsa ikin 
ci arttırmuı 29-7-941 tarihine 
müudif salI günti aynı mahal ve 
saatte icra olunarak en çok arttı
ranm U.Stllne bırakılacaktır. Talip
lerin satış gUnUnde mahalllnde bu
lunaca.Jı: memuruna % yedi buçuk 
pey akçaslle müracaatları ilS.n olu-
DtU', (36630) 

OOKTOJ< 

Fahri Celal 
Sinir bastalıklıı.n ve kekelem,. 

tcdavlaL Cağaloğlıı Halk Partis1 , ı 

kar§ısı. No. 21. 

1 
ıstanou Levazım 

.ı arıcı asker 
"mır .ıgmden ~erıle11 

i<1taatı ı lan ı arı 
ı-

:.ı:ıo.c.oo kilo e:ğır <'ti alına:=ıı.kt.a-. Kapalı zarfla. eksiltmesi 11.8.0U Pa
zaı tcsı giln{ saat 11 de Çorum11. Aı.kert Satın alma komlsyonunda yapııa... 
caıttır. 'l'ahmin beC:ell 62 500 lira, ıık teminatı 4688 liradır. Taliplerin ke.nu. 
n; vesıkalarile teklif rn ... ktuplarını ihale saatinden bir saat evvel komlsyona 
vermeleri. (377 - 59t6) 

•• * 
Oç parti yedi yU7 elli.şer ton kt<ru ot pazarlıkla satın alm&.caktır. Ta. 

tiplerin ao.7.941 Çarşıunba gUnü saı.t 15 de Hadımköyde askel'' satın alma 

komıs)cnunda hulunmalan. (383 - 5989) 
\' .. 

Beher kllo~u 13 l· l'ıuştan t0, 11l J kilo patates 5.8.941 Salı gUn,ı saat 11,30 
dıt Çanakkalede Mııt. t.Jv. Satın aLıı& komisyonunda pazarlıkla satın alma. 
cakt:r. Katı temlnatJ 7"0 liradır. Evsaf ve şartnamesi komisyonda görlllUr. 
Tallplcr!Jı belli \•akıtre komlsyo.ı'l. g<=lmeıeri. (395 - 6039) ' 

"" ... 
Aşa~ıda yazıl• me~adın ekslitn::eleri hizalarında yazılı şekillerde 4.8.9fl 

Pazartes! günU saat 11 de Çanakkalede askeri posta 1837 de yapılacaktır. 
rnlit.lerln kapalı zarflar için ihıı.e raatinder. bir saat evvel komisyona tek. 
Uf ~ektuplannJ ve:-me eri. Açık eludltmeler için ihale saatinde komisyonda 
bulunmaları Evsat ve gartna.m~l~~ komisyonda görUlür. 

OtNSt 

Sığır eti. 
Sığır eti. 
Sığır eti. 
Sığır eti. 
Sığır eti. 
Sığı:- eti. 
Sığı .. eti. 
:::iığır eti. 
Koyun eti. 
Koyun yogurdu. 
Koyun ııUtU. 

Miktarı 

Kilo 
66,000 

218,00C· 
218,000 
218,00C. 

88,00t. 
54,0')C 
42,000 
20,000 
14,000 

3,00l'J 
3,000 

Tutan 
Lira 

23,760 
78,f30 
78,480 
78,480 
31,680 
19,«0 
115,120 

7,200 
6,580 

1525 
405 

.y. •• 

Teminatı 

Lira 
1781 
15886 
15886 
5886 
2376 
1458 
1134 

540 
493,150 
39 
30 

Kapalı zarf 

.. 

.. 
Açık eksiltme 

(333 - 5794) 

Aşa~ıd& yazılı mevadm pa:-.arlıkla ekslltmeleri hizalarında yazılı gün, 
saat v::o malıaılerdekı eııkcrl satın aJma komisyonlarında yapı1acaktır. Ta. 
llpleriıı bell. vo.kıtıerde ait oldubu komisyonda bulunmaları. E\ sa! ve şart
nameleri komısyoı1~:ı. görUIUr. 

CİNSi Miktarı Tutan Teminah 
Kilo Lira Lira 

Sade yağı 10,000 15,700 2355 
Zeytin tanesi 5,000 

Saman 1,1150,000 34,500 
Kuru ot 2,000,000 70.000 
Saman 3,600,000 108,000 
Sığır eti 220,000 88.000 
Sığtr eti. 580,000 232,00 
Koyun eti 220,000 96,800 
Sade yağı 35,000 42,000 
Kundura Çltt 24,09 19,995 
t<:undura .. 4500 37 ,350 

21587,150 
4750 
6650 
56150 

12,850 
9085 
3150 
3000 
5063 

ihale Giirı, Saat ve :\tahalll. 

26/7/941 10 Diyarbakır. 

25 ., .. 14 Hadrmköy Eski 
K. Bahçesi 

15/8/941 17 Ezine. 
17 Ezine. 15 .. " 

15 .. " 
15 " .. 
15 " " 

17 Ezine. 
17 Ezlne. 
17 Ezine. 

28/7/941 11 Konya. 
31 ., " 10 Slird. 
25 .. ,, 10,30) 
27 .. .. 11 ) Erzurum. 

(711 - 6115) 

• .. * 
Mııhtelü ııakliyat l'a~tmlacaktır. Tahmin bedeli 15,000 lıra, ilk tem'· 

oııtı 1125 liradır. Pazarl.kla eK1Jı1tm<al 215.7.941 gUnU saat 16 dn Gelıboluda 
et..ki &ıut>e btnas~nda: t•Stcerl satın aıma komisyonunda yapılııcaktır. Tatlpll'. 
rJn belll vakitte komlsy.,na gelınelt:rl. (295) (5.'171) 

• • * 
Polatlıda muhammuı keşif 'Mıiell 232,91' lira 49 kuruş tutan in§aat 

kı-ıpalı zarftı. eksiltmeye konmn:;tur. İhaksi 2.8.9U Cumartesi g11nll ~aat 

ıı de Ankarada M. M. V. Satın cıma komisyonunda yapılacaktır. İlk te
mir.atı !2,8!1~ ıira 75 ~uru.ştur ş·ut.•emesl 1165 kuru~ komisyondan alınır. 
!rallplerin bel!i ı:aattrn bir saat cvvPl kanuni veslkalarile tt?kll! ınektupls-
ım1 komisyona vermele-J. (~59 - 15004) 

istanbul Deniz Komulanhğından 
Oenız jısesı ve Gedıklı erbaş mekteDine talebe altn1cak 

~dhk !artlar: aalZ oıa.uır..r deniz uaeai ıı ... Ged.ıkll erba~ mektebıne 
taıeoo olarak alınaer.kl.Jr. 

Oımlz Uı.tı:ıine glre<'.f'k taı.,t;.e.erln: 

ı - Y~ları b!rinl'I smıt .çı:ı l~Ui 
2 - y~:an ikinci sınıf 1çln lö.19 olacaktır. 
3 - Bıı yaşlardan c.ib ay bı.lyU;ı veya kU~ük olanlar da kab•1l edllıocektlr 
4 - ı...:sc birinci ı.ı..,ı!a ortamektep mezunları atma.cağı gıbl ltsen!.n bırın 

el sınıfında 1kmale \Q!imtş olan.l&'t' da alınacaktır 
0.-nlı. ıe<tlkli erbaı bazırlam<\ okuluna ~te taliplerin: 
1 - Ya§ları 11, 17 c!acaktır. 
'• - Bu mektebe llkmekte'1 mu.uıtu atmacagı gibi orta okulun muhte. 

ıu amıflaıında ikmale Aıalaıı§ ol'lnlflr da alınacaktır. 

3 - Tahsilini yalnız bir sene zayetmlg olanlar da alınacaktır. 

Bu gnrtlar. balz oıup '1t>::ız ilsesi Je deniz gt-C1!kll erbd.ş bazırlam& okulunR 
gll'm"k ıstiyeD tır.llpleri.D 15 ağustvs 9U tarlhlne kadar tstanbulda bul~an. 
ıarm Kasımuaşada deniz komu•..iil!l~ğma tıariçte bulunanların da mahal!! 
f.Sk•~rlik fUbelerine mtlracaatıan. Cl?08) 

Topkapı Maltepesindeki Satın Alma Komis
yonundan: 

Ayaı~tan sığır veya sığır etl "p.ızarlıkla., satın alınacaktır. Muhammen 
bedeli 50 bin liradır. 

;,: - Hususi ~\I Uar ve evsaf Topkapı • Maltepe askeri satmalma komla.. 
)onunda görlllebilir. 

3 - Pazarlık SC.7 9H Çar~ı.ınba gUnU saat 11 de mezkQr komiııyonda 
yapılacaktır. 

( - Katı tem!natı 7500 liudır. (6093) 

Dev1et Oemiryollan ve Liman1an 
işletme Umum idaresi ilanlan 

Muhammen bedell 11560) ll.1'..ı. oran 1000 kilo san baımumu 31-7-941 
p"r~embe gUnU saat !J ;"ı,f5) .Jn..ı kır)ı beşte Haydarpa.şada Gar binası da 
tıilindekl komlsyoıı t:lr1tfmdan a·:ık eksiltme ueullle ,ıs.tın alınacaktır. 

Bu :ŞP girmek :st:?yenlerin ( 117) liralık muvakkat teminat ve kanunın. 
ıayio Htığ vesalkle h!rllkte ek.ırl!tmc gUnU saatine kı&dar komlRyona müra 
caatıarı lAzımdır. 

Bu işe aft şartrıaa.c·ıer komısyonGan parasız olarak dağttıımaktadır. 
(5817) . " . 

Mu.namme. t>ccıeli ı6tOO) taıtı IJln dört yüz) Ura olan (8000 Kg. Kay. 
naK teli' (!.8 941 Cu,n&J gUnU saat (15,30) da kapalı zarf usuıtı ile Anka. 
rada !rıare tıınasında qaun aım:w.ıkı:ır. 

Bu işe girmek !.stı~enlertıı ı~O) (Dört yüz ııeksen) liralık muvakkat 
tem!na: ile kanunun ':avın etti.ti vtıııikaları ve tekliflerini avm gUn saat 
(14,SOJ a kadar Kou ayon Rela:!6'nt- vermeleri lAzımdır. 

Şartnamı-ler paraııı.z olarak i\nk&rada Mataeme Daıreslnden, Haydar-

P&.iM& T~ ve 811!!1!!1 fı""ıt' r clııtı!'fJ2ıceı.w '~ 

8&9' Di,, !lede, Grip, Bomattoı'_., 
Nenalji, ~ınkhk •e 81U6n Ağnlannızı Derhal & 
leabınch fGDde 3 kaşı ahnabilir T AKllTI.ERfNOEN SAKl:za 

HER YERDE PULLU KUTULA~I ISRARLA ISTEV 

v' 

Beşiktaş Sulh Mahkemeleri Başkatiplil' 
Mehmet Hadi, MJnıre, Me:ıruet Muhslnin pyiaı.ı mutasarrıf ol 

ve kabili tak11lrr: olmamasından rıc,.ayı mahkemece guyuun ızaıesf ei/J 
umum arasında satılmaı.ma karar Vl'.'rilen Be§lkt&§ta Şcnlikdede )il 

mokc;ibaşı, yenl Vışnez~oe m&hallı\'3ınin Maçka Meydanı sokağındıı ~lf 
ınU. yenl 20,22,24 sayılı lki evin tamamı açık artırmaya çııuı~ 
la.7.941 tarliur.de ~artn:ımesi !.>;v.ınuaneye talik edilerek 15.S.~ 
tes.ıclüi ed~n CumP gUnU saat H te."1 16 ya kadar dalremizdl'.' sa 

H\lD\Jl>l' . Sol ve aıkası Er:ıb<.r.in hane ve bahçesi, sağı !'.'&~ 
\·an !zzetı:ı ve tazan M;.;.sta!a •'mdl~ hane ve bahçesi, cephesi M.s 
.1E'1lı sokaglyle ınahôuttur. Munll"Dnıen kıymeti 2400 liradır. 

Her ıki evin çr.tı.sı v ortadaki bölme duvarı mtişte:-ek olUP 1<• 
ara kapılarıncian ~ırtn ine geçllmehtt. oıduğ'u ve d~hilen evleri!\ rJJ 
ıııvalari kısmen cıöktılrr.ll§. döşc.nelHi kısmen dlizgünlU~ü k&Y~ 
arka cephede bl .. k1&1m k~ncere çeıçevelerinln ve kap1amasının ve riJl 
yıında ve tahtalarmııı .aıııamen tAmıre muhtaç olduğu 22 aayılI e~ 
kattaki iki cclasıııın çerçcvele;""Jyle merdiven ba.şmC:aki camekArl ve ıııı 
aydınlık ve pencere r.erc;cvelerinm ,.e ön cephedeki odanın içinde zeıtl 
kc;lu gusUlhanenln yen! yapıımııı olduğu. o4' 

20 SAYD,J EV: Altında sokak cephesind1:: meU:uıll bulunan nır 
depo halinde kulllı.ııııdığ; pence~.,•ı çnçevcslz ve demir parmaJdıld~ 
ıwmin kat: Ahşap ıra~sk ka?ıst.ıdl\n zemine kISlllen Arnavut kald dl 
kısmen toprak bir korıror Uze!"i.ıde sa#da yük olan bir oda ıtusııJill 
turka ht'.'lA, birınci kata çrkılan n.erdlvenln her iki tarafında blreraı• 
lük, bir kapıdan geçılerek zemiru çimento altınc!a sarruçı 01aıı 

ocaklı mutfak olup ıçil"c.e köm'lrt'l... ve dolabı olduğu bağdadt sı~ 
mllj cnın çerçeve ve kapısı olmad1ğı mutfakta arkadaki aralık "D,j/ 
kııan bir kapı maham clduğu bi.r;ncı kat: Bir sofa \lzP.rine arka ceP 
yük ve bir <!olabı oıaıı bl~ oda, mc,.dl.ven ba§ında alaturka hel!l. 6ll ı;Jll 
yUk ve dolabı C1lar c:fer bir od:t ııotadakl he1A.nın ittisalinde blt I< rJ1 
ol<luğu ikir:ci ko.t: Bir f-cfıı üzerine arka cephede yUk ve dolabı dsXI 
ura.ıa alatı.:rka ht:IA l:S!i cephede hi:inde yUk ve dolabı dlğ'erln~ gıı 
ve altında kömürıUttt c!an iki lil!e. bulunduğu ilçüncu kat: bir ec!8 

111 
nrka.da vUk ve dolab• olan bir od&, ön cephede birinde yllk ve dOııı 
1'tl oda c.l~ıığu ve ı;ofada alatud:ı~ bir helAsı bulund:.ığu. 60' 

22 SO.h EV : ~ ..... r.-ıln kat ahfar kapıdan zemini toprak bir korl ııl 
ı iııe yükU olan bir cdo. ituealinde ikıncl kata çıkılan servis merrll~ 
lıl'.ta bi- hela merdh·cn baoında ld)mlırlUk, birinci kata çıkılan esıı'" 
~n mahalli ve mer.~ vt'.'.c altı ark.& cephede zemini töprak eski OCS-~ 

c;t'ye çı~:lan kapısı oian bir m..ıctak olduğu birinci kat, bir sofa urJ' 
ır.trdlven başmdıı. adıyıın bölme llc ayrılmış aralarında kapısı tUl ı,J 
oda ve kapalı st'rvJs ınl?rdiven mr.balll alaturka helA, arka cephede 
vo dolı:bı olan diğer bir oda olup elektrik tesisatı mevcuı. buıund~ 
kat, bir sofa. üzerinde a1ka ceph1!de yUk ve dolabı olan bir oda aof!JN'"" 
clven b~ında küc::Uk tir bölme ılc &ynlmış helA ön cephede y\!ll ve 
olan dlğl'r bir ocla meveı.:t olduğtı v~ eervis merdiveni ön cepbecıetd 
~jlcırle dolaba c;ıkıp kapıhı oldug-11. oı-' 

l ÇllN<.ıt' KAT : Ön cephı?dt1 Çt'rc;evekerı yeni altmda dotabl 
ııinl çinko ılt.iŞ"li camel{Anlı gusu.baneJl oda, aotada bir helA oıuP ııı~ 
başı cameklnla kapalı olduğu !l.lka cephede yük ve dolabı oıaıı 61 

ıda olu~ elektrik tesls..üı mevc•ıt olôuğu. 
1 l\-n:-ı .\IJA~I . Tamamı 203,25 metre murabbaı olup bundan ıO 

11111ratobaı dört katl1 nh~aµ bina V1' geri kalanı arkada aralık b&hce•ıt 
b'Ş kısını ve hinaı m lkı yanın•!'.\ aydınltk mahalll olup bahçede tı dJ1' 
nrdır. Arttırmayıı. iştlrlık için yt~ıı:de 7,5 teminat akçt'si alınır. sele ıtıl' 
sumu ve ylrnıi Fem·lik f:Vl<af tavı:r. bfdell vo tapu harcı mUşterısıne: 

Satış pc,ın p:ıra ile yapılır. Kanuni mUddet zarfqıda satış bede ol 
ıre1..ı;e ,.e ilti mUzayec:e arasındalı:ı farkı bedel mU§leriden tatılfl ııl 
Arttırma oedelı nıur.aırımcn krymt>tlıı yüzde 75 nl bulduğu takdirdedO 
arttırmada ıhaıesı yaııııacnktır. Aks1 halde en son arttrranm teatıbn tP 
mlmıık uzere hrtl ırma on gUn d ı.ha. tf:mdlt edilerek 215.8.94t tarlttllle t' 

dit Pa71\rtı.:ı.i gUnü ııyr.ı saatte en çok arttırana lhalei kattyesl ıc 
leNkUr. tJ 

2004 No.I? icra V'! :flAs kanurıı.nun muaddil 3890 No.lı icra ve f.fl 1 
rununı.:n 126 ıncı rnr-.Jdt'Slne tevtikcı' ipotek sahibi alacaklılar ne dl~ 
kn•lnrlarııı ve irtıfılk h.kkt sa.~!rl~rınln dahi gayrimenkul Uzcrindetlf 
'arıııı ve huquııile ~a!z V" buna dai,. olan iddlıılannı evrakı mUsHtelt j. 
i 'm içinde calremize .ı:idirmelerl lazımdır. Aksi halde haklar. tııPU 
rlle de sabıt olmadıkça &ab§ bedt!ınln paylaşmasından hariç kıJır~t 
maddo:I kenunıye ıohk6ıı:ına göre hareket etmek ve daha fazla mal ti 
ııa:.. istıyenlerln ~ 941/8 dosya N•J. s.ııe ınemuriyetimlze müracxll:~4l 
olur.ur. (S66">'' ~ 

Satıtl) Çanakkale Deniz Komutanlığı 
ma Komisyonundan: 

l il 
1 - Ç'ano.t<ke:e ru.u. komu a.t,ı.~ birliklerinin Uıtıyacı olllf e~ t# 

ğırıa gösterildiği g1'n ve eaatler Jo> tiıalelerl lttıpalı zart ve açı~ eksil 

YAf..•ll\eaktır . ~ 
2 - Tıı.lıplerln m•ı,;akkat .P'l.:J·atıartıe oirUkte lhale gUnU ve si> 

Çanııkkalt> Deniz kcmı.o-anhğı ML111 alma ıı:om!svonunda bulunmııl•rı ıİ 
; - Kapat. zarnıı. yapılaCd.' v·alelerde ıç ve duJ zarftan kırfllıl' I 

nıumu ile mt!hürıenmi~ o.arak lh&tr saaUnder.ı bir saat evvel mnkbuıı'fl' 
kal>llind1 komisyona -.e1 .. ilml1 olnuı.ıc!J'. Poın.ada vlkl ger.ıkmel'!T nıı:ıı' 
b:ı.re alınma:<. ,/. 

4 
-- Al!ı\ğıaa :nlkıı.n gl:Sste·ı~ilL erzaklardan kovun ıcuzu sı~ 

bl" eksiltme 1:e :-aprlacak OlCl•ı~r.dan ta~lpler her üç eU cif! 

~ aıc:-burdurıat 

5 - Eve:ı.t ve şartndmeler .le ~1.ID Çanakkale Den!z Komutanlıl' ;il 
Alma Komısyc-.nundar. , e tzmlr rıı{ 'etahkem mevkı satın alma (k~.'!,1 b8okanhklarından görll!~bUir. ~ 

Kilosu 
16000 
12000 
9Cı00 

!!000 
7000 

otNst 
Sığtr eti 
Koyun et! 
Kuzu eti 
Zeytin 
Sabun 

,, 
480.0Cı Kapalı Zıırf1a 28/71941 Pazartelli S. ıt 
450 00 Kapalı Zarfla 
~37.tw: Kapalı Zarfla ;. 1 
240 00 Açık Eksiltme 28/7 /941 Pazartesi ,o I 
262.50 Açık Eksiltme 2A/7 /9H Pazartesi Jf. 

.......................... ,,~ 
Saraçhane Başında Park Sineması 

RtR1XOt FiLM 

ALLAHIN CENNETt 
tlUNot F1LM 

KARAGÖZ. (Kıs Gecesi) 
' ••• , • ..,, - ••• .,_ et 

Sahibi: ASIM US 

Ull!ı'c- ~\' -... edellla 

---· 


