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Yurd içinde 
lozan günü içten 
lezahüratla kutlandı 

er ikada 
ilsonun ruhu 
1 

11le göründü! 
Ya.zan: ASIM US 
'lan ı Vaşingtı0n·lan çok 
bir haber getirdi: Ameri

~ ~iişündüklcrl sulh artla.
tr:ı<a hariciye müsteşarı 

\'eJs _:1,·on·eç s~farctinde 
1 Pa\'~·onun tıemel atma me
lle h~rptcn onra mllletlcr 

iti dahni bir sulh kurulabil
'ıi ıı yeni bir Milletler Cemi· 

l'rtıak lüzumundan bahset-
' lıir Milletler Cemiyet; ki 

~ bir ilihsızlanmayı garan
d~lsin; bir Milletler Ceıniye. 
~tı:vadaki ham nınddclerdcıı 
~lcketin mc ru lhth"açla 

ııa, 1 şartlar altında t~mlne 
{ t)·Jcyebilsln. 
lıarblnden S-Onra \'ilsonun 

ile kurulan )liJlctler Cemi· 
'lcı hazin akıbeti herlce~e ma

llğu iı,;in belki bu defa A· 
a )ine Milletler Ccmiyc
hahsedilme i biraz garip 

illr. Fakat bu hu usta 
\'ermek için pek acele ct

Zlra 1918 de Vllsonun 
~ •i{ı Milletler Cemi) etini 

' Ruzvelt yapabtlecek bir 
ledır ve imdi Amerlkadnıı 

sesler ııuz' eltin ~ördl'~ü 
üzerine fikirleri bu mnk· 

hatırlamak için uçuralınu" 
he balonuna benzeml'ktc-

IWUeUer Cemi~ eti nirin 
cmellerlnl tahakkuk et· 

1! Amcr~a Hariciye l\liis-
1111 r.ok sarih ~uret te anla
~lr kere Amcrit,a 'e diğer 

~tllleketler hodbin bir düı;;tin 
~areket C'derek bu cemiyete 
iler; onra cemiyete gir· 

"-ıı memleketler de bu mii
ke-ıdi sil nsi menfaat lcri

ı.tat iikomın muhafazasına 

'ıı bir iilct gibi kullanmal• 
t. 

1< oluyor ki Amerika dev. 
rıııan ~cçmiste Ceneue 

' r Cemi) etinin mu\·affa1iı
~nden kısmen kendllerlnln 
iti olduğunu artılt anlamış 
>"orıar 'e eğer A'ruııa mil· 

L 'ralıınnda idlliine bir sulh 
'\r \'C bu ,,..ulhun teminatım 
lıır Milletlrr Cc.mivctine Lı-
1'!ıa bundan sonra bu mil· 
e Amerikanın dıı doğrudan 

t\ nıcsuli~ et alacai:"lllı cllıan 
ltnıumiycsine kar ı taahhüt 
tar. 

~ z h.ıfarlarda ol a gerektir: 
lıarta en el ~ine Amerika 
" nıü"'teşıırı Sumner Vcl!>"İn 

Almanların Anıerikadıı 
~klirıeri yapmakta olduğunu, 
btı te~liflerln resmi mahi-

'ı buıuomadığmı ı;ö~·lemi ti. 
t.1ln sonra da ajanslar İn· 

\.Yfirl J...ord Halifaks'm cihan 

~
eu davasmda olan llitler 

ta ı ile tnglltcrcnin 5ulh 
tp ine giri~enıl) eceği hak

i öılerlni nakletmişti. Bile 
~~Uyor ki Amerika har1<'1Y" 
ilrının daimi bir sulh kur

ı.~n llfıhsızlanmaktan, dün
~·etıerinin ''e ham madde
~ tdilane surette ımylaştlma

' Amerfüanın da iştiraki ile 
bır Milletler Cemiyeti kurul· 
\d~n bah eclen sözleri ara ın

ı bir münasebet vardır. 
~Pa harbine nihayet ,.(•re

\.\~ sulh iı:indc en biiyi.ik zor
l'\ 'lıten sonra beynelmilel f'.Dl· 
~- .} eniden t e'lls edilebilme· l" ır. nu ise nncnk harp eden 
~~ketlerin bü~iik ve kU:=ük 
~~ tnemlcketlere itimat telkin 
~ surette sllfıhlanma~, ter
'•"- 1 ile miinı'ldin olabilir. E~er 

ı\ Almanyası bunu kabul edcr
~t 1ınanya llitlerlzm o utünü 
'l' iniş olur rn tn~ıu erenin Al
S : IIe sulh müzakeresine . ~~
~~~ ~ln engel aydı~'l en büyuk 
~ Ortadan kalkmıs bulunur. 
"ıı Almanya Amerikadıın gc· 
~ t"lı•ıre n,. cevap \'Crecek? 
,
1 
linıtzce Almanya Sumner 
~ ağı. lle Rqzvclt tarafından 

Ankara, 25 (A.A.) - Lozan 
sulhunun 18 inci yıl dönümü dün 
İstanbul üniversitesile Ankara ve 
tsta-ıbul halkevlerinde olduğu gi· 
bi biitün yurt içinde halkevlerindc 
ve odalarında yapılan törenlerle 

en içten ve coşkun tezahüratla 
kutlanmıştır. Her sınıf halkın iş.
tirak eylemiş bulunduğu bu top • 
lant•larda söz almış olan bütün 
hnipler Lozan sulhunun bli)oiik de
ğerini tebarüz ettirmişler ve da
hiyane sevki idaresi altında Türk 
ulusunun milli kurtuluş savaşında 
zafere ulaştıran ve tam ve mutlnk 
ietiklalinin hücceti olan bu sıılh 
muahedt>S1ni tahtin eden Cbcdi 
Şef Atı>tiirk ile ~Hlli Şef fnönüne 
!:arşı bütün mllletçe duyulan ebe· 
dl minnC't ve şükran duygulanna 
tercüman olmuşlardır. 

( Dtmmm 8n ı, cıii • • r; de) 

Fransa Ja
oonvava ı 
rvluvakkat kaydı ile 

Hindıçinide 

üsler veriyor 
---0---

lngiltere bu hareketi 
Bir tehdit sayıyor 

EDEN 
Amerika ile sıkı bir 
temas tesis edildiğini 

söyledi 
- 1'8.dyo Gazeteeind n -

Paris Radyosunun bugun bildirdi. 
ğlnc göre ı-~ransa Hindiçlntde Japon• 
yaya muvak.<at kaydlyle Usler terki. 
nl kabul etmiştir. 

Amerika ve tng!lterenin bu vaziyet 
karşu;ındcı no.sı: hareket edecekleri 
henUz belli değildir. Yalnız Ruzvelt bu 
gun gazeteciler toplantısında Japon. 
yamn Hlndiçlnlyl !stllAaı kar§ıstnd& 
Amerikanın katl kararını yarm bildi. 
receğlnl söylemiştir. 

( nP11f1mt ';a. 4 sü. 5 de) 

Beri in 
bombar-
dımanı 

Geceler uzadığı 
vakit yapılacak 
Sandiego, f5 ( A-A.) - tngil. 

terenin Amerika büyük elc:;isi 
I..ord Halifaks. "Consolidated air 
Craft fabrikası İ!'!~ilerine hita. 
ben sÖylediği bir n~tukta demiş. 
tir ki: 

Geceler uzadığı vnkit' bi7,e ver. 
mekte olduğunuz "Liberator,. 
bombardıman tayyareleri B~rli_n 
üzerine gideceklerdir. Öyle umıt 
ediyorum ki Seriinin bazı kısım. 
!arının manzarasını Londraya 
benzetecek tarzda deği§tirece. 
ğiz. 

Lord Halifaks fabrikadan ay. 
rılmadan evvel tayyarclerde~ 
birinin kuyruğuna şu ibareyı 
yazmıştır: .. 

"Azizim M. Ç-OrGil, vazifenızı 
bitirmiye yardım etmek üzere 
daha böyle yüzlerce tayyare in. 
giltercye geleccfttir.,. 

jt<'len hu teldlfl memnuniyetle 
kar..,ılamahdrr Ye Amerikanın işti· 
rakt ile silah<ıızlanma esasına 
müstenit bir ·sulhun muhafazasını 
u beynelmilel iktı!'>adi ihtly~la
nn karşılanma!';mı garanti için ku· 
nılacak yeni bir Milletler Cf'miye· 
tine ginneğe hazır bulunduğunu 
ilim etmelidir. Bitler, tarafından 
verilecek böyle bir <'e\·ap Ameri
ka efkan umurniyesinin tazyiki 
altında. İnt?;iltere~i de sulh yoluna. 
getirecektir. Aksi takdirde çok 
g~meden Amerikanın da tngUte
renin yanında Almanya. a.lcyhine 
harbe gircUğl görülecekta. 

ponıa::-m ner 25 adedine mukabl S I 
~ Hazirandan itibaren toplanacaıı ku G 
"VAKl'J OKUYU<JULARI K0Tl1P 

flANESl., serisinden AŞK UG1'UNDA 

L Romanrnm 8 büvfJ~ formam hediye edllecektlr 

Tarihin en büyük ve en kanliliarbi, dünyanın en büyük iki ordusu ara· 
sında bütün şiddeti ile devam ediyor. Üç büyük cephede milyonlarca in-
san, fennin en son silahla riyle çarpışıyor, şehirler, ormanlar yanıyor; yol
lar, sokaklar, istihkamlar ve mevziler kanla yıkanıyor. Resimde, meş
hur bir Alman ressamının tasvir ettiği tank muharebesini görüyorsunuz 

Alman tebliği .................. 
Bütün cephe 

boyunca 
harekat 

devam ediyor 

Kremlin civarında 
Askeri hedefler bom

bardıman edildi 

Bınlerce esir 
alındı 

Berlin, 25 (A.A.) - Alman or
duları başkumandan lığının tebliği: 

Bütün şark cephesi boyunca, hn 
rekat evvelden tahmin edildiği gi
bi devam etmektedir. Bir kısmı 
anudane olmak iizere müteaddit 
muharobcler vuku bulmuştur. 

Her gün mühim miktarda harp 
esirleri alınmakta ve harp malze
mesi iğtinam edilmektedir. 

Dün gece münferit harp ta.yya.· 
re !eri Moskov:uıın şarkrııda ve 
Kremlinin şimalinde bulunan askc· 
ri hC'defleri bombardrman etmiş -
!erdir. 

İngiltere.re karşı yapılan miica • 
deledc, taarruzi keşif uçuşları ya.· 
pan Alman tayyareleri İngiltere -
nin doğu şimalindeki liman tesisa
tına hücum etmişlerdir. • 

Alman deniz cilzutamları düşma
nın Uç harp tayyaresini dUşünnüş· 
!erdir. 

(Devamı Sa. lı sii. S de 

Hindiçini 
29 temmuzda 
işgal edilecek 

Hanol, 21> (A.A.) - Röyter: 
Gayri resmi blr menbadan öğrenil

diğine nazaran Japonlar, cenup Hın. 
cli1:fnlslnde tayyare meydnnlarr ve lli'
lerl l§gal etmekte ve garnlzonlar te-

1 
ai8 etmektedirler. 

Muhtemel olarak işgal !ilen 29 
Temmuzda yapılacaktır. 

ViLKi 
Ateşli bir 

nutuk söyledi 
---0-

Köşeye çekilerek 
beklemiyelim 

Hitlere 
Yaklaşıp ondan 
hesap ıs emeliyiz 
Snnfr:uıcisoo, ~ (A.A.) - San 

Frıınslsooda ;ıir nutuk söyllycn Van 
del Vilkl demi§tlr kl: 

- HUrriyeUn ruUdafaası mUsbet 
bir IJCY olmultdır. 

Hitıer, hUrriyetlmizcı meydan oku
muştur. Bir köşeye çekilerek Hitıerln 
bize darbeler indirmesini bekllycme. 
ylz. SUratlc ona doğru giderek bekle.. 
mcdlğl l:>lr zamanda karşımıa çıkma
lı, onu ııaşırtmalı vo bize hesap ver. 
meslni lstcmell)1z. 

Müsbet mUdafaa. büyük fedakar. 
lıklar !cabettirlr. Japonyanm enerji
sini başka tarata tevecclll> etmesini 
temin için Çine yardım etmek ve 1n.. 
gtıtereye yaptığrmız yardrını iki mts
llne, onu da bir daha iki misline çı. 
karınalıyız. Şlmalt Atlantlk iaşe yol. 

Sovyet tebliği 

Bir Alman 
tümeni 

tamam ile 
imha edildi 
~ 

Mevcut cephelerin 
hepsi eldedir 

---<>--

58 tayyare 
tahrip edildi 
l\losko\'B, 25 (A.A.) - Rılytcr ajan 

sınrtan: 

Sovyct başkumandanlığınm öğle 

tebliği, mevcut '"cepheıer.,in bUtün 
mtihim noktalcı.rda elde bulunuurul • 
makta olduğu b!ldirllmcl~tedlr. 

24 temmuz gecesi ''şiddetli mubn. 
rebelcr,.in vukua gclmi§ olduğu 

noktaları sayan tei::. ' iğ, Petr<>S.l.dovsk, 
Porkhov Polotsk - Neveı. Smolensk 
ve Jltomlr, Polotsk. NcvtJ Smolewık 

Tebliğ ilAve ediyor: 
Tayyarelerimiz kara kuvvetleri fic 

birlikte düşman~ ve tayyare meydan 
larma darbeler indirmekte devam et. 
mlştJr. 

(Devamı Sa 4 siJ •. .& de) 

ita van ' 
Ordu · teşkila ında 

değişiklik · 
Ilorıııı, :!5 (A . .\.) - İtalyan kanun. 

ıarmı neşreden btlltcnin dünkU •nüf:
hasmdn ·İtalyan orduları genci kur. 
ma,ymın Va;'.lyetini sarahatla tayin 
ed,en bir kararname çıkmıştır. 

ııı.rını himaye etmek için muntazam 1 Bu kararnameye nazaran genel kur 
yeni hnva ve denlZ Usıen elde etme. may başkanı başkumandanlık vazife. 
Uylz. sini göı:ecek ve Uç ordunun tanzim ve 

Almanyanm lspımya ve Porteklze scvku !de.resiyle mUkellef olacak vo 
dcıyanarak gö..'ltcreblleı:eğ! faaliyetle- Duceye kal"Jl mcsul l:>utunacaktır. Her 
re mani olmak lçin de cenubi Atlan. Uç ordunun da kurmay başkanları ge
tlğln deniz ve hava yollnrmı muha!a. nel kurmay ba.ljkanmın emrinde ola
za altında buluodurmıı.lıytZ caktır. Genel kurmay başkanı milli 

(Devamı Sa. 4 si(.. 4 de). 1 mlldafna komiteslnln tat>ll Azasıdır. 

•• •• •• nonunun 
Arlvin'e ayak 
bastlkları gün 

Arhin, 25 (A.A.) - DUn Artvin 
halkı Mllli Şef lnönünUn buraya ge. 
llşlerlnln yedinci yıldönUmunu bU. 
yük bir törenle kutlamışlar ve ken. 
disine karşı sarsılmaz sevgi ve say. 

1 
gılarını bir defa daha 1zhıı.r eyle., 
mlşıerdlr. 

Kara
denizde 
Siddetli 

bir 
muharebe 
~ 

Besarabyadan, şimal li • 
manlarına iltica eden 

Sovyet 
kıtalarına 

hücum edildi 
Berlln, (A.A.) - D.~.H. nin öğren_ 

dlğlne göre 23 temmuzda Rumen sa
Vn§ tayyarelerile Sovyet harp gemi. 
!eri arasında şiddetli bir mUhcırebe 

olmuştur. Sovyet harp gemilerine So\ 
yet tayynl"<'lerl refakat cdlyordu. Bu 
fUo, Besarııbya muharebelerinde ku. 
vayi kUlliyedcn ayrılan ve Karadcnl. 
zin §imal limanlarına iltica eden Sov. 
yet kıtalanru nakletmekteydi. 

Öğle zamam Rumen tnyynrcleri bu 
kafileye hllcum etmişler ve atılan 
-bombaların tam iaa.beWo: v~ 
dan birkaçı batmış vo dıt'crler! $fır 
hasara uğrıya.rak durmağa mecbur 
kaımıııtır. 

Sovyet 
tayyare

leri 
Bulgaristana 
taarruz etti 

Londra, 2ö (A.A.) - B.B.C.: 
Stefanl ajansı evvelki gecıe Bulgar 

şehirlerine Sovyet tayyarelerlnin ta • 
arruz ettiklerini bildiriyor. 

Uçan 
kaleler 
En ağır akını 

yaptılar 
ı.ondra, :!5 (A.A.) - Hava nezare. 

tının istihbarat servisi dün Gneisenau 
ve Sharnborst gemilerine yapılan ta,, 
arruzu İngiliz tayyareleri tarafından 
hnrbln bldayetlndcnberi yapılan en 
ağır gUDdUz tcıamızu olarak tavsU 
eylemektedir. 

tık tacırruz, Bocing Amerikan uçan 
kaleleri tarafından yapılml§tır. Bu 
bUyUk. dört motörlU bombardıman 

tayyareleri Brest üzerine belli belirsiz 
gözükecek ve motör gUrUıtUlerl her. 
halde i,.cntllmlyecek derecede mUthl~ 
bir yUksckllltten gelmişlerdir. 

Her halde mevcudiyetlerini haber 
veren Uk tşnrct bombalarnım çıkardı. 
ğı ıslık sesi olmuştur. 

Uçan kaleler, buzla örtWü bir hal. 
de idi. 

Brsbrost, kUçUcUk görUnUyordu. 
Fakat hava o kadar açıkt• ki, güne~ 
şualarının evlerin pencere camlan U. 
zerindeki lnlkClslarını görmek mUın. 
kUn oluyordu. Boclng'ler, Gnelsenau 
üzerine varınca, ınUhlm miktarda A. 
ınerlkan bombası tayyarelerin altmda 
çok uzaktau, gözüken küçük hedef ~ 
zerine srbhatle atılml§tır. 
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V4EIT'IN 
ANSiKLOPEDiSi 

~:ndiçinf 
Japonyay dikili duran bUtUn dQn. 

yaıım gözleri merakla bekliyor ve su 
uyor. Japonya taarruza nereden ge. 

çecek, stblryııdan mı. Hindlç nlden 
ınlT 

ABya. kıtusın n ccnubundıı Uç bUytık 
yanm ela vıırJır. Bunıann en şaık. 
ta bulun:ını Hin :llçinl yıınro ada~!ldır 
Şimal huduju Htncııstan ve Çin ile 
mahdut olan bu y rım ada; Beng1lle, 
M&rtaban, Siyam ve Tonltln gözleri.le 
Q8Trilmıştir. B.ı körfez er Hind Ok. 
yanusunun ve ~in denızının pa.rc;ala.. 
rmdaııdlr HindJçlnı 2 milyon kilo 
metre murabbaı bUy{lklUğündedlr, 

Nüfusu 46 lyo ıdan fazladır, 
HlndiçlnI yanın adaar denizden SOO 

metre yilkRk dağlardan lbarettlr. 
Deniz kıyısı topraklan dolmuş kör. 
fesler ve deltalardan ibarettir. 

.tkllml sıcaktır. AJrya mevsim rUı_ 
p.rıarma tAbldir. Sene burada ikl 
mevBime ayruııtl§ gibidir Yağmur 

mevsimi, kurak mevsim. Burada da.g 
ıar kesif ormanlar lle örtUlü olup ya. 
maçlar yemyeşfldlr. Kıyılarda bir çok 
adalar vardır. Tabii nebatlar eskiden 
pek c;oktu. Fakat Hlndlçl.nide taam. 
mtım eden ziraat, ekilecek tarla bula
bilmek için kırlarda kendiliğinden ya. 
tlfeD bllttın nebaUan eöldlp atml§tır. 

HlDdlçlnSyl b.rçok bl\yUk nehirler 
suJar. Bunun arasında 2000 kilometre 
wıunluğundaki lrvadl, 3200 kilometre 
munluğundald Salnen, 1200 kilometre 
WIUDlağwıdaki J4eııa.m, ~500 kllom•t. 
re uzunluğundaki Mekong 1,200 kilo. 
metre uzunluğundaki Kızılırmak var. 
dır. lçlerlnden yalnız lrvadJde Bamo 
§81ırine kadar gemiler 1.§ler. Ötekiler 
gayri muntazam akan ve sık sık ta.. 
pn nehirlerdir. Bu nehirler yilzUDden 
BüıdiÇinl birbirinden tamarnJyıe ayn 
parçalara taks1m cdilrnJ3tlr. 

Hlndiçlntdc dağlarda. ve yaylAlarda 
mllteferrik ve geri kalm:, tmanl&r 
yap.r. Fakat nehir kıyılan ve delta. 
Jar mUnbit ve zengin topraklar oldu. 
ta Jçbı buralarJa nutus toplanmıotır. 
.Memleketin en eaaalı zıra.at maddoııl 
plrlnçt'r. Sıcak ikil.m meyval&rı. çay, 
,ekerkamışı, pamuk, tUtuıı de bol bol 
yetişir. Topr:ık altında bir çok ma. 
denler var Tonkln civarında maden. 
k6mUrU, Malo.ka, Tonkln ve Laoe'd& 
kalay, B rmanyada petrol ve luymeW 
taflar ç Kar Y rll nayl gertdlr. ıra.. 
lı:a.t ihracat \ m rr cıvarmda 4-v. 
rupalılar bUyUK fabrikalar kurmU§
lardlr. Şımendifer yollan geni§ hat

lıdır ve günden güne artmaktadır. Bu 

Şark cephesinde bir Yalova pazarmdan ucuzyiyec 

~··~! 1 ~~du _ha va fa~ ~~u~~ !.~ddetll 1 ~~:~;~;~~~::~~~~~~ "~~~.~;~!~'~::~~ 
!arının şark cephesinde kurduila- b r müdafaa ve buka.bele lcrtiba- ı aeoobi d", Mllıtevt vatan<l<ışın aldan. pek az yumurtası vardı mr 
M cephede harbin 'başladığı giln yazan : tının alınmış olması, Sovyet tay· mıundır. kUfCl"'r, ve tenekeler yığılm.,tı 
den bugüne kadar bir aylık bil" za- yarcıcJierlni iç Alman ıehiTlcıi~e 1 Bu v&tandaş bir gün !Ktanbul pa.. ya~ yumurtalarımı chcmnılY' 
man geçmiş bulunu)or ... Bu mUd Mütehaaaıa T ayyarecİ karın değil, hatta hudutlara tayın zarıarının birinde yirmi kuruşa ~- ıncden sordum: , 
det zarfında blribirini nakzeden ve hudut boyundaki şehirlere bile 1 yaz ı>e:rnlr bulmllf. Bır mucize değll - Pazar daha acılmacıı mı 
rcsmı tebliğlerin tayyare zayl&t T, A. taarruz etmek lmklnlarınd&n mUı mi? Ananevi pazarlık ve ınllşkillpe. - Kapandı hile. 
listelerine nwran hava muhare • rum hırakmıtlır. sentiilt adetini unutup para keaestnc - Anlamadım 
belerlnln oldukça çettiı başladığı Sovyet tayyarecllerinin muht.e· aarılmı~ ve: - O gördüklerinin ht>P~ " 
ve aynı mllşkUlAt iç nde devam lif istikametlere uzanan hava bom _ Tart. demiş, on kilo.. tır. tııtıınbula gidecek .. 
ettiği anlaşılmaktadır. belerine 00 blnı gP.çen sayıda ta~- bardıman taarruzlarından en mu- Fakat iki papelt bayılıp bcşilş ve lı.ı:..- ., vakit g!lzlemn lhtıY' 

M.ıhver havacılığı Sovyct cephe- yare yığmış olmuı 11 ı.ıatlnktır vaffnkıyctllleri Romanya Uz.erle • bUyUk if yapmışlara mehaus bir gÖ- murtaiarınll kaydı: 
sinde faaliyete bafladığı ilk ıtın- Fakat bu tayyac<'lü d.ıhi U.< glın- rinde olmuR Kösteneenin ve Ro • ğU8 k:ıbanklıgt ile eve gelince iş dt. - Yumurtala,.ı kaça \rrl)' 
ler zarfında, karşısında BllyUk Bri lerdenbert Finlandiya, Macaristan ınen pt>trol mıntakalarının bombar gişmlş. karısı cweıA: _ Oç buçuk kuru~ .. 
tanya. Fransa, Polonya glbl mu- ve bllhassa Roman~aya karşı ta· dımanı bir aylık muharebe ueVl'e· _Ren delirdin m\? .. dıyt kafa tut.. - ;o.;e-:. Sı?n çıldırdın mı!· 
kavemet g&lcren bavacılıklardaıı arna.a geçmllşlerdir .. Alman\'a U- sinin yabancı topra.klar Usel'inde- mıı§. Ikı günde 125 gram almak du thtivııı. sUkilnetınl hh; 
çok daha farklı olarak, gerek zer.inde uça.cak herhangi bir ha • ' ki faaliyetini gösterntlatir.. rurk"n böyle tCi(ltan pey·ıır alıp para Vl' m~n;.:ı mf\naıı gUIUmı.ıye';.... 
det itibarile ve gerekse teehizat İki bin dört yUz ki1ometrellll bir baglamak hovarda\ıi{ deıtlı de ned!r? _ Yrııova,.a .ık deıa t-e!lyo 
itibarile iyl çarpışan bir Sovyet cephe Uzerindeki muhaı-ebelere i3- FP.lzl ile bir kilo peynir kuzanırdık. libıı. dedi. Ve UAve ettt. 
tayyareclllfl bulmuştur .. B·ı t&y- Ka" mı·ı Ak dı·k tırak ederek, gerek kara ordula • Fnluıt işin hiç te böYl" olml\dlğını. - Yalova dUnyanın oır ucll 
yarecillğin, Alman hava kuvvetle· ı ını ve gerekse motörlU ve ıırhl• tıl .. ,·.. •otvnbulun burnunun t'itıl. 

yctml~ bu kadar kuruşa ıa an pey. ... • _..t 
rinin ta.arrm ta.biyelerıne kartı kuvvetleri durdurmak ve or.larıo o.,.. 

du•• n go•• mu•• ıdu•.• v "' nirlerln en tııll.aını 20 kurura aldığmı kule ile Meclrtlyekoy aralr'n durabilecek t.ertlplerlf' dağıt lmllj harl"ketlerinı mllşk!llat:ı ugretm!\" •ate daha uzak .. 
ğ B eöyleyince karı boynuna ııtılmış ku. "' 

bulunması, Polonyada rastlanan h.iı;: de kolav bir şey de ildir. u 1 bitm _ Pe'·' ama bu yumur• .. ' 
h A cakla,mışlar. Fakat ş gene e. ıu .... 

şekilde bir hava h&klmiyeti kurul- kadar gen ıt' bir cephede hav5. • 
ıruıamın önlenmetııinde imU olmuş Otumilnu büyilk bir teessUrle kimlyetl . kurmak da bir mC'selc- mlş. rr.erakına mağırıp olıırak bir 
tur. llk hamlede bUyUk mlkyuta- haber aldığımız tezyini hat sa. dir. Bu gihı hallerde ancak me\'" parça tat:nııık ilıtiyen bayan. bu pey. 
ki kesif hava baftkmlanndan keı natmm en son Ustadlarmdan zlt bir üstUnlUk veya bir hava ha- nlrln ~·~nır. yutulur neıınetenlen oı. 
dini koruyan Sovyet tayyareclllfl Rei tilhattatin Ahmet Kamil Ak. reket serbestliği elde etmek im madığmı. tauız tulııu%. )ağsı:ı. kup. 
kolay kolay hava hAklmiyetlnf ha· dik'in cenazesi dün hazin mera. kAnhrı görUlebllfr.. Alman hava- lcuru ::.ır şey olcluğunu gö .. ılner. uizlcrı 
sımlarma kaptırmamııılardır. simle kaldınlmıştır- cılar: bUytik gayretler sarfederek titremlğe başlamı~ ve hR\clı olarak 

Mihver havacılığının Sovyet Milli sanatımı:ıın bu ~sız Us· ve harbin ilk günlerinde başladık· tehlll<cl. bir kru: gcçlrm~ 
cephesinden başka Afrika ve Ak- tadı dün öğle üzeri Gelcnbevi or. lan kesif tnarruı.larma devam ede. Bun't rağmen .MUııevl vıtandat te-
deniz c~helerlle Mane tlzel'lerin • ta okulunun karşısındaki evin. l'ek ancak h!Nedlleblllı" bir hare- sellı tarafını hulmakta geçlkmemlş 
de faaliyet göstermek mecburiye· den kaldınlmış ve Fatih cami. ket serbestliği teminine muvaf • ve karısını da bu buluşu ııe ml!mnun 
tidir ki, Sovyetlere karlı da.ha bol sinde namazı kılındıktan sonra fak olaıbilmlşlerdir.. ve me$UL etmı;tir: 
sayıda malseme kuUanmaamı im- aile makberesine defnedıl.Pllftir. Son gUnler zarfındaki Alman 
klnım bıraknu11trr .. Bu da Sovyet Cenuede güzel sanatlar akad~ ta.arruzlarmın MQ&kovaya kadar 
Kızıl h&vacılan için muharebe ha- misi profesörleri, akademı tale. usanmlft bulunnuuıı ve uzun aUren 
kımından bir kau.Dç olmqtur beleri, birçok KÜZ1 sanatları ae. hava tehl ke işaretlerinin veril • 
Vakıa, Alman makam1an Afrika venler, merhumun dostları 'bazır mış olmuı Alman bava.cıları içln. 
d&n olmamakla beraber. Akdeniz bulunmutlardır. Sovyet mUda.h&le tertibatı ve ha-
cepb,eelnden ve bilhaeaa Surlyeye Gönderilen birçok çelenk ara. vacdarı karoıaında bir UstUnlUk 
k~ olacak b1r hareket aıraaındı smda Maarif Vekili Hasan Ali demektir.. Böyle bir taarruz bel-
kullanılmak Uzere Suriye meydan· Ycelin R6ndenlltl <:elekn de na· ki bekleıımjyor, da.ha doğrusu Sov-
larmda bulundurduğu tayyareleri zarı dikkati celbedJyordu. yet müdafaa hatlarının &11la.bfla -
ni de prk cephesine karşı tabiye ceği tasarlanamıyordu. 
etıqti. Fakat gerek bu tayya.rec' Bir ıulh hakimini Bu bir a~lık hava faaliyeti ıöa-
llk, gerelree mLhvere iltihak edeın kaybettik tcrmlştlr ki; Sovyetlerln sayıca 
ve Alman ordularile birlikte Sov. Alman havacılığmdan fazla olan 
yetlere karyı harekete geçen Ro· Beyoğlun ulh hukuk hakimle. 3ark cephesi kuvvetleri, mihver -
men, Macar ve Fin tayyarelrrl rinden Kadri dün BUyilkdercdc cilerin teknik ve tccrüb!'li tayya. 
bliyük birer kıymet ifade etmez· ki evinde ölü olarak bulunnnur recileri ka~ısında bü) tik bir Us -
Jer. Bunların Alınanyanın bu cep tur. :1 <sene kadar evvel hfikim tünlük gösterememiııleı ve anca 
heye tahsis ettiği tahmin P-dileı tayin edilen Kadrinin evvelki önde vo geride mUdafaa etmekle 
yedi, scldt: !bin tayyarelik b r kuv akşam evinde ta.bancasını temiz. vakit gl"ç rm~lcrdir. Ara srra o · 
vetl yamnda aacak mevcudiyeti terken kazaen öldüğü anla~ıı. la nta ı ruz1 harek \ler, c~pttcdc 
hlıısE.dllebUlr blr mahhett e kal· mU?tır. ı ki motoı lti kıtalara karşı vapılıw 
dıkları şüphesizdir. 1stikbali parlak bır adliyeci o öaskml"r ordu tn~)arecilifündt•ı 

Sovyet tayyareciliğ.nin tek cer lan Kadrinin cenazesi bugün kal· zlyııd<' ön hat pıyade tayyarecili-
heye inhisar ~den havo. u:ubare· dırılacaktır. Ailesine tazivetleri.. ğinın i züznrl ğıdırlar. 

mizi sunarız. Sta!ın hattının yarıldığı \'<' Sov· 

- i<ancığım demiş b!ı. nasıı olfla 
yetm!ş kuruşa peynir ııııyol'UZ. 1 \'I 
peynir bir günde suyunJ çekiyor 
Halbu d bu on kilo peynir bize altı 

ay yeter. Nasıl ol.aa kArdayız. 
HlkCl)e b:ı kadar deg11. MWıc\1 \'D 

tandaş işe parmağını dolamış. Yalo
,.a pcyrJr~ allı Vt!rılcn hu peynir ncfıs 
0Jn11uıı IAzımkeıı niçin bı.: kadar ku. 
ru, ltötU. Öğrenmiş ki. verilen ıslm 
uydu1·111adır. Halbukı Yalovada nefis 
peynırlcr ııl'tılıyor. Ve Mllııevt vatan. 
daş i.Ulu da tahkik etnııe ki Yalova 
pazarı< da yok yokl.ur. Ve aer !Jl')' U• 

cuı:du~. 

buçuk mu? •. 
- bir para ekliğe olmaz 
Ur.a tnııyahm. Saga Kto:;uıll' 

k~turn 1'eı·ıedını ve btanbul,_ 
20 l\•Jrıı,a olan v:,D4c'nln e.r:I~ 
on beş kuru~A aıamadıın. 

MUıı ,1 ı·atar.da ın o.ı'!TI 

ltı eşeıemı~ ve tı~rennıol'! l<I. '/ 
pnarıı.da ~·umuı tayı •k tıuc:ul' 
ren kbyJU, nakıkl i<öylU dettil· 
bulddn ı;<'lıp köyllllerln outıııı 

rını pıı.zara çıkartmndaıı ıoatın 

rın aıJ .. mıJır. \'e yumurı... uı.ı 

ola. ak kcndıslne kalmış. ır '{atıf 
ıova pazıırında bllt.Un ucuz ti# 
şeyle ·ı oaha bir gUn evveı ıe~ 
tınbu cıınarı satın alıyor ht .. 

•et he.n ticaret diye Yalovay• ~ 
ıer, yıı Uç buçı.ılt kuruıa ~uroU 
ya on beş kur..ışa ezik vişne • 1 

Münakaşa edell 
iki mebuı 

Düello 
yapacak la 
Buenoı. Ayr-.. 25 (,\,.4.1-

Mebı.:san meclis nde mutıaf 
ınebua Videta B rle3ık Arner 
nın listesine hücum t.miftlt 
milnuebetle Videla ile mebul 
cader arasında oı!ddctll bir 
clmu,tur. 

nm Avrupa. ile ticaret yapan bal'.. tarihin ilk gUnllndenber! bUyUk ve 
llCa llmanlan Rangon, Penang, Sin- medcnt kom§Ularınr:ı lealrl altında 

apur, Bangok. Saygon, Hayfongdur. kalmışlardır. Blrmanya Slyam, Kam. Kömür Havzası Amele 
talimatİıameai 

yet kıtalarının Moskova ve Lenin. 
grat civarlarında wplaıımağa ça 
l.§tıklan haber alınmıştır ki. bu 
r!evrcd<'n son.•.:ı hnvac:ıl ğı:: ımdi
) c kr dar olduğundan daha fazla 
bir varlık göstermesi de belci n. 

Der.mi kararını \'crmış bir p:ıza r 
gUnU t'!klct c\Mscsınl l:'Yt.ltş, nır va. 
liz, ıki zenb l olarak tik '-""Bpura kot
ınuş, gıdıp gelme bir Ura bilet paraaı 
venr~eı~ lır,:ı il~lamıuıut rıeğtı ama. 
y to\·'I p:ırnzındıın atncar,ı yok pattıı. 

sına mt>~'\·a } ağ vuffıu ... .li et patıtllt 
il bu lirayı fnzlaı!le telAf edecefinı 

dü~ll•· .. rek kendl5inı te&<'lli etmiıı 
Hattli • vaKte kadar anc.k eıı doatıa 
ancak bir kuruııuk kaba< çekirdelt'I. 
fü ov:ıadığı tavlayı bir ırıPraklı usta 
ıır.· 

Her ıkı taraf düello yaprnıJ 
rindedir. 

---~0)------

Visi H'ndlçinl liqe ayrılml§tır. tnglllz boç ve Laos Hınd t.csln altındadır. 
HlndiçlnJs., Fra.,sız Hindiçlnlsl MU.. 1Çnlller lııe Annam ve K.ızılıı mak ta.. 
takll S y m İnglllz HlndJçlntııı Blr. riklyle medC'niyetlerlnl KO!'iinş!n'c ka
man, M 1 ya toprakları, Fran ız dar götUrmUşlerdlr. 
Bindiçınisi d Koşln§:.n, .Annam, Ton. On aıtmcı IUiltda s tın ye AHupa. 
kin KambOç, Laos parçalarını ihtiva ıııar girmiştir. E\'V!? 1\ Porteldzler, 
eder. sonra F~lcmenkıller, b ı atnrda mtıa. · 

tngiUZ Hindlçin1.si 77rJ bin kllomet. temlekeler ıcurmuşlar, oı yedine! D• 

re murabb&ında olup 16 milyon na,. ıurda tnglllzler ve Fr&naızla.r da mey. 
tuaıudur. 736 b!n kilometre murabbaı dana çıkmışlardıı. On do mzuncu n.. 
bQyQklQğilııde ol&n Franmz Hlndiçi- sırda Hindlçininm slya8' hıırıta!lı ta. 
Dialnde 20 milyon l.naan yarar. Siyam mamlyle çizilmiştir. lngilizler 1 10 da 
018 bin 'kilometre murabbaı toprak Slngapurda, 182~ te Malakaya yer. 
Uuıriııde 9 milyon nUtuaıu mıı.taıdl 1 legımişıer, 1852 de Blrmanyayı ilhak 
bir devlettir etmişlerdir. Franaızların yerlegmesi 

Bu topraklarda yapyaıı 1n-.nıar, de 18&2 den 1907 ye kadar sllnnl\ııtllr. 

Tefrika numarası: 23 

Edebi 
Roman 

Ankara, 25 (Vakrt) Ereyll 
kömUr havzası amelealne müteal
lik t.aliınatna.menin onuncu ınad 
desı deği!ltlrilntlştir. 

--0---

Ticaret Ofisi kadrosu 
Ankara, 2~ (\'akıt) - Tkaroı 

ofisi teşkillt kadrosuna bazı ilAve· 
ler yapılma!lma dair koordinasyon 
karnrı. neşı cdilmisUr. 

--0----

Meclis Reisi Ankarada 
ı:\nkara, 25 (\'akıt) - Meclis 

re·sı. bugün İstanbuldan şP-hrimi· 
7!C dönmüştür. 

mcz. 

250 hakim ve IT'üddei
umuminin terfi listesi 

hazırlandı 
. \ııkara, 2;; (\"ııkıt) - Terfi 

mtiddetini dolduran hak ın v mtit1 
deiumumilcıden tercihan t<'rfiu la. 
yık olanların listesi adii) e vel· 'ıle 
tince hnzırlıınml!;lır. Li t ye tak. 

' ribcr. 250 hakım ve ıııJddeiumumi 
dah ld'.r. 

üMIRAll:=D 

- ,,,.llk•t geç1ı1ir... oo~ ~rmıyalım. 

lilç ol•11azaa blr usta ile oyun oyna. 
mcş o urum diye. tkl :V"di bir de tavla 
oyna•nış ı cnllln~: 

Hele bir Yalovaya o01kalım bu. 
nıın ~il acısını <;ıkarırım .. diye uzuı. 
meml;ı bile. 

YaL>\·aya cıkıyor. ve ondan sonra
sını ..> zzat Mllaev1 vatanfta.cı şöyle an. 
1 tıy.Jr . 

- Hemen pazara koştum Arkama 
t;,akıy.ır. çok \<imse var nı diye bakı. 
yord ıın Benim gibi tel~lılar gôrc. 
m• yt~cı· de m-;ıınııun oıuvor yanıJJlda 

getırJlğlm vl\li7. ve ze.nb!Uer kAfl -gel. 
ın z e bir de küre doldurullUm diyor- ı 

Diplomatları, So 
Rusyadan Türk hıt 

duna aeldiler 
Vl:tl. ı~ (A. '\ J - tyi maıuırı•t 

mahfillerden ögı e.nlllliltin..' göre 
ııanm Moskova<lakı bilylıl. etc:ltl 
gcry bllyUk e!çlllk mem':lr!al'S ilt 
lıkt.e b:.ıgUn Sovyet • Türlı bud11 

varnıı;, ouluoacaktır. 
SöylPndtğlne göre Sovyetıer 

hUkQmetlnln Vl§ldeki büytll< 
Buganolof da hemen hemen aYo'~ 
maııcla TUrklyeye geımif 01acıt1' 

rekten bağlı olan dede T ekçınar botanlart 
kolbaşısının geçmiş günlerine ait türlü 111e 
rakh hikayeler anlatır. \t .ıtan toprcıklarmı korumak için cep· 

beden cepheye dola,arak dövüşen ve göğ 
eünd n, kolundan, omuz başından yaralan 
mş ol""' adam. kö)li.inde bıraktığı bir avuç 

'\ 

1EF1~z~~METI 
SEVENGIL ,.. .......................................... __ ....................................... ... 

Salih Çavu§ dağa çıktıktan 
birleştjği adamlarla ilk iş olarak o maht11 

kaymakamı etkiya takibine çıktığı bir slfııJ 
da pıısuya dütürüp karşısına dikmit ve: topn!Yr 'TP sormamalı mıydı? 

Salih Çavuş, eski arazısının yerinde 
haeıl olan yeni çiftliğin sahibi hatırlı adamı 
görüp hesap istemek için onun ayağına ka 
dar gitti, fakat kapıdan kovdular. Haber 
göndenneğe kalktı, cevap alamadı. Beyi gör 
mek, derdini anlatmak ve hak.kını istemek 
için günlerce yollarda bekledi; bey arabasiy· 
le geçerken adamlan Salih Çavuşu ona yak
laştırmadılar. 

- Hükumet benim hakkımı korur, ben 
senelerce hiikl'ımete hizmet ettim ... Diyerek 
tekrar kasabaya geldi. Kemerine sıralamış 
olduğu paracıkları birbir bozdurup yiyordu 
Yabp kalktığı hanın altındaki kahveye de· 
Tanı eden tapu memuru Salih Çavuşun hi 

yeaini <llnleyince işle biraz daha eMsm· 
dan alakalandı, defterlere bir daha baktı, 
byıt suretleri cıkardı ve anlaşıldı ki eşraf
tan Eliuzunoğullan Viranlı köyünde 5-llih 
Çavuşun arazisi ynnmda ihtiyar bir kadınnı 
dört dönümlük tarlasmı fi tarihinde yok paha 
.ana eatm almışlar, sonra yerlerini genişlete 
.-iflete Salih Çavuşun arazisini de. civar 
daki beylik değirmen yerini de, bütün kö
Jiin suyunu temin eden küçük dereyi de 
iiendiliklerinden hudutlıınfım icine alıver 
mitler. Tamı memuru işi hntırlıior: Bir ke
re bu beylrk değirmenin milkiycti yüzündefl 

bır mesele çıkacak gibi olmuş ama Eliuzun
oğullarmdan biri kasabaya gelip kaymakamı 
görmiiş, işi kcstırmeden halletmiş, hükumet 
değirmen işinin arkasını aramamış. 

f l"h Çavuş: 
- Bu düpedüz hırsızlık, yahu 1 
Diye olduğu yerde direndi. 
- El oğlu durup dururken benim "\a

lımı nasıl alırmış?.. Dava ederim 1.. 
Dedi. Tapu memuru tecriibcli bir 

adaM ı '·~fifr,.. bıyıfrmın altmdnn güldii: 
- Sen bilirsin, evlfıt... Hakkındır, is

· ~rsen d3vn et: yahut daha doğrusu boş ve~ 
re harr~•·~rak paran v;ı,.sa dunna dava et 1 

Diye cevap verdi. Salih Çavuş bu 11öze 
daha fazla kızdı. insan hakkını aramamalı 
mı? 

Aradan vakit ge~iyor, davadan bir şey 
·ıkmıyor. Salih Çavus beş parasız, sefil, ya· 
n ne bir halde kasaba ile köyü arasında sü· 
rünüyor. l~ini biran önce bitinneleri ve hak
kını eşraf oğu11anndan alıp kendisine ver· 
meleri için hükumet kapılannda süriini.i 
yor. Bir rl~fasında kaymakam: 

- Ne inatçı herifsin, be!.. itte bu ka 
dar zaman oldu, bu mesel~en bir netice 
alam~..lm, artık vazg..,.•PTte bu İsten ... 

o;,,f" bağırıyor. Salih Cavuş askerlik et· 
mesevrli r~vnsluia. lcadııtr c-1\mwydı, askeT 

ocagmd::ı goı.ii açılıp hakkını aramağı öğ 
renmesc.-vdi belki kavın .. : nmm dediği gibi 
y<lpardı· fak t cı J,·;ı~rmete ser.c 1-.!rce bunun 
için T'"': ı · ... met etti? 

Bu kaymakam zenginin tarafını tutu· 
yor: Se.lih Çavuş onu valiye ya:ııp tikayet 
edecek. Günler geçiyor, istidaya cevap gel· 
miyor. Günün birinde iki jandarma gelip 
Salih Çavuşu buluyorlar, "Kaymakamı ti· 
kô.yet eden sen misin?., diye bir temiz dayak 
atıyorlar, Salih artık bu işe dayanamıyor. 
Jandarmalara karşı koyuyor. Bu sefer ya· 
kalayıp "Hiıkumet kuvvetlerine taarruz et
ti,, diye kasabaya getirip hapse atıyorlar. Bu· 
raya kadan mukaddimedir, Salih Çavuşun 
macerası asıl bu noktadan batlar: Hapllııod · 
neden firar, dağda eşkiyalara iltihak, jan· 
darmalarla çarpışmak, yol kesmek, adam 
.öldiirmek, fidyei necat almak icin dağa 
adam kaldırmak. 

Salih Çavuşla birlikte dağda gezrni§, 
~:mun eski arkadaşlarından biri var. Batka 
baska zamanlarda başka başka suçlardan 
dolayı ba,ka bqka hapiaanelere düıüp ni· 
hayet günün birinde garip bir teaadüf eseri 
olarak lmralıcla tekrar birlqmi§ler. Saçı a· 
kalı biribirine karışmış bir adam. Mahkum
lar ona .. Dede" diyorlar. Salih Çi'vu,un ya· 
nmdan gö)ge gibi ayrılamayan ve ona y6-

- Benı hükumet kapsından kovan, fıı 
kirin malını zengine veren, beylik değirrtıe' 
ni eşraf oğullanna bağışlayan rüşvetçi kaf 
makftm sen misin? 

Diyerek herifi bir temiz çevire 
dövmüş. Sonra kendi arazisini tapusuz .e 
netsiz ele geçirip onu bu hallere düşürefl 
etraf oğlunu yakalatıp dağa kaldırmış, he· 
rife yapmacık eziyet, cefa bırakmamış. Tıır· 
lasmın değf:rinden on misli para aldıktan ~~ 
cetcsinin her başı sılcıldıkr.a · gösterecekler' 
yere lazım olan parayı brrakacağma dair ıta 
muım üzerine söz verdikten sonra çiftliğiııe 
göndermiş. 

qraf katakullisine isyan edip dağa <' 
kan Salih Çavu§. dedenin ifadesine ,ört' 
hiikumetin yapemadığnu tek batma yapl'P8 

ğa ve ormanda saltanat sUrüp adalet ela~ 
mağa tC§Cbbüs eden an'anevi eşkiya tipidir 
Suç bu adamlan büyültür. Halkm a~ 
kulaktan kulağa bire bet eklenerek anlatıJal' 
maceralarmm tafığı efsane havası onlan ds" 
ha fazla büyültür. Adam öldürürler, yol ke· 
eerler, gelip 11eçeni eoyarlar; fakat aynı -ze• 
manda bet vakit namaz kılıp Allaha do" 
ederler; Allah onlann fena maksatla ·hare· 
ket etmedikleriDi biliyor, Allah onlan affe• 
decelmr. (l>enmı wr) 
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lilııC"OI''> ·u· ... ~ • ~uz on g<:'nco 
~ri tanıt.an ~cbeı, 

tııı • rint tanıttınnayan 

'-ee ba lis lanc.ı muharrir. 
~Pi ttin bir kanaat tel· 
~ er ~)le<>e halasa 
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~ .. ahit Yalfllor ki iç ÇB· 
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llıak1ndır. A\'Tupa. 

~ lcaydı derhal llih e 
or1:i A' rupalılrk ha-
~ naı bir milll't ol· 
lıl~ deruni inkişaf 
lı lllünt"\ 'erler a
ı\~r tntmnMtur. Bu. 

"t 'Palım tefe\' ulnı 
't\'I danbert kalalan
~etı~irlık komplek!I 
~~ r. Bu kompleks 

~ tS'ir hissini itiyor, 
•t~1 °r. \' nıpa hay

a, hıt ~ lcacıar intikal etti· 
'~letık, bir mantık, 
~ lıtt 11ı01&rak değil bir te

"ıe.ıı fi tas, bir moda h:ı. 
t \e 

0
.._ kalbe dola.cıryor. 
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takaddüm rden 
"h 'Van hn haleli n-. 

>'l"-rnatlnnıil etli bir mPl'• 
1-. lct.adır 

1 '"" ... • 1 ~rl nln külle pslko· 
,11111 b~dt' Parhıl) ~'Üksek 

" kadmdan bahHC-
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1 ~lre der ki: 

•· - lılt t <'anımı sıkar, Pol 
'-~ bo,ılfe' anlamam, ı• ,1 
it~ ... •nınam fal'8t :n. 
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\....~rn~n 
L ~ b.ı bu cümlesi bl:t.· 

t '-'lk etı ruhi~<'sinl izah 
'I ~ Yaoıt ır. Tercüme l'O· 

~ fıt~ bö~ 1" bir psiko • 
"Ilı • dayanmaktadır. 
~~ t>Slyor, moda 
'e\dltlUğı her se)i sü· 

"etıııı hl'llıek, re\ a~!andır
.... &izdir -·"Uta • 

1 
l'ti timdi :\' nıpa 

't~tlc 1'10cla.ıun bu ı;;ekll 
ıı...Jllcle b ceınlJ etinin son 
~lı, lelıJilnyeıılnde hasrı o

ifl"atı 1keU, 'e korkunç 
'ıı, h'ldka~l'tlen almaktadır. 

ıı.ı_tıııa,ar lerı ~örürler, fa· 
-.._ ber ık hattı hareket 
'~ dt-f zanıan hakir ol
~~ ı~ a h&klkati, hislerile 

,,.:t· l\,;_ lhtfrıuııan ile tef· 
~lftda Pa haynnhğt ede
~ktadır !Jitndi böyle bir 
"O "' • 

,, dl Odanın lnkisafına 
._ bdlt ~er bir unsur da iti· 
"-rı~ A\'nJpah mohar-

lıl 'tlıı )(ıı.lt Yazılan rsl'irlerin 
t 11 tir .. '*" bıaı.ı se, ıyeslnc oy. 
~"ltıesa.ı Yet arzetmesldir. 

d~lal' ~ ruhu tercü· 
'lll,111 '1 ka bir medeni-
~ ıı.ı myak bn t.el't'üme 

111 lyttı ııa:zıuğu dindirir. 
bit ~lletrUs gün Rönesan"' 

1q ~ etnıektedir. Ken 
~ ~t , :"J al St"beplerle 

hlt itle lrnl paha bi(il· 
~ ba~~l:vet hakkmua •"'t '-'~tek k A Vlııpah mu· 
, t~lu etlınb.de büyük 
~ 'l'tı.t1r etırıe1ctec1ır 
~~ ,::;hanirtni • tarut-

'h "le ~et e ~ hu moda 
" ltııaharrı ~likldsi <lcğil· 

'~l<g ~ şij rlni kıymotlen-
llt tıu'ıı btırukPh~lz a.<ıağıı ~ 
~ ~: !le\Jy 

1
hir roliı \ardır. 

't\I bire;:. haklun•la hn 
lllal'rn .ttba. hasıl etti· 

(n::zet e'4rrl<'r ve-
~ A !:'!!' 5 inride) 
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SEHiR RAB-ERlER~i 'aırap da,Ondlkçe: 

• • _.· ·• • .. • .... ~..:;,. T '',~;-:? • l • ,., .. -..•. '• • -.. ~ • • 
Korkunç 
güzellik! Deri akreditiflerinin kullanılması için Orozdibak 

24 •• ı··k ""hl i ., ,. h• 1 • Bir şehire, btiyük bir devlet gun u mu e verııoı sa ıpcerı merkezine yapılan hava e.kmlarnıı 

M an l·ı a tura a kredi t fi ı i ~ · ıı· yor ı !dli~~~:i:!iwtı~~ 1 ~ .fl:;/ ~.~ ~~7" ::rı::~;:;.x; 
1 • ~ 1 1 ~J Bahçekapıdaki Orozdibak ma- Yerde, öbek ob~k .} angmlanıı 

;;.nzas ah. 1 · d ·ht·k~ .. kızıllıklaıı, kanlı bır tebahhur gi-
Bır miıddcttenberi .-\nkarada ' ··ruıürse !bu akreditifler ıbtal ~üyl: ~ · 1

1? erıl' e 
1 1 

·ar al~r- ı i yilkseh.}orkeıı. ı..u kızıl buğu-
bulunan takas f;irketi müdürü ;;dilecektir mes·ı ı.cın~I ~slıyed.ceza. m 1 e. yu delen, binlerce ışı dağın yE").i. 

. ne 'erı mış r ır. · trak h · ~ · 
Salih Banguoğlu, Ankaradan Bundan ba.c::ka Vekalet. mani. l\lüdd iumumiliğin tahkikatı. ım u?.m lerı, ,ı -..ızl~r ıçınde 
şehrimize gelmiştir. fatura ithalatı için d" manifatu· na nnzaran Oro;ı:dibak mağazası k~rsız hendese şekillen ~iz.i.>or. 

Haber aldığımıza göre, Tica. ra ithalfft ~irliğine 250 bin lira. bavul fiyatlarında fah·ş ihtıkfır '(uz~ercc dılılr, sayısız vecihll bu 
ret Vekaleti deri ithalatı için de. !ık akredıtıf açmıştı. Haber al. ) ~p:'!ııştır. Mnğnza bu bavulları ıeu ese ekılleri. muazzam bir da· 
ri ithalat birliği adına açılan ak- dıihmıza go··re bu akr"'dı'tı·f'er ı·kın c 0 , • • . vanın hc·ybetli manzarasıdır. Par-. . ,.. " • ı ı .aı • ve ayrı meşru lak t ı ökl · d · 
redıtiflerden henüz istifade edil. kullanılmakta ve bitmek üzere kar ·,A • ~· 1 t .,t . 1

• ıK su un arı g enn cnn-
medic;-ini nazarı dikkate alarak b l kt d B 1 ı:vc• ıy e sa m~ · ır. lıklerlnı tara a tara:<. rı sağdan so-" u uruna a ır. .ısra yo uyla j M. gaza ~a..1ıiplennın muhakc 1 ld - · • 
birliğe 45 gün mühlet vermiştir. getirilmek ilzere her glin 30 _ 40 rn-s.•.c ~akında b2şlanacaktır. :· 8~ an d:mga n!!lr, tela,ısız bir 
Bu müddet hitamında nkreditif. 'bin liralık sipariş verildiği gö· 1 ~ n ld ıp gel r. 
lerden gene i<=tifade edilmediği rülmektcdir B "'} f l d ;}I 

50 urnzı. yıldızlan sılen bu 
-------------------· ------- eyog u ırın arın a ı ık bolluğu listilnde, hazan bir 

Taksiler bu sabahtan itiba- 638 0bı~~:d:kınek :?Zğ:'~~~~~~melerdcn birine ka-
oun Beyoğlu ·aza nd.... kon. t te o zaman kıvamet kopar 

ren serbestçe ı·şıı·yebı•tecek trol <.'.CM n fırın, rdan 5 tanesin· Ş lııi k tan knlcleı-, istilık8.m.· 
de tam 638 a t ksık ekmek bu. lar bi; yıldırun ;} ayınn;yle sarsı-
lunmus. 'bunlardan müsadere 0 • lır. Bmler;;e gullc>, ateşten kavis
lunarak ahipleri tecziye edil· lerle hüzmelerin biribirlcrini kes.
miştir. t~kleri noktııya fırlar Semada ta-

T. ksilerin tek cift numara u. 
ulüyle işlemelerı kaldırılmı~tır. 

Bugünden itibarl"n biitün taksi. 
lcr serbest olarak çahc:acaktır. 
Bu ~uretle .F:ehirdC' hC'r ı:rün 500 
den fazla taksi ot mobıl' c·nlışa. 

caktu. 
Mü.?"Sses ere ait husu~i oto· 

mobillerin d calı,. m~ ı ıcın ko<>'. 
dinasyon heyetin m:iracaat ya. 
pılm19tır. Verilerek karara göre 
hareket cd J cel,tır. 

Ayııca, aynı mmtakada '1 fı. bıaattnn ··z J ve ta · ttan büyük 
nn da pi likten cezalnndırılmıs.. blı enl m nzara~ı baslar. HeT 
tır. sarapnel. bir nur sal ·nnıdlr. Ha.va 

.i ekl~rin' and r n bir ıcnk sağ-

nağile paUayıp saçılırlar. 
Mitralyözlerin taktrdısnu, ku

Jak def;'il, zihin ve ruh duyar, Kır 
m.ızı bPneklcrinln lbin ın peşinde 
bir vıldırnn hızıyla fışkırdığını 

göz görilr ve sinlrlerin stUdyoswı
da bu benekte, ses ve cayırtı o
lur. 

Şehir, dilşmanmı ı ııdaklarla gor 
rneğn çalışırken hnva.dnkilcr de a.y. 
nı silô.hı kullanır. Yükseklerde an
sızın parlayan tcnv.ır f eklen 
nurdan mahrutlarla topr&ğı aydm
lııtır. 

lşikdn, blraz hakikat çe nis 
val"dır. İn.san, onun iba.şladığı Yer
de bir hayrın sabahını goreccb"im 
sanır. 

Fakat çagI!lllZ, nuru da, bir zu 
lüm ve cinayet vasıtası yapmann 
,>olunu !buldu. 

Gökten nğır nrn ou (;ll bu pa 
ra~ütJU fecirler. ,>eri re ka.n ve 
yııngm tohumlan gibi S<!rpilirler. 
Düştükleri noktada koyu bır du 
ma.n, bir toz bulutu yukselir. Son
ra. bu kara duman yarılarak için . ' oon sarsıcı b r patlama f kınr ve 
alevler görü!Ur. 

Anda Sirada s mada tnm isa 
betle tutuşan bir tayyare, cehcn
nemt ibir hızla mütlıi bir Şahab 
C::öner. Bu, öliımlin desta11laşmMI 
dilşUştln yükselişidir. Geecler, biç 
bir zaman bu kadar korkunç bir 
güzelliğe kavuşmıı.mıştı. Bakalmı 
daha neler göreceğiz? .. 

Hakkı Süha Gezgin 

Bakırköyde gazino- Leipzlg panayırına 
da bir vak~ a gideceklere 
Suçlular hapse 
mahkUm oldu 

Alman c!~miryollarında 
yüzde 60 tenzilat 

yapılacak 

Bir köylüye kamyon 
çarptı 

Evvelki gün Usküdara bağlı 1 
Dudullu köyünden Re<ıen bir 
kamyon, 45 yaşında Kftmil adın· 
da bir köylüye çarpmıştır. Ya. 
rah. kaldırıldığı Haydarpaşa 
Nümune hastahancs·nde ölmuş.. 
tur. Şoför yakalanmıştır. 

~ n NE 1 

H&~11.a,sarın son reisi 
-----

Evvelkı gece Bakırköydeki ga. 
zinolnnn bıri in:l garıJl bir ha· 
dise cere) an etmi!:;tır. Dun öğle. 
den sonra mc hudm ası. e ikin. 
ci ceza mahkemesinde muhakc. 
mesi görülen vnka ,.udur: 

ömer adında bırisi "VVelki 
gc. ~ Ba.kırköydekı gaz nolardan 
birisinde rakı iç,.rl,cn. e\'velce 
bir mese1eden dola} ı dargın bu· 
lunduğu f;Oför Sururi gazinodan 
içeri girmiş ve doğruca Ömerin 
yanma ilerli}erek kendi iyle he. 
saplaşmak istediğinı söylemiş. 
tir. 

Bu sırada Suririnin Osman a. 
dındaki arkadası da yanlarına 
gelmi~tir. 

Miinakaı;g, sırasında Osman. 
Ömeıi korkutmak mak,,adiyle 
tabancasını <'ıkarmı . Sururi i~ 
birdenbire elinden kaparak ö· 
mere ateş etmiştir. 

Kurşun boşa gitmh; ve Omar 
de can havliyle Sururıyi şiddetle 
itmiştir. Sururi bu darbe ile de.. 
nize yuvarlanmıı::, bo~ulmak üre. 
reyken etraftaki kayıkcılar tıtra. 
fından c;ırılsıklam cıkarılmıştır. 

Biraz sonra sföh sesine yeti· 
şen poli ler kavgacıları yakala. 
mıstar ve adliyeye teslim etmif}. 
lerdir. 

Asliye ikin<'i ceza mahcmesi, 
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Birdenbire gözleri büyüdü. Bil. 
fenin üstünde elma tabağındaki 
elmalardan birine batmış duran 
siyah saplı ucu sıvri bI<;ağı gör 
dü. Olduğu yerde bir müddet 
durakladı .. 

Yürümekle g~rilemek, almak. 
la kaçmak arasında tereddüt dev 
releri geçirdiği pek lJel,i oluyor 
du. 1'iha~t bir ı!'i ndı~ı attı .. 
Bıçağı elmadan çekip çıkardı. 
Ya.~h gözlerine kadar yanaştıra. 
rak cok yakından baktı .. Baktı. 
Sonra parmağ'•tım ucu'} la bıça. 
ğm sivrisine dokı.ndu . Kend: 
kendine SÖ) lendi: 

- Hakir c:u) kı.1!.§tı· ucu ne 
kadar da sivri, bıçak.· 
Bıçak elinde olduğu ıhalde yü. 

rüdü.. Odanın ortasına kadar 
gelmisti. Söylenmesinde devam 
ediyordu: 

- Soysuz çocuğumun günahı· 
nı kim ödiyecek. 

Gözleri irile~ ? • B1şmı ~avana 
kaldtrdı- Yanak 1 :: ı ır.dar. ''lşlar 
akıyorlardı. Bütün \'l c•ı . ı.: baş. 
tan aşağıya kadar titriyordu. Bu 
sırada dL<;arıdan ayak sesleri 
duydu. Sert sert merdivenleri çı. 
kan biri vardı. içinde bir korku 
dolaştı. Ürkek urkek etrafına 
bakmmıya başladı. Bıçağı yeri. 
ne atmak istedi. atamadı, oda. 
dan kaçmak diledi. kaçamadı ... 
Bir kapıya, bir de elinde bıçağa 
baktı.. Ses kapıya çok yak· 
!aşmıştı. Kararını tatbikten me. 
nedilir korkusuyla daha fazla 
beklemedi .. Sağ eli havaya kalktı 
ve bir çeyreklik bir devirden 
sonra göğsüne saplandı ... 
Bağırmamak için dilini ısırdı. 

Ayakta bir iki sallandı ve göğsü.. 
ne saplı duran bıçağı ~d~emeden 

Leıpz.ıg Reıch pa.na~ ırı, bu se. 
ne Leipzig'de 22 ıbüytlk panayır 
sarayında açılacaktır. Bu pana. 
yıra hükl1mctiınızın de kollektif 
sergi ile iştirak etmesi mul~ar
rcrdir. Lcipziğe gidecek ziya. 
retcilcre Alman devlet denıiryol. 
larmda yüzde 60 tcnzılat y •pıla. 
cağı, dun, aliikadarlara h:ldiril· 
miştir. Scrai 31 n.ğu tosta acıla.. 
cak, 4 eylülde kaparıacal: tır. 

---0-

Sokoni Vakum Kum
panyası Acenteliği 

Bir mudd ·t cvvc1 I{l)r:yaya 
ta.c;ınan Sokoni Vakum bıız.in 
\'e petrol kumpanyası f f>l rar ls. 
tanbula nakletmiye ba~!amıstır. 
23 tem"lluzda Kom aya giden 
kumpanya menıuıları 1 tanbula 
dör.müş bulunmakta id'ler. Dün 
de, Konyaya götürül n kmnpan. 
~nı~ demirbaş eş~ası getiril· 
mıştir. 

Haber aldığımıza. göre Sokoni 
Vakum. l{onyada bir satı ub". 
si bırakmıı:=tır. 

Sururiyi korkutmak ka!ltİ} le a. 
teş etmekten 12 güı . Osmuı ı dn 
korkutmak için silfı.h t flhir et· 
mekten 3 gün müddetle hapse 
mahkfun etmiştir. 

dizleri gevşedi. titı~ lı ve olduğu 
yere yıkıldı, kaldı ... 

Dudakları arasından birkac; 
damla kan ızdı ... Bu J.·an ıc;ıra. 
rak kenanm kopardığı dilinden 
akıyordu ... Boğazında hafif bir 
hmltı vardı.. O kadar halsimı 
ki, parmaldarım ibile oynata<'ak 
takati kalmamıştı .. 

Ayak seslerinin kapı önüne 
geldiğini duydu.. Oda kapısının 
evvela aralandığmı, sonra birden 
bire ardına k:.dar açıldı ~ını gö. 
rür gibi oldu. Bir feryat kolaklci" 
rım y:rttı: 

- Seniha! .. Seniha! .. 
Bundan ötesini pek anlı) amı. 

yordu ... 
Odaya Hakkı girmıştı . Karısı. 

na karşı biraz ewclki hit.abı
Hakkıyı uyutmamış. karısından 
af istemi ye g.Jmi ti. Karısını 
ibu halde görünce ne yapacağını 
şa.5ırdı. Ewela durakladı.. Son. 
radan üzerine ntıldı: 

- Ne oldu oo~e Seniha? .. Bu_ 
na sebep ne? .. Gençliğine acmıa· 
dm mı?-. Bizleri düşünmedin mi 
hiç? .. 

Koştu.. Senlhayı kucakladı. 
Ken.dine doğru çevirdi. Dudak.. 
ları arasındaki iki damla kanı ıı;b 
rUnce biısbütün W>abı bozuldu .. 

Altın Fiyatı 
Altın fiy.:ttları yen.den y:ı.ik. 

selmıye 'b:ı_ laınıştır. Evvelki glin 
25,75 1ira olan ibir Reşadiye al
tını dün 26 lira 10 kuruştu. Dün 
kül<:e altının bir gramı ise 339 
kuruştu. Bu fiyat evvelki giın 
~35 k~tu. 

Dikkat! 
Neja ism·nde bir 
gaze eci yoktur 
Ba ın b· rıı i İstanbul mıntıka. 

ı r J liğindcn: 

Nejat adlı bh· gazctecı arkada 
m o düğunden ailesine ;} ardını e

dilccc>gi bahnncsile Galııta taraf. 
larmda bır genci"'l. bazı ticaret ev. 
.erinden kendi hesabınn iane iste. 
me;:e kalla<jlığı haber veriliyor. 

H-ıttfı. Necat adlı bir gaz te • 
el de olmadığı ve maksnt dol.aı:dı. 
rılıktnn ıbaret o c fu için dikkati 
celp bö) le birisine tesadUf olu • 
nursa poli c verilmesini rica ede . 
riz. 

Ne yapacağını dli.cıiınemiyordu .. 
Bu sırada S niha gözler'ni ara. 
ladı .. Nefesi çok zayıftı: 

- Hakkı! .. Beni affet. Hak. 
kı? .. 

Kendinı büsbütün bıraktı .. 
J{ollnn ) ana sarktı. Bütün vU· 
cuduyla Hakkının kuroı ğına bı. 
raktı kendini.. Şimdi ne nefes a. 
Iıyor, ne de kımıldanıyordu. 
Hakkı Senihayı ı,ul'!ağmda tu. 

tuyordu. Biraz oma göğ-s ni.in 
üzerine bastırdı: 

- Buna lüzum yoktu Seniha .. 
Sen çok t mi7.5in. I•'akat anlıya. 
mıyorum. Buna sebep neydi? .. 
Yalnız onu söyle bana? .. 

Hakkrıun ytireğinc1e bır şüphe 
uyanmarnış değildi.. Biraz evvel 
Kaya için yaptıkları münakaşa 
öözlcrınin önüne geldi. Kıskanç· 
lık ve şüphe boş şeylerdi. Boş 
şeylerdi ama, başka bir sebep 
yokken Senihanm bu vaziyette 
fenalıklar geçirmesi nedendi? .. 

Birdenbire gözleri Senihanm 
göğsündeki bıçağa ılişti. Şimdi 
her şeyi nnlıyordu. Seniha inti. 
har etrnişti., Şüpheleri yerindcy. 
di .. Belki de değildi. Fakat ne de 
ohıa kendi iyle ka' gadan sonra 
intihar ediyordu. Uıı:un bovlu 
sebep aramakta mana yoktu. Bı. 

T URK hattatlarının reisi 
Kamil Efendinin ölümü 

do ayı::ııyle, yazıma böyle .tir 
baslık koydumsa. tezyini sa. 
natlarımızm istikbali hakkında 
sizi endı .• e) e düşürmek iç.in de. 
ğildir. Sırf, o ayarda, bir reis 
daha yetişeceğine biraz şüp. 
hem olduğundandır. 

Kfunil Akdik'in, ibende bü
yük bir hatırası vardır. Bun. 
dan birkaç sene önceydi. Bir 
gün, ''Gü7.el San'atlar Akademi. 
si" nin, hakiki bir san'at hami. 
ı::i oları direktorü Burhan Top· 
r.1. arkada.'?mıdan bir telefon 
mesajı aldım: Kamil Efendi ile 
bir mülfilrat yapmaklığmıı isti. 
yordu. .. Gittim; görüetüm ve 
"Yedi Gün" e yazdım. 

Bu vesile ile "Yedi Gün", en. 
teresan mülakatlar ve röportaj. 
lar serisine, mevzu itibariyle 
gerçekten kıymetli bir tine 
daha il.ive etmiş oldu. 

Bayan Melek Celalin, bu muh. 
teşem. fakat pek mütevazı san'
ctkira dair bir kitabı vardır. 
Ve biitün bwılarm fevkinde, 
Ki.mil Akdik'in, Avrupa ve A
merika müzaleri de dahil o!mak 
üzere. lslıim alemini baştanba. 
şa tutmuş olan eserl""ri ibulunu. 
yor ki, hayat ve kudretinin en 
büyük vesikaları, yadig3.rlan. 
dır. 

Şimdi o. dünyawn en nezih 
san'atlarmdan bıri olan güzel 
tezyini yazI yazmakla meşhuı'. 
elinin solduğu şu saniyede, ~ 
nimle hfila konuşuyor gib. dir ... 
Fakat hayatındayken lbile, ne 
kadar yavaş konuşuyordu 
Şimdi sesini, bir perden·n arka. 
smdan işitiyorum. .. Daha ya. 
ve.s. daha mütevazı, daha mü. 
nis ve derinden ... San'atının de
vamına. - yavrusu icin sessiz.. 
ce cırpman bir 'baba rulıuyla -
bizden itina d'liyor. 

ll/KMET MtlNIR Bense, dünyamızda pek na· 
dır kalmış şahsiyetlerden birL 
nin hayatına. ruhwıa ve büyük 1 
san'at aşkına dair yegane dene.. . . 
bat!cek vesikanın husulilne biz. Beledıye reıs mua-
met etmekle memnundum. 

Yegane demekle hata etini- • · • t fi~ 1 · 
}Or muyum acaba!? Çünkü ge.. vınının e iŞ erı 
ne Burhan Toprağın teşvikiyle, 

çağı karısının göğsünden çekti. 
çıhardı. Şimdi İ5.adesinin hari
cinde hareket edıyor, ebafında 
olup bıten hadiselere karşı duy. 
guları körlenmiş bulunuyordu. 

Önunde yatan can ız kadının 
aralık kalmış gözlerinin iri akla_ 
rmdan bir parçası görünüyordu.. 
Bu göz aklarının çivitli beyazı 
önünde Hakkı neler düşünmüyor 
du ki •.. 

Akademi salonunun beyaz 
mermerleri uzerhıde yanyana ya. 
tan, biri parçalaıunış, dağılmış 
anasının heykeliyl-., Senihanm 
masum bakışlı halleri önünde 
canlandı. O vakit enihanm göz
leri hafif kı?..armış ve yaşlıydı.
Şimdi fcrsizleşmişti. Anasının. 
yüzünün hasretini hfila yürciPıı. 
de bir gizli sevda olaral: sakladı. 
ğı ölü anasının heykeli yoktu. 
Parçalanmış alçı kol ve başlar 
yoktu ama, bütün bir hayatının 
dönüm noktasını teşkil eden ev. 
lilik tadından on bir aylık bir 
ma7.inin yaratıcısı, saadetin tft 
kendisi Senihanın cansız yatışı 
vardı. 

Bir ölünün, mtıY..addes tamdı· 
ğı ve her şeyden üstün gördüğü 
an~ının heykeline içi kan ağla.. 
mıştı. O vakitten bugüne. geçir. 
diği günlerin tek kadmı Seniha. 
nm kaybolusu ise Hakkıyı bu 
kan deryasında boğuyor, nefes
siz bırakıyordu. 

O parçalanıştan bu cansızlaş. 
mıya kadar geçen bir bu~k yıl. 
lık zamanın biltün hatırasını e. 
!inde tuttuğu kara saplı bıçak 
parçalamış, Hakkının duyuşları 
bu parcaları kaynatmış ve şimdi 
tek ıstır. ba boyun eğmişti. Mu
kaddes bir ölil ve şupheli bir ka.. 
dm sevgisi ... 

(Devamı uır) 

Belediye reis muavini LO.tfi 
Aksoy, dün Üsküdar kazası da. 
hilinde ve Kısıklı nahiyesinde 
bulunan fırınları teftiş ederek 
ekmek vaziyetini tetkik etmiş. 
tir. Alınan nümunelerde ekme
ğin d~ ve iyi çıld:ı:ğı netice. 
sine varılmıştır. 

Bundan 'başka Üsküdar sem. 
tinde yapılmakta olan yolların 
vaziyeti de Römen geçirilmiştir. 
Dayakadm, Şair Nesimi, Selimi. 
ye camii, Ayaz Veli ve Beylerbe
yi Lınar yollarının ihalesi 4 a. 
ğustosta yapılacaktır. Bu yol. 
lar 14-910 lira Uzerinden ihale 
edilecektir. 

Küçükçamhcadan Acıbadem 
yoluyla Kadrköye inn büyük yo· 
lun inşaatı pek yakında tamam. 
!anacaktır. Üsküdar meydanının 
park yerleri de tesbit edilmiştir. 

Bir kayıkçı 
boğuluyordu 

Rizeli kayıkçı Sadık Deınirta.ş 
evvelki akşam sandalına yükle. 
diği karpuzları Burgaz adasına 
boşaltmış ve yelken açmış bir 
halde dönerken kayığı birden 
bire kapaklanmıştır. 

Böylece denize d~n kayıkçı. 
nın feryadını işiten balıkçılar 
kendini kurtarmışlardır. 

IYirmı yıl evvelki Yakı~ 
Z6 Temmuz nı 

Yangın yerlerinde 
İnşaat 

Şehremanetinin yeni bir kararma 
göre badema harltnlan ikmal edilme 
mi§ mahallerde ev ıı:şa edı.ebflecektlr 
Ancak bilAhıre haritalar tanzim cd. 
lince yol UstUnde kalan mebani Em -
net tarafından yıktınlacaktır 



Şark ~ 
cephesinden 

Garbe Alman 1 

takviye kuvva·ıeri 
geldi 

Londrcı, 25 ( A.A.) - Şark 
cephcmnden garba Alınan hava 
ta'~viye kuvvetleri geldiğine dair 
"The Acroplarıe'' mec.muasmm 
verdiği haber diin öğleden ronra 
elde cdil"n malfunatla teeyyüt 
etmektedir. 

Filhakika İngiliz pilotları ir,gal 
altındaki topraklara ~ündilzün 
yaptıkları son akınlarda evvelce 
hiç görülmedik miktarda Mec::<-er 
s~hmitt"lerle karırlaşmışlardır. 
Çarşanba akşamı Fransanm 

şimaline yapılan akınd:ı mütend. 
dit hıgiliz hava filoları gerek gi. 
dişte gerek dönüme bir sıra fer. 
di muharebeler yapmak mec-bu. 
riyetinde kalmışlar ve beş tayya. 
re düşürmü'jlerdir· 

Ofiye göre 

Jaoon 
siyas ti 

--0--

İngiltere ve Ame
rika Japonyayı 
ihata ediyor 

Tokyo, 25 (A.A.) - -Havas· 0-
fi bildiriyor: 

İtimat edilir .Japon kaynaklann
dan alman ınalfımnta göre, hari
ciye nazırı Toyoda., başvekil Prens 
Konoycnin ve bütün kabinenin de 
mllza.hcreU olduğu halde, İngilte
re ile Amer:knnm cenubt pasifik
te Japonya aleyhindeki tedbirle -
rine ve hareketlerine bUyUk b1r 
chcmmlyet vermf'kted.Jr. Bu ted -
blr ve hnreketlerin neticesi, eğer 
Japonya eüratle tahaffuz tedbirle
ri almazsa, Japonyanm !batası ola· 
bilir. 

ln.,<>iltere ve Amerika, cenubi 
pasifikteki Japon siya.setini tehli
keye dUşürUyorlar ve işler öyle 
bir raddeye gelmlAtir ki, bu vnzl
yet Alman - Rus harbi netice -
aln.de Rus m:ığlfıbiyetinin uzak 
prktaki akislerinin ortaya çıka -
rabllcceği mesele de do.bil olmak 
üzere Japonyanm kıı.I'§tlaşması 

muhtemel di;er bütün meseleler 
derecesinde mübrem bir m:ıhiyet 
almrştır. 

Ma.ama.Iıh Japon mahfilleri şu 
ciheti ehemmiyetle kaydediyorlar 
ki, başvekil Prens Koneyenin kes· 
retle beyıı.n ettiği üzere Japon si
yaseti muslihane hedefler gUtmek 
tcdir ve buna sadık kalmak kara
nnd:ıdır. Esasen Japonya hareke
tini tedafüi tedbirlere inhisar et
tirecektir. Bu tedbirler Japonya -
nın cenupta diğer milletlerle olan 
m,..ışterek refah sahasını korumak
la brabcr lngaiz - Amerikan 
menfaat sahalarma. katlyen dokun 
ınıyacaktır. 

Nihayet Japon mahfillerinde be
yan olunduf;'Una göre, J aponyanm 
gayesi şarkt Asyadaki nazım dev
let mevklini muhafö.za etmektir. 
Bu mevkii, Hindiçlni ve Siyam da 
dahil olmak üzere müşterek rcfı:ıh 
sa.basındaki memleketler tanmıış 
bulunmaktadrr. Bu milletlerin meı 
kur müşterek sahanın müdafaasın
da Japonya Ue birlc11meleri ın
zımd.ır. 

Peru 
tayyareleri 

Bolivyayı bombardıman 
ettiler 

Quito. 25 (A.A.) - Ekuatör 
ordusunun tebliği: 

3 Penı tayyarec:i Perto, Boli. 
var'ı ve Athuaepa gemisini mu
vaffakıyetsiz bir şekilde bom. 
bardnnan etmişlerdir. 

Palmaleso bölgesinde muhare. 
beler devam etmektedir. 

Saat 14 de Peru tayyareleri 
rnişlerse de hiç bir netice istihsal 
Santa Rosa'yı bombardıman et. 
edememişlerdir. Saat 16 da b~
tün hudut boyunca şiddetli bır 
muharebe cereyan etmiştir. E. 
kuatör kıtaları mevzilerini mu. 
hafaza etmektodirlc.r. 

1 

~~~~~J 
MACAR TEBLICI 

Yüzlerce 
kilometre 
ilerlendi 

Akdeniz 
muharebesi 
nasıl oldu? 

Sovyet 
tebliği 

Fransa - Japonya ~-· Alpu!:ıı şe~ 
(Baa tarafı 1 incide) fabrikası çal 

Bu hareket yalnız Vişl ile .Japonyayı 

1 
dl 

ala.kadar etseydi buııdan bir bAdtııo baş a 
(Bas taraf• 1 incide) çıkmazdı. HAdlııe Amerika, hıgutere 

l\Jo,,.kovn, 25 (A.A.) - DUn ak- ve Çini aıkadar ettiğinden bUyUk bir 
ş:unki Sovyet tebliği: mesele olmak istidadını g6stermek-

---0-
t tal yan tebliğine göre 

ingiliz zayiatı 
24 temmuz gUnü Porkof. Sm()" 

}Gn.Sk ve Zitemir istika.metlerinde tedlr. 
çok !'}iddctli muharebeler olmuş - Londra. !5 (A.A.) - Harici. 
tur. Cephenin diğer mıntakalıuı:n- ye nazırı B. Eden bugün Avam 
dıı ve istikametlerde hiç bir büyük Kamarasında aşağıdaki bcya. 

Sovyet zayiab çok ağır 
--0--

24 tank tahrip 
edildi 

..,, 
agır muharebe kaydedilmemiştir. natta bulunmuştur: 

Smolensk istikn.mctinde mühbn Japon hüktimeti, cenubi llin_ 
Roma, 25 (A.A.) - "Gecik- düşman kuvvetlerinin t.a.ıı.rruzwıa diçinide kendisine deniz ve hava 

i mukavemet eden kıtala.r:mız cep - üsleri verilmesini Vişi hükfıme. 
mif:a~;:~ başkumandanlığmm 414 heye yeni gelen beşinci Alınan pi- tinden istemiştir. Her ne kadar 
numaralı tebliği: heye tilmcnini ta.nuımile imha. et· Japon kuvvetlerinin yeniden di. Budnpeşte, ıs (A,A.) - Macar res. 

mi tcblit;;'i: 
Son günlerde, mUtemadlyen dllmdar 

muharebeleri veren dU.şınanı kıtaları
mız takip ederek §ark lstlkametlnde 
yüzlerce kilometre llerlemıştir. 

Evvelki gUn merkezi Akdeniz miÖ~~~~den kara. kuvvetlerimiz· ı ğerdbazıJ üsler ~alV~t:nehu~iku~::ıseut.. 
ti' mUrcttebatmuz · 1 tl 1 sun a • aponya ve ışı 

~anlı ve kıyme .1 b' d . le ~birliği )'apan h~va rnvv~ er - hıri arasında nihai bir anlaşma 
ıçin zaferle neticcıc;nen ır enız ı m.iz dili)m.nrun ma.kınell bi_rlil_erine yapıld ığı hakkınd,ı henüz bir ha. 
ve hnva m~arebc~ıncl s9;11~e :r: v<> piyadesine da.meler ın?,ırmtıı b<;r alınamamışsa da hadisenin 
muştur. Keşif _ıı:y)'arc enm; 

1 
. tayyare meydanlarında duşma.ı muhakkak olduğu aıjikr~rdır. Boug nehri mmtakasmda şlddeUt 

muhar beler olmaktadrr Serl kıtnla
rımtz, bilhassa 22 Temmuzda mevzl 
ala.o ve gtd:ıetıc kendini m'ldafaa eden 
düşmanı maıtlfıp etmişlerdir. 

Dllşmnnın ıno ve yaralı olarak za. 
yiatı büyüktür Kullanılrr bir halde 
on iki batarya top bLr çok kamyon. 
mitralyöz, makıneıı tU!ck ve diğer s!. 
l~hlnr iğtinam ettik. Bir çok kamyon 
\'e 21 Sovyet tankı tahrip edilmiş vtı 

blr ta:ık alınmıştır 
Bizim zayıat.-mu. azdır. 

Bir taarruzda 
30 tayyare 
kayboldu 

Londra, 2.J (A.A.) - Geçen gece 
hı!!ill.z tayyarelerlnln Almanyaya kar 
gı yıı.:pmıı: olduk!ar. bUcumlar, bllhas. 
sa Klel ve Emden denlz üsleri Uze
rlnde temerldlz etmlııUr. 

Öğrentıdlğlne g8re, dUn vu~rua ge. 
len müteaddit hava muharebeleri es. 
nasında. tnglllz bombardıman tayyıı.. 
releri, d~nnın 18 avcu tayyaresini 
dUş'lnnUglerdlr. Diğer taraftan tngt. 
uz avcı tayyareferl de dlln ceman 12 
tn.yyare dUşUrmfi!llerdlr. Şu halde Al.. 
manlar dUnkU taarruz esnasında cc
man 80 nvcı tayyaresi kaybetm~ler. 
dir. 

A'nerika 
Japonyaya n~çin 
pe rol veri vor? 

V a.,,'rington, 25 ( A.A.) - Rei. 
sicumhur M . Ruzvelt, pasif ko. 
nınma komitesi ~asını kabul e. 
der~ ne için Japonyaya. petrol 
ihracının yasak edilmemiş oldu. 
i:'lınu anlatmış ve demiştir ki: 

Hedefimiz harbin Pasüik'e si. 
rayet etmemesidir. Eğer Japon. 
yaya petrol ihracını durdurmuş 
olsaydık daha bir sene evvel Ja. 
ponya Holanda Hindistamna gi. 
derek petrrılU oralarda a.rıya:bfür 
ve harp c:ıkardL 

Amerikada 
bozguncular 

Harbiye Nazın 
Ayan azanına 

hücum etti 
\'aıııu;t<ın, 25 (ı\..A.) - Harbiye 

nazın SUm.son, dUnkU gazeteciler top 
lantısında beyanatta buıuno.rak de. 

fıharp gemilcnn~n, _kruva r enn tayyarelerine karşı hıı.reketlcrtlo 
ve torpido muhrıplerıle bir ta~- bulunmuştur. 
re gcmisinln kuvvetli ref~atınde Şimdi tamamlanan habrlcrc gö· 
garbi Akdenizdrı ~rka. ?0~ iler re. 23 temmuzda Sovyet h~va. kuv 
lemt>ktke olan mUhun tnr duş~au ı vctleri hava muharGbelcnnde ve 
vapur kaflleflııi hn.bcr vermışler yerde 58 dü,')man tayyaresi tnh
ve takip etmişlerdir. Hav8: kuvvet- rip t'lm!şlerdir. Bizim zayiat.ıroız 
!erimiz, dUşmanın şiddetli. dafi a- 1 19 tayyaredir. 
teşlne ve avcı ta~:eıenne ra~- 23·21 ı;eceki Alman hav~ a.~ı ,
men mükerreren duşman denız nınd::ı. beş dlişmnn t.nyyarcsı dliııti-
1.§ekktilüne hücum etmişler ve 15 rlilmiiştlir. 
bin tonilatoluk bir vapurla mUhim ------------
mat yUklU 10 bin tonll!\toluk bir 
vapuru berhava ederelt batırmış -
!ardır SoutJınmton smıfmdan 10 

nu1ku 
bin ~nilAtoluk bir k'ruvn7..Brle 8 f Ba8 taro.fı 1 ıncide) 
bin tontlatoluk diğer bir knıva. • Totaliter dcvleller bu §Ckllde ihata 
zör torpillenmiştir. Bir sa.ffıharp edilmiş olur ve no.zl hıırckctinln geni!J 

emislne bir kruvazöre ve bir tor- I lemesl bu suretle son haddi.ol bulursa 
~ito muhrlbine ve bUyilk bir dür~ 1 bundan sonra gerileme bar;lıyncaktır, 
man vapuru lle teşhls edilemlyen Tarih bize böyle ıruvvcUerl.n ancak 
diğer bir vapura oomba isabetleri gcnlşıedlklcrl müddetçe ayaktıı dura. 
kaydedilmiştir. A)rn.I zamanda. oo- bildiklerin: gBsterml~tlr. 
reyan eden hava. muharebesi es~ 
smda yedi dlişma.n tayyaresi du : 
şlirUimüştUr. Üç ltaıyan tayyarefll 
üslerine dönmeniliJtlr. Tayyarcleri
mizin mUrettebatından bir çoğu 
yaral.dır. 

Blribirini takiben hafif deniz 
kuvvetlerimiz de gece İngiliz harp 
gemilerjne kaI'§ı büyük ibir taar -
ruz y::.pmışlardır. Seri hücumbot -
lanmızdan biri tcŞlüs edilemiycn 
büyilk bir diV;mıın yeınisini diğer 
bir hUcumbotumuz da ıblr torpito 
muhrl.bi batırm~lardır. Deniz cü
ztitamlarmıızın hepsi düşmau taz
yikinden kurtulnınğa vo çok hafif 
hasarla üslerine dönmeğe muv:ü -
fak olmuşlnl'dır. Batan dUşıruı.n ge
m ileri mürettebatmm ikurtarılma
sına. devam edilmektedir. 

23 temmuz gecesi bir denizaltı
mız aynı dü.~an kafilesinden bU
yiık b r gemiye torpil i3abet ettir-
mi1tır. 

Dilşmo.n tayyareleri bir vapuru-

Yurd içinde 
- (Bas tcıTafı 1 incide> 

Hntlpler bugün dUnynnın geçiT
mekte olduğu bu buhranlı devrede 
Türk milletinin dabildo olduğu ka
dı.r b:ynelmilel münasebetlerinde 
do müstakar bir mllli emniyet ve 
b'lrI'i siyncetine bağlı kaldığını 
U;:u-et ettikten sonrn Türk ulusu
nun varlığına ve istiklaline tevcih 
edilecek her hareketi, onu Zafer
den zafere uln.'.}tmuı ve Louını 1 
teın'.ın eden Milli Şef lnönUnUn 
emri ve kumandası a.ltmda dün ~l
durru g'' l b~giln tle kar§ılarnaga 
hazır bulurdu~unu belirtmişler ve 
:Milli orduya kar§ı Türk ulusunun 
sa:re-ılmnz inancını bir defa daha 
teyit elmi"lerdir. 

muzu batırmışsa da mUre~tcbatı 
kurtanlınıştır. Bunların çogu ya.- • Va§lngton, 25 (A.A.) - Re-
rahdır. R l d ad b Şimali Afriltada Tobruk ve Sol- lsicumhur uzve t, Lcı.Tt. ı a u-
lum cephelerinde i~ara. değer bir luna.n Yugoslav hükumeti n.czdine 
hadise olmamıştır. elçi o4trak B ddle'i tayin etmiştir. 

• Bata.vya, :.!5 (A.A.) - Ho-
ltnlyan ve Alamn hava. kuvvet- landa Hindistanmda. yahancılarm, 

ıcri Bl"i'babata civarındaki İngiliz · rın, sevkUlceyş ehemmiyeti haiz 
mevzilerini ve toplu bir halde bu- 1 mınta1ta.lal'a girmesi me(ledilmiş 
ıunan motörlil vruutalan bombn.la· vo petrol kuyularına. milli muha-
mışlıı.rdır. fızl'lr iltame olunmuştur, 

• Lizbon, 25 (A.A.) - Ameri-
Şarki Afrika.da. Gonda.r.ın:n~a kadnq cvvel:ti gUn Vestpo"nt vn

sında düşman mlifrezelen bır ılc.. puru ile Llzbona gelen l~a.lya.n 
ri mevzlmize baskın yapmak .t~eb konsolosluk memurları dün öglc
bü tündc bulunmUE~la'rdır. Sen mu- den sonra !talyaya hareket el.miş
ka.belemiz karŞısında dilşmruı kuv- !erdir. 
vetleri firara meobur kalmışlar· ------------
dır. 

Evvelki gUn öğleden sonra düş
man tayyareleri Trapaniye kar!jt 
bir akın ya.pmışla.rdrr. Deıhal fa
aliyete geçen da.fi bataryalarımız 
Blenheim tipinde lıir lngiliz bom
bardunan tayyaresi dü.,ürmUşler • 
dir. Bu tayyarenin mtirettcba.t.ı e
sir edilmiştir. 

Amerikada 
F evkal~de ahval 

ilan edilecek 
Va~ington, 25 (A.A.) - Fev

kalfi.de ahval için !:ongrenin ka
bul edeceği müddet zarfında seç. 
me sm!flara aynlmrş milli muha-
fızlar ve ihtiyatlnrm h.unettf' 

Al t bl•>J• k:ılmalarma müteallik kanun pro-
m~~~~~n Vhecler orau subay ve man e ıgı jcsi aynn mecli15i iharbiyc enclime-
askcrlerlne kıırt postallar göndererek nine verilmek üzere iharblye neza-
Amerikanm harbe glrmeslne mani oı.. (Bcıa tarafı 1 ıncide) reti tarafından hnzırlanm~tır. 

Fik Harbiye nezareti, projedP, boy. 
mıı.lanru bunlardan ı.ateml§tlr. • t.ng!llz hava kuvvetleri dUn Me.D.;1 nelmllel vaziyetin m!lli menfaat _ 
rtmce bu teşebbUs. eğer ihanet de~il. sahili Uzerlnde ağır bir mağlübiycte ' lerl ve Amerikanın huzunuıu va. -
se bile, her halde, Amerika aleyhine uğramıglardır. Avcılarımız 27 ve hn. him surete tehlikede bulundur _ 
yapılan bozguncu faaılyete temas e- va defl toplanınız 6 dllfman tayyare- duğunun kongrece ilan edilmesini 
den bir Jıarekettir. Kartpoştallara pul Sini dU,,UrınUşJerd!r. Tahrip edilen 27 teklif etmektedir. 
yap~tırılmaml§ yalnız Vheeler'ln mar tayyareden 9 u 4 motörlll harp tayya- -----._..;·-------
kalan konulmuştur. real ldi. İ ·ı· } b• 

Bu blr milyon kartpostal devlete 4 Alman tayyaresi zayolm~ur. ngl iZ ere gÖre tr 
alt matbaalarda Ozerlertne (devlet kruvazör battı 
hesabma tabedllınem~Ur) dı\mguı Dün gece İngiliZ savaş tayyareler! Londra radyOBU, CebclUttanktan 
konulmu§tur. A!ıkerıere yapılan bu batı tılmal Alınanya..smm sah!l mmta. kalkan bir İngiUz t!caret vapuru ke
glbl hitabeler geıreral Mar.ırhall'm kasma lnfitlk ve yan:;m bombalan filesinin Orta Akiknlzde İtalyan 
"Bozgunculuk,, ismini verdiği hare- atml§, ahali aramnd:ı. ö\U ve yaralı tayyarelerinin hücumuna uğradığını, 
ketler nevtndendlr. Filhakika son gt1D vardır . .Aı!keı1 binalarda veyıı harp yalnız bir vçura. isabet vnkl oldufu
lerde general Marshall, subayları " bakımmdan mUhlm olan tesisatta ha- nu, yalnız FfrlDB isminde 18150 tonluk 
askerleri hizmet mUdd"tıftrL'llıı uzA. ıııu· yoktur. 1 bir muhribin b:ı.ttığmt blldlrml§tlr. 
tıım•sına ittra"" etmc6 e ds\et l<:ln ya- ı GeNO> avcılarımız ve hava defi top. .Bu muhrip 034 4eneslndc yapılml§, 
pılacak tc,t'ht.Usırrlı::. boTgunculuk htı. lıı.nmız 4 ln":"lllz h .. rp ~ -.yyaresl dO.. 1,. 35 mil sUrııte mtı.liktlr. 

rekeU adaeJllı:ce~ .. 'li :ı/jJlemljUr. ailrm~crJlr. -·~ .. o~-

Japonyanın bu yeni tecavüzü. 
nün kasdi olduğu bir kaç zaman. 
dır açık bir surette görülüyordu. 
İki gün evvel Hindiçini makam. 
larına karşı bazı ithamlardan ve 
diğer bazı asılsız şayiaları tas. 
rih etm11trsizin İngilterenin Hin. 
diçiniye hücum etmek niyetinde 
olduğu hakkmdaki iddialardan 
bahsetmiştim . Bu şek;lde propa. 
ganda. mihver ve ortakları tara. 
fından yeni bir tcca\'ÜZ hareke. 
tine tevessül edilmeden evvel ya. 
pılan mutad mukadd:meden baş. 
ka bir şey değildir. 

Bu meselede cenubi Hindiçini. 
de üsler iş<rnli keyfiyeti Vişinin 
muvafakatiyle ynpılnuıı olması 
Japonyanm maksadına varmak 
için metalibatta biılunduğunu 
ve tabii olarak da metalibatının 
kabul edilmemek ihtimali karşı. 
smda tehditler yapmış olduğunu 
inkar ettiremez. 

İngiliz hilkfuneti bu inkişafı, 
uzak 63rktaki toprcklarına ve 
menfaatlerine karşı tevcih cd.ii
mis kuvvetli bir tehdit olarak le. 
lak.ki etmekteclir. Bu hadiseleri 
tahmin eden fnqiliz hiikf.ımeti, 
Birleşik Amerika devletleri hü. 
kfunctiyle olduğu gibi dominyon 
hiikfımetleri ve Holanda hukCıme. 
tivle de sıkı bir temas tesi~ et. 
m

0

lştir. 
Amerika Birleşik Devletleri 

hükfı.metinin vaziyeti, hariciye 
nazır vekili tarafından !Klrİh bir 
şc!dlde bildirilmiş bulunmakta. 
dır. Tam yerinde yapılan bu be. 
yanatı }- " nü telfılrki etmek hu. 
susunda Avam Kamarasının be. 
nimle hemfikir olduğundan emi. 
nim. 

Ruı;in İngiliz hiikumctinin. 
bu hadi~elerle muhtemel diğer 
hii.rliselere karaşı koymak icin 
hazırlad,ğ'ı tedbir!erin bir blan. 
cosunu yapmak niyetinde deği. 
Jim. Bu hususta size, cok uzak 
olmıvnn bir atide malCtmr.t ve. 
receğim. Fakat Malezya'da bir 
tr.kım müdafaa tedt-irlerinin tat
bik mevkiine konulmu~ olduğu. 
mı şimdiden beyan edebilirim. 
Zira Japon hareketinin o mınta. 
kadaki topraklarım!z için açık 
bir tehdit teş'kil ettiğine şüphe 
yoktur. 

Bu beyanatıma herhangi bir 
şey ilfı.ve edebileceğimi zannet. 
mi yorum. 

Bu beyanattan sonra, bir me
bus Çin hükilmeti ile istişare edi. 
lip edilmediğini sormuştur. 

Mister Eden fiU cevabı vermiş. 
tir: 

Çin hiikumeti ile daima diplo. 
rnatik temaslar yapmaktayız. 
tşnrct ettiğim ve bugUn açıkça 
bildirmek istemediğimi hususi 
tedbirler diğer hükumetleri ala
kadar etmemektedir. Çine karsı 
her zamanki hattı hareketimizi 
muhafn1.a etmekteyiz. 

Yi~i, 25 (A.A.) - Vişlnin iyi 
haber alan ma.hfillcrl, Hlndlçlni 
hakkındaki Fransız - Japon gö -
rüşmelerlnin dostane bir zihniyet
le devam ettiğini dün akşam söy
lcmL.,terdir. 

S:ılfıhiyetli menbalardan Fran -
sanın Hindiçini müdafaasını temin 
iç;n pe:k az vasıtaya. malik bulun
duğu bildirilmektedir. 

Japon hUkQmeti ise Hindiçinl
nln ve dolaymile Uzak Şarktaki 
Japon menfaatlerinin İngiliz krta
lannm tah§id.J ve lnglltercnin 
Çunk.ingdcki mildabaleslle halel • 
dar olduğu kanaatindedir. Bu se
bepledir ki. Japon hükumeti Fran 
eız hUkümetinden İngiliz tehdidine 
muka.'bcle edebilmek için kendisi. 
ne askeri mahiyette bazı kolaylık
lar gösterilmesini ta.lep etmi§tir. 

Fransız hilkumı>ti, 11.h~·. ı· göz -
ö,.,;;r "il' b•ılunduron.k umı\;>Jİ v -:i· 

!fCC1iar' ~ ~~ tvUi.ik 

Bu sene pancatl' 
çok bereket 1 

/ 
ırdlrne (Hu usO 

Edim", (!lu• U'"İ) - ııJ1 
Kırklareli ;oses_nln e 
kilde tamiri kararJtıc:U 
maksatla bu yolun kl#IB' 
E'VV<'l ikmal \'e lazun °6J 
da Edirne vilayeti hllt 
sebe bütçesinde mcvcu 
hetJe tamirata yakındJ 
caktır. 

Edirnede Lozaıt 
Edirne, 2t (Hususi> ~ 

muahedesinin yıl ~ö~U~, 
betile bugün şehnr.ııı6 ef 
lonunda parlak bir ! ~~ 
mıştır, Merasime, ogl~ 
saat 11 de lstikllll ?Js) 
lanmış ve bwıu mute 1'l 
reisi Dr. lsmnll :flal' 
öğrcbncni Çetin bf.rt~ 
bulunan güntln ch~P1 Jl 
barüz ettirmi lerd r: . • 
umumi milfct t.iş vekili 
ne~· Vali Ferit Noaıtl' 

.J• ıJS 
başkanı Ragıp Akc;ıı 

lunmuştur. Jtll 
.Şehrimiz bugün bU 

nün ı;erefine baştan bıa? 
larlado~ 

Ameriktt 
sansiif .. 

Ruzvelt kat~ 
tasvip etti 

l'nş'n~ton, 2- (.\.".) ~ 
Associa.te>d Pressin ~ 

habere göre, bahriye ıı~ii' 
messHleri mcbusa.n ın b 
encilmenind beyanatt8 ııe 
lan esnada bahriye ~ 
blltün telgraf muhabe~I 
süre tabi tutulm:ısmı t 
ğlni sö) lemJşlerdir. su rtıı 
na1.aran, Ruzvclt'in t~ ıııı 
liye nezareti tarafmdaJ1 .ıı' 
ta hazırlnnmnta olan 1' ~ 
jcsi muclblnce Ameri1<~ıl 
rilen ve Amerlknd:ı.Il; '-';o;ı 
graflımn hepsi sansür 

İ§lcr vo iyi 'blr hııldt 
tak.81 otomobtlınl satı:ıı•~ı' 
ler otomoblllerlnln son ~ 
ve otomobilin nerede gö ul' 
ğinl İstanbul posta ıcut 
bildlrmelerl. tJJ' 

937 - 038 ltUçUk Jıl~ 
-ılstlksl:r. de olı;a- tt 
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UCiZELER DOKTORU 
~azan: ıTürkçesi: 

~l'FJGRJLLJ MUZAFFER ACAR 
~. 38 
~ bır adam kendisine çarp. Piyer Sen Silven bu 8ÖZlerden 

bir şey anlama.mıştı. Bir kenara 
çekilmiş ıbir şey söylemeden otu
ran Teodor Zuifelde bir göz attı .. 
Judi devam etti: 

u t a!dırnuyarak birkaç a· 
er~edı, sonra bir dükkanın 
Se Ut~u, griye döndü ve 
b·n Sılvene tebessüm etti. 
~r erkek de kendisine bir 
k U, ibir zabıta memuru 
~ lldınnıa geçmesini ihtar 
~r ~t omuzuna kuvvetli 
'~ lndircrk: 
~ Silven,.. 

~k: ·· :Su, yirmi sene evvelki 
f~ .. ~ lı'Jcadaştarmdan biriydi. 
~ ltın,dan birinin gömlek. 

ı idare etmek için S b gelmiş, fakat o ak. 
~ ~td.enbire ölünce dilkk~n 
~:ıne kalmıştı. Fena u 
~~u. Dükkanının hemen 
~ fevkalade İtalyan 
~ l'b1t ~~n bir meyhane var
~~ ık~ arkadaş ancak ibura. 
~ llşabılirlerdi. Gömlekçi ar. 

Nasıl , dedi. dağdağa 
-....;_ ~ insan insana kavu
~· ~~ir telefon numarası da 
~~Uuklan ye.niden taze. 

~ '()}'~. rneslek arkadaRı bun
~~ 1!1ti. Piyer Sen Silve n 
~'ilt 0~düğü zamanjudi Olper 
., b\:Ylcmedcn haşımn güzel 
~ Ser;ketiyle Piycri isticvap 
: Sih•en de şu cevabı vcı-

~~~ç bir şeyi dikkatle tetkik 
~ ını. çünkü yolda sersemin 
i:' bııııtastıadım. bana içki i~i r. 
~ ıı.. ... ~ badem, tuzlu fıstık fa-
~qııt'd:. 

,_ ~e lt~ali ükünetle şu ce -
' l'di: 
~ ~u kadarı kAfi.. Sız d ün) a . 
~in madenini ~örmiiı,-

- Qencin macerası 
~ ( l}cış tarafı 3 uncüde) 
~ lll bır- türlü lnanamAl,Z. 
._ ~~hanin Türkler ara mda 
....._,lı~tlardan blrJdlr. Eskiden 
·~_bt 1 daha kuneUi, (laha ih-

' ' r halde ldJ. 
'-.~ )ı:.b~~t şahidi olduğum 
'-..~ """'115t>lcr 'ar-dır. Bir Türk 
~ ~ k\izel bir e.~cr yazınca 
~' "- lllda bir mırılb başlardı : 
\ , kadar güzel seyl, kati· 
~~az. Mutlaka ad&Jlfr· 

~ , ıc.ctın imzah azılar hali
'~ -Ynı aşağılık komplek,.. 

\...."- 'ı geUr, l't'I hUkmii verirdi: 
~ ~r kadm bunlan yazamaz, 
~ ttke'k yazını tır.,. 
,~ tı._~ bir eemiyetln kendi ken
L.. .:ınaınası, kendi kendinin 
~1 takdir edemem idlr. 
'ti~ Q ficbepleri anı ınd:ı mu. 
~.~ld. kiıtıenin dı mda, mlicer· 
\._~ iti kulesinde oturnn biı 
~ lıl halinde bulunması, halk 
~ r •iacın dallanna konmus 
~-=:un ıncl'\-&lannı gagala. 
~' ~Rul olması da Türk mu· 
'-:=ııtl habrlanmama ı foln bir 

- Tükenmesine imkin olmı. 
yan en ?.engin madeni bulmuş.. 
sunuz.. dedi. 

- Hangisi, diye Piyer me -
rakla sordu. Buzlu badem mi, 
yoksa tuzlu fıstık mı'! 

Judi Olper muhatabmm $3.fi. 
yetine güldü: 

- Sersem, dedi. şu düeyada 
sersemlik kadar zengin bir ma. 
den yoktur. Ben insanların ser 
sernliklerinden. budalalıklann • 
dan istifade ederek tam yarım 
milyon kazandnn. 

Ve Judi Olper 'bunun üzcrtne, 
"Köşe ban" hikayesini ve ukal!.. 
ların, sersemlerin nasıl: "Koo.cde 
buluşuruz .. " demek züppeliğine 
dayanamıyarak kendisini 7J.mgin 
etmiş olduklanru anlattı. 

Teodor Zui!eld de bu hususta 
fikrini şöyle bildirdi: 

- Ben de dünyayı dola.şl ım 
ve insanlann sersemlikler:nin, 
aptallıklarının muayyen bir ni· 
'ZClnln. <"isimlerin genişleme~i . a. 
ğır cisimlerin dii§mesi gibi mu. 
ayyen kanunlara riayet ettikle
rini gördüm, dedi. Dünyanın her 
hangi bir şehrinde hangi köşede 
olurfi3 olsun bir kaldırımın kena. 
nna Ü7.eri tozla örtülü bir otomo. 
bil bırakır ve bir iki dakika son
ra otom-0bilin yanına gelirsen 
muhakkak bu tozların Ü?.erine 
bir imza atılmış veyahut par. 
malda birçok işaretler yapılmış 
lduğunu görürsün .. Gene dünya. 
nın herhangi 'bir şehrinde her
hangi bir gazinoya gider ve ma. 
anın üzerine 55 + 71 .....= 127 hc
sabmı yaparsan, iki gün sonra 
aynı masaya oturduğun zaman 
muhakkak hesabın tashis edil· 
miş olduğu 127 nin çizilip yerine 
126 run yazıldığını görürsün . 
Gene dünyanın herhangi bir ta. 
rafında bir ormana veya bir par
ka gidersen muhakkak surette 
ağac:ların üzerine ~ı ite imza· 
lar, hatıralar kazılmış, tarihler 
yazılmış olduğunu görürsün .. tn. 
sanların seremlikleri muayyen 
bir seyir takip eder demiştim. 
Bunlar da sersemliğin hiç değiş. 
miyen insiyaki tezahürüdür. Dün 
yanın hangi şehrinde olursa ol
sun elinde köpek gördüğtin bir 
kimse bunun kıymetini anlatmak 
için muhakkak ağzındaki mührü 
gösterme ister .. 

<Deva.mı 1'<Jr J 

GÖZ HEKlMI 
Dr. Murat R. Aydın 
Beyoğlu Parmakkapı. imam sokak 
No. 2. Tel: UMS 

26.7.1941 
7.38 Harir ı.ı.v.J honuşma 

prugra.m ı~.ı:; (Jıu 

7.4S Ajane urkestrae.ı 

8.00 Hant 19.30 Aj&M 

pr<>(Tam 19 . .') Çıtt.c tıu.ıl l 

8.SO Evin eaati ıo.ıs Rad)o 

J.S.SS Türk« gaı:eteııl 

pliklar 20.tl\ Sölo 
18."3 Ajans fATkılAr 

J4.00 Rl.va&etkıum t ı.oo :r..traat 
hnr benclofoo 'Takvimi 

14.4i; Türk~ 21.111 nını~.rıeı 

pl:t.ldar lı.teklerl 

11).00 Damı % 1.40 OUnttn 

Mkltl mfl9t'lflleri 
18.03 Kanşık 21.M Mlon 

pr\nlar orkfllltl"&tlı 

18.SO Mernl~t'!t J?ı.SO \jans 

J)flflt8'11 r. . ..tr. Salon 
Ul.4Cl Cu orkostrası 

:ıe Cumarte. Pazar - 26 fem. 27 Tem. > 
::.:: 
er Rl>~b: ı Reoeb: 2 ..... lln:ır: 82 HıLır: 83 

" 
~ UUU.sr \/ ..... tı;ıuuıı "--' faaD 

uun~~ıı 
5.60 

" 
., .. 9,18 5.61 9.20 

Ogl~ ıa.20 -l.48 13.20 4.49 

lklnıli l '7.1'7 8.4:> 17,17 8 .46 

Ak,am 2().S2 12.00 20.31 t2.00 

\'at,;ı :?%.2.) 1.1)2 H.!-J uı 

tm<ıak 3.-M ;.ıı ll.4ff 7.U 

MEVLOD 
Zevcim, babamız Bedl'i Ziya 

Aktunanın ölümünün kırkına te
sadüf eden tem.mu.ıun yirmi altın
cı cumo.rtcsi glinünde <bugtin) öğ
le na.maundan sonra Bakırköy ca
mii !)eıifinde ruhuna ithaf edil
mek üzere nıevlôt. kıraat ettirile
ceğinden akraba ve dostları ile sa
ir ihvanı dinin teşrifleri rica olu
nur. Merhumun a.Uesl 

Bir derece terfi 
"r0 r ., k;:. ı, l ......... r 
~ .H .1 •• Ju ••. ~ı. lı ı 

5 - VAKiT %8 

l_N_ış_a_a_~aa-an-ıar--, ~--. .-~ 

.. .. " L • l. .. • ~ 
. .. 

TEMMUZ 1941 

Snn defa Ad\ıye \ eıt atctm1:t Llıut..MJ.\ ·"·"'" · ı.ı.~ . ı. .• ı_ H : 
bırcr dere<'.e tcrfıe hak k rı zanar. Beşiktaş Yen: mahalle ı•ap:ız oh.ak 1 

HA 
BER 
LER 

adliyecilerin listesi dün müddei- No 39 da hademe Etem Top ıle Ay~e 1 • Belediye koopem.Utl ve kaza kay. 
umumiliğe görıderilmi~tir. Li-... Aktaş, Bcşlkta§ Valde çeşme Abacı makp.mlıklan tarafından yapılmakta 
tedeki i imler şunlardır : solmk .No. 8!i d:l ıuıbav ::-ayazı Iş:ıl< 1 olan kahve tevziatı sona erml§tir. o. 

B ir inci ağır ceza mahk~mt:~İ ıle Vahide. Beşiktaş Orta bııhc;e . .M ı rı!lmilzdekı ay ba§IDdan dağıuıacak 
azasından ~alih Saşol, İc ı - 'h 'ıki. sırtıoğlu sokak No. 42 de pol!.s LuU:ı oltın kah~c.erln hcps.I do serbest ola. 
mi Celal Türkgeldi, icr.11 hükim Korkut ile Hikmet Ba.şbudak, Beşik. rak dnğt tılmn.sı dil§UnOlmektcdır. 
rnuavinı Nail 'J.'opuz. ÇatalC'•ı Uı.§ Abbuağa, memur Rıtat ~ncer • Deledlye Mezarhlclnr Müdür ve. 
hukuk hakimi Hayri Sezer, Şile ile Ay§e uçhan, Bc,,~ktaş Sercnoobcy ltlll Kemal Persen Floryn mUdUrlüğtl. 
hakimi Hulüsi Şen, Fatih birincı 1 No. 6 da kamarot Sal!hat tin Alyanak ne tayin edilml§Ur. Kenınl Persen 
Sulh hukuk hR!'i:Oi . Rahime Ö~e, lıe Nevzat Çc!lek, _Ilc§lktıış Abbasağa dünden itibaren va zifesine b8§la.ın1ft.Jr 
Gal rıta sulh ha.kımı Nu:)ret Bıl. Tel'ZI GUUUeJ Ue K!muran Özlep, Me. • DUn F encrbnhçc m t>sireslnde bu 
gin. sulh hftkimi Zeki. Adalar mur K!mil \le Kl\muran, Cideli Ge. ı;emtte açılan Çocuk kanıpınm mllda. 
sulh ha.kimi Niyazi Knrhazan, mlci Mehmet Yııdınm ile Ha.tice GUr. vlmlerl tarafından muhtelif eğlence. 
ac:)iye < 1 WlCU hukuk hu kıını • "a. .ı;ay, Bebek Robert Col:e-ge de Oon le r yapılmıştır, Bu eğlencelerde Vali 
il İnci, Üsküdar salMıiyetli müd· Orh ile Vcrz Zvier§O!kz, Be§lktnş Ab- muavini Ahmet Kınık, Ma arif mUdU. 
deiumumi muavini Şevket 'l'eo- ba.cıaga K:ı.ptar. Cemal Sortuııu ile rU ve mtifcttlşıer hazır bulunmuşlar. 
mar. Ayşe Gllcel, Orman mUbendlst Fahri dır, 

Altıncı ceza hakimi 
vazifesi başında 
rahatsızlandı 

A tiye altıncı ceza hlı.kimi Arıf 
dün birdenbire rahatsızlanmış, 
hemen Cerrahpaşa hastahanesi. 
ne kaldırılarak tedavi altına a. 
lm.mıştrr. 

tstanbul müddeiumumiln Hik. 
met Onat dün nezdinde adliye 
doktonı oldu~ halde hastahane. 
ye giderek ha.kim Arifi ziyaret 
etmiştir. 
Kıymetli h8..kimimize acil şi. 

falar dileri1h 

Ticaret Borsasında 
İntihap 

Her sene 25 temmuzda yapı. 
lan İstanbul ticaret borsası idare 
meclisi intihabı diln tekru edil. 
:miştir. lntiba;ba, borsada yı)ztiı 
birinci ve ikinci sınıf ta.cirlerm 
intihap etmesi lazımdır. Dil•'kü 
intih8iba ise pek az tacir:ıı işti. 
rak ettiği görülmüştür. İntihap 
neticesinde geçen seneki idare 
meclisirun aynen rbka edildiği 
görülmüştür. 

GUndUr ile Fatma Olsener, Be3lkta.§, • Halktan tarlfeckn !azla Ucrct a. 
Ortaköy GUltekln sokak No 21 de lan gazino ve k nhvclerln sıkı surette 
.Marangoz Ha.san Din<; ile Naciye te!Uş cdllt>Ceğlnl yazmı~t1k. Dün ya. 
Hızbuı. pılan letUşlerdc Şohzadebcışmda Ea. 

Eyüp halkevinde Lozan 
günü nasıl kutlandı? 

Eyüp Halkevl Lozaıı ba.yrammı bU.. 
yük bir programla kutl•ııallll§tır. 

GUndUzUn Halkevl btnaamda yapı. 
lan meraaimi mUte&klp gece yazlık 
sahnede programa devam edilmiştir. 

E>\•ı.-clA. idare beyeUndcn öğretmen 
1.amall Hakkı Oekay tara.tmdan (Lo. 

zan) zaferi anıatılmı.§tır. Konteraruıı 

mUteaklp teman tıube.si gençleri Re§id 
Baranın (Hahcuplar) adlı komedisini 
oynamıılardır. f;seroe rol alan genç 
san~atkA.r!Ardan bilhassa FahrUnnilsa, 
Ocl&l Çağda§. Huan ve Sami YU~l 
takdire pyan derecede muvattakfyet. 
ler göııterml§lerdlr. 

Hlllkevi Temsil uubeırl rejiaöril ile 
rençlerl Nunıllah Tilginl tebrik ederiz 

na t ICır.ıa.t.hanesı Uç g ün mllddelle ka
patuınrştır. 

Azğın bir manda bir 
kadını yaraladı 

Dün Pendik halkını bir hayli 
heyecana düşüren bir hadise oL 
muştur: 

Pendikte otııran ve birkaç sü. 
ril sahibi Abdürrazak'a ait man.. 
dalardan bir tanesi her nedeme 
azmış ve çarşıda sağa sola 11181-
dırmıya başlamıştır. Halk dille.. 
kanlara ve evlere kaçışmış, bir. 
çok vitrinli dükkanlar kepenkle. 
rini indirmek meaburiyetinıle 
kalmışlardır. 

Fakat bu hercümerç içinıie 
hiç bir yere kaçamıyan Fethiye 
isimli bir kadın mandanın önün-

İatanbulda büyük den kurtulamamış. manda kadL 
alarm tecrübesi nı boynuzlariyle aiır surett.e YL 

ralamıştır. 
Şehrimizde yapılması düşünü.. Nihayet Hayri isimli birisi ., 

len büyük alarm tecrübesine ait tüfeğini alarak evinden fırla.mi§ 
notlar: ala.kadarlar tarafından ve zgın mandayı domuz kurşunu 
valiye vcı ilmiştir. Vali notları ile öldürmüştür. 
tetkik etm iştir. Yakında tecrü-
benin µlam tanzim edilecektir. Kola ihtik&n yapan 

T opkapı Mal tepesindeki Satın 
misyonundan: 

"l - 15 ton sade yağı pazarlrkla aatın alınacaktır-

Alma Ko-

Muhammen bedeli 

Bu tecrübede .... -e bundan sonra Napolyon adliyeye 
yapılacak denemelerde sanayi verildi 
müesseselerine fazla yer verile. 

kt. Fiyat murakabe ibürosu, Be. oe ır. _ unda .ı-..:a.. 

2340" liradtr. 
~ - şartna.met!i Ti! eVMfı Tı ... pka.pı Maltepesinde aeker1 eatm alma 

komiayonunda görfl~~U!ı 
3 - Pazarlık 2S. 7. 941 t.Gr' t pazarUel gUnU 11881 11 de komlayolı 

binasında yapıiacaktrr 

4 -- KaU temlliat tak&nilr e~k fiyat UzerindeD almacakttr. lll5176ı 

Topkapı Maltepeaindeki Satın Alma Komia
yonundan: 

ı - Ayaktan sığır veya sı~ır elı pazarlıkla aatm almacaktır. Muham. 
ır;en bedeli r.o bin !Jrac1ır. 

2 - Huı;us\ ı;llrr)ar ve evsaf '! opkapı • MııJt.epe a.ııkerl satm alma ko. 
mı.eyonunda gorUIUr. 

s - Paurııır M 7 lMl ÇartamDll gUnU aut JO da mezkt\r llonılıyonda 
yapılacaktır. 

4 - Kati temlnc..t: 7600 ıtraı:ıxr . 6001 

Topkapı Maltepesindeki Satın Alma Komi•· 
yonundan: 

\ya•:tan aığır veya sı$l'tr eti "pazarlıkla .. eatm alınacaktır. Muhammen 
bedeli 50 bin lıraılır 

~ Husue1 ~nılıar ~·e evsaf 'J 'apkapı. Maltepe aıkert satmalma komllı-
)onunda görlllebillr. 

3 - Pazarlık SCl.7 eu Çarş1.rnba gUnU saat 11 d<ı mezkür koml.ayond& 
y~pılncaktır. 

4 - Knt\ tem natı 7M>O lludır. {6093) 

------------• yogl Hacopulos pesa,,..._ 

SPOR .... • - - .. 
Napolyon Zafiriyatis admda bi
risi tela ihtikiı..rmdan adliyeye 
vermiştir. Napolyon, fiyat mu. 
rakabe komisyonunun kabul et.. 
tiği yüzde 25 kirdan fula bir Mükellefler Atletizm Jcar temin etmekiçin telalan dör. 

müaabakaaı finalleri de bölmüş ve !beher parçayı 2!> er 
tatanbul AU,,tlzm AJuılıtoıdan: kuruştan satmak suretiyle yür-
27.7.941 tarihine teu.dilt eden Pa. de 53 Jr!r temin etmiştir. 

?.ar atmü aaat 15 de Fener'babçe •ta. 
dında latanbul Ktıkelletıeri AUetımı Tren bir ameleyi 
blrlncllikleri mtıa&bakaları icra edile- çiğnedi 

ceğlnden &f&ğıda i8iml<ı.ri yazılı ha. Evvelki gün Pendikten kalkan 
kem arkadqlarm aat 19,30 da Fe. Banliyö treni Haydarpaşaya 
nerbahçe •tadına liktfen tqri!leri ri- yaklaştığı sırada makine depom 
ca oıunur. önünde yoldan geçen Haydarpa-

Bayan .MQbeccel, Jale, l!uat.. Bay şa mağazası a.melelerinden Ve. 
Unvan Tayfur oğlu, HalQk San. FU. hap Topluya çarpmrş ve altına 
ruzan Tekll, Ct.>mi.I Uzu.notlu, Şekip alarak zavallıyı parçalamıştır. 
Ok, M. Ktuum Uzwıogıu, Hayati 01. Maknist kazayı haber alama
gan, Sadık CeylAn, Cemal Ragıp S~ dığından treni durdurarnamıe 

gin, Naaml TUfekçi, RC§At, Feridun ve Vehabın pa!'ÇS.llanmış cesedi 
Glıv•ngt, .Mufa.hham h."lmcn. Suat, Su. bulunmuştur. 
dl AZiZ, Tahaln Ardum&n, Suat Ke- ı_;;~:;:.;.:..~:...:....---------

sim, tbr&hlm Gerçel, Turgut Atakot. 
lbsan örUcn. Selçuk Çağıl. Fikret 
Karabeklr. BORSA 1 

'-' Fakat bütün muharıirler 
~"ı Gride dl•ğildirler. '.rıirl• 
ı..~ ~sil eden muharrirlc
~ ~ .. ~rlerimi:r. me,cuttur. l+' a
""ı._ \akup Kadrf3i, bir Halide 
'-... ~. tırıarnamak i~in her halde 
~ lln ba, .. ka cbepler olmak 

r- ·--·-: ... w! 
1 Anglosakson edebıyatmdan 1 
1 seçme mizah hikayeleri 1 
1_ .......... _..._ ............ --........... - ••••• 1 

Evlenilecek kadın 
Yau.n: Çeviren: 

IZRAEI~ 7.ANU\"IJ MUZAF'FER AOAR 

- lstanbuı 25-7-941 --
'<EKLER 

ıStıerlla 

111 Dolu 
llO Fro. 
100 1..1.ret " . ~ ~~Plerln en mühimi nnı-

)-.p ki 'rUrk edebiyatı et rafın. 
"-.~~lan tahrl1><:1 nesriyattrr. 
~ henüz kendi kendine 

111~ l'tJ bah:cılnde ~k 7.a rıf bir 
~~-ltl~!e~e sahip olan bir ce
\.. ~llltle edebi ·at namına ko· 
~ 'l'tı " ilk işi sa~nılan !<Oluns 1\ edcblyatıa çatmak, Tlirk 
~·~81:'.\ etlerini ıfıra irca et
~~ er mUnakaşa, her e<lebi 
~~ 1'Urk oocbl:ratınm de
..... ~~ ltlbanndan ·bir şeyleri 
.. tt..ldld "'1ektedir, 
~., bir edebi kültüre salıir 
ll~~t ~""nlz olmadığı için ~h
;: ~atta edehl;'.\at ancak r<'k
~ 11.i~tl ile a 'Skıa durmakto
..;._,..__"1'11'1 ki ht>r münakaşa Türk 
~. il._ nln ltibannı baltalamak
~ p bilinmeden yapılan bir 
~~· .eı~P&gandasıdır. Türk ede. 
~~~hldaJşliy<"..n "3ok,, pro-
~-~ lenelerdenbcrl mektep
~~ !:e 'e edebi ·at hoealan 
~;sıt..sile fethetmektedir. 
....... ~~in ne hü nllnlyet, ne 
~ h&kJc ~ istiyorum. Bllilds 
~~ , hlda da.ha hakiki hliSr et1ınıesin1 istiyorum. Bu 
~~~ lt Verilmedikçe Türk ede· 
tı~~rı:ıc~ında daima yanlı<ı hU-

• tslrt albnda kalınacak-

;: ~::7n Ruı~sinin goni.'}tüğü ~~7 
'ı.v\ ü fikır macerası bö) 1 'Cl 

11 
'Unl!fUr SADRI ERTEM 

Leybcl bir gün arlık t1vlcnmek :>.a. 
l'I}anının gelml§ olduğunu takdir etti. 
kalktı, derhal çöpçatan Da~1d'i buldu. 
Da vld nılişterlelnln arzusunu öğre. 

nlncc: 
- Benim de elimde tAm aenin ıate. 

dlğln gilıl b1r tane var .• 
Cevabını verdi. Leybel aordu : 
- GUzel mi? 
Çöpç:ıtan iyi bir Iıt yapacağı için 

heyecanlı idi: 
- Babaııı, dedi, bUyük bir kundura 

fabrikasının aahibl.. Her ç.,ıt kuıı-
'1ura lmal ediyor. 

- Şu halde iyi drahoma verirler .• 
Diye Lcybel'ln gOzlerl panldadL 
- Evet drahomıun var. Hem de 

iyi drahoması. Tnbll senin gibi güzel 
bir adam olduktan sonra. 

- Acaba pa"' ne kadara kadar çı.. 
kar? .. 

- Oh, mağaza o kadar bllyük de
ğil .. Fabrika dediğime bakma .. Niha
yet bUyUk, yani bUyUcek bir nıağa,, 
za .. Maamafih kunduralannı daima 
fabrika fiyatlyıe, karının kundurala
nnı da yalnızca maıiyeU fiyatına ala

b!Ursln .. 
- Bu kızı ne zaman görebilirim! .. 

lkl gUn sonraya oımuı için her 
türlU teııebbl!ste bulunaeagım .. 

- Ve komleyon olarak da blr llra 
letlyecekainlz degll mi! 

- E tabl1.. Bu kadar mükemmel 
blr kız için bir lira çok mu! Dotrııau 
çok mesut olacağınısa eminim .. Tabll 
e'ltlenlrken dra.homadan da ytlfJde bel 

,--··· ........ , .... _, -·-··,-......... _ ........... -....... , .. --................ ---·----
Hikayenin Muharriri 

ızrael 7.aııg ıı 1 64 sen!Bınoe dünyaya gelml§Ur. Talı.sillnl kendi ken. 
cıialne yapını§ v~' e' Vt Hl m 'J ı. •ıın sonra un gazeteci oUnuştur. 1zrael 
Zangvll dUnya !ız .. rllıdcki Yaııut'ıler1 ve umumiyetle kadınlan korumak 
lstlycn bir adamdı. Beynclrnllr l Yahudilik Cemiyetine riyaset ediyordu. 
Edebiyat sahr . 1ıda birer m·uıh ,aheaerl olan "Bek!.rlar KlübU" ve 
''İhtiyar kızlar klUbll,. taimll ' ld Mta.blyle meşhurdur. 

tzracl Zang\il bithaıısa 'abııdl b.lemlnl canlandtraD lılltAyeler ya1 .. 
ml§lır. BuglinkU lu!myemiz bu n.ubarrlrin uzun hlk&.yelerlnden birinden 
bir par~aıiıT. ... -.......... ...-.-.-

isterim .. 
- Oh tabii, tabu! latedlğin o olaun. 
Ve Leybel kendi kendine §Öyle dU. 

ştlndü: 

- Kim bıılr, belki drahoması yok• 
tur da, ben de bu ıekilde koml.ayon 
vermekten kurtulurum. 

Ve çöpçatan Davtd gibi bir açıkgb· 
&U atlatmak lhtJmallyle sevindi. 

Bir Cumarteai gUnU Leybcl mll.s. 
takbel avceainl aUeal yanında gördü 
ve ertesi gün de çöpçataı: David ne 
bulU§tU .. 

Fakat Leybel o gün çok asalı, hld-
deUi görünüyordu. Ç5pçat.ane.: 

- Km nuıl buldun? 
Diye aonınca, hiddetle: 
- Naaıl bulacağım, kız mlıı gibi 

şaşı .. dedi 
- Da.ha tyl ya, diye çöpçatan mu. 

kabelede bulundu -ve niçin daha tyi 
olduğunu da fU ,ekllde izah etti: 

- Şa.§ı bir kadın hiç bir zaman ko.. 
cıuımı nazarlan altına ha,Pffdlp ona 
tabakkUm edemez .• 

------
- Haydi fll§I olması bUytlk bir ını.. 

sur değil ama, ayni zamanda mUthl§ 
kekeme ... 

- Böyle olması, aenın çok şawıtı 
olduğunu göstermez mi 'f Blllıaasa 

nnlqamayıp mUnaka§&ya ba§ladığı. 

nız zamanlar kolayl1kla tekeılilm ede.. 
memem seni bir W yafmunı altında 

boğmasına mani olur. Sen de onu da
ha kolaylıkla ikna etml§ olursun .. 
Kekeme b!r kadın, bir •"etUr~ 

- Fakat ll01 ayafI da Mkiyor, bi· 

raz topal.. 
- Bu da kadmm kıymetini bir kat 

daha arttırmıyor mu? Kadının her 
uman ı.n.anm pefinde olmamaaı bO. 
yUk bir tayda delil mlcllrT 

Bu kere artık Leybeıtn tamamen 
11&bn tükendi ve patladı: 

- Ama birader, dedl. top&lUğına 
da göz yumalım ama, bu kadın ayni 
zamanda kanbur •• 

ÇöpçatAn Davld de m11§ter!alnln bu 
titizliğine hiddetlendi: 

- Kanblır olm&81 bir kadın tçin 

kati~n kıı.wr iMi.yılmaz, dedi, hem 
lcanbur kadm ılLkayt bir tavırla o. 
muzlarını allkemez. kollannı ta.r.ıa 

ileri uaatıp mllnaııebetsiz harekeU~r 

yapamaz... Bundan daha tyi kadm mı 
olur? .. 

0

Leybel, iyiden ly~ ıslnlrlenmlıtt. 
- Kaııburıuğınıa da. göz yumalım. 

Ya aağırltğn: ne diyelim? .. 
Dedi .. Çöp çatan derhal ona da bir 

c;are buldu: 
- Sağır kadm hakkında aöylenen

lert duymaz, muttasıl bqmm etini 
yemez, dedi kodudan uzak kalır .. 

Leybel kendi kendine dUşUnüyor. 

Muhakeme edl:ı.·or. Blr çok noktalar. 
dan çöpçatan Davidin de haklı oldu.. 
gwıu görüyordu. Kızı muhakkak ala
caktı. Faknt dUştındUğü ba§ka bir 
nokta vardı Davtde vaadetml§ olduğu 
bir lirayı vermek lııtcmlyordu. Onun 
içln muhakkak blr sebep bulın:ık, kı,, 
zı beğenmemek lbımdı. 

Biraz dü§Undli ve akll.!'lil birdenbire 
fevkaılde blr fikir geldı : 

- Kanbur bir kadının sırtı yere 
gelir mi! 

Dlye sordu. Çöpçatan 
bir tavırla: 

- Hayır .. 

maaumane 

Dedi. Leybel gediği yakalaml§tı : 

- İstemem, dedi, sırtını yere get.i-
remtyeceğtm, mağlQp ecıemlyeceğim 

kadını ben istemem .. 

Ve böylece bahsi kazandı. Bir Jtrayı 
vermekten kurtuldu. 

100 18Ttore ..... 
100 fıorlD 

100 Belp 
100 l>rabm 

100 Le•• 
100 Ra)1fım.r~ 

100 Çel& IU'oDll 
100 l>eçeııa 
108 ZloU 
100 PerıJD 
100 LeJ 
100 Olnar 
100 Yem 

100 bvııç Kronu 
aoo a.ubw 

.... 

1%.19 

IJ.0175 
30.88'15 

Altın: u.16 

ll!:SllAM VE TAHVUAT 

.f\Jıııdolu Df'mlryolu 
Münı il 

-RADV0-
1,o Liradan 100 Liraya 

kadar 
~yo makine ve parçalan a1J7o. 
"ti:!' Bozuk. hurda, veyahut poeta. 
ıaııece mUbUrlll, torba. içinde dahi 
;ı\aa. Açık adrea ve t&falllUı mek. I 

tupıa gal6teml.zde Sesar 
remzine vaıınn.. 
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l-=--=;tanou Levazım 
L .arıcı d.Sker 

, mır ı~ınd~P ıerılen =ı 
<ıtaau tan ar 

Behenne tahmlC l'.C>ıeD fiy~ ".l !.4!> kUf'U!j Olan afJG,000 B.del vÜD KUŞall 

pa.z.arilk!a satın aımae<ıkur. 50,J% adetten a~ağ' >ımam.ı.1< ı.l.zer~ ayrı ayrı 
t.eklifler de kabul edJJ~r. thalesl 2!>.7 .941 Pazartesı günü saat 14 ae Ankara. 
da M M V. Satm 3lma komHıyorıu:ıaa yapılacaktır Şartnareeı!• 21711 ku. 
nışa kom:.syondB.L a•tı::.,r Talipl:ıt' L teklif edecekleri miktaı ıızertnden ka. 
nuııı tem!natıarilt oeJll vakitte kom•syona gelmeleri (7115 - 61661 

.y.. " 

Uç cin .. t..ıka paza. nlıla ia'.lll a.ıınacaktır Yanm yuvarlaa oUyUğUnUı:ı 
muhammen bedeH 2 ,;urı.ş 5!5 ııa::ıUm miktarı 40,000 adet. ~e.n:m yuvarla.11 
kQçtık iki kuruş 115 .:'antlm. Mi~l.41"! 29C,OOO adet Dllsız bir ouçul< santimlik 
tokanw t>ede~ bir kuruş 75 saı.ıtlro, miktan 5300 adet Pazarlıkla eks!ltme. 
teri 2e.7.94J Pazartes• gi•nU saat 13.. de Ankarada M M. V. Satm alma ko. 
mlsyonunıia yapıla:.aJı.tır. Taıi')!e~., teklif edecekleri miktar llzPrinden ka. 
nunl kat1 temine.tlarile belli vakitte komisyona gelmeleri. (723 - 6174) 

'f. :t.,,,. 
60,üOG kilo ı:.ğır eti aJmacah.tır Kapalı ~a eks!ltmes1 <eC.7.941 Salı 

gtlnü sa,ıt 16 da !\.illa, yada cl.i~<>t1 satın alma komisyonunda yapılacaktır 
Talımt..ı bedeli l& 500 ···a. tlk :em\'ı:!':l 1462 ura 50 kuruştur. raııpıerin ka. 
aun1 veslkalarile wklli mektupıaru:u ihale eıaa...ınden bir saat evvel komı.s. 

yona vemıelen. (323 - "3740) 

• • • 
Behe1 motreslne tabmin edl!e'l ~yatı 350 kuruş olan 100,00t metn ka. 

1)Utl11J< kumas ka:oalı zarfla eıt3ıltıneye kon.mc.-•ur ~o.ooo metreden aşa~ 
o!'ll.•m&k l'artUe ayn a;T, tekll!ltr !e kabUl ediUr tbalesı 28.: ll41 Pazaıı 
ııesı gt!Di saat ll cıe A.ı:karacta M. M. V. Satın alma ıtomisyor.unda yapı 
ıac:ı.ıttır. Evsa' ve şart.'lamesı l'i5C ıruruşa komisyondan aıınır Taliplerin 
tekllt edecekler! mıktar Uzerin·iEı':l lt.anunı ıtk temlnatlarlle teltlU mektup. 
~ komlsyons vermeJerl. (307 - 5627) 

195 adet ders masası aımacalaır. Aç1k eksiltme ile ihalesı 29.7.941 Salı 
güııll saat 1~ da EskişehJrde a~kerl eatm alır.a komisyonunda yapılacaktır 
llk teminatı 160 lira "5 kurtı.şmr. Tallplfu-t:ı belli vakitte korr.l!ıyona gel-
meleri. (315 - fı683) 

*•• 
56,160 kilo aa.bun almacaktll'. Pazarlıkla ekslltmesı 4.8.941 Pazartesi 

gUnil saat 15 de lzrıı1tte Akçakoı.atla ilk okulaa asken satın alD19 komtsyo. 
nutıe& yapıiacaktrr. Tahmin beüeb 28,080 Ura, llk teminatı 2106 Liradır 

EV8&f Ye §&rtnameal .Ar.kara, Uta.ntuı Lv. Amirtlklerl satın a..ma komlıı.
Yo'll&rmda da görillUr. 'l'allplerUı belli vakitte komlsyona gelm~leri. 

(857 - 15902) 

-~* 
A§ltğıda yazılı mevadm kapıııı zarfla eksiltmeler! 4.8.941 Pazartesi gU. 

llti hizalarında yazılı eanUerde Et'%Unımda askeı1 salın alma komisyonunda 
yapılacaktır. Taliplerin !hale saatlDden bir sa.at evvel kanunf ve.slkalarlle 
tekllt mektuplarmı kom!Byona v~:meleri. 

d:Nst Mlktar7 Tutan Teminatı tha.ıe saati. 
Kilo Lira Lira 

Patates. 3159,150 28,782 2155 11 
Kunı 110ğan. 157,850 16,785 1184 16 

(345 - !5864) 

~·· A§ağıda mlkt&r?an yazılı odunlar pazarlıkla satm alrnacaktır. Taliple. 
rin 115.8.941 Cuma giinU bizalarmdl!. yazılı saatlerde Çanakkalede askerl sa.
tm alına komisyonuna gelmeleri, 

lllkt.an Tat.an Teminatı İhale saa.tt 
lillo Lira Ltra 

150,000 8000 225 115 
M0,000 11,200 840 14,30 

{741 - 6263) 

*** 

-:<ANTMEN-
SEKtRLEME. MAGZASI 

SEL 1 M 
Sirkecı Haınidiye C.:addesı 

tramvay durak yeri 

Envaı çeoşıt pasta vf' !fPkerll"meler 

Diş Tabibi 

Nuri Aysan 
Beyoğlu Ağa.cami Karşı!O 

Bursa Soka' Ba,, No. 1 

( __ K_A_Y_I P_L __ A_R __ 
' 

4981 SİCi •naralı arabacı ehliyet-
namemi zayı ettim. Yen!slnl alaca. 
ğı:mdan hükmü yoktur. 

Ömer Gl.il~r. (88679) 

* * * 
4124 sicil numaralı arabacı ehliyet. 

namemi zayi ettim. Yenisini alaca. 
ıtımdan hUkmU yoktur. 

Rıza. Gülmez. (36674) 

* * * 
Galata nlifu.s memurluğundan aldı. 

ğmı nüfus kAğıdrm ile mektep tecil 
kaıtıdırnı zayi ettim. Yenisini aıaca
ğmıdan eskisinin hükmü yoktur. 

Emekycmez Dile sokak 8 numa.. 
rada. Necmettin Benek. (86670) 

Diş Tabibi 
Aris,odimos Vasilyadıs 

Tarla.başı Cad. No. 130 
1 acı Kat 

Kayıp Köpek 
24.7.941 tarihinde Ortaköy • Be§ik· 

taş arasm&ı Plleymut marka bir tak
s!de kahverengi uzun kulaklı kuyruğu 
kesik kıvırcık uzun tuylü İspanyol 
cinsi bir köpek unutulmuştur. Bulup 
getirene bol bahşiş verilecektir. 

Taksim Alman haıııtahanest Baş.o 
hekimi Doktor Küvtnker. 

Saraçhane 8a$ında 
PARK SiNEMASI 

GRETA 
lsvİçrenin T anmmış 

Halis T raş Bıçakları 
~elmistir. 

tSMINE DiKKAT 

GRETA 
T raş Bıçaklarını 
lsrarla İsteviniz. 

Rasit Rıza Tivotrosu 
HALİDE PİŞKİN Uirlllft•' 

Bu Akşam raiu;im Altınt.cpedc 
İstanbulda son delıı ı>larul.:: 

- Bobstil - liomedl 3 Perde 
Bu Ak~nm Kı!nldıdıı. : 

VED.\D ÜRF1 
KAN!! •• 

Komedi Dramatik .'I perde 

Bevoğlu H alh Sıneması 
Bugün 11 de aksam 8,30 da 1 -

Tarzan yamyamlar aras•nda. 2.'i 
kIS'lD birden. 2 - Kara kedi, 3 -
K0rn.,~i . 

KASil\IPAŞADA ABDULLAH 
BAHÇESNDE EGI.ESCELt 

BİR GECE 

Kasnnpa~ada GUzel bııhçesıyıe hal. 
ka kendini sevJirmekle şöhret almış 

olan Abdullah Ağabeyimizin 27 Pazar 
gUnil (Abdullah gecesi) isıni altındn 

kutıuıanacaktır. Bu her sene ayni ta. 
rihte bUyUk bir program ile senei dev. 

ı rl}'t'sini kutıuıa.yan bahçe sahibinin 
yıldönümlldUr. / 
BU GECEKİ PROGRAM ŞÖYJ,ED1R: 

1) Tilrkçe sözlü Arabca. şarkılı gil. 
zel bir film, 2) 30 klşlliıt kumpanya., 
siyle iştirak eden İsmail DUmbUllU 
Atrf Koç, Faik Coşkun birlikte, 
3) Çin varyeteleri, Çin Akrepot nu
maralan, 4) Akordlyonl.<St Aysel tn
ra.fmdan alafranga şarkılar ... 5) te. 
mail DilmbüllU tarafmdan kahkahalı 
komedi .... 

Biletler kapıda şimdiden satılmak. 
tadır. Biran e\-vel alaralt yerleriniz! 
tedarik edin. (36676) 

GOZ MUTEHASSISI 
Kemal Tarkan 

Pa.za.rda.tı tıaşka. tıer gü.tı 

öGLEJJEN SONRA 

10,000 kJıo zeytin ~ağı alma.caktn". Pazarlıkla eksiltme.si 5.8.941 Salı BtRINot FİLM Taksım, Kamer Palas 
1 nci kat gnnu saa• 11,30 da Carakkaled~ ukert satm alma komlsyonunda yapıla. Allahın Cenneti 

caktır. Tatmin bedeH 8fOO lira, ilk teminatı 638 Uradır. Taliplerin belli va. T~lefon: 49818 

kitte komisyona gelme~erl. {737 - 6259) lKJ:Nct FlIM 1 
* • * .(aragöz (Kış Gecesi) -----------

AşağJda yazılı erzaklar pazaılıkle. satın alınacaktır. Taliplerin 31.7.941 l 
PeT§embe gUnll sa&.t 16 da Corıu:ıa aakert aatm alma komisyonuna gelmeleri. ---------------1 ••••••••••••mmım~ 

OtŞ 1'AntBt 
ot:Nst Mıktan Teminatı 

Kilo Lira 
Toz §eker. 3000 216 
Zeytin Ya#L 1500 169 
Beyaz sabun 2500 180 

('l89 - 6261) 

••• 
150,000 kilo kur1.1 ot pazarlikla .satm almacaktll'. Taliplerin 4.8.941 Pa-

zartea! günü saat 16 da Eskiş3hh'de ukert satm alma komisyonunda bu. 
lunmaları. tık teminatı 732 liradır. (748 - 62615) 

••• 
~liralık patlıcan . 2500 liralık ay§ekadm fasulye. 5:SO ktlo kuru incir, 

550 kflo ceviz içi pazarl-kia satın almacaktır. İsteklilerin 80.7.941 gllnll saat 
14. : 16 &rMJnda Hadım~öyUnde eslt! komutanlık ba.hçeslndekı askerl satın 
alma ko.mJ,,yonunda tuıunmals.!"l. (747 - 6269) 

Devlet Demiryoltar1 ve Limanlart 
_ işletme Umum idaresi ilanlan 
A§ağlda mtkdaı, l!l'ıuhamm.m c..eoeJ, teminat mikdan ile istihsal mahalli 

g&lte.rtlml§ olan 1 ka~eı:ı: balast kat>alı zarf usp.lile satm alınacaktır. Müna
kasa 4 Ağustos 941 Pazartesi gllıı.11 saat 11 de Sirkecide 9. İşletme b1nasmda 
AE. kom!syonu tarafln<ıan yapı.Lacaktır. 

İstekUleriD temlııııt ve kaıı.ı.ııt vesikalarını ihtiva edecek kapalı zarfla.. 
nm aynı gUn saat 10 :ı kadar .ıı::ott.ısyona vermeıeri llı.zrmdır. 

Şa.. tnaıneler parası~ oıarak komisyondan verilmektedir. (5880) 

~k Km.tıl 

188 - 180 71500 M3 

)lııhammen bedel 

206215 Lira 

Tcmbıat 

1M6,88 L. 

*** 1.8.1941 tarihinden itibaren M'i~l'nya ve Bursa, Samsun _ Çarşamba hat.. 
uırı hariç ve Avrupa .:ıattı da.bil cbı:.ak üzere ve her hattm kend; tarltesine 
göre ücret ahzı suretile devlet deuıiryollan ana şebekesile, Erzurum - Sa.. 
nkamış - Kars battı :Stasyonlartuıı. ve mlltekabilen: 

A - Dökme halde olan ve ta.ın vagon hamulesine tAbl tutulan emtia 
ve qya. 

b - Canlı hayvanlar, 
~ - D.D./222 ı:umaraıı tarl!P.yı;ı dahli para ve kıymetli mevad: 
d - Kıymeti nakil Ucretin.ln \\<; katından az olan değerstz C§ya 
e - Patlayıcı, ate§ alıcı madoeler 
t - Çabuk bozuımağa mUs'3.!I. mevad 
g - tı;lrtme nizamrınmesi n.u<.ibince alelumum trenlere kabul olunmı.. 

yan veya kabulO bazı ~artlara me.:at bUlunan mevad 
h - Beher parçası 2(ı0kilo:ru mütecaviz bulunan emtia ve oşya 
Dan gayri ve beher mersulcn!.n sıkleti 2:500 kiloyu tecavil7 etmemek 

§Srtile yalnız dc:ğru se:;rr! hafi! !Jelakende eşya kabw ve bir tek nakil ev
rakı ile s<?vk edllecekt!r. 

Bu nakliyata alt ücretler m·.nhasıran ana hat ıstasyonlarmda tahsil 
edilecektir. Fazlr ta.fsilr.t için Is~ıonlara müracaat edilmesi. (46151-62471 

Sahibi: ASIM US 
Umum n~V11ti idare eden: 

Basıldıib ver VAK TT MafhCUl.81 
~fik Ahmet Sevenqı"l 

Beşlkt.aş Sulh Birinci Hukuk 1111. 
klınliğinden: Sabri Kutel 

941/290 
Bayati Akyamak: Beşiktaş Köy. 
içi Meydan sokak 12 numarada 
iken bil.len tkametgAhı meçhul. 

İstanbul Posta Telgraf ve Tele!on 
ldaresf tarafından aleyhinize açuan 
1939 senesi Radyo Ucretı olan on iki 
liranm ta.halli davasında: Tarafınıza 

gönderilen dav~tiyeye müvezzi tara.. 
fmclan verilen meşrubattan ikamet.. 
gAhmızm meçhul olduğu a.nlaştldığm. 
dan H. U. M. K.nun 141 inci maddesi 
mucibince ilAnen tebliğat ifasına ka. 1 
rar verilmiş olduğundan duruşmanın ı 

bu keITe bırakıldığı 13.8.941 gUnU sa. 1 
at 10 da mahkemede bulunmanız teb
liğ makamına kaim olmak Uzere (15) 
gUn mUddetıe ua.n olunur. (36671) 

A.cele satılık Arsa 
Kartal Maltepesinde, Kuruçeşme 

Mevkimde Bağdat caddesinde 2 daki. 
ka mı>.d&fede 544 metre murabbaı ar
sa acele olarak satıltktrr. Taliplerin 
Vaktt gazetesinde Adnan Evcim.iğe 
tn llracn a tleri. 

Muayenehanesini Eırlnönü Os. 
manefendi Han No. 8 ze 

na.kletmlştlr. 

OSMAN 
lUANDDtALIOôLU 

Terzi 
Ankara Cad. No. 89. \illiyet kar. 
şısı. Temiz Maıııraf ,.e tenıJz IM•ilik. 

En müşkülpes('nt nıtişterUerl 
memnun eder 

D*M#'A 

• • ' ~ !!'° '"'""! I .,t .. ; • \"\-ıılY' 

DOKTOR 

Fahri Celal 
Slnir hastalıkları ve kekelem• 

tedavisL Cağaloğlu Halk Partisi 
karşısı. No. 21. 

M 

Topkapı Maltepesindeki Satınalma Komis-
yonundan: . 

1 - 9.7.941 ~arih'noe ihale..ıi yapılacak 50 bin liral!k gaz yağına talip 
çıkmadığından tekrar puzarlıkia satm alınacaktır. 

l. - 1hadeai 2S.7.Ufl Pazar..tıJi gUnU saat 11 de T..>pkapı Maltepesindeki 
Satmalma komisyonunda yapılıı.caktır. şartname her gUn görlllebillr. 

3 - 50 bin liralık r.az yağm•n teminatı kat'!yyesi 7500 liradır. 
4 - lstE;klfü:ırin tnezkQ.r gün ve saatte teminatıarile birlikte komlsyo. 

numuza rnUracaatlan. 6089) 

İstanbul Hava Mınt aka Depo Amirliğinden: 

1 - 5000 çift er kundurası satın almacaktır. 
2 - 697:" liralık katı temtnatm Bakırköy malmüdUrJüğüne yatırılarak 

makbuz!arile birlikte :'>-8-941 salt gUiıU saat 14 de Yeşılklly Hava Mm· 
taka Depo J.mirllğl c:ıatr.ı alma 1'o~iı.ıyonunda bulunmaları. 

3 - İhaleye talip o;anlarm Z~~ kuruş da şartname Ucretl olarak Mal · 
mlldürJüğüne ,-atırılması ve makhuzları: ile mUracaaUarı. (6063) 

Bakırköy Mal Müdürlüğünden : 
Topı:r atış ckulu ı<ohruıı dahiııxı.1c bulunan Metres ve Kadıyakuplu çift

likler' arc•Zisın:r. 1.~ 941 t&rthi!l 1<'~1 Mart 942 nihayetine kadar olan otlak!. 
y~sl müzayedeye çıkarılmıştır. Ta•ip clanlann 31.7 941 Perşembe gUnil saat 
14 de Ba:~ırköy M:almtldür!Uğtlnc ml1racaatıan mı.n olunur. (6153}. 
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T. tŞ BANKASI 
Kii.çüh Tasarrul hesapları 1941 ikramive pl~f'ı 

l 

ı 

• • 

ı Şubat, 2 Mayıs, J Ağustos, 3 lkıncıte~rıP 
tarihJ.erinde y:ıpuır. 

1941 ~kramiyelerı 
adet 2000 L..lık = 2000.--Lira ~ 250 • ""'ıuuu . .-

750 . = 1500.- se 100 . = 3500.-

. 1000 = 3000.- . -lO • 00 • = 4000.-

500 - 2000.- "füO 20 . 

neniz Levazım satın alma 
komisyon nanı arı 

il 

il 

il 

1 ,: 
l\IA&\IAIL~ ossn BAHRi K. s.\.TINAUL~ KO!\Ut!ıl'Ol' lJl'ıJ)• 

uın,,i Klla&u Tahmin Fiatı Tutarı ıuc tcJJ~ 
Kuru, Sn. Lira I.JrS ~ 

Bulgur 110 000 25 00 27500 2062 ~ 
Kuru fasulye 58.000 18 50 10730 804 1 

N'ohut 58.000 19 00 ll020 S2Ô 5(1 

Kuru üzüm 50.000 30 00 15000 ı125 ~ 
Sade yağı. 150.000 145 00 72500 4875 
Zeytin 20.000 30. 00 6000 450 oO 
Zeytin yağ! 21.000 66 00 13860 1039 ~ 
Sabun 50.000 415 00 22500 1687 

ııı: 
1 - lf' Temmuz. 941 gUnUn1e yapılan kapalı :;;arf ekslltmesındt .ecf 

gcır ve nohuta veriler: hatlar ge. ! görUldUğünden d!ger a.ıtı kaıenı yiY ~I 
maddcıerine de t.ı~ip rnhur etmı>dl~ınden yeniden kapau zarfla ekSU~p1 
teri ti Ağustos. 241 çarşamba giinti saat 15 de tzm.Jtte Tersane Kapısttl 
komisyon b!nasın~n yapılacaktxt. • . si 

2 - Bu o:ı;ı<'c'I~ ne bir muı.eahhit tarnfrndan fiat vcrllebilccetı 
lı<'r nıad<l-.? iı:Jr. ayr; ııyrı miltea.hnı~lerce ayrı ayrı fl<1.t teklif oluııab!ll'· ıl 

3 - Şartnamesi 25000 llr.ıda.ıı yukarı: olanlar bedel ile ve diger 
bedelsiz oıı;.rak lu;n.ıJı;yondan alınabilir. 

4 - Eksiltmeye l~tır&k edeceıt taliplerin 2490 sayıl! 
ticaret vesika ıarını ve hizaların•iıı. yazılı teminatlar.le birtikte 
"ılL•t:ektP.ri tekllf melttul;Jarını 1ı<>lli gün ve saatten tam bir saat 
karlar lrnmis'ton baı;kanlığına v".!rmeıcrl. (6006) 

Nafıa Vekaletinden: 
E•.:ı;!!tm~ye koııulaı.: 1çı" 
1 - Hata~ su ışler! on dö:-<t<l!ıctı şube ıoüdü!'"ltiğU mıntakası dall11 ıl 

bU11'nao Arnık gölü ve: bataktı.<: .e.: ır.ın kur.ıtuJması ve Asi nehrinUl ı$ d 
ışlerir.tieo tıir kıer·ıı mutıaınmeıı 11:e~:ı bedell , vahidi fiyat esası ti7,eriJl 
2~4 154 lir~ 97 lmruştur. / 

ıf• 
2 - Eksiltme 31. l .941 ta:-.ı.tı>r-P rastlayan Perşembe gUnil saal .i 

• Arıkarada <in .. i,şıfri "'l!,.!ği bin~o:11 1çlnde toplanan sı; eksiltme korn1~~ 
~:ıas:nds kap&.lı zarf ~ı.-ı.ı.alle yaµ•.o-cı ktu. 1ıJI 

1$ -· t"tekliler ·-~<~ı.tme şa::r.:.ı:..rı"E:SI. mukavele projesı, oa\'q?1.ıırıı1' ~~ 
gene. iartnaır:.esı, umut:•! su lşl3ti fu:.nl şa:u.amesiıe tıusus! ve fenıı1 . tl~ 
nıı.meıer. v~ proje1 erı 12 Ura n ~ruş muıtabilinde su lşleri •eısliğiJl 
sıa bilirler. .ı~ 

4 - Eksııtmeye ~lrebilmek ,ç.n iste!il!lerin 13 457 ılra t'5 ıcurtl•t, 
rr.:ı?akka· te.n.'r.a.~ \"ermesi ve -ır.!ılltrnenln yı..pıla.caıı;ı gUiıdcn en az UÇ ıW' 
e''Vel e!!ı:rinrl,. buluı~an vesikal4- 1\ i>'rlikte ::ılr dilekçe ue Nafia veıc&Je~ 
mUracaat ederek bu işe mahsus ::.ım&k Uzere vesika a!;naıarı ve bu vesi 
ibraz etmder! ~arttır. ~ 

Bu miljdet içinde vesika Cll.i.er.i.nde bu·ur.mıyanlaı eksiltmeye ~tl 
edemezıer ııl1 

5 - İstekllıtrin u:kllf mes:tut'!srını ikinci maddede yazılı saatte!I ıe~ 
saat e...-vclın•! kadar su ışlerl :eı.s!l~ine makbuz mukabiljnde .,er'fflt 
ıaz~mdrr. 

PostR.dr olan ı.;eçiltmeler k.ıl"uı edilmez (4188 -

~ille 
~ah 
Ueg 

Topkapı Maltepesindeki Satın Alma Kofl'iS' 
yonundan: 

jJlll' 
1 - 17.7.941 de p.•zc..rlığa .;rh:an1arak fiyatı yüksek görüldfl~nde11 1ı-. ~ 

lesı yapılvmryar. 6CıC tr.r, J;uru ·)t lıa,yalı veya teli ciheti aske.tl~edeıı ıd' 

nıek U:tere balyalı vev-ı nı.ıt dök'lm bslinde teslim edilmek §artilE' pa1!3rıı 
tekrar satın a:ınacaktır. Jeli 

2 - Tahmin ecıile;n bedeli t,alyalı için 36 bin Ura, teli ciheti askerl)'e nıJ 
ver;J<!ceğinE' gÖ!«~ lıuıyül ı 30 bin ııra döküm halinde olduğuna göre 2~ 
liradır_ Toptar oldu[!"ı.ı t;ibl parı;a parça da ihale edilebilir. 

3 - İhalesı 20. 7 ~ IJ Salı gt.int• saat 115 dedir. 
4 -· Şartnam ve hıı!'llst ev.M~ı ber glln komisyonda görillebilil'· 0p 
5 - tstekliler!n rıl~zkQr gün ve saatte katt teminatıarile b'rınd.e 1gıı) 

kapı - Maltepesindeki askeri satın alma. komisyonu.na müracaa.uarı. (ôO 


