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Türk iyeye 

taarruz 
klonda Almanların 

lig harbinde bulunan 

Vesikaları 
Uydurma 

---<>---

8ERLi N 
ekzip ediyor 
8erıin, 28 ( A.A.) - Tass a 

1 Alman kıtalariyle yaptık~ 
lnuharebede Bolşevik ! · 

~rıın eline Almanyanm Tür· 
~ >'.e karşı taarruza geçmek 
-1.l~tınae olduğunu isbat eder 

1
, 'lesikalar geçtiğini bi!Cr-

~~ · Berlin salô.biyettar 
~ tllerinde bu haberin ı 
~aşağı uydurma oldu<{u s\>y 
\al ektedir. Çünkü böyle '1esi-ı 
~~t mevcut değildir. Veva 
~ ~da Sovyetlerin saydıkla· 
bı.., 1ddialar tt.mamiyle havai 
~~uıı;a·· ~4ııiııiiiıiiu.r . ._ __________ ~ 

Vatansız 
~ermaye 
lı Yazan: ASI~ US 
~, Careı Vı'kill Miinıtaz O•ımco ı 
~tada açdmıc; olan fiynt mu 
~ 6 kursunun üı;iincU de\ re!oil 
\ :eb-.tllc ~erek fivat mıır:ıkn· 
~ ttrıurlarına \ e gerek hıılım 
~ \ azirrh rdeıı mi ıı 
t Ye ahlakına da tema.. .. etmi;, 
~llnıhuriyet. hUkfımetinln , ·a-S llermaye zihni) eti ile mil· 
' Ptm ~k hususundaki azmini 
,.1111. et tlnnlştlr. 

' ~aıısız sorm:ıyc zihnlyeU mil. 
\t'. fısacıı konıma h""·nn1nılnn 
\~~"de gerçeldcn bil) iik dil.':;at 
~ 

1 
enınıh·ettc durmak 1..ıınıret!n· 

~: <'uğunıuz bir nıücaclelc nıc,·
'"llr ki ihtikii.rla mücadelt• l~i 
'ıı anc:ık bir safhasını teııkll '. ~11lhtert•m \'ekil Miiınt:11 Ok 
~ ınim hiikiırnNin semmyc 
~ 1~dakl siyasetini t.nrlf eder· 

ım:\'le clhor: 
~ ~İdın tclfıkklmbcc serma)'C 
fıı.11 dı \ ulığım11.1n bir l'iiı'üdür. 
~ hinıayc ulcr \e hnl<kı olan 
S'ti \ertrl1;, Ancak knııit\iliısynn 
t. k "in artı~ı olan 'urt<ouı bir 
"~~ki \ardır kl sermay<')e ..,jj. 

~ll('U bir \'asıf izafe' etıne1'te '(' 
ı1 ~tcrna..slonal hlr zlhnivctll' 
l>ıt ıtc,am e\·lemc~ttcdlr. ("\3 le 

~·. ılhniyet, ranı1.a bu~iin ml'm· 
lıtrılzin l'n çok ınulıtnç oldu~u 
f't, 
~ ~,ıd,.,I hariçten ppflrml'kte 
~l bir facirbı hao:ka bir mrmle· 
"9 ıha , ul>M'I< biı 1ır. ~ h"'t: -ı<:> 
~l\<lde:\i • volıınd:ın çr' lrnr<'k o 
~ 1"'1:et~ ~Ötüriip satmasını tn· 
' lıiııur. \'ine hn zlhn',_ ('t hnllon 
~ 111iihrem hlr ihti,>aç maıhle.,inl 
~ ~apıp gl!.Jeyerek kendisine 
~ (!tll n• gnyrlıncr:ru bir kazanç 
~lllnt mubah sa~ ar. Açıkça 
srl'ylm ki biitUn maddi \'e ma
~ \arlıklan üstüne milliyetçi, 
~ t~ı \ 'C halkçı damgasını nır
S olan bizim rejimimizde ser
' t?ln \'B t an<ın: bl r un..,ur ola
~~ll~masına a la göz yumma-

\' l.;11 .. ,, 

~)'•tanını sermaye, ccneb' ser' aı: demek dc~llılir; ıa!ıirde mll· 
\r, llğu halde halkın zararına ln
'~tca kazançlar temini için her 
~al·ı mubah sa~ an semııı~ c de
') lr; bu itibarla \'atıı.nsı;r. er· 
~~ namu kfırnııc çalıo;an ecnf'hi 
'i;ı 'Yelerden daha zararlı oir 

'1' Yet alır. 
~ l\.rımııce \'Dtnnsı2 sermaye 
!'ıı Yetini en canlı Şekilclc göste
~ bir misal de Türk \'Btnnmtla 
\; 1111ttıış olan paraların Tü:k 

ltaıarında muhafaza edilecek 

~Deuam1 Sa. h sü. 6 da) 

Kara harpleı i bütün şiddet ve 
dehşetiyle devam ederken zr.· 
mar, zaman büyük deniz harP'· 
leri de vukubuluyor. He~mi teb· 
liğlerle kısaca bildirilen bu 
harplerin içyüzü, biitün tafsilli· 
tiyle ancak harp sonunda ay· 
dınlanacaktır. Gördüğünüz re-· 
sim. bir fngil':: re$samı tarafın· 
<ian çızilmiştir ve ı\kd.,nizdc 
italyan kruvazörlerinin batırı-

1 lışını göstermektedir. 

Bir den;z harbi 

Maltc:da 
ltalganlar 

8 torpido muhribi, 7 
gemi kaybettiler 

ltoma: 2S (A.A.) - ttaıyan ordu· 
l!\rı umumi kararglhınm 91' numara· 
1ı tebliğ\• 

İtalyan tayyareleri, Malta adaııın 

da klıln \'aletta denl.z tiıısl!nU yeniden 
bombardıman ~!.mlşlerdlr. 
Şimali Afrlkarla Tobruk cephcsln · 

de dUşman, yenl1cn mevzl!erimlze hU 
cum teşcbbUsUnde bulunmuşsa da su• 
ratle tevkif ve rlcata icbar edilmiş · 
tir sonum cephesinde topçu faaliyeti 
görlllmU§tur DUşman tayyareleri, 
Blııgazlye yeni l:ılr akın ynpmışıardır. 

Şarki Afrlkada Uotcr.ı~!!t mıntaka· 

sında iki taraf topçusunurı faa.Uyetl 
gl:lrUlmUştUr. tnglllz bombardıman 

tayyareleri bombardıman etmişler · 
dlr. 

(Dc·ı:amı Sa. 4 SÜ· 3 de) 

Ruzveltin sahsi 
mümessili 

Hopkins 
Londra radyos~nda 

mühim bir nutuk 
söyledi 
--0-

Ruzvelt 
Boşuna söz vermez 

----o---

M ü h im mik-
tarda harp 
malzemesi 

geliyor 
Dondra, ~8 (A .A.) - Birle

şik Amerika Reisicumhuru Ruz
veltin Büytik Britanyaya şahsi 
mümessil sıf atiyle gönderdiği 
Hopkins dün akşam Londra rac· 
yosunda bir nutuk söyliyerek, 
ezcümle demiştir ki: 

(Devamı Sa. 4 sü. 5 de) 

lstanbal yolları 
1940 yılı inşaatı 1,5 milyon 

lira sarfile tamamlandı 
<Yazısı 8 ncide) 

Lozan zaferinin 18 inci yıldö
nümü münasebetiyle Milli Şef 
ismet lnönü, Üniversite genç
li~i namına rektör Cemil Bilse! 
tarafından çekilen tazim tel· 
grafma şu cevabı vermişlerdir: 

"/stanlnil Univcrsitcsinüı va 
tan.scııer duj•gularına çok te
şekkür ederim. Milletimizin ta
rihi ve milli eserlerine Vniı>er" 
sitemizin ya7mıdan ve aandan 
gösterdi<ji alaka da millet• 110 
lımtfla çalı~anlar için pek kıy
metli bir teşviktir.'' 

A ker kaçakları 
Orfi idare mahkemesine verildi 

Smolensk meydan 
muharebesini 

kim kazanacak ? 
lstanbulda bulunan resmi ve hu. 

susi hazt müessese sahip \'e amir. 
!erinin memur ve işçileri 1704 
sayılı kanunun hükümlerine göre, 
tutulmasr icap eden defterlere as
kerlik vaziyetlerini tetkik etmek. 
siz"n kaydettikleri ve bu yüzden 
bir k·sım yoklama kaçağı bakaya 
ve saklıyanların askerlik kanununa 

, nykıı1 olarak işe alındıkları istihbar 
edilmiş ve yapılan tahkiktıt neti. 
cesinde nsKerlikle ilgili olan bazı 
eşhas istihdam ettikleri anlaŞılan 
bu resmi ve hususi müessese sa
hip ve amirleri kanuna tevfikan 
örfi idare mahkemelerine verildi. 
ği 18 haziran 1941 günkü yevmi 
tilrkçe ve muhtelif lisanlarla çı. 
kan gazetelerde yazılmıştı. Bu eş. 
has mahkemeleri esnasında bu gi 
bl kanundan haberdar olmadıkln. 
rını ileri sünniişle~P de kanuni 
takibattan kendilerini kurtaramı
yarak f'kseriyeti altrnar ay hapse 
mahkum olmu§lardır. Bu hususta 
halkımızın tenviri için aşağıdakı 
noktai nazarlara dikkatlerini çek. 
meği vazife blliyoruz: 

Alman tebliği 
• 

322 Sovyet 
tayyaresi 
düşürüldü 
Şimalde muhasara 

edilmiş olan kuvvetler 

imha edildi 
Berlin, 28 (Radyo) - Harp 

tebliği: Mohilefle muhasara edil· 
miıı olırn iki Rus fırkası tamamen 
imha edilmiş, 23 bin esir al1nm1ş.. 
tır. 161 top, 80 tank dafi topu, 
750 kamyon elimize geçmiştir. 

Cenup cephesinde dlii'manı ta 
kip hareketi devam ediyor. Şimen 
difer hattı boyunca ricat etmek 
istiyen düşmanın teşebbüsü akim 
bırakılmış, mühim dil§man kuv. 
vetleri tahirp edilmi§lir. 

(Devamı f ·J. 4 sü . S ar> 
-0---

Tokgodaki 
Türkiye 

sefarethanesi 
yandı 
--o-

Sebebi henüz 
belli değrl 

Tokyo, 28 (A. A.) - Ofi: 
Türkiye sefarethanesi bir yan. 

gın neticesinde kısmen hcırap ol. 
muştur. Yangının sebebi hcnilz 
malfım değ;ldir. Sefirle sefaret.ha. 
ne erkii.nı sağ ve salim olarak kur. 
tulmu§lardır. Hasarat mUhimdir. 

Bir çok müessese 
sahibi 

Asker kaçağı sakladığı 
için : 6 ay hapse 

mahkum oldu -------- --------· 
1 - Örfi idare mıntakası dahi. 

!indeki yerli ve yabancı a.o;kerlik 
şubelerine kayıtlı olup da emsalle. 
rl cclbcililmi~ olanlardan da,·ctc 
henüz ieabet etmemiş olanlarla 
scvkedlldikleri mahallerden sa\ uş 
muş, izinli gelip de mezuniyeti hi. 
ttnce krtasma gitmemi olanlıın 
her ne suretle olursa olsun gizle. 
yen 'e ç.alıştıranlar, 

2 - Hariç askerlik 5ubelerlndc 
kayıtlı olup her ne maksatla olur. 
sa olsun i)rfi ldnre mmtakasında 
hulunanlardıın kentli as'kt•rlik tu. 
belerincc em nlleri cclbedlldiğl 
halde ıcabet etnrnmls olanlarla yl. 

(Devamı Sa. 4 sil. 6 <la) 

Sovyet tebliği --------
104 A\man 

tayyaresi 
düşürüldü 

---0--

Cepheye yeni gelen bir 
Alınan fırkası 

imha edildi 
--<>--

Almanlar 
Muharebe sahasında 
L!OOOölü, 3 bin yaralı 

verdi 
!ı1os1~.ova, 28 ( A.A.) - Bu sa· 

balı erkenden neşredilen Sovyet 
tcbliJi: 

Paza y sü:ıü de muharebeler 
· .evel. mol~,sk ve Zitomir isti
Kametlerinde devam etmiştir. Di
ğer mıntakalarda mühim hiç bir 
muharebe bildirilmemiştir. 

Kara kuvvetleriyle iş birliği 
yapan hava kuvvetlerimiz düş
man birliklerine taarruz etmiş ve 
tayyare meydanlarına ka:rııı ha· 
reketlerde bulunmuştur. 

Cumartesi günü hava kuvvet, 
!erimiz 104 Alman tayyaresi talı· 
rip etmişlerdir. Bunların ekseri· 
si tayyare meydanlarında yakıl· 
mıştır. Biz on iki tayyare kay· 
bettik. Elde edilen tam maluma· 
ta göre cumartesi gecesi Mosko 
vaya yapılan akında. evvelce bil· 
dırildiği gibi altı değil, sekiz düş
man tayyaresi düşürülmüştilr· 

Cumartesi günü hava kuvvet· 
leriıniz ve Baltık filosuna men 
sup gemilerimiz düşmanın iki 
destroyerini, bir denizaltısını ve 
mahruk yüklü iki nakliye gemi
sini batırmışlar ve bir sahil mu• 
hafaza gemisini kullanılmıyacak 
bir hale getirmişlerdir. 

(Devamı Sa . .4 sü. ! <le) 

Japonlar 
Fransız 

Hindiçinzsini 
Hiçbir mukavemet 

göstermeksizin 

iŞGAL 
ALTINA 

ALDILAR 
·rokyo, 28 <A.A.) - Japon harici. 

ye nezareti ile yakından teması olan 
Japon gazetesinin bildirdiğine göre: 
"Fransa ile Japonya arasında akte. 
dilen dostane anla.:;ıma Fransız Hindi. 
çinisinin topraklan, kara sulan, daha 
içinde bulunduğumuz bu hafta başla. 
madnn Japon ordulan ve deniz kuv. 

Almanlar 
Norveç, Adalar ve 

Libyadaki kuvvetleri 
buraya alıyor 
- Radyo gazetesinden -

12 gündenberi şark cephesinde 
fiİddetli meydan muharebeleri ce
reyan etmektedir. Her iki tamim 
bu meydan muharebelerinin kaza -
nılması için biltün kudret ve kuv
vetlerini sarfettiklerinc şüphe et
memelidir. Bundan sonra daha bir 
müddet her iki tarafın bilyük kuv
vetleri arasında başlamış olan mu· 
harebelerln aynı hızla devam ede
ceğini kabul etmek 18.zımdlt'. Smo 
lensk meydan mulıarebesini Al -
manlar kazanamayıp mağlüp olur
larsa bu kendilerine çok bUyük 
zayiata mal olacak, ikinci bir ta· 
a.ttuza geçme kiçin bir buçuk ay 
gibi bir zamanın geçmesi icap e
decektir. Ondan sonra ise yağmur 
mevsimi başlıyacağmdan harekat 
kendiliğinden duracak, ilkbaharı 
beklemek icap edecektir. Bu itibar 
la Alman başkumandanlığı başla • 
mrş olan meydan muharebelerini 
krsa bir zamanda bitirmek içln 
Norveçten, adalardan, hatta bir ha 
bel'e göre Libyadan asker çekmek
tedirler. 

Ruslar kaybederlerse Alman or
dularına Moskova yolunu açık bı· 

Tdkyo, 28 (A.A.) - Stofa.ni rakacaklardır. Almnn orduları bun 

vetler! tarafından muslihane bir suret 
tc işgal edilmiştir. Bu işgal hareketi 
ııUraUl ve hll.diııeslz bir tarzda Hindi. 
çini mnkamıarmın tam ~birliği Ue 
vukubulmu!jtur, 

••• 

ajansından: dan sonra büyi.ık kuşatmalar yapa-
Mançuko hlikiı.meU, Amerikan rak Ukrayna, Leningrat arasında 

ve İngiliz kredilerini bloke et.mi§- Sovyet ordularını imha etmeleri 
tir. Japonyada Kanadayn kaI'§ı ay- büyük bir ilıUmal dahiline glrmi 
nı tedbiri kabul etmiştir. olasaktır. SoV)·etler meydan mu-

* * * harebelerini kazanmak için büylik 
Bata.vya, 28 (A.A.) - Holaııda gayret sarfelınektedirlcr. 

Hlndistanı Japonya ile kambiyo Büyük kuvvetler, Smolensk böl
muamelelerini tatil etmiş ve Ja - gcsinde hnr'he sokmaktadırlar. Za
ponya, Mançuko, Çin ve Hindiçini- ı feri sevki idarede ma.hir komutan· 
ye ihracatı hususi 't'Uhsatiye usu· lara sa.bip olanların elde etmel!!i 
lüne tabi tutmuşut.r kuvvetle muhtemeldir. 

Hususi 
bloke 

takas ve 
paralar 

Hakkındaki karart ame 
Heyeti Vekilece tasdik edildı 

Ankara, 28 (Val.ıtJ - Hususi 
takas hesabında matlup olarak 
tekaddüm eden bloke paraları ile 
faiz ve dividanllar hakkın::laki 
kararname heyeti vekilcce t.ı -
dik edilmiştir J{ararı bildiriyo-
rum: 

dırılmıştır. 
2 - Birinci fikrada sayılı se

beple herhangi bir memleket 
hakkında bloke matlub3t ile faiz 
ve t" ·idantların ihracı icin ka· 
rarnamenin tatbik edilmediğt 
devrelerde bu mebaliğin o mem 
lekette açılmLc:ı hususi hesabı-

l - Herhangi bir memleket- mızda mukavv t rnebaliğden 
te'hususi takas hesabımızda te- mahsubu surPtiylc transferi ya· 
raküm etmiş mühim miktarda pıtır. 
mebaliğ bulunduğu ve o memle· 
ketten ithalatın ehc-mmiyetli su- 3 - Bu karar hükümlerinin tat· 
rette gürleşmiş olduğu hallerde bikini ieabettiren birinci madde 
bu Lıemleketlere ihraç olunacak de yazılı şartların mevcut olup 
bloke mntlUbat faiz ve dividant- olmadığı ithalat ve ihracat reji
lar i~in. memleketimizde icrayı mine ait mevcut metinlerin tev· 
faaliyet eden yerli ve yabancı hidi maksadivle hazırlanan kara· 
ı:ıirketlerin haricteki hi~sedarla- rm kabulü hakkındaki kararna 
riYlc tahvilat hamillerine öde· menin 6 ncı madde~i mucibince 
mek mecbvrlvctindc bulunduk· mütcsekld1 ticaı;l tooivelcri tan
ları faiz ve dividantlar ha);lu.1· 1 7h1 kom:t.ea.i ta.rafmden tay,ia 
daki k~arrıame hQ:..UmWri kal· edilir. 
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lsıanbıi.l t olları B~ adalarını idil& ._.,.._,a 
ingilizlerin 

Yeni müdafaa 
tecrübeleri 

5 inci 
kolun 

adaları 

lstıınbu.1 vUAycUnde ltMO mau yuı 
içinde yapılması kap ed.n yol fnşaaU 
bir buçuk milyon lira s:ı.rtile tamam 
lanml§tu. HazJ.ııın aonuna kadar 
muhtelit kazalarda yapılan )'Ol lnp 
at taalıyeti ıunıanıır-

nmları yeniden yapılını§, B~den 
Sanyer Hllnkllr auyu )'Olu ~
lanmıştır. Sarıyer • Kilyoe .,..ı mı,. 
ed.lml§~. 

11 - UskUdıı.r Beylerbeyi rıhtım, 
Acrba.dem Camlıca yolunun §08Ml 
Kısıklı BUyUk ç mlıcada mecralar, 
Yeni iskele caddoıılnde kaldınm, par-

ke. dokuı: cadde ft DEH aa 
t~t&. Uak11cıaır • _... ...... lll· 
patı ş~ ~- ....ı... • Jhmer 
Göluru - ~,. oo-ıl. 

12 - KS2'b!a la &"=1& 5 • Jıılal· 

tepe aafalb tamir, •u. OCIDa lıBplil· 
Bil n duvarla• tıı;ıa ~ Tak> • 
va • Bursa yol'.' cımllm•!ftı,IR. 

SUMERBANK UMUM MÜOORO 
izmit kağıt fabrikasında 

,......._. • <.&.. A.> - Af!: 
İngiltere ve 1*oçyanm kara 

mUdataalanm tecrUıbe mıkydilıe 

yAprlmaer JtararlqtınlmııJ olan 
nuaevem :manevralar, dtin Mbah 
&Ut beı§te bqlam~ olup Oll belil 
rtıa devam edecektir. Har.eklta 
mtlll halinde J:ımııuıea m.lllrlm rol 

Cenup Amerikasından 
sızmağa başlaması 

Amerika
lıları 

Büyük mikyasta tedbir' 
ler almağa sevkeJiyor 

Lnndra. !I (A.A.) - ıf: y 

ı - Eminönü kaznsı dahJUnd 
SUtçUbo.struı, YtonJcamJ civıırı, Sulta· 
nahmct. Nakllbend veııaJr yolları kal 
dırım inşaatı ikma.l eclllm\itlr. L!Uell, 
Koca Ragıp Şair Haşmet.. pire lo"'ıt 

nat soluı.klammı parke yollan yapıt 
mıq Emln6nU nk lar ch•an asfalt 
lıı tınlmış ve tretuvarları QQUıane 

parkı rıhtımı, muhtelif cadde ve so 
kakları ldl pıırke kaldmmlan sar 
1ı ırurett tamir edilml§tir. 

2 60 bip Uru sarfll Jo'allh ka 
1 

OJ"M""aP davet edilecek olan 

k • k 1 k tad malıafD Jı:ıtaatı ile sırhlı fn'.talar, tet 1 er yapma ır 1 topçu alaylan ve tayyareler ı,u .. 
rU et.nüşlerdir. DUtman CIU iti. 

Amerikanın yanlarında cenubi 
mertkada tcptan yap.ıacak bir ,.,,-. 
kctl1? bir te51bt çtbaru açmaktall Dl" 
ret olan Alman pUUıı, gUn geçtilt 
vü.zuh ve sarahat keıbetmtıkl 

Dünyanın hiçbir tara!mda /Jlll.,ıl" 
nn beflncl kollannın faaUyeU l'1 

za:ıında Yedlkule )'-akın y rl katranlı 
~ , clılllik yolu parrke Gllmll u 
yuyolu 11 Edlrnekapı Samatya 
yolu asfalt U Adi kaldmm ve parke 
yolluı si ıı rette 1.11mtr edilmiş 
tlr. 

8 Beyoğlu kaz.ası da.hlllnd , Şl§ 

Jzmıt, 28 (Vakit) - Bugtln kAğıt ve sellükM flıbrika1&rtma berile p&nlfil~erden, tayyare -
şehrimize gelmiş olan ~fime~· lbir an evvel ~ ~ lerle nakledilen kıtaaltan ve düş. 
oonk umum müdürünün ~lı- temini için k'""'111(111Da!aT' ~ ı 11WMD İngiliz topralmda bir köp
ğınde sclliiloz sanayiı müesse&• tur. rtl ba§ı elde etmeğe munffak oı.. 
!erinde fabrika müdür ve müben Umum nradtiı t~ ıem- m°' olduğu fanedilel'ek getirmiş 
dıslerinin iştiraki~le bir toplantı miş. işçi var:lyeti iSe ..,..,_.ot- olduğu tahmin edilen hücum kıta.. 
yapılmıştır. muştur. ~ yarın (bcr- atmdaıı mflreltteptJ. 

rada olduğu kadar oUmul 'e ~ 
peyda otmemlg ve bu kadar oel' 
manzara arzeylememl§tıt. ccnutıl ,., 
raerikaya gazete, kitap ve saire ııı
etmek hava tarikile yolc•1 ve ııa.ıt' 
yat ecf0rleri ~sis eylemeli. gibi bil 
\'elUeıer Almanlar fc;fn mUbahtır 11" 
ZJ memleke:lerde Alman kolonl51 
a:ııUı.tan fazladır HllkUmP.t kuvve 
•Ydt.ır Buralarda Alman ~ştrıcl 11 ,. 
bun faaliyetleri aleni bir şeJdl ' 
nu~t.ır. Blllidl!! tıezı memleketlerde J. 
man ajanlan vazifeleri muhtelif ~ 
k&lar araımdakı ıhtilltlan tdaıııt° 
tefvlkten lbattt olan kukla kabf\111....or 
hı.sanlar arkasında g!zleıımeic CJ\e<'~ 

riy~tlndedlr1er Fnkat ~mantar 

lJ :SUyUkd re, Taksim Tqkıııla 

§OSelerllo Sıraselvller. Tcpebqı tre • 
tuvan. rakalm meydanı, Şıehane yry 
kuşu B! •Uan. Şl.şll · S~nyer, Tak· 
61m Met caddeleri katranlı yol kap 
lamaıarı yapılmıııtır. 

Toplantıda halen faalivette gUn > de devan edere.'r aqsrn n:,. Bu aqam almm1',J olan ilk ne .. 
bulunan birinci kağıt fabrikası· tü t tanbula h.-ırebt. ıedıeoelıctir. tayice gôre, eyaletlerdeki bareklt 
run istihsalini artırmak. ikinci pek ziyade memnuniyete pya.n 

Taksim Şişhane ve AZapkapıda 

tesvfyııl tUro bly , ters~e caddesi. 
Kabataş caddelerinin duvar lnpatı 

yapılm~tır. 

ihtilrllrla mücadele 
bir eu.rette cereyan etmJştJr. Mü
dafiler, diipıanm ağır zayial pa. 
huma Londraya kadar ~ 
!IDa ve bazı mahallerde hasarat 
Dm et.madnc rağmen, paraşUtçil 
gruplan imha edllmletir. Londraı
nm tam göbeğinde Vleln'de eski 
hcntıudmıanlarm bırak~ olduk. 
lan izlerin ort.aamda yapılan eg. 
aerBlsler, temaşaya değer bir man 
zara anetmiştir Londra mmta. 
ka&mm telefon aantralını t11~nl 
etmek 1lzere yUzlerce dütman pe 
l'a§iltçilsünün trrWh zlncirlı-ri ha
mil olduklan halde layyare ile 
gelmiş oldukları ra.rzedilmlısttr. 
Jdilda;filer, münhasıran muhafız kı 
t.aatmdan mürekkepti, Kanadalı • 
lar da dllşman rolünü yapıyorlar. 
dı . 

Kasmıpaşa Balıkbanedere9i. Haller 
oğlu, Sıraaelvtler, Maçka. HArb!ye yol 
lan mecra yollan inşastma W b1n 
lira aarfedilm1JUr. 

Teşkilat vilayet ve kazala
ra da teşmil edilecek 

160 bin liraya yakın bir para Ue 
de Allbcy, .Aynzıığa §08e inşaatı, 

Hürriyet Abide ve JattUıane oo-1 
:nuxıat edUmlfUr. 

~ - Bqikb\fta NlfanlaJI, Vesir 
kö§kU vollarmm kaldrnnllan, Kaba • 
ta§ vapur 1akeleslnln mecraları. Bar

baros Ulrbcalıün etraıı 
~ - Eyüp kar.aamda lôO bUı Ura· 

ya yakm bir para .ııarme, Edim kapı 
Otakçtlar kaWmm kaldJnm ve du 
varlar, Edlmckapı, SllAhtarağa yolu 
nun pa.r.keal, Eyüp Rami yolunun 
parkesi, Eyüp Rami kı§la )'olunun 
kat.nmıanmuı 

6 - Bakırlr.öyUnde i81ce1c ve Tq 

hamam cadd lerlnln ..,.ıert. ~. 
Şe.nl.lk mektep )'Olu ve Ayazma ııo • 
kaklarmın kaldıranları. 160 b1n lira 

aarflle B&lkalı, Nal~ NP.l~· ~
dnnk6y, TOJIÇ1I atıt o1'ulu. Davutpap 
,oselerl ln§aed.llmlf, Tppktıpı, KOçUj{· 
çekmece ve Bakırkfö,·, Gazllçeşme )'Ol 

ıarmm ufaltı, 

7 - KA4ıköy kazaa.uıda lDO bın 
Ura sarftle Gazi Muht&r pap yolunun 
kalCkrmıı, u cadde ve 110kakta duvar 
lnpatı, Şqkmbakkal Fener yolu. 

1 

FenerbAbç Suad.iye cıunll ve K~e· 
leci yollannm o~lerl tamamlanmı§, 
al~ ve Acıbademde yangm ha· ------------""!! VUZlan iskele yolları, muhtelli cadde 

h :ıtJ f cnal ğa 
h vh ler, tro•bctler, mil· 

.... uut·r, bııslar b.balıkl&r, 

~lzhkler solda ınfır .kalır; 
ti hvcn ö ren bu hal d" 

bari>ln şenm Ueıindcndlr. 

ve aokkaıarm §Ollderi, kalClırlmlan 

eaasıı tamir edilm1f Sel&m! çeşme • 
Malt.epe utalU. SuadJye lakele volu, 
Caddeboetanı. ÇtttehaVU7.lar, 

8 - Adalarda bUyilk Şalr CelAl, 
Birlik meydaw Heyben TurgulrolB 
sokaklannuı o clerl, Burgnz iç il 
manmda beton tem ı tlJlcrlrıe kaplam 

9 - O~Odar Beykoz Akb&bn, 
Aııadoıu ten rl ıoseteri ln§tı, lbrıı 

himp Unat duvarı n Salp Mol 
lıı caddesinin kaldıran v m craları. 

10 Sanycrde 30 sokağın kaldı 

Ankara, 28 (Vaktt) - Tica
ret Vekaleti fiyat murakabe ve 

Şeker 
boldur 

Şeker ıırketi cuma gunun. 
denberi piyasaya vagonlarla 

teker verd1 
Kemne ıckeı satı larına devam o. 

lwımaktadır Şekerleri t!cıı.rot ofl.aln.. 
den devralan ,eker irketJ, büt.Uıı 

talepleri kar§ılıyaca.k tcdb rlcrı almaır
tJr. Bu cllmledeD olarak. ya1ıııa cu. 
mart.esi gUaU. plyaaaya cıo vagon küp 

,.aceri •blmlfbl'. ·~ 'bqUa da 
devam 01uımıAktae. 

~ehrliblie gclen fl!kerıeı-aenı ba§ka 
&ğer mUvaredat da denm etmekte. 
dlr. BugUn de on Uç vagon ,eker gel. 
ml§Ur. Şekerler Merainden latanbuJa 
tronle nakledlld!ğ11Cin aradaki mesa
fe uzunluğu §ek r partilerinin asgari 
86 saatte şebrlmlze muv tat etmr
einl zaruri kılmak~. 

Şehrimizdeki alAkadi'Ptnrt\ & len 
malfimata göre dUnkU pazar ı;UnU 

Merıdndeıı 70..S0 vagon ~ker yQla çı. 
kanlmlftlr. Bu ee\cerler btanbuJa 
olduğu gibi yurdun her taratma da 
nakledilmektedir. AJırıu S& end run. 
d:ın Menıln d• ek r !IC\k.Jı ıll de. 
vam ctmektedi::-. 

Bu hale nazaran 1'0rkiyenln ht>r 
tara.tında olduğu glbl şehrimizde de 
şeker boldur. Eğer feker, bazı nıabal. 
le bakkallarında veya aalr satı:ş yer. 
lertnd arandığı vakit bulumı.mıyonıa 
bunu, teker flyaUan ile oynamak la. 
tJyenlerln kamtlarma ham.ıetrneJ< ı&.. 

zmıdır. 

ihtıld.rJa mücadele i(ıierinı )'e!Iİ 
icaplara göre tamim etmekte ve 
yeni bazı tedbirler Urnaktadn-. 
Fiyat murakabe tlıPilltJ bugün 
ancak bazt ~Uyil[ ~lrlerde fi
yat murakaıbe ba:rolan ha!inde 
mevcut bulunm.aktda.ır. VekAlet 
bu teşkil!t.ı bütün vt1!yetlere ve 
bu arada bazı mühim kaza mer
.keilerine teşmil etmek için çalış· 
..makta.dır. İstanbul ve Ankarada 
fiyat murakabe lnnlannı ik
mal eden ve imtihanda muvaffak 
Q1an kontrolörl~r tayin ooilecek
leri mahallerde icra ve tatbikat 
organlan olarak vazif~ ~ 
fordir. 

Komisyonlar ise mahalli eşya 
'\"e emtianın fiatlarmı tesbit ede
cek ve ıbu f'zyatrarm muayyen 
bir :qunan ve mahalde muhik o
lu~ <bt~vı hakkmdi ftlY'. ~ 
,yarı txie<>eklerdi.r.. Fiyat murak,.... 
be komisyoruan maha.llin ticari 
hayatına en vakıf unsurlardan 
mürekkep olacak. eumhurh et 
muddei ummnilerinin ve rnahk~ 
melcrin soracaklan sualler hak
kında kanaatlerini izhar edecek-
1 rdir. 

Dığer taraftan .Ankara.daki fi
ynt murakabe kunnınu bitiren 
lenn imtihanına ba.,Janmıştrr. 
B" r hafuı içinde imt~ıanlar se
na elecek ve ondan sonra merr.· 
lek<.'tin nıuhtefü mmt.akalanna 
ta~ ınler yaptlacalctır. 

AMERlKA. FlLIPtNE 
On milyon dolar verdi 

1'lanflle %8 (A.A.) - Ly1 bir mem. 
tıedaıı alınan haberlen ıröre Amerika 
Acil mlldataa lhU)'90larmlı kartıltk 

olmak tızere FJliplDıl cm mO,.oa dolar 
vermiştlr 

s 

Japonyanın 
Avustralyadaki 

paraları da bloke 
edildi . •) 

Meltiara,, < A.. > 
'fMıl;>"'a rnl!?VC!dli '?Jerfı11 °'nlcVCUt 
kambiyo kontrolil ni?.amnamcsl 
mucibince, Japonyanın Avustralya 
daki alacaklarmm bloke edildiğini 
bildirmiştir. A vust ral) a bankala -
rma keyfiyet bildhilmlştir. 

Plaj hayatını mu
vaffakıyetle akaettinren 

bir eser 

Son zamanlarda neşredilen ka· 
rıkat.ür albümlerinin en ivil~ri 
ar.asında yer tutmtya lt\yık 
''Plaj Albümü' nın bir mi hası· 
nı göroük. Yaz mevsiminin bti
naltıcı sıcakları ve diinyanın 
türlü gürültüsü içinde ınsana 
ıwşe ve ferahlık veren bu gil?.Cl 
resim kolleksiyonunu arkadaşı
mız Necmi Rıza Ayca çok üstad
c;a vücuda getirmiştir. 

Her sayfumda denize ve de-

1§1 g6nn k hususunda yamıı>. del'I 
dlrler. Bal'ka bir devte• dıtha ,,arö' 
ki Amerikanın satveU onun Ultl~ 
kA.rane kararlarını daha zıyade fel 
uğratmaktadır: Bu devlet Japon~ 
dır. 

Binaenaleyh Peru kıw.atı entlll., 
üç bin Japon muhab~nln butunıııa' 
darı dolayı hayrete dllş .. cck dflfi 
lıtc Peru Uıe Ekuvatör ara8ınd•·ı1 ' 
essüfe şayan tbLllliın mtnşelerlrU ' • 
drnlatacak olan vakla, 

Muazzam tehlik• ka~wnda °": 
bl Amerika devletlerlnlr ekaerlli __..., 
kılllarını ba§lanna tnp mıq aı

Bu cUmleden olmak ilze~ Parıl~ 
da zabıta. son zamanlard bir çoll 
man ajanı rmı tevkif cunı~ ve 11tJ4!l 
haricin çıkıımıışt.ır. l<UUııda geçtol 
de bir feeat me-kezı meydıına eılt• 
--mış v• clöı;t kfşl tevkif f'dllmtşttr 

Cenubi Amerika bava yoııarı;.. 
organıza..trU me§huı Alman ajanı 
ner. tevkif edlhıeıt U:ı:erc iken şilJ' 
y firar ctrulşt~. 

Dlg r taraftan bırlf!§lk Anıl'rl~ 
Nikaragua. gerıerall nnden HurtadO ol' 
kar§ı ihtiyat tedbirler. ınııııtır 1" 
tıa bOtUrı bu tedbırler, ~ıııcl l\lnıl 
koluna kal'lı yaptlı!.CAk umumi bir ır" 
rekeUn muJ.:addimcaı ml~r., Bu 
Amerika cumhuriyetlerinin mllitt 
bir plAıı kıı.~r·a9tırmalar1 ıtz.ıll\dl'" 
M,.ııelemn Unun blrind Amertk• 
Uhadı konrenu:unna ~vıcı dılmıtl' 

de hayretle ka"'ııı.anmımmııdır~ 

================~~ 
nız SOS) ete ıne aıt türlü ııukte ~ 
ve zarif resimlerle süslü olaJ1 .;t 
eseri okuyucularımıza ta,.u rı 
ederken. ressam Necmı ııısa~ 
muvaffak1vetinden dolayı tebf'I 
ederiz. ~ ,.. ______________________ ..... ________________ , 

kunmuttu fakirin... En STkıntılı zamanla 
rımda borcuna içki, afyon, kahve verdikten 
bafka dışarıya çıktığım zamanlar karnını• 
doyurabilınem iç.in ödünç para bile almıt 
tun ondan... Ömrü vefa etmediği için bor 
cumu ödeyemedim! 

~cnndc hın, dağarcığında ekmek 
ulan adamın kamını doyurmak için e kı 

vereceği lokmaya muhtaç olduğu an 
mca Dedeyı ormanda alıkoymuslar · he 

f ız, maksatsız, gelişi guzel seyahat eden 
m bu suretle bedava ve zahmetsiz yn a 
imkanını bulunca Salih Çavuşun çete· 

ıçmd yeyip içmi • .-1 git hizmetlerindt
nmus, bir zaman geçınip gitmi 
Hapısaneye düsufÜ çok sonra... Cum 

luıriyet yıll rınd t kkeler kapanrp e l..i der 
heder ve ezıcı hayata imkan kalmayınca 
Dede nasılsa elmeğe muvaffak olduğu Is 
tımbuld o zaman henüz kapatılmamış olan 
aabnh ı k. hvelerinden birine postu ermeğe 
me ' ur olmuş Bugün sıkı polis tedbirleri 

r ısında hemen hemen esı benzeri kalma 
an bu cins kahv haneler, yersiz yurtsuz 

eeler için otel vazifesini de görürdü. Şu 
burada başı boş dolaşan bir takım iş· 
kannlarmı fÜpheli bir kazançla şöyle 

7le doyurduktan oSOnra gece yansına dQğ 
bu kahvehane! rd n birine gelirler, bir 

;tillıcan kahve içerler ve dükkanın dört du 
r eçevre ku§Btan tahtaları kararını 
peykclerln üzerine clbiselerile kt~ nlıp 

talar, böylece l f'm uyurlar hem sokak 
ı..mıraaxi pol'.. tak binden kısa bir zaman i in 

lmuş olurlardı. 
B !'Ilıca zevki icki ve afyon cekm k o 

1an Dede elbctte•yatıp kalkmak icin bu k h 
ehan lerin en masumunu secmeyecekti. 

Harabelenn arasında van21n verlerinde 

Edebi 
Roman ö M ~ALI 

Yazan: 

EFIK AHME 
SEVENGIL 

ığri büğrü yollardan geçilerek, ot bürümiı~ 
taş merdivenlerden inilerek kapısı güçlükle 
bulunan bir takım kahvehaneler daha vardı. 
Bunlar eski lstanbulun harap olup gitmiş 
ve yeryüzünde izi bile kalmayıp ancak yer 
, ltmda bu nevi temel aralıkları eklinde ba· 
kiyeleri devam etmekte olan pa a konakla· 
nnm büyük mahzenlericlir. Zabıta teftişin
den uzak ve coğu müdavimlerinden başka· 
lan için meçhul olan bu yeraltı kahvehane· 
lerinde yerlere vatılır gibi oturulur, bir tara· 
fma marpuç takılını kabaktan narııilt-lerle 
afyon icilirdi. Göz~özii görmez bir halde du· 
manla sarılı olarak yatıp kendinden geçmif 
olan esrarkeşler garip bir hulya Alemi için
de, ynn do11muş, dimağlan zaman ve mesa· 
f mefhumuı"1an sıyrılmış bir halde giinler
ce kalırlardı. Dede böylece J!Ünlük hayatın 
gnilelerindt-n uzak ve yarı ölii olarak ya.c;a· 
ınak imk:\nlarmı bulmuş olan kim t"]erden· 
dir: fakat ne yapmalı ki nlrsık biinvcde af· 
vonun <" rarm tesiri pek uzun siirmi.iyor ve 
bir Miıdrl .. t ımnm ayılın k<'n..:ıisine oelf"n De
de vr-nıden ofyon tf"~"''°'k ,.(1 .. h:J"" .. k m,.cbu
rİ} f n~ • Yalıvordu: bun•n kin de para la· 

d•. H 1'1 ki 11 h mek~nd n vf" Dervı 
r;...1 n mLn '7Ze ti 

IC'ki ve afyon borcu coö ldıkl a Dede 
ile kahvt>hane !llahıbi arcısındaki g~cimsızlik 

de artm.B:ta idi. Pareeım alobilmek ihtimal 
ve iimıcL.rilD bu.bütün uyboJduğuna kanaat 
getirt>n Calıveci. bir gün bir ağız dalaşından 
sonra Dede•Ji annııb.~larından yakalayıp 
bir iyi tartairı.,.k ~ arkasına yan belinden 
aşağlsmdailci Qkmtıya bir kuvvetli tekme vu· 
rup şokae Od ICD& atmak teşebbüsünde 
bulundu. ~ DMll, bilinmez, fakat Dede 
nin l- :a ~ hayatmda ~P. liba ilk isy~m 
lht -f,. .is&Glmiif oluw'>r ~e. hidde· 
tind k~ ko ...... ·.ıık :c-in mi. kah-
ve oc ım ~ ·as batmcL, r1 • n "rkalıksı7. 
hasır i f'tnlt:yı lcapme8 h!'l\;.wn k.ııldrnyor; 
kahvecıı b~:y·;celc bir b;J.;rdo bilv~ine 
benzeyen v- q ha'Yftde pml pml akisler ya· 
pan saceM-:Tc ıılc.t!sf?! ba~•n{l., müthis bir ça· 
tırdr isi~: h-· f is~"mhil lcnğıdı şn'hi 
dümdl.iz •ııa~lml"" ... hir halde boylubo· 
yuna ycl"49 r. IJ.eığlarda 1ene.leroe do--
lasıp e ktra1ıic Ye bütiin bu müddet 
içinde bir 'ku; elıtMHnemitı olan adam, şe 
hirde süı.un ve ntaleıt içinde van ölü bir yer 
rılb hayatı ıtürdiiift ~ lMr insanm Jcam
na giriyor. 

Dede dı~er bir tlıimn nuıHtômlar gı'bi 
suçlanndao ı. teeıdllnme miTJen..n kimae
lt:'rcı- •c ' w: 

- ......... J 1 . de Nye-
tint o tıl4 ..... ~~ & do-

Senelerce içki ve af yon iptilası ile ya"a 
yan ve sonunda da bu yüzden cinayet işle 
YİP' felakete uğrayan Dede hapisaneye du· 
ünce adam öldürdüğüne, katil vasfiy)e 
damgalandığına. hiirriyetini kaybettiğine ve 
türlü yorucu ve güc işler yapmağa mecbur 
olduğuna hiç üzülmemi§. Çünkü onun için· 
de yoğrulup yetiıtiği tekke ve tevckki.il ter 
bıyesine göre hayır ve ~er Allahtandır Vt' 

Dede bit kere boynunu büküp elini göğslı 
nün üstüne teslimıyetlc koymuş ve eyvallah 
kapısından geçmış olan canlıdandır. Onufl 
hapümnede çektiği en b\iyük srkmtı içki ve 
ıtfyona hasret kalmış olması yüzündendir. 
Rakı şiıesıni jandarmalara. gardiyanlara 
göatennedcn hapiınmeye sokabilmek güç: 
fakat afyonu, earan kiiç.iik parçalar halind~ 
ekmek icıinde, camaşır kenarına dikerek 
mektup zarfının astan arasına yerlC§tirerel. 
hapisanelerf" sokmak ötedenbcri adettir ve 
e81ı:i sistem hapisane idarelerinin belli başh 
müca~le mevzularından biridir. 

Dede bir aralık paralı mahkumlard n 
bazılarının bu suretle hapi aneye uyu~turu· 
cu ve -keyif verici maddeler getirdiklerini n 

reAince umutlannmı, bu adamların etrafın· 
da dolaşmağa bac:lrımıs, onlara tıirlii l'ak1eı 
hanlıklar ederek bır par f, oıı ,.ı.:ı .. ,.troe· 
~ e1t11t'mış. (Devamı var) 
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~litika: 

zı Fransızların 
düşüncesi 
t 
~'lar \ardır ki Bü. 

... l'a~_llrasuıdan.bert Alman· 
':=anrıı i4birliği yapma· 
~erıer. 

~::: c as itibarile A n·u· 
' !Jal lıir cldlcle iıla-

Q)(r· ~ ola.n dörtler 
... ıı:?Q bır Part-aSmdan 
~ 5cy llei;11dlr. Fakat dörts tlkriııo nazruıuı Alman 

ılaııa llnlasınası dü§iine6i 
)'\ fazla 1IŞeDm11tlr. 
~ ~e Fransanm işbirliği 
~' bilhassa Almanya 

, "e hanı maddo mmta-
1\~ Pa.ınrlan mü5tereken 

. arı dıwasma. dayan. 
~ya ile Fransa a-

l'ı-.~lsbitUği tarihinde bU-
1 lıı~ §imalini \'e ncı. 
lıciııı\i;uunı Uıth1\ eden deS lıa.nnlannm bUyU'i• 

• ~ r. 
1l'Jı~n sonra ~lm:W)a. 

~ birlrinin en mühlm 
-.~ llladcmer sahMı olma.~· 
~harbi ta.kip eden He• 

~P fa.brlkasmm eski 
~ \c bir zamanlar Al· 

~Ilı ... ~- nazın olan Bilgen. 
-n sarahatle lle.rl 8U• 

~!arda bir Fraıısn mu· 
' ~tar- bn noktayı ip.ret 

~l\ıı '11sa Afrlkanm Alman• 
~~d-sa ta.rafından mlişt-0. 

qfaa edllmcsinl iste-
~ l'lne aynı mu.ba.rrf.re 

, lktı<lar mel1dlne getl• 

~t Zamanlar dörtler tık• 
~·· ncteldm bu te• 
~f ı talıakkuk ettlnnek 
~.. iktidarda bulandoğo 
1 ~da ta.kip ettiği hattı 
.._ tc Jiyıkt.ı, J 935 se-

" \aJ - Ilu\•er miilika.b 
llikka.te lii.yık bir Ull!Rl• 

1"ıUtere dörtler mtsaıa 
"' \ı.:-_... tanınmeıı aynlmq 'o 
"' \ ~ ....._ lngmz koalic;) onu· 

, eratını terkctmist;ir. A· 
>~ lngiıterc koalisyonu 
~ ha.rbin <lemdcrastler 
~ gayesini Jumrlayacak 

kJu edilmektedir. 

latj Almanya. ile işblrllğl 
Yenlerin ~i F.ran. 

en nuntnkala.n tissU ol
Q ec;aslam istinat l't· 

'"l'oprağa dönilş" siyase
t nya ile anısındaki sos

kaldınnı~tır. Dinaen-
c\,~ğn a\ det slyasctl Fran 

l>ada Almanya ile iş· 
ll'lllll! mr temin ~eblllr. 

~ A'TUJ>a..1111 kendi 
' ayet edemez. Binaen 

lln ~Jn So' w~t otan-isi 
lı, Afrika • ham madde 

t\fllal'ak A''l'Upanın -yani 
~ Fransanm- emrine s ... 
~:llleıikaonı ve bugilnkll 
~t tnenfaatJPri ile taban 

"-'l!Jıı •r, ~et.ekim Fra ız ınu· L.' flan zamanlarda J..avalin 
a IJ~~lıneslnt vo Afrikanm 
~ e nıüstereken müda

'1) tl süren makalcslnl ln
bfı~tl dhana. nalı.J_etü, Bu 

• ~ Amerlka), lku 

) SADRİ ERTEM 

~· 
~ balık çesinde koro 
~ onseri 
~ halkevi meydan tem

le?i sonra ~n koro 
t:ıa... ~:tip etmiştir. tık 
.'~nd;· ~nbe gunü Taksim 

itıin Verilecektir. Konser, 
60 a ) akın amatör 

ta.rafından verilecektir. 

Konservecile-rin te·ne
ke ihtiyacı karşıtandı 
.l\Iıntaka ticaret müdıürl .. v -

tevzi edilmek maksadiyle emrTe 
verilen 1875 sandık tenekenin 
mühim bir kısmını konservecile.-· 
re wnniştir. Ticaret müdürlüğü 
aynı zamanda konservecilere de 
tevziatta bulunmuştur. Konser
vecilerin hepsi, müdürl~ mü· 
racaat ederek hisselerine düşen 

nillbetleıde teneke alnuşlardır. 
Guoeıcular ise bir tek kıişinin 

müdürlüğe müracaat efirlıedikleri 
~ı'Wmıü§t.ür. G~. istih
kakJarmr anıyıp sormamakta ıs-
rar ~rse onJamı tenekeye 
ihtiyaçları olmadJğı anlaşılacak 
ve rpaylarına. ayrılan tenekeler 
diğer ellere devredilecektir. 

Sarıyerde hendek içinde 
bir ceset bulundu 

Dün sabah, Sarıver kazasma 
ti.bi Zekeriya köyü yolundaki• 
bir tarlada, lhendek içinde lbir ce
set bulunmuştur. 

C-eset sahıbi. Zekeriya köyiır:· 
den 65 yaşında Jbrahim oğlu 
Seferdir. Tahkikata müddeiumu· 
milik el koymuş ve adliye dok· 
toru Hikmet Tüner ~edi mua
yene ederek ölünı sebebinin tes-

!biti için morga kaldırtmıştır. 
Ceeedin üzerinoo hi• .lbtr yara, 

rue iz.i yoksa da kendisüıin her 
lh~i bir cinayete kurban gitmiş 
olması da mubte:rneldir. Sefer 
tarla<Ia çalışmak üzer evden çık• 
mış bulunuyordu. 

Tahkikatı müddeiumumi mu.a.. 
viııJerinden Tahsin Okur yap
makta.dır. 

Bütün taksiler Keçi kıhndan 
Dün sabah i~lemeye 

başladı 
Koordinasyon heyetinin tak

siler hakkındaki tabdidatm kal
dırılması karan dü!lden itibaren 
tatbik mevkiinc girmiştir. 

Dün öğleden. sonra bütün t.a.k
siler işlem.iye lbaşlamı.ştrr. 
Ayın yirmi yedisinden itiba· 

ren karar resmi gazetede ilin e-
dildikten sonra bazı taks.iler sey· 
rüsef ere ibaşla.nuşlardır. Bwılar 
hakkında. tutulan zabıtlar, k3.!1P 
rm resmi gazete ile ilin edilmesi 
dolayısiyle ibtal edilecektir. 

Galatada saatçı Sotiri-· 
nin d\ikkimnı soyan 

yakalandı 
Safranbolulu Hasan oğlu Sü

leyman adında birisi, bir müd
det evvel "bir gece yan<;J, Gala.ta· 
da saatçıhk yapan ~nin dük· 
kanma kepenkleri kırmak sure
tiyle girmiş ve dükkandaki yüz. 
lerce kıymetli gaati bir ~ya 
doldurarak kaçmıştır. 

Süleyman bu serveti burada 
bozduraınıyacağım a.n1adığmdan 
doğruca Safranboluya gitmiş, 
fakat saatleri burada birer birer 
satarken zabıta tarafından ya· 
kalanarak şehrimize g()nderil· 
miştir. 

Hasan dün döMüncü sorgu 
hakimliğince tevkif edilmiştir. 

Altın fiyatı 
Dün de bir altoun fiyatı 2ö 

lira 20 kuruştu. 
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Mahmut beyin gözlerine Dakı. 
yordu. lhtiyarın ba.kışlan sabit.. 
leşmiş, yerdeki ölünün üstünden 
ayrılmıyordu. Hakkı devam et
ti: 

- Cezalarını kanunlara uy -
d~gı.rak verecekler .. 

l\lahmut bey hala dalgındı·. 
Fakat Hakkıyı dinlediği de mu. 
hakkaktı. Çünkü Hak.kının sözü 
biter bitmez cevap verdi: 

- Bunların hepsi formalite. 
den ibaret oğlum. fn5311lar daha 
önce vicdanlarına karşı horçhr 
durlar. Hakikati bilmek ve öğ. 
renmek, bu borcu ödiyccek çare. 
leri aramak ve bulmak-ta yardnn 
cı olur. 

Hakkı Mahmut beyin ne de· 
mck istediği.ni anJamıyor, anla -
mak da istcmivordu. Onca or . 
tada olan facianın muayyen se • 
bepleri vardı. Ve hepsinin iba • 
şmda kıskançlık denen sönıni • 
yen bir ateş ve şüphe denen ö • 
tümden daha kudretli bir kuv -
vct vardı. Kıskançlık ve şüphe ... 
tşte Hakkıyı hakikatten eok u. 
zaklııra götüren iki kuvvet bun.. 
lardt· Bunun içindir ki Mahmut 
lbeyi de dinlemek istemiyordu: 

- Onlan da öğrenmek iste. 
miyorum. İşi mukadderata bıra· 
kıyoru.m. 

Mahmut bey brar ediyordu: 
- Bu kadarı kafi değil Hak. 

kı .. Ben birçok şeyler biliyorum. 
Onları sonra, daha ~k sonra ve 
sırası geldikçe söyliyeceğim. 
Hakkı oralı değildi: 
- Bunun için hiç ibıUime ba.. 

lba.. Ortadaki ölünün batırasma 
hürmet edeceğime and içtim. Su. 
salım artık ve polisleri bekliyıe
lim. .. 

Odanın içinde dolaomıYa ıblo-

Fazla miktarda çuval 
yapılmağa baılandı 
Son zamanlarda keçi kılından 

torba ve c;:uval yapma faalh~ti 
artmr~tır. tsta.nbulda. bile birçok 
hanlarda bu şekilde ~alışan·-~ 
~8.hlar vardu-. Bu suretle ,keçi 
kılından yapılan toriııa ve Lvır 
lar 100 - 125 kuruşa mal • • 
tadır. Halbuki kanavi~ıçurillaı
rm adedi 235 ·Jruruttur. 

Beyker mağms1 
sahipleri 

.Y ann miikardan 
m~ edileceliler 

A~iye kinci ceza IBilılMıieıme&i, 
yarın. Beyoğlund:l Beyker:-mıii'a· 
zası sahiplerinin Flıtiliar oüımüy• 
le ~lbakem(l8ine tiall.1Y•u«tM. 

Bilindiği ibere !Böf.kePin beş 
çift ayakka.bıyı }Üllie yüz yirmi 
IJekiz kirla sattığı haber .a!ımnış. 
fakat merakaıbe komisyonu ~P'" 
tığı tet.kiıkat eonunda mağaza. 
nın lüks olması <iolayısi:ylc iha.rp
ten evvel de aynı şekilde fazla 
karla satış yaptığının ve bunun 
iıhtik&.r saytlamıyacağmı iddia 
et.İnişti. 

Halbuki müddeiumwnilik tah• 
kikata el koymuş ve ehli vukuf 
marifetiyle yaptırdığı tetkikler 
neticesinde Beykerin bu ıbcş çüt 
aya.kkaibıyı yimle yüz yirmi se
kiz karla sattıimt teebil ettikten 

ladı. Mahmut beyin gözleri kır.ı 
Seni hanın üstünden ayrdnuyor ~ 
du. lnd telefona yclcm bir yerde 
duvara dayanmış olarak duru
yor, Hakkr beyin oda içindeki 
bir aşağı, bir yukarı dolaşma. 
smı gözleriyle takip ediyordu. 

Bu sırada kapr Galmdr. Hakkı 
duymadı, Mahmut bey kımılda. 
madı. İnci ~inden oynadı .. Yü· 
rüme.kle durmak arasında bir te. 
reddüt i.nı geçirdiği hareketle. 
rinden belli oluyordu. 

Kapı ikinci defa ve daha sert 
olarak çalındı. Hakkı odanın 
orta"mda durdu. Dinledi. 1nciye 
döndü; 

- Galiba ka.pr çalınıyor? 
lnci ileri doğru bir hamle yap. 

tı. 

- Evet efendim •. gidip ap .. 
yon. 
Hakkı eliyle: 
- Aç. haydi .. 
Der gibi bir işaret yaptı, İnci 

koştu. merdivenleri acele acele 
indi· Ortalık yeni ağarmağa baş. 
la.mıştı. Pencereden su.an !hafif 
ışık antreyi aydmlatryordu· fn.. 
ci kapıyı açtı bir kalın ses sordu: 

-Mahmut Beyin köşkü mil? 
lnd titriyerek ceva.p verdi: 
-Evet efendimiz. 
~ kapıdan aıtra ....,. 

Mürakabe 
komisyonu 

' Ayakkabı sab§larmda 
kar nisbetini tesbit etti 
Fiyat muraa;be komisyonu dun 

mutad toplantılarından birini 
daha yapmıştır. Bu toplantıda 
komisyon, et işini tetkik etmiş, 
toptancı kasapların perakendeci 
ka.sa;plara yüzde 10 kar .ıyırma· 
larma karar vermimir. 

Bundan ba!ika komiRyon. ayak 
kabıların cin !erine göre - yak· 
kabı satışlanna yfuıde 15. 20. 25 
ve 30 kir ayırmıştır. 

K
. .. · --. ,·'!'HA': 

~ -ısa-- -'.~ER .. 
• • -- · -· :1 -L·ER-.,.... ... . 

• l.!aarlf mfldilr muavinlerinden 
Şevkl Erksan ile mtltettı~ Mansur 
Tekin ilartmda aı;ua.ıı çocuk kampla· 
nm tettişe gitmf§lerdlr. 

• Fiyat murakabe komisyonu dUn 
Galatacla Mahmudiye caddesinde Av
ram og-ıu Bohor İzak adında bir c;ar 
cı Ue Taksimde Cumhuriyet pastane
ai sahlblnl, ihUkllr suçundan adliyeye 
vermJ,Ur. 

• Bul"S8., YalOY& §oeeııi ile Galata 
çarşı ve Kalafatçdar yollan, Şl§llde 

Abideil:Urriyet yollan tamir ve in -
patı ihale olunmucıtur. 

Bir ev sahibi ihtikar 
yapmak istiyor 

Aksaray semtinde bir evin, 
2 odasında oturuyorum. Tcr
kos suyu ile iberaber bu oda.la
nn J\:ira:., 10 Jira idi· Ev sahihi, 
kanun kar~ısmda kira vı arttı
ramayınca terkos parasını kira
cıya: oo;kletmek :istiyor. Bu evde 
altı Jaracı buhınduğuna göre 
:m; aP, 18 lira kona~k bir 
ram;J!BPIMk istiyor. Halbuki 
üç ay-da tutacak su parası. 7, 
7.5 liraQır. Terkos muayyen ve 
malOmdur. Demek oluyor, ki ev 
sahibi işi kanuna uydurduğuna 
bizi in.andırarak ihtikar yap
mak istiyor. 1939 yılı kontura
tmda su para._qrun ev sahibine 
ait olduğu yazılıdır. Bu vazi
yet karşısında ne yapmalı? 

V AKIT: Derhal alakadar 
makamlara müracaat ediniz. 

başka senelerce de yüzde elli 
fazla karla ihtikar yaptığı mey. 
dana çıkarmrş ve sahiplerinin 
uliye ikinci ~ mahkemesine 
vermiştir. 

f Hrlp dlfllldlkçe: 

Meden·ı zaferlerımiz 
.. "Ta?iat" a dı} Cı.!eğunız yoktur . .Memleketimizi gezenler, gör. 

muşlerd~r, ld taoıat bu ulke.nıin her karış toprağını, ayrı bir uvk • 
başka bır emekle I"ıeıtıiştir. 

O~ası: .yaylası. ~ağları, yamaçları hep birer nimet kaymğı. 
dır, dt>nılebılır. Topr<lgm yüzünde kalanlar da ilk ib~ta, bizim ne 
sade ~oban. ne yalnız çiftç~ olduğumuzu görür. 

Zengin otlaıtiar, yük~ek ve serin yaylalarda milyonluk sürli· 
lerin, post mahşeri, yıin denizi köpürürken, verimli ovalarda nJ. 
tın ha~aklar, adam boyunu bulur. En kısır tarla bire on verir 
İklim, bır uçtan bfr uca bu topraklardan yum~ya yumuşaya. 
tatlıla. a tathlaşa g~er. 

lzmirde badem1er çiçeklenir, asmalar sürer. kutüklcr filiz. 
lenırkcn. Erzurum".la da.•nlar karlı, Ad:ı.na, Mersin ve Antalyadn 
alınlar terlidir. l\leyva, sebze, başak, lbiriııdc biterken. ötekinde 
b~lar. Öyle, ki hiç bir mevsimde, şehirlerimizin hi<; biri, hiç bir 
şeyin hasretini ~ekmez. 

Ziya Paı;a, Atlan.ada vah iken, kPndisini yağmur duasına çık· 
mıya davet eden mı.i.ftıyc: 

- Ben, Allahtan yağmur istemekten utanırım. Çünkü o. ibize 
"N-.. han'' ı. ''Ceyh:ın" ı ihsan etmiştir. 

Demişti. Müfti, ibelki bu cevabın içindeki z.ehirli aları anla
mamıştır. Fakat biz. aym gaflet içinde kalamayız. 

Reyhan. Ct•yhan, Yeşil. Kızıl ırmakiar. Sakarya, büyUklil kü
~ükl 1 !\. lcnderesler hep bu topraklar üstünde akıyor. 

Kimbilir kaç ıbin rene bu sular, yalnız kendi yataklarmı de
rinlcştire derinleşti re a.kıp gitti? .. 

Fak:ıt artık, Türk inkılabının "Üç Beyaz" ı içine bu mnru •. 
tar da ~irmil'}tir. Onl..'lrm köpüklii ağızlarına baraj. kanal dizgin· 
!eri tıık:larak. kurak ovnlar sulanıyor. Yurtta step, çöl, çorak 
toprak kalmıyacnk. 

lşte dahn dür.. ··~fonemcn" de böyle bir medeniyet ve refah 
zaferinin kazanıldı:"fmı okuduk- Adana.da da. ~ok 1 .. vük iFlerin lba
şnrı:mak üzere olduğunu biliyoruz. 

Sonra unutınıyalnn. ki şimdiye kadar b h ~ttımkriınız, hep 
toprağın dışına nit şeylerdir. Halbuki bh. bugim vatanımızm üsttl 
k:-tdar, altının da fatihi olll".ak davasındayız. 

BugUn, yurttaki sular medeniyet uğruna efer~r eailmif;S . 
yan kızgın maden camarlarmm da bu mevdana atılacağına 

ffilohe edilemez. HAKKI SÜHA GEZCi 

G O N o·E-KI ________ ;, 
Artistlerin hayatı ve 
Akıbetleri hakkında s AHl\TEYE c:ıltan ilk Türk 

artisti Afife'nin öliimfi, 
epey ah, vah çel:miye sebep ol· 
du. Ölenlerin ardından ölmek 
müınkiln değil. Fakat kederl~n· 
mekten de kim..c;e kimseyi me
nedemez. .. Ama Afifenin arka
sından duyulan keder, bir har 
li derin ve manalı oldu. Birçok 
insan ö1ilr ve hem yokluk içinde 
ölür, o kadar mesele teşkil et
mez de, sahneye ilk çıkan 'l'ürk 
artistinin yokluk i~inde ölme
si, kendimizi hakir gösterebile-
ceğimiz bir §ekilde tevillere. 
tefsirlere. uzun uzun acmmala
ra mUs.ıit olabiliyor ... Neden? .. 
Çünkü, ölen insanın bir kıymet 
olduğuna hükmetmisiz. Afifo 
kıymetli bir artist miydi? Ş:ılı· 
"an bilmiyorum, çünkü görme
dim. Hep lafını işitenlerdeniaı 
Lakin sahne hayatımıza yerli 
unsur olarak ilk adım atan ka .. 
dın olması bakımından. temaşa 

şu11 bir iki yana salladıktan son
ra olduiu yerden müddeiumumi. 
ye: 

- Ölmüş, dedi. Vücudun he. 
nüz soğumamış olmasın1 naza. 
ran vakanm üstünden yarım sa
atten fazla bir ?.aman geçmemi§ 
demektir. 

Müddeiumumi bu kısa izaha. 
tJ defterine yazdı. Odanın içinde 
dolaşmağa. başladı. Kapılan, 
pencereleri göroen geçirdi. Bu 
zamana kadar hiç hareket eseri 
göstermiyen ve oturan bir ölü -

galerisinde belli başlı bir ~"t°b
re:ıini asmaklığmıız Jizmıgcl•j.D 
bir sima oldu.,ö-u nnl~ılryor. 

Afif enin ölümü dolnyısiyle 
en çok dedikoduyu mucip olan 
cihet, - yukarda işaret ettiğı 
miz gibi - kadıncağızı 
ömrünUn son günlerinde dn.rlı ~ 
çekmesiydi. Teıı.tral pozlar t • 
kmarak titreye titreye: 

- Bir artist!... diyorlardı 
Böyle tarihi hizmet görmüş bir 
artist; nasıl olur da sefalet j 
çinde bırakılır? 

dört kişi sıyrıldı. ÖD1en giren den farkı olmıyan Mahmut Bc
uzun boylu. temiz giyinmiş nlan ye sokuldu: 
biri Jnıciye döndü: - Ne vakrttanberi buradası -

Bu sual, umu.midir. Afife j. 
~in mevzuubahis olan felaket 
tarihi hızmet görmüş veya gör
memiş, diğer :Lrtistler için dı~ 
mevzuubahistir; ancak biraz da 
biz kendimizden soralım. Da.i
ma alakadar makamları itham 
edip ourmnkt.ansa, bir artistin 
hayatını mahvetmekte kendi 
rolü olup olmadığım da tahkik 
edelıın. Eğer, gözüm\i.zde t>ek 
haklı olarak büyüttü...öilmüı; 
"artist ve umum.iyet!e münev
ver istikbali" mesel~ni t&rn 
bir vukufla hal ve tedavi et
mek jstiyorsak. onu iki taraftan 
da mütglea lamndır. Bir ar
tist kendi höyatmı kendisi dll"' 
şürmü.şse, ona yardmı etmiyc. 
lim veya, akıbetini laYik görc
iim, demiyorum... Bilakis, ar 
ti ti. o ha.le düşmekten kendi 
kendisini korumıya; makul, i .. 
dareli ve sanatma l~.vık bir sa
fiyet ve salabet içinde yaşamJc 
ya davet edelim demek istiyo 
rıım ki, derdimizin en karlı şı 
fası burada olsa 9;erek. 

HiKMET M'O:Ntr., 
~---~--~---------~~----

- Bize yol göster kızım. ntz? 
lnci önde iki sivil ve iki resmi Mahmut Bey bir manken ha... 

polis memuru arkdan merdiven. reketsizliği ve sessizliği içindey. 
teri ~Jlanağa başladılar. Tekke- di. Müddeiumumi tekrarladı· 
lime konu~uyorlardL Merdi. - Ne vakıt bu odaya geldi -
venlerin sonunda İnci dönerek niz? 
polislere odayı gö&.erdi: Mahmut Bey dalgın cevap 

- Buyurunuz efendim .. b1.1- verdi: 
rada. - Yanm saat kadar oldu, .:>I. 

Kapıyı araladı. Sokak 1.-apı • mad:ı. 
sından olduğu gibi aynı =ıra w.e. Müddeiumumi kapıya dogroJ 
rine dört polis odara girdiler- yilrlidü· Etrafı gözlen geçiriyor. 

Mahmut Bey olduğu yerden du. İncinin yanından geçti ve 
kımıldamamıştı henüz.. Hatta birdenbire geriye dönerek dur. 
denebılir ki; gözlerinin bile sa. du :-
bitiştiği noktayı değiştirmemiş - Odaya geldi~inizde. burada 
ti. kimse var mıydı? 

CelM; İncinin ~ıktığı zamanki Mahmut Bey riiya.<;mdan uyan 
yerinden ayrılmamıştı. Gözleri mıştı. Odadakilere ayn ayrı bak 
kapıda gelecekleri bekliyordu. tJ. Resmi elbiseli polisler göziinP. 

Müddeiumumi içeri girdi. Ar. ilişince irkildi. Müddeiumumi -
kasından gelen doktordu. Şöyle- nin suali cevap bekliyordu .. Bir 
ce odayı çabuk bir gö7.den geçir. Hakkıva bir de !nciye baktı: 
dilC'r. Vaziyeti kabataslak tcsbit - Damadım Hakkı Bcvle, 
ettiler. Sonra müddeiı.onumt dok hizmetçimiz İnci vardı. 
tora hitaben: ~füddeiumuıni odanın ortasın. 

- Cesedi muayene edelim. da ha.:-~ketsiz duran Hakkıyn 
Doktor te'k J-eHme söyleme - döndil: 

den yilrildü ve ceAediD önUnde - Siz ne vakıt odaya girdi -
diz çaktil Na.baı.ı tu~. ,Ai?zma iliz? 
.,_ tılthJ. KıılPi dinledi. BL / (DeuGmı 1Gi) 

Mersinden şehrimize 
her gün şeker gelecek 
Mersinden şehrimize şeker 

sevkiyah devam etmektedir. 
Dün 13 ton şeker gelmiı::ttir 

Pazar günil de Mers!Meıı 70 • 
80 vagon şekE'..r yola çıka.nlmL'T 
tır. Bu şeke.r]('rin mr "kısım Vfb~ 
rimize. bir kısmı da diğer vı"ffi· 
yetlere nakledilmektedir. 

Seker, toz ve kesme d:nsleri 
memleketin her tarafında oldu 
ğlı ıı;ibi şehrimizde de boldtD'. 

jvirmı yıı evvelki Yakı~ 
t9. '1- 8!1 

Ankara - Kengri yolu 
Ankara -Kengın yolu inşaab 

devam etmektedir. Hizmıgele.11 
tahsisatın muntazaman ayrıldığı 
takdirde iki ayda insaatm hitam 
bulacağı tahll'Jn edilmektedir. 
Ank~a - Sivas t1ehri 86 ıır.ı L-i· 

lometreye kadar gelıniştir. G e;ı 
seneden ya!".tlll ve bozuk lmlmt 
tiinellerin ikmaline çalışılına.~ 
t.adrr. 



• 
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Bu suretle, herhangi 
bir harbe 

Dayanamayacağı 
tah in edir yor 
Loncıra, %8 ( .) - B1nc11çlıı1<16o 

k1 Japon hıırek Unln yarattığı Yazlyet 
İngiliz gnZt:teıerlnde uzun tefsirltre 
mevzu olmakta devam ediyor. 

TaymL! ga~~ basmakaleslnd dl. 
yar ki: 

RuhMtiye usuıu hertıaldc İngiltere 
ile m~tereken tatbik edileceğinden 
lcabcdcrse Jnpon Ucarcll yalnıı: o!. 
mall Amerika lılglll.z tmp:ı.nıtor. 

luğu De dcğtJ hattA cc:ıı~ Amertka 
ile de mU~r blr tanda durdurul& • 
bilir, ÇUnktl Jnponya. cenubt Amerika 
ile t!carctlnl dolar veya .terllng lle 
De ve Nevyork, Sıın Fmnalsko ve Lon 
dra yolu ne pmaktadır, .Tapon aıa
caklnrmm bloke edilmesi. Japonyanm 
dllnyıı. l.cn.retlnin en btlvllk kI8mmJ 
mQtcessır e<ıeccırtlr. BllhaM& Japon. 
yanm petrol, maden ve diğer malzeme 
tedarlkA.tma dokunacaktır Emniyet. 
le e6ylcneblllr ki, Japonya Amerika 
'1'0 lnstıtereden aldıklarmdaD malınım 
k&lsa3dı Çln harbine dayanamazdı. 

Eğer Jnponyanm veımı dedlğt gibi 
ıem=ıeme styascıUne ZO'l'balık Ye)'& 

zıarbalık tebd!diyle devam edene 
bndlahıe lngtl!Z ve Amerlka.D mana. 
r.111111 ft:rllmeal durdurulabilir. 

Japon hava ve 
deniz teşekkülleri 

Bir Çin ıehrlal 
bombardıman etti 
Tokyo, 28 (A. A.) - Ofi: 
Kert:czi Çinde kfiJn bir hava ve 

htz n.sstınden resmen blldlrill • 
')Or: 

Japon hava ve deniz tcşekkt1Ile.. 
zt, dün lSğledcn sonra Klangsu e.. 
7&leU dahilinde Meznom gölllnUn 
IJB,rk sahilinde kAln Poncr>a karşr 
liiddetli bir akm ynpmışlardır. Bir 
~ depo ve barakalara ob selr ı. 
aabet ettiği ve bu yllzden yangm.. 
Jar çıktığı g5rülmüştür. 

Bundan başka Cbidhousu eyale
ti üzerinde ucnn .Tapon hava ~ 
vekkilllerl, asker! tesisata ve 
changtu tayyare meydanına bom.. 
balar atarak mnlıim ha.sam sebc
bf,yet vermtşlerdlr, 

Amerika 
lngilteregi 
aç bırakmı

gacak 
Londra, 28 (A.A.) - (B.B.0.) 
Amcrikanm lnglltercye &özıderdi~ 

malzeme Ue m ı;uı o an Ruz\-eJUn 
phsf mfimf' ll Hap'kins d'ln gt-ce blr 
nutuk ellyleml§ v Amelikn.nın Brltno 
yaya yardunmdan heyecanlı btr lisan 
la. ~tm~. Hopktnıı ccm!§Ur ki: 

.. Vazifemiz .§imdi HIUer t&r-afından 
tehdit edilen mirası mfiGs.fna etmek. 
ttr. RU%V lUn ynrd:ınr yalnız rı6:ıl ~ 
tfldir, fillen görülmektedir. 

B z Amcrlluıdn, size 800 mil UUık 
ol m.ıza rağmen unutmumıuıyız ki, 
aUa.ntık bir ~:Szdır. İki 1ttyısuıda 
oturan blzler karanlık kuvv U ri:ı 

tahrip ed mlyeceğl Jaıd&r JrovvcW ar. 
kad paU hlssllc blriblrlmlze 

Yı~ 
Bu, ı t.c:rentn b:ıl'.P gayreti ynnm 

d:l ~k kil~. Am rlka. Brltanya.. 
nm aç kalın mllsaad" tm1 
tı.r. Rusya ve <;uıe de bu bakmıı2a.D 
tıe&lıhllrsns y rdımlar yaptlac:aktır. 

tııgiltcl"lt hnlkı Bntnn~a bnlkı Bri. 
lanya domln~cml rı hnlkı bu b.nrptc 
l'tllı:uz dcğlls1nllı.,. 

Lozovskinin 
beyanatı 

oman ya 
Petrol mınta-

1 kasının sade 
adı kalmıştır 

lo kO\'a, %8 (A.A.) - Röl·
ter nja.nsmm hususi muhabiri bil
diriyor: 

İ.8Uhbarat bfirosu reis muavini 
Lozovski diln gru:etecller toplan~ 
s:nda deıxWJtlr ki: 

''Smolensk bilyllk meydan mu
harebesi hnkkıdıı henüz tafsilat 
vercmiycccğiz, Fakat bunu yakm
da yapacağız. ÇUnkU burada niha
yet Almıınları m~ğ!Qp ettik. Bu, 
senelerce tetkik edilecek b1T mey
dan muh rebe.sidir. 

Lozovskl, Rus - Alman ceph~ 
sln1 muazzam bir Venlun suretin
de tasvir etmiş ve demiştir ki: 

"Almanyarın ta rladığı yıldı -
nm hnrbl altlm kalmıştır. Alman -
ı r yaptıkları ant taarnızu ta
l p eden ilk gilnlel'de bazı top -
rak ziyamm hayaU bir ehemmi -
yeti hah olı:ıadığmı söylediğimiz 
zaman bazı klmseler mübalAğa et
tiğimizi zan.nettiler. Fakat Sov • 
yeller Birliği dllzilnclerce sınat 
merked olduğundan topraklıırmın 
ktlçllk bir lnsmmı feda edebilir. 

Röyter muhabiri, Roınanyadaki 

petrol merkez.inin bombardmıaııı 
bakkmda tasrih.at fstcmcsl üze -
rine L<nô'l.'Ski gülerek 6ll cevabı 
verm~tlr: 

Ploestl mi? Bunun yalnız ismi 
kalmıştır, 

Sovyet 
tebliQi 

(B~ tarafı 1 incide) 
Bir Alman fırkası imha edilM 

mi •. Bu hareketin tafsilfltı §U· 

dur: 
Cepheye gelen yeni ir Alman 

fırkası kıtalamnıza taarruz et
~r. Cephe kumandanımız fll'
k&yı tutm.ıya ve ihata ederek 
imhaya karar vermi§tir. Ilk gü· 
nün sonunda AlmarJar kıtalan· 
mızın şiddetli tanmıilarma an
cak r.ayıf bir mukavemet göste
rebiliyorlardı. Alma.nlar mü
dafaa tabiyesi tatbikine ve si
perlenmiye mecbur kalmıı;lnrdır. 
Bu esnada, Sovyet tankları ,.e 
motörlü piyade kuvvetleri düş
manın ihatasıru tamamlamı§lar
dır. Sabahleyin erkenden Sovyet 
bombardıman filoları Alman fır
kasmm üzerinde uçarak yüzlerce 
bomba atmışlardır. Dil.sınan top
~ tank dafi to lan ile dijer 
toplarını kullanarak çenberi yar
mak için ümitsiz bir tesebbilste 
bulun.mıcytur. Fakat h r tarafta 
toJ>ÇUmuzun ve mitralyöilerf mi· 
zin ateşiyle karşılaşmıştır. 

Tank dafi toplnnmız düşma· 
nm 20 tanL.·ım ve hafif zırhlı o
tomobilini tahrip etmiştir. Al
manlar fırkayı bekliyen muhak· 
kak alabetten kurtarmak için 
pek büyük zayiatla tardedilmiş
tir. Çevrilen bu fırnnm ateşi ve 
müdafaası atten saate azalı
yordu. İkinci günün sonunda kı· 
talarımrz taamıza. ~ec:mişlerdir. 
Tank birliklerimiz dUşman ba
taryalarının ve mitralyözlerlnin 
~ıi kalanını da tahrip etmişi~ 
dir. Tanklarımız ve csur pivade
miz düşman fırkasının birli~nin 
üstüne ntılmtştır. Süratle ilerli
yen tanklamnız Alman askerle
rlni ezmişler ve yakından mit· 
ralv5z ateşine tutmu lardır. 

İlk malCimata göre, 4.000 Al
man askeri ve sub!ı.yı muh3rebe 
meydanruda ölmüştür. Hasta ba· 
kıcılar da 3.000 den fail.a yanıJı 
toplarnı~lardır. P k çok e ·r nlm· 
mı!}tır. Müteaddit tank. birçok 
kamyon ve motosiklet, -'O tank 
dafi topu, 12 ağır ve 8 hafif top, 
20 torpil makinesi iğtinam olun· 
mtL'itur. İmha dilen fırkanın 
ızeri kalanı bozgun halind knç
mıŞtır. ----o----
Ürdün Başvekili 

is ifa etti 
Amman, 28 (A.A.) - Resmen 

blldiıild'inne göre Ordiln başvekili 
Tevfik Abu Hildn istfa etmiştir. 

Yeni ke.btncin bir kaç gUne ka· 
dar tc ckkUl edeceği zn.nncdil -
mektcdlr. 

• 
MI 

Alman a erı-

hücumuna • 
nın 

maruz a 1 
BerHn, ıa (A.A.) - l),N.B. ııj n! 

bflc:Urlyor: 
Alman tayyareleri 26-'l7 gece ı Pl. 

mrda 1smaUlyo 1lst11DC h tl<'Um ,.tm • 
krdlr. TafsllAt henllz aımaı.:amış 

tır. 

Ge eral 
Garibaldi 
Libyadaki ita yan 

kuvvatlerı kumandanlı· 
ğmdan almdı 

Boma, 28 (Radyo) - İtalyan 
tebliği: 

Llbyadaki ltalyan kuvvetleri 
kumandanı general GnribnldJ bav 
ka bir vnzifeye nakledilmiş, yeri. 
ne general Ettorc Pasdko tayin 
olunmu§tur. General Pa.edlco, Ege 
adalan kumandanı idi, Evvelce 1s 
pan)'8.da bulunm tnr. 

İnönü ile Ruzvelt 
arasında 

Samimi telgraflar 
taati olundu 

Anlmm, 28 (A.A.) - Amerikanın 

4 temmuz milli tpyramı mUnascbetllr. 
Cumhurrelslm!zle Amerlkn Dlrlcşlk 

d vlctıerl Reisi Ruzveıt artı.smdn sa.· 
mimi :.elgrn.flar taatı olunmuştur. 

umhurreis:mizle 
areşal Pe en 
arasında 

Ankara, f8 ( A.A.) - 14 tem
muz bayramı dolayıisyile Cum
:ııurreis ile Fransa devlet reisi 
Mareşal Pcten arasında tebrik 
·e tesekkUr telgrafları teati 

cdilmi§tir. 
--<>--

General F ranko 
ile ebrik eatisi 
An1;ara, 28 ( A.A.) - !sparlya 

milli bayramı münasebetile CumM 
hurrcisimiz ile ispanya. devlet 
reisi Genernl Frnnko a.ramnda 
tebrik telgrafları teati edilmiş--
tir. 

Habeşislanda • 
IO bin İtalyan kaldı Ef ganıstan 

Londra, 28 (A.A..> - Halen ı. Bitaraf oldu w unu 
talya.nlarm Habeşi.standa İtalyan •

1
.... . 

ve milstcmleke askerlerinden iba- e rar 1 & etti 
ret olmak Uzere anc:ık 10 b!n ki-
Gillk bir kuvveti mevcuttur. Bu 
kUvveUer her türlll iaşe lmktınm
dan mahrum bulunmnkta.dır, 

Almanların 
lngilizler tarafından 

keşfedilen bir planlan 
LôDd.ra, 28 (A.A.~ - Hava ne

zareti :istihbarat bUl'05Ullun bildir
diğine g6re Almanlar Şıı.rnhorst 
harp gemisinin Brcsttcn hareket 
ettiğini :giilemek için mezkftr ge
mi yerine maskelenmiş blr 3:ı~ 
gemlsi De bir takim kUçUk gemi
leri btrlcştirmi Ier \"e bu suretle 
İngiliz ha.vn kuvvetler.ini oldaJmok 
istemlşlerdlr. 

(Bas tarafı 1 incide) 
ncrıln, 28 <nadJo) - Neşrcd! .. 

len tebliğe göre 25 ve 26 temmuz. 
günleri Alman hava kuvvetleri 
342 Sovyet tayynre8lnl tahrip et. 
miştir, Bunlardan 174 ü hava rou
barcbcslnde, 168 i yc::-de tahrip e~ 
ellmi§tir. Alman hcıva kuwetleri 
Sovyet geri hatlıırrnıı ve Mosko .. 
vaya da taarruz etmiştir, 

*** 
HP.f&lnld, !8 (A.A.) - Cephcnln 

§imal kxsmmda muhasara altına aıın· 
mış olan d!Şnan kuvveUerl fmlıa e • 
dilml§tlr. Bu vesile lle çok mUhlın 

miktarda tank dafi topu, mitralyöz 
bomba ve diğer harp malZemcsi fğ
tinam edllmL.~r. 
Di~er lıarcldl.t "'7Cloc ~bit edilen 

pJA."l muclb1noo mu.salt bir ~eklldc 
devam etmekteıllr. 

Bertin, %8 (A.A.) - Dün gece sa· 
vıı§ tayyıırelerimlz Odesn Jimanmı 

mtılı:crr<!I'cn bombatam1ş1ardrr. 

Tahmll tahliye teılls:\tma !.sııbeUer 

kaydedil~ v blrt büyük olmak U· 
zere yangınlar çıkanl~tır. 

Bir deniz harbi 

~\-er, (A.A..) - Evvelld ak.. 
§am KAbllde resmen blldlrlldlttf ne 
gre Efganıstan bu:rllnktl b.ıu'p kar. 
§I.Stndl\ b!tnrnflığ'ını nn.n otml§Ur. Bun 

dan evvel de bltaraflığmı nan ctınıs 

olan Etgıuı!stan bununla EUitclchhUm.. 
lerl izale dmck istiyor. Tebliğde Et. 
gaıılstanın bütün muharip dcvlctlerı. 
mUnaaeba tnnn fcvkalM 8'1mlınl ol. 
duğu beyan ed!llyor. 

B ı r tıcaret 

heyetı gidiyor 
Slrob, 28 (A.A.) - H!nd!Jltnn bU

ktllnctl, lnınn bir tie:ı.rct hcycU gön. 
dcrmeğo karar \•ermiştir, Bu heyet 
lrnn plyasaJnrı hakkmd tctldlcatt& 
bulunmak üzere oroda lkl ay knln.. 
ca1ttır. 

· ndis an liderleri 
Yeni teşkilatı mühlete 
bağlamak istiyor 

Pooııa, 28 (A.A.) - lngUtenı ile 
l§blrllğlııc tarar.ar olmıyan liderler 
konferansı kabul et~l b!r karar su· 
rctlnde Hindistan umuml vallllk fcnı 
komltcsinJn b3ştnn~ft yeniden tc ... 
kilini ve Hlndlstanıı tıpkı lnctıtcrc ve 
domlnyonlıır gibJ b1r ~ldlAt verile • 
c .. ği mUhlctlnln tayin edlhneslnl iste· 
mcktedir. 

Almanyanın hedefi 
Moskova veya Lenin

gradı işgal değil 

Sovyet ordµ
sunu imhadır 

(Bcıa tarafı 1 incide} Sofl•a, 23 (A.A.) - .Alman "Velt 
Londra, %8 (A.A.) - ttıılyanlıır, Press ajansı, M:oskow. Ue Lenlngnı· 

rcsmt tcbllğlcrlndc Mnltnyn karvı dm Alman !kıtalıın tarnfmdıın l§gali 
yapıl.nn hUcumdn. kuUnnıln!I§ olan takdlrlnde bunun Alman - Rus har • 
motörlU sandallnn hMılı Ud tOTpldo- blnin neticesi tlzcrlnde kaU bir tesiri 
yu zayi ctmlıı oJduklnrmı ıurn.t et • yııpacağmn dair eı:ncbt matbu:ıtlA çr 
mektcdlrler. Maltayn kargı yapılnn ~n yazılarr bah!.s mevzuu ederek dl· 
hQcumdn !tazyanlar, torpido ve tny • yor ld: 
yanilerle birlikte h:ırp gcmllcrt do "Alman başkumnndMlığmm bede· 
kull~lnrdır. fi şehirlerin i gali gibi muvo.ffaluyet· 

Stefani njawu, muharebenin devam Jcr araştırmak değil, fakat Sovyct or 
etmekte lduğunu b!Jdlrmrlcted\r. Bu dwruııu iınh:ı. etmektir, !Bu hedefin 
ajan.sa göre, motürJll bir sıındnlm at- "'tabnkkuku iyi tetkik edilmlş Alman 
mış olduğu bir torp!l bir lngUl.z hnrp p~lru'Inm tatb!ldnc bağlıdır. 
gemisine isabet etmiş ve bu gemi der- Şlmdiye ktıd-ır Alınan ~kuman • 
bal batmıaUI. danltğı SovycUcrln o.nud:ıne mukave-
.Lozıdranm rcsmt tebliği. motörın metl, toprak nrttalan"\•e gayri mllimtt 

aanaa.nllAn hAa;il olnn ... dUn gece hava prUan yQzUndcn mtl.şkWtıtn 

Maltllyn hücum eden ecklz İtalyan uğramıştır. Falcnt toprak mtl.şkWAtı 
tOTJ> • ~rlsra rc!Ak.at eden do- ve gayri mllsnlt hava §&rllan .A1mnn 
kuz geminin tahrip cdiltr.lD oıdu~u 

1 
Ol'dwıundıın ziyade rlcat etmekte olan 

b!ldlrm.cktcdir. RVll c:ı.du.sunu mUteessir eder. 

600 
Fransız 
su bava 

Bolşevizme karşı 
harbetmek için 

ı o o Lübna 

Gönüllü 
kaydedildi 

Parla, 28 (A,A.) - (Havas) Ofl 

blldirlyor: 
Pa.rüı gazeteıertnın lılldlrdlğl.ne g5. 

re, mll1l halk birliğine me:ısup GOi.l 
subay bol§e'Vi~ J:ıı.~ı "harp etmek 
UzeN gönUllü kaydedllmlgtfr. Bunlar 
Pıırislıı ve clvıı.rmm her tnrn!ından 

ve hattA vUAyetıerden seıaıl~lerdlr. 

RuzveUin şahsi 
müntessi i 
(Ba:ı tarafı 1 ıncideJ 

.. Bu akşam .lııgiiiz Ye Ameri
kan harp gemileri müvn.zı Atlas 
yollan boyunca şu tek hedef uğ
runda devriye geziyorlar: Dün
yanın hayati hakkının muhaf~ 
zası.'' 
~tip. kendisini Atlas üzerin

den geçiren bombardıman tayya
resine diğer yihni bombardıman 
tayyaresinin refakat ettiğini ve 
son aylar zarfında. binleroe Ame
rikan tayyaresinin Atlas üzerin· 
den h\..~tereye uçmuş veya nnk· 
ledilmi§ olduğunu kaydeyledik· 
ten sonra sözlerine §ijyle devam 
etmiştir: 

''Bu.raya Reisicumburdan bir 
inşruıt ~8.hmda ibir kilit atan 
veyahut tayyare fahrikasmdn. 
bir to:rna mekinesi çeviren iŞçiye 
kadar Amerik.almın işi olan bir 
iş için ~dim. Bitler bu mirası 
tehdit etmektedir. Amerikan 
milleti namına söz söyliyen Rei
sicumhurun İngiltereye yaptığı 
hizmet sözden fazla bir şeydir. 
Şu anda Amerika torpido muh
riplcri §imal A1Jas sularında do
laşıyor. Evvelce bu müthiş Ok
yanus bizi birihirımizden a~ ın
yordu. Şimdi tseıbiribirinıim bağ 
lıyor. Reisicumhur, Berlinin bu 
mer.Wimetsiz kudretini kırmak 
n~unda olan Çörçil ile muta· 
bıktır. Bugün Atlas denizi kanal
dan başka ibir şey d~ildir. Bu 
kanalı bir dostluk köprüsü k • 
~urmaktadır. Nazi terorizi 
köprüyü yıkamaz. İmar ve irae 
kanunu haynınlığmım ve seJn
patimizi elle tutulur bir sekl"' 
koydu ve zalime, demokrasileri· 
miz.i esareti altma almak ist' M 

yen adama karşı bir silfıh verdi. 
ümit ve sempatilerden sok daha 
kıymeti olarak her gün buraya 
varmakta. olan fasılasız gemi 
dalgasının artık düşmanın hiç 
bir gaYreti durduramaz. Dört 
motörİü tayyarelerimiz geniş in· 
şaat programı ç<>k inkişaf etmir;
tir ve mtıer f abrikalan ibu tah
rip edici devirlerin kurtlarından 
kurtarabilecek kadar u7.aklara 
nnldcdemez. Amerika daha şrn
diden Britanya imparatorluğu
nun her tarafına y\1.ilerce hü um 
tankı göndermiştir ve bir k-
ları da yoldadır. Uzun mesafe 
vnpurlan ve bu arada birçok 
sarnıç gemileri Büyük BıitanM 
yaya devredilmiştir. Büyük bah
rl inşaat programı tatbik halin
dedir. Mühimmat nakli için da;. 
ma vapur bulunuağm.ı vaade<lC" 
biliriz. Bugün Aınerlkada imal 
edilmiş hücum tankları şark çöl· 
lerinin kwıtlan üzerinde dola!:. 
maktadır. Her koldan Aıneriknn 
tayynreleri .Alman hava kuvvet
lerinin mukavemet ettiği her ta· 
rafta muharebe vermektedir. Yi
yecek meselesini ihmal etmedik. 
Amerika hiç bi rzrunan Britan
ya milletini aç bırakmıyacaktır. 
Harp gayreti için ehemmiyeti o
lan tayyare ve petrolünden yol 
inşaatına }·arıyan makinelere, 
kimyevi maddelere ve madenlere 
varıncıya kadar binlerce metin 
eşya da yolda bulurunaktndır. 
Amerika Çine ve nusyaya kabil 
olan her yardımı hemen yapmnk 
kararındadır. Çörçil bizden ti.lct 
istemiştir. Emin olunur, ki ge
liyor. Halen yolda bulunan çok 
büyük miktarda harp malzeme
si emniyetle buraya varacaktır. 
Reisicumhur Ruzvelt Büyük 
Britanyaya gönderilen emtcanm 
teslimi için tedbirler alacağını 
vaadetmiştir. Ruzvelt, boşuna 
~vermez." 

Hatip, sözüne şöyle nihayet 
vermiştir: 

"Brltanya milleti, Bıitanya. 
camiam milletleri harpte yalnız 
değilsiniz." 

----<>--. 

Lüb anaıs 
·lal ve hükO 
ra 1 ha~ 
verilece~ 

IA>ndnı, 28 (A.A.) ttşj 
Fnuwz ajansmm Bertl 
bir habere göre gen~~~ 
nantn dini, siya.si, içtiJXl 
ısadi mümessillerinin bt 
yapılan bir toplantıda 
bulunarak demiştir kl: ~ 

"Yalnız J.,Ubnanın def~ 
nm selitmcti fçin de LO ıV 
kUmralık h:ı.kkı ve Lsil!t .çe 
mesi doğru ve ftdiUine 
bir harekettir. Banı.dııdl: 
mrz, hUrrlyet.Wzi teh rri~ 
karsı F.rnnsa.nm bu btl - . ' fan lçlıı stz.lnle işbirllgı · 
run delil dir. ~ 

Şayet cesur miHtefiJd ıetl 
giliz.lcr sevkUlceyı;ı ı;ebeP 
zfindcn buraya biziınleeJIJ 
gelml ı erse yüzlerce seıı 
fcmizl ifa hususunda ~ 
etmek için bu hareketi> 
dır. . _, .. ft 

Neteklm biz de o~e 
ediyorm; ve baska yerle~ 
dmı etmcğe de\~ ~ 

Şangha!}J 
endişe 

a o ıarı 
SanghaY8 

eıkoy ,a9 
be le iy01 

ha , %8 (A.AJ -.: 
:yonal mmta J~pO 

da:ı eJ konuluuı.sı lbUın.V 



Ot H - Jlden6me memart.
..... !(t s'trn'lın 

O L''lar .ulkvaJıde ~ cad. 

.:. •zanı. ( lrürkçeaic :·..:.c1a =-~~ 
\;lGRJUI 11 ,MUZAFFER J\CAR ~:...~ı:·~=: 
L • .., ... c. BaiJadJegr ~ Çamlıca >ı>-
~ Zuifeld ş&hsmda bizi. ~ m, elindeki a.:>lms kalemi- 1u N. 79 e8nAl' Hwn ôzaede ile 
~en zıd hususiyetle- le ~ mühim bir edebi tenki· Sahi.bat ~ 
~~<>rdu. Samimi idi, yok· din son cümlesini,,.'""'....,. ib.a.ztr. Uskü.dar Kmklı küçük Ç&mlıca 

... , '-- de """"'ka- 1 .. -- J_J.,. Uçpmar N. 9 da l'enÇper Mehmet ~ ~a;&Q, ~ -&ü&.19 gibi duran ou kunduracı. 
~ aldatıyordu? Belki 98• acaba gl'\Mo .. ~;;;.;_ ihtimam lft BaJdralıoibı ile WtD&t Çağlı, Hacı 
\~fakat , " yık ...... ":;~v..;"'uu . a • Hesn&Mtun eo. N JO da emekli ij ne zaman. Dün- .4.u&'~ar. Be§enyet bunlar- blıııbaşt L\Hii Ak<Iaigo De MclAhat 
~.~aya bölünüp bir la bı~ §eY kazaııryor.mu.J Ya fU ~ tlskft:ıdr Ta.,.._ .. Hamza 

.111; 
Tebll# edilecıak taret: llllmr, Qak· 

makçxlarda Valide banmdıa ....... M
rlkam sahi~ 

Arif Hikmet Ek§toğlunun Teklli a· 
vukat Bekir Alı.met Doğ"ru&öz tarafm· 
dan aleyhinize açılan 142 lira 32 ku· 
ruşun muhakeme ma.<ırafı, faiz ve ve· 
ldUet Ucretiyıe bırllkte ta.ham hakkın· 
daki davanın icra kılınm&kta olan 
muhakemeslnd : Arzuha\de yazılı ol· 
dı.ğu Uzcre yukarıda gö:ıterilen adre
se namınıza çıkartılan daı;etiyeye ve· 
rılen me§ruha.ta ve zabıtaca yapılan 

tnhklkat netlC'eJine göre nail ha7.ır \~. lhalkm bin türlü e- çocugu ba.hri..,e elbıa.-. be'"'"" "J-
-~ ' J ~. J- Cambaz ü so N ıs de 8alldalcı 

lıı..~inde ölmesini arzu şapkası, yaramaz ayaklan ve ap· , Mehmet ea.nıİar iİe Meryem. Diki· mııham ikametinfzln tel4bitine imkan 
~ 1lıh- - mı? Yoksa başka• tal lbaluşlan ile her gün karşım- . Ü k" d Be 

1 
ibc . Ha.llaçtaH hasıl olamamış ve mllttahaz kararla 

i'l'ekaraplarına hassasiyet da beşer! sersemliği tem~il edi- cı. Ns u1;~ d Yer yı R f"k El. 27- ~-ll41 tarihli ccıa~ ic;ln 20 gün 
· Şayanı hayret tedavi yorm.Ufj gıbi duranı acaba neden 80

t · 11°· .,. k tclırncmur Fe,_\.1 
1
• 1 ve lS-7- 941 tarihli ooı11e için 15 

tatb·k tt·-· · · ~~- 7 nA~:- . ez e rı re seven. ••·uman . "'-• · ı e ıgı znman ıyı e'"w.ıu. ... ~ ~ıkanrken bır G "" 11 A T ki S 1 k A gtın müddetle ılAnen tetıı•ırat yapıldı 
i:'~~~il yalnızca nankör· tek saniye içinde ailt'Sinden teva• urt ke 1 yşek 

0 ~; 5a acnekl_Yb~z- ğı halde muayyen gilnlerdc saat onda 
oo.nı· ·· ı rk ·? •· tti.:;.: :&.ütün· •• il - ma s e e ar a..c;ı n, em ı ın. 

ı:ı.._ ,.,, soy e en mı . nıs ~ ,,.~ 'u _ apta ıırr, ser- başı Ferdi Kardeş ile Nimet En- mahkemede ha:r.ır bul•ınmadr~nrz an 
>.ı~n hangi söziinde sa· semlıği pek guzel aksettıren lbu gür. ÜRktidar tramvay cad. Dolap !aşılmış tnlcplc n:ıvaya gıyabınızda 
~ JUO.i O!pere, dünyanın, çocuk acaba llıayatta ne, yapacak, 80• N. 29 da tüccar Nnilir Ernıi bnkılmışt.ır. 

~ '*/1'"0. l~~uli~ nasıl muvaffak olacak. ile Mürilv\'et Alper. Açiktüri>c Sün Dnvııcı vcklll davasını anlatarak 

t~ ~'?_tanıana~. -yoksa m~~ Teodor Zuifeld, eski uşağı Pi· büldedc so. N. 8 de doktor Münir ibraz ettig"i senetlerdeki ımzanın in· 
~ yer Sen Silvene: Bayrak ile Nesrin Büçke. Üsküdar k&rı halinde iddıasını iııt !klap ve tat· 

e9 ~~Oric~~~~t= _ Sen sersemliğin kudretine Sultantepc İmam .• 8?· ."1!· 6 ~ıı ~ar blkatıa tsbat eı!eceğillt blldlnnlş ve 
~ snmimi idi? ve bu sersemliğin beşeri lbir vas- ~a7 s:d~osu mudilru ;~ı! ~um ma.hltemece ye:'lnde görWen bu talebe 
U~ene de her gün gelen fı olduğuna inanmamakta devam ,~ıi~.e n a memuru e e • göre resen intihap olunacak ehli vu 

t.ı l'j arta b....t:... I . _ ediyorsun, değil mi? dedi. Bu kuf marifetiyle s.?ııetıerdekl imzanın 

1 ,~: n .....,,e en gos- fotoj:'.;rraflarla evvelce eski mua· ademi kabulll halinde iatilctap icrası-
~ ı. ~tt rl-'~- k k yenehanemde her gün tozlarını 1 :na karar verilerek bu huswı i~n sı.ze 
ey 'd . a u\.wıu ~o or • aldığın fotoğraflar arasında bir ilJUktap davetiyeal ile bundan b&hslle 

l'~edı. 

J 
Nik fark buluyor musun? Diiriyanm ayrıca ~yap kararı tebllğ'lne ve bu 
'it z a l1er gün bir hediye, bütün sinemalarında iki k~i öpü• tebliğin bir ay mll.1delle illlnen icra· 
~~.feldin kolleksiyonunu şürken salonda muhakkak biri · sıruı ve varsa mUddelnln medarı tııt· 
'~tıyordu. Bir gün bir sinin öpüşme sesi çıkarmaktan bik evrakını ibraz etmeaine karar vo-
lt U, bir gün bir gümfu:; zevk aldığına hiç dikkat etmedin 7.33 Hafif 19 00 Konu§ma rllerek davanın bakılması 1-9-941 
~ b~ası, bir gün küçük bir mi? Tiyatrolarda bir ~~ bir program Yuva saati gUnU sa.at 11 re n iatikt.abm 1-9-

,11 ~ ~~ ibronz !bir heykel, şampanya §işesi açarken galeri- 7,4:> Ajans J9.Hi Radyo sa· 941 gUnU eaat ıo da icra.ama karar 
J' ~Ymctıi bir biblo hedi· de muhakkak ibir kaç kişi şişenin s.oo Senfonik ıon or- venlıni~tir. lşbu iatıktap davetiyesi 
~ına karışıyor. bazan kapağını açıyormuş gibi yanağı· parçıtlar kcstrası ve gıyap kararı yerine kaim olmak 9 \ olarak boş ibir çanta nı şişirerek ~arip bir gürültü çı· 8.30 Evin saati 19.30 Ajans ıızcre tanzim olunan tebliğ' varnka 
~\'e bu çanta sonradan karmaz mı? Dünya herkesin sav 19.45 Solo nar sında tstıkte.p için tayin olunan gün 

~ı ~Dünyada dalına yaşı- fa cevirırken pt :rntağı~1 diliyle 12·83 Türkçe kılar ve saatte mahkemede hazır bulunma· 
tJ ~ n bu küçük eşyalar ıslatma.kta devam ettiğini, yeni pl&klar 20.15 Radyo dığmız takdirıl lstlktaptıır kaçınmış 
i ~ testim etmek laznndır. bir kalem ucunu kullanma.zd:m 12·45 Ajans gRU'tesi addiyle ımzalnra ..ablt nazariyle ba 

Ol ~~ kü.çük eşyalar onla· evvel tükürüklediğini veyahut 13·00 Türkçe 20 10 • . Franc'k kılacaktır. 
SıenJ.enn. satanların, he- yaktığını görmedin mi? Vapur pl!lklar varıatıona 
S t .. ~n ve alanların . ha· vinçk?rinde bfttün yolcular kap· 13·15 Karışık senfonik 
~ ~.rıar, ın•lere gırer, tanlara mutad su~leri sorma7' program 21.00 Zira.at tak· 
~,!>ir k~inde en sağ· !ar mı? 18.03 Rndyo sa· vlmt 
'::•un mevkie yerleşir, bir rnromm '"'') )OD orkeJıt.· 21 .10 Muhtelit 
~erine naklolwıur, şu- ı rıun eaz eserleri 
); dan düşer, hattA bel· ıs ~o Serbest 10 21.so Konuşma 

•fakat daha yüz sene Raşit Raa Tiyatroau dakika 21.4rı Buyuk 
. llu kü,.;;nr ---. 1 ar ni· fasıl tı:_. ~<ü>. ~.Y..,. 29 7 41 ) n"!.an~ nox.....- l lS.40 Radyo sa 

~~iin birinde defedilincc- . . sa' ~ .. ı j;ıı.ucı ar lou o-S'l' V~<ınmak ihakkma ma- Ayparkta. • 22.so Ajan.ıı 
~ 1'eocior zuifeld de bir 30, 7. 41 çarşamba Bağlaroa."ı kestrneı 22,45 Cazband 
·~Sen Silvene: Halede <Blr l§ık liznn) komedi 8 
~ ltorkunç eşyanın hepsi· perde. Ha.tide Pişkin birlikte. 
lt, nereye istersen oraya ---o-

~ cesaretini ~östererek, Beyoğlu Halk Sineması 
~~ğın cansız ifadesi o- Bugün ı ı de akşa~ 8.30 da ı -
-v1adan kurlulmuştu. Tar-zan yamyamlar arasında, 25 
~~Vkle hazırlanan hedi· kısım birden. 2 - Kııra kedi, 3 -
~~ alınan mi.idafaa t~d· Komedi. 

,birinci safhası budur. ------------
~}kinci saflıası da bir 
-'llor Zuüeldin bir ha ta· Bayan Perizad Daverin 

Salı 

29 Tem. 

R<'<'eb: 4 
Hn:ır: 85 

fi •• , . 9.24 

çarşamba 

30 Tem. 

l ~ep: il Hı:r.ır: 86 

9,26 

4.51 l2.20 4.52 

Gıyap kararma alt kısma geline" 
işbu varakanın tebll~I tarlhlnden ttJ· 
baron mUddeti knnunlyes zarfında 

itiraz etmedlltinlz ve ınuhllkemenln 

lcra8l için brrakıldığ"ı 1-9-9•1 günU 
eıı.nt 11 de ınahkemede hazır bulun • 
nındığmız takdirde gıyabınızda dava· 
ya devam olunacağı tanzim olunan iş 
bu lstiktap davetiyesi ve gıyap kararı 
her iki husus tç!n tebliğ makamına 
kainl olmak Uzere usultin 141 inci 
maddesine tevfikan beyan ve Uln olu· 
nur. (36704l 

Acele satılık Arsa 
Kartaı Maltcpeslndc, Kuruçqme 

Mevkimde Bağdat caddealnde 2 dald. 
luı meı!Bfede 544 metre murabbıu ar-

ac~ıe olarak satılıktır. Taliplerin 
Vaktt gnz,,testnde Adnar Evelmiğe 

m!ırocnatıerL 

~İği cevapln izah olun· düğünü ög-ıc 12.20 

~ .u hasta. genç bir ka· Ikindı 1616 .47 16.16 S.4!'\ RADYQ 
~f;Jd tarafından lüzumu Muha rrir arka da ıarı:ııızdan latan. Akşam 19.29 1 2,rıo 19.28 12.00 -
~avj olunduktan sonra bul mebusu Ab!dm l>averın kızı Pe. Yauıı 21.21 1.61 21 lO ı.50 1 
~JartiY_eri.~e il.iş~irirken ıizad Da.Yerle Nus-ct M<;tyanın oğlu j Jm,.S'lık 2.49 7 20 2.51 7.23 .. O Liradan 100 Liraya 
~ ?l'lleyı soylemıştı: Zafir Metyanır. dUğünlerlnln, önUmUz -------------' kadar 

:\ hiç unutamıyacağım. deki ağustos nymın iklr.cl ı;UnU yapı. f :-taayc makine ve parçalan &llyo. 
I' Zuifeld de şu cevabı lncn.ğını haber aldık. DtlE;üa , Taksim rııt Bozuk. hurda, veyahut poeta.. 
~ belediye gazlno.nı salonlarında yapıla. VAK 1 T · rıanece mUhUrlU, torba içinde dahi 

ızanızla bu kadar gu · cak ve dl!rtteıı st'klze kndar devam 'ti& Açık adree ve t&feil!Uı mel< 1 
ll.Yın, matmazel.. Elli ~i • edccekUr. Sizm gazeteniz.dir. Her tııpıa gazetemizde Sezar 
il \'<' beni unutun... l:Ci taraf alleıoinı tebr.k ve çiftlere remzine yazınız. 

~l' Zuifeld bu 5ekilde ,aadet dllerfz. arzıuıuzu vazınız, sıze 
~ i imalatı eski hatıra CPt.'aD verecektir 
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Gizli silahlar: 

ŞiFRE 
Şifre kimler tarafından kullanıhr

Evvelce gizli mektuplar nasıl 
yollanırdı -Geçen harpteki casuslar 

Harp, yalnız <'ephelerde cere
yan etmez; cephe gerisindeki 
muharebt>ler, miicadeleler de hiç 
şüphe;:;iz cephelerdekilerden da• 
ha. müşkül ve tehlikelidir. Cephe 
girisinin gızli harplerinden en 
mühimmi ve korkulusu hiç şüp
hesiz ki caı:ıusluktur. Casuslar, 
kendilerine hasım olanlar ara
.smdn yasamıya ve onlardan ken· 
di işlerine yarar malüma.tı ala· 
rak taraflarına bildinniye mec
burdurlar. Bu çok müşki.il bir iş
tir. Casusun bin bir hileye mü· 
racaat ederek, zekasını fevkala· 
de maharetle kullanarak istediği 
malumatı almrn olduğunu kabul 
edelim, bu m..ılfunatı nasıl karsı 
tarafa. yani kendi tarafına gön· 
derebilecektir? 

Bu casusluğun, gizli harbin 
en müşkül noktasıdrr. lşte bu 
sebeple daha asırlar evvel sifrc 
ıcat olunmuştur. Bugün de kul· 
!anılan şifre Romalılar zamanın
dan kalma bir icattrr. Hatta 
dabı eski zamanlarda bile bir 
hükümElar müttefiki bulunan di
~er bir hükümdara veya bir va· 
liye. bir generalıı. gizli bir mesaj 
göndermek istediği zaman en sa· 
dık kölesinin saı:larım kestirir, 
yazacaklarını ateş yazısiyle kö
lt>nin başına yazdırır. sonra saç-: 
tarı ~ıkıncrya kadar köleyi bir 
yere hapseder ve nihayet sa~ları 
büyiidiikten sonra eline alelade 
bir mektup ,·ererek yola çıkarır· 
tardı. Köle volda dü~man eline 
düşse bile elindeki mektuptan 
bı5ka bir ~Y elde edemezlerdi. 
Köle hedefine vannca öteki bU
kümdar veya g-eneral sa<:larını 
tra.~ ettirir, tebligatı o!rnrdu. Bu 
kölelerin vazifelerini ikmal et· 
tikten sonra bir daha ortada gö
rünmedikleri vakaniivis1er tara· 
fmdan rivayet olunur. 

Görülüyor k i şifrelerle gizli 
mesaj göndermek yeni bir 3CY 
dei{ilc" Fakat bugiln artık çö
zülmesi zor şifreler tertip etmek. 
anahtarları meçhul şüreleıi hal· 
letmek bütiln manasiyle sanat 
bir fen olmuştur. Bugün bu iş· 
terle uğraşan birçok mütehassıs· 
lar ne kadar müşkül ne kadar 
girift olursa olsun herhangi bir 
şifreyi G()zmekte asla mUşkUlat 
ı:ekmemektedirler. 

Bilhassa geçen umumr harp, 
3üre harbinin inkişafına müke.m 
mE-1 bir vesile olmuştur. Pek çok 
casuslukların yapıldığı geçen 
harpte birçok gizli teşkilatlar 
şifrelerin halli ile meydana çık· 
mıştı. 

Bunlardan birini olsun zikre
delim: 

1916 senesindeydi. Bazı Hind 
teşekkülleri fngiltereye karşı bü
vük bir isyan çıkarmak teşebbU
siinde bulunmuştu. Bu tcşkilntm 
merkezi Berlindevdi. İngiliz hü
kOmeti bunu seroiği. tahkik et-

tiği halde bir türlu maddi bir 
delil bulamıyor, teşkilatm faali· 
yet tarzını keşfedemiyordu. Bu· 
nun üzerine lngiltere hü.klım.eti 
müttefıklerinin de vardnm ile 
dünyanın her tarafnlda takip şe
bekeleri tesis etti. Niha.vet San 
Fransisko'da ~Uphe üzerine tev· 
kü edilen bir IIındlinin üzerinde 
şifre ile yazılmış bir mPktup bu
lundu. Şifrenin halli Amerim 
hükfunPti şifre teşkilii.tınm ba
şında buiunan miralay Fa~·a 
havale edildi. Miralay yirmi °" 
tuz tecrübeden sonra şif renbl a
nahtarını buldu ve bütUn ~ 
yi ç&erek Hindliyi muhakerneyıeı 
memur olan heyete verdi. 

Muhakeme esnasında Mkis. 
şifrenin çözülmüş şeklini aleta 
okudu. Bütün i:htilfil teşebbQd. 
nün faaliyetini ifşa eden bu mek 
tubun okunduğwıu duyan Hindli 
beyninden vurulmuşa dönd6. 
Çünkü kanaatince an.ahtan bfti~ 
miyen herhangi bir kimsenin llb 
şifreyi hallcdelbilmesine imt4ıı 
ve ihtimal yoktu. Binaenaleyh. 
arkadaşlarından ibirin.in ihanet tt
dip anahtarı vermiş oldtlğmıa 
hükmetti. 

Üzerinde şifreli mektup bm.
nan bu Hildli ile beralber ~?'. 
bir Hindli de şüphe üze ;,,e ~ 
kif olunmuştu, fakat ' ·rinde 
toplanan şüpheler a ı1 suçluamı 
nrkadaşı olmaktan ileri gitmedi
ği için kefalete rapU!n talili;ıe 
edilmişti. İşte şifrenin halledil
miş 13eklinin okunduğu celsede 
bu Hindli de şahit sıfntiyle mah· 
kem bulunuyol\'lu. taznun 
Hindimin düşünüşün göre ihtl. 
lal cemiyetinin esra nnı ele \"6ıo 
ren bu hain arkadaşını.fan ba.f}ka· 
sı olamazdı . 

Maznun hemen bilatereddüt 
kalktı. ne suretle tcdark "ttiği 
bilinmiyen tabancasını çıkardı, 
şahit Hindliye nteş etti 

Hiç bir suçu olmıyan sab;t, 
tam beynine isabet eden bir kur
şunla cansız yere serildi. 

Heyeti hakime ve samiin ne
ye uğradıklarını anlıyamadılar. 
Bir mübaşir, maznunun yeisıe 
rastgele ateş etmiye başladığına 
hükmederek hemen tabancasına 
davrandı ve ateş ederek mamu:n 
Hindlinin beynini parçalndı. Bu 
kanlı h8.dise lbirkaç saniye iç~e 
şimşek süratiylc cereyan etınir.
tı. .. 

Fakat görülüyor ki maznun 
Hindli !haksız yere arkadaşının 
kanına girmiştir. Çünkü şifrenin 
anahtarını Hindli vermemiş, şif· 
re teşkilfitı şefi Fabyan buJ. 
mu.<;tu. 

Mütehassısların en müşlı:W. ş1f 
releri bile kolaylıkla halletmele
rindc şayanı hayret bir cihet 
yoktur. Çünkü nihayet en müo
kül şifreyi bile insan kafıım icat 
eder. Bunu diı'i"cr bir in!:" .m hal· 
letmesi mümkündür. ~~urtularak zahmetinin 

1 
1 para olarak almıya 

~t. 

'lıhurg'da birkaç h afta 
n c;onra mütatabbiblik 

MANKEN Şifreleri halledebilml!\ için 
evvela kaç türlü şifre olduğunu 
bilmek Hi.zıındrr. Müteaddit §if
:rcler vardır ve anlaşan iki kili 
yeni bir şifre ile muhaberede bu
lunabilir. Ancak anahtamı arada ll.hengini bulmuştu. Ar· Büyük caddele rde mağıızalarm 

ı ıltasyon kabul etmediği, vitrinlerini seryetmek dnim:ı c•ğ
avi etmediği h aberi ya- lc>ncelidir. Asfalt yol, bir camdan 

, kontültasvon teklifleri. geçe r gibi ayııklarınızın altında 
hasta adedi günd•"'n güneı;le yıkanır ; camekiinlardıı 

"ttıııştı. Glotenburg Palas gözler in izi tatlı b:r snyfiyrı havas! 
%d~·iyeti kendisine ~usu- içinde saran bir kul}, bir nğnç da 
~Uk bir salon tahsıs et- lı, yaprak ve çiçeklerle karsı kaı • 

~ bu salon mut.ad olduğu eıya gelirsiniz. 
(!t-hal trb mecmuaları, Kır ytirüy~lcrlne dlişkUn ve 
hcırtreler. tablolarla süs dnı; sporlnrmı scviyo~antt siynlı 

1 Oh, cihanşumUl vek· bir fon üzerine çizilmiş güneşli bir 
arı .. Oh <: İrkinlik yek- tepede golf pa.ntalon ve Skoç ku · 
:trı ! .. Ebedi kanunlar!.. maşı etekle yUrüye.n insanların 

t,(lor Zuifeld bunlara be- sizi nrkala.rnıdan çekip götürrlük-
lltliğin muay ren kanur.- leri olur. Belki de bu manzarayı 

'"h"ktevdi. Bir iki gün bir kaç küçilk çocuk tamamlar. 
~11l.%ttarlıklarınd~n bah· Belki de yine vitrinlerin birinde, 

l'l'ok müşterilerinin re- ~ğer sonbahar yağmurlannı özle· 
1 toplamıştı . G!otenburg- missenlz, üzerinde mavi, krem ya· 
l:ı:ıasum insanlar, diğer hut erguvan, diU yahut santraşh 
"l erde rastladığı ma- 1 bir knmsele ile elinde şems.iye tu-
1 nlara ne kadar da çok tan sa~ın bir kadına rnstgclir ; 
araı. hulasa biltUn şehl'i renk renk, Çe· 

0r Zuifeld baznn bu re • tıit çeşit insanlarile kırda, l'<>kak-
11 ~Özden ~eçirirken kendi ta, çay masam başında, eğlencede, 
~ N>yle dUşUnUrdü: hatt! yatak o<lnlarmda bulursu· 

•, .~~!i•n.\ :'P.knr..aln:c.ıs ~i- ,pıu,! 
h{h•·rf:.~J 7: c&rl.c_m :.>-"9 f N•ir.""" ı.~ ~ ~;. 

~·it r Pozda resim mkaran insanı bir öfle :llzen. gbneşlıı aa· 
, anhy1 tedavi etmiş oldu· falb yıkadığı böyle dakikalarda 
~ba ivi mi ettim? Sanki buldu. 
~1\tdi ki? .. Ya şu bir elin· Bu, büyük blr mağ~nm vit-
'\ itap olduğu halde basını rinine konulmuş bir mnn'tcndi. Bir 
~ a bir kitab~ dayayıp ti'· ctelaj üzerindeydi; ve bir kadm 
dalmış gibi görünen şu mankeni :idi EtelAjm tam orta.sm. 

da duruyor: Yu,·arlak set.pa, üze
rinde çantalar, pon pon kutulan, 
Koti lcvnntalan ve diğer kadın 
C'şyaları olduğu haldı> belirs z bır 
hareketle dönüyoı du, 

Kartının üstünde mavi böcek kn· 
huğu bir pantalonla aynı renk bir 
gömlek vardı. Diz kapaklarında 
ince bi rs.igara kağıdı kndar me· 
safesiz bir boşluk bacnklarnı yan. 
yana. getirmişti. Etelaj dönüyor; 
Fikret, kadını önden, arkadan ; 
saçlarının rengini, bir yığın kızıl· 
lığın Uzcrine konmuş beyaz sedef 
çiçoğı, burnunu, gözle rinin açılışı . 
nı, kirpiklerine sürillen ma\•j r i· 
meli, alın genişliğini, sütyene doğ 
ru boyundan nşağr inen kırışıksrT. 
cillzlüğü, hepsini görUyordu. Vit· 
nnln önünde dakikalarca durdu ; 
manken eteliıj U tUnde dakikalar
ca döndU. Belki yüz deaf.. Sonra 
i'!.dcta canlandı; yürlidli ; koluna 
girdi. 

Fikret, bir çok defolar "O'' nun 
da böyle ayakta durduğunu dlişU · 
nüyordu. Bilhassa ke ndisine bft. 
~im o~~ı .-am"o.1~'1' ~ Y9hııt -A 'IJl""* hJ.J" ~, o~ .ı ,,!!~..,._\ 

yaptıra.ca.ğt zamanlar_. Onun da 
lnc.c ve cilası henUz kurumamış 
parmaklan çornplarmı giyerken 
bir ku«un kanadı gibi yine böyle 
açılırdı. Gözlerine aynı §ekilde ri
mel silrilyordu. Adeta göz kapak· 
!arının üstünU kalm ve mavi bir 

tabaka kaplardı. Bir defasmdn.)n· 
cc toz gözbebcklerine kaçml§tı. 
J.'ikret o güııU hatırladı. Gözlerin· 
den yaşlılrın bo~andığı günü! Onu 
ağla'tken hiç görmemişti. Demek 
ki böyle ağlayacaktı. Gözbebckleri 
bir sağanak gibi yanaklarına bo
şanacalc, damlalar bir cam üstün
de iner gibi arka arkaya dudakla· 
rının etrafında şeffaf o;r halde ka
yıp gidecekti. Kalnklarmm yanın
daki fısıltıları yeniden hissetti. 
Kadm ağac yapraklan arasına sak
lanmış bir yuvadaki kuşlar glb! 
konuşuyo"l': 

- Benim yanı mazım! diyordu. 
Seni görmeyeli ne kadar oldu ba
kayım! 

Fikret: 
- On sene, diye konuştu; be· 

rnber ya.şadığmuz günlerin iki 
misli ! 

Bu kelime ik.Isinin de dudakla. 
nnda sankl bhıfenbire O!rıe§'O. 
Sanki ikisini de blrib!rinden ayı -
ran on sene değil ince ve §effaf 
tı\r ca.rodt. YBJ)r.JJ!ı!ıf ılnı.11!~ "'
-~ t;-r rJJrr~~, wıt• r....ıc~-A 
Bir kuş kanallarını ÇIJ1l3.TtıJt ''~Tr>n 
içinde uçtu. 

Fikret daha fula düeünmedl: 
- Bir manken! dedi. 
Fakat tıpkı o.. Aynldığı gt1n· 

denbcri ilk defa onu bir mağaza 
vitrinirulo görliyordu. nk defa gör--

KENAN HULOSJ 
dilğU kadar da taze idi. karnrla.,..<nınlınası lazımdır. 

Yürüdü. Bugün kullanılan şifreler en 
Mağazadruı ıçe11 gi'rdi. eski z.ama.nlardan, Jill Se-Lar za· 
Her ha.1de F.ikretin bu ilk da.ki- manından ikalma şifreler olduğu 

kal&rmı tahmin edersiniz. Manken git!, yeni yeni icat olunan §Üre· 
satın almak istiyen bir adrun! !er de kullanılmaktadır. 
Hem de genç bir adrun. İyi giyin- Şifrenin yalnız cnsuslnr ara • 
mi~. elinde bir çantası var; elbi- smdn kullanıldığı zannolunur. 
sel eri biç de frna dikili değil! Filhakika casuslar suçlarının 
Mağa boştu . Tezgflhtarlnr alel- meydana ((lkmamnsı için mün 

ncele bu garip öğle müşterisinin hasımn şifre ile muhabere etmi· 
etrafını aldılar. Hatta lUnc~e kon- ye mecburdurlar. Fakat şürenin 
muş sarı bir papağan gibi blitün )·nlnız casuslar tarafından kulla· 
gUnU lskemledo geçiren kasiyer .nıldığmı zannetmek de hrıtndır. 
bile .. Çünkü bir çanta, yahut bir Çünkü s i.fre, ticaret, iktısat ve 
ruj değil manken almak jsttyen · t r. • d k 11 ıld - "b 
biri .. Belki bir doktor·, '"ahut bir sıyase .ı emın e u an ıgı gı ı 

., n"ıl•'.IJ1e mhrhsebetlerde de k ul· 
miihendis! Arka taraftll iki kisi lanılmaktadtr. Bazan <'~s11-.lar 
robotlardan bahsetti. Onlann da tarafından vcr·ıen en müh•m h a· 
bir ~a~ken gibi yapıldığını ve b<>rlcrl" f!enr fı ıkların birihh ·" 
içerilenne konan bir makine ile r ine r,izli' gizli vazd•klan St'' dn 
harekete _geldiğini konu~u~ar! ~'a mekt~p1arı ~vnı sifre ile vaZT-
kat hiı; bır \"akit Fikret.in t1·""'1'.,nı - ,._ · 
cıen mnnıten a..tlnllk ~es. o.:r ·-------------
dam sıfatı silinmedi. Buna rağmen 

mağazanın ikincl katında oturan 1 
·~~-eM• ... "t~ dtırıJ..._,: ..,. 1Mskc 1 l?i;r;nc; !11.1."4.,.& 
..... ~,. !'} ~ 

ıııJaeı; •'-"'-~~ı MU C)l- 11 m.ute'fıa~ıus oKtu.-
duğunu bu daltiknlarcla hatırlıyor- NURi BELLER 
du. Kapıda kansı karşıladı: Stl'"llt ve RUH HASTALllU..AJU 1 

- Ah, dedi, bir manken! Elbi- Ankara Oa4dt'lf!I No. '11 
selerlm için nihayet bir manken Mus~·ene. ııantlert: lll t4D ltlbar'ftl 
ala.bildin ! 
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üeaız Levazım satın alma 
komisyona llAnları 

M/.J(1UAK.A ussU~AHRl b. SA'IINALMA KOID8l'Ollimuü : 

1 _ raıımtıı cıumL umuw 'ıeı.Jelı 198704 lira 80 kuruş oJ&rı 1960 ton 
tükme mRZOl p:ızarıı::•a satm &LL,:ı.caktır, 

1 - Pazarlığı Sl ı'emmuz \J4~ Perşembe glinU saat 16 de lzmltte Ter. 
sane kapunnd3l<I k ·Jmlıı;on bln~ıSm\ll& yapılacaktır. Teminatı !haıt günU te. 
k&rrllr edectk ıhale tıed ... t Uzcri.10t'l yüzde 15 nl&betinde derhal ı.ıınacaktır. 

3 _ Pıızarltğa lgtl• ak edec'.llt tlleklllerln bu tşl<>rle aHlkatlar olduklarına 
dair r:caret ve&lkallln ve muruı.-ııuıen bedelin~ ~o-,. tenılnaUariyle birlfku 
bellt gün vt. saatte itom:s;,on başkıı:::ıığma mUraca ı.- a· ı !6239) 

• • • 
1 - Tahmlzı ~ailen bedeli t-2 700 lira olan 100 ton sabunun SO Temmuz 

9U Çarşamba gOnr '18.8t 15 te ı<·li-:!lı zarfl3 ekslltmeeı yapılacaktır. 
2 - ~t tE>mır.atı Uı8C Ura olup şartnarnesı her ~ 264 kuruş muka. 

lıUl.nd4' komisyondan '>lu..abıllr. 

a - tsteklı1erln 2490 sayuı k:ınunda yazılı vealkatan muhtevi tanzim 
ecfaceklen kapaL tekli~ mektupla· ıru belli gU.c ~ saatten bir aaat evveline 
kadar Kasımpaşada bulunan k')ın!try-.n ~kanıığma makbuz mukablllnd• 
vermeleri. ( 5656) 

""ıı. ~ 
l - Tahmin edlleıı bedeli 'ı74CO Ura llU' 45.000 kilo aadeyağmm U 

Ağustos 941 per,crnbe g11n0 saat u; de kapalı ~riJa ekeillmes! yapılacaktrr. 
2 - tık tem:nstı ~120 Ura oıup şartnamest her gün !§saatleri dahilin 

de komlsyo,ıdan 3>< :' l.ıınış'bcd<ıl mukabilinde almabi'ir. 
3 - lsteklilorlr 2490 sayılı ı..a.:ıunun tari!atı dahilinde tanzım edecek 

lerl teklıf ml'ktupla wıı lıavl k.ıpatı zarflarını en geç belli gUn ve saatten 
bir gall! evveline kndar Kasrnıp·.ı-:t>da bulunan koml..9yon başkanlığına mak 
buz r ı ulc:ıbillnde v .. rmeler:I. (6253; 

• l$ • 

l - .MadenC:en !öı.Uıecek ı·~ Jonlem 2232 parça ıskara ve m~km.: aksa 
mmm so. 7. 941 çar.,arnba gtln!.ı u.at 14 de Kasımpaşada btıh.:nan Denu 
Levazım Satınalma t.urolsyonu~d-1 rıızarlığı vapılacaktır 

- ~artnarr.~sı ._eo mode.leT! ı, saati dahlllnde mczkQr Komisyonda 
g"Örillebllir 

8 - İstekllJerln !'}.1. J ı ı eder.tıkle:-l !!yat Uzer:lndcn yüzde on beş kaU te 
mlnatlarlie birlikte be'H gün ve ıın(t.tte adı geçen komlsvona mUracaatıan 
lllıı olunur. 16328> 

T opkapı Maltepesindeki Satın Alma Komis
yonundan: 

ı - 23-7-941 g1.ııti kapau zıırfla almması takarrür eden 300 ton 
:r.eyUnyaıtma :aııp c;ık:nl\dıfındş.1 puarlıkla satın aıma..-:aktır Muhammen 
bedeli 270.00u Uradır. 

2 - Hu~ust şttrtlfı.T ve evaıd 'l'opkapı • Maltepe Asker! Satm alma ko· 
misyonunda gbtOlebllir. 

:i -- Pazarlık ! -Et-941 cuıtı'\ günü saat 15 de koınlayon riyasetinde 
yapılacaktır 

' - Zeytinyağı toptan 1hale yapılaca& ffbl her anbar ihtiyacı ayn 
ııyn fııt.ekltlere de ltııııe ediJeolllr. 

5 - Kati t.:.mınarlarUe birll:tce lsteklllerin mUracaatlan. (6318) 

isfanbu' Deniz .Komulanhğından 
O"mz ıısesı ve Gedıklı erbaş mekteılıne talebe alınacak 

Afi&Pda.k p.rtlar:; aaı.a oıa.ııa.r deniz L..eal ile Ge<1ık.li er1>&9 aıektebt.n• 
ı.ıılebe olarak alınacaıctJr. 

o.ah U&eai.oe ıı~ taıetı.ıw.na: 
1 - Yn~ıan b!rin<'! mut :Çt:J 1~18 
2 - Ya~.an ikinci ııınif için 16.19 olacaktır. • 
1 - B•ı ya~lardan aıu ay bılyüll •eya kü•;ük olanlar da kabul edl1ecektlr 
4 - L1al? blrıncı •'l:'lıfa ortamektep mezunlan alınacağı ~lbl liaeWD birttı 

cl ımufmda ikmale ketroq olanı&':' da almacr.ktrr 
DMb Jeoc1Jkli crbaı buırtam.& okuluna cirmete taUple rtD: 
ı - Yqları 11, 17 c.!acaktır. 

i - Bu mektebe Ll'kmektep me2unu alt'!acagı gib! or ta okulu!' mubtf'. 
•lf ımııflannda ikmale lıelınıı ot""'"' da aımacaktır 

S - Tahallint y&lnız bir sene zayetmf§ olanlar da alınacaktır 
Bu tartlar~ ba12 oıup "er.ı.a Uae.ı Je deniz gt-Oikll erbt&f bazırlaau. okuluna 
ıtrmPk ı.sttyen trı.llplertn 16 ağU.9tue ~l tarUı.tne kadar lstanbuJda bulı.;nan. 
larm Kasıma&§&da deıılı komu•.:..:ılığma ııartçte bulunanıarm da maball! 
&ıılt'l?'lJk ~belerine mOracaatıan. ( l '108) 

Gayri menkul satış ilanı 
93l3/ 2L 

Beyotıu ~ dlıJıKemelert bajk&tipli&'lnden : 

flll.!all Tahsln :le )liedlbıuıın •~ avukat Ka.lodi Laskaridia mUvekklllerl 
olup Yunanlstanda '>:.ılunan ve :111 en ikametgA.hları meçhul olan Aleksan· 
droıı oğlu Dfmostenlnin ve Diın!ll"i kızı Aspaslya Yanı Suplasın ve lstefa 
n! kızı EJenlnin pylan ve mü,t.c•eken mutaaarntı bulundukları Beyoğlun 
da Hllııevtnağa mabal•etinde K>1.rt.aı aokağ?nda 4 ve yine aynı sokakta ve 
Sutdraz!ııi (Tornacıt:ltıl) soka~l:ımıdan cephe aıaıı ve altında 14 No. lu 
dUkkAru mUşumıı 2 .'(o. ile murakkam iki bap hane §Ul'Uunur. izale!li zım· 
nmda açık artırmaya. konulmuJ.Ul'. Beşer katlı, haricen kArgir dahilen ah 

l&P ve tamire mı.ht% cı:an bu g.1yri menkullerin evae.tı ve vaziyeU hazırası 
vaz'ıyet zabıt vıtrt<ka.<J;nöa ve :..~1·~ raporunda yazılıdır 4 No. lu hanenin 
cephe.: ll,20 der!nJlğ{ 3.45 metre olup muhammen kıymeti (2000) iki bin 
llradn'. 2 No. lu maa c!ükk!n ı.r.r .. u:in cephe!'ll 10,20 ve derinliği 3,45 oıup 
muhammen kıymetı t2M-0) iki bı, be§ yUz liradır. Birinci açık artırnıa.ııı 
27-S.s-941 tarihıne tııııadut eden çurşamba gUnU saat 14,3Cı dan 16.30 a ka· 
dar Beyoğlu Sulh mabl;emeleri kt.lem odasında başka.tip nezd!Lde yapıla 
caktır. Artınna beık'U mtıhaın!lle'l kıymeUerin yüzde yetml§ beşin! bulma· 
dılt takdirde en ıson ı.rtıranm ta&hbUdü baki kalmak üzere müzayede on 
gün U!m,Jtt edllerek ikıncl açık anırması E>-9-941 tarlblne mUudi.t cu· 
marteıi günU saat 10 c.an 12 ye kacar ıcra edilerek en çok artırana kaU 
olarak ihale edııfcektlr Bir:lk.'Tl;§ vt lha1e tarihine kadar birikecek bina 
99 belediye vergller:lyle evkat .C!lna: hlsseo.ırlara ve dellA.liye rüsumu ile 
20 senelik taviz bedclJ ve lb&Je p\wJ w kadastro ve tapu harç ve ma.sraf1an 
mO§tertye aittir. A.rı..ırnaya ıotı·~ edecek kimseleri.o gayri menkullerin 
klymeU muhammene!erlnin yUu~ yedi buçuğu nlsbeUnde pey akçesini ve· 
ya m ili! bir bankanrr bu niabette t<:mlnat mektubunu vermeleri şarttır. 
Artırma bedeUnfn ~enci.sine 1hnle olunan tat a!mdan ihale gününden ltiba· 
ro vcrllecek mUhlet iı.;lnae man<emc. kasasına ödenmesi ml'churtdir. Öden· 
medlği takdirde iha1e Jr11hedller!!lc kt>ndislndcn evvel en yüksek teklifte bu· 
ıunan kimse arzetınlş olduğu b".:i~lle almJ&ğa razı olursa ona !hal edilecek 
ve o da razı oJTıaz veys. bulun nl!.1.ı<a hemen yedi gün mUddetıe artırmaya 
çı1<arı1acıı.ktır. Yaptlacaıt UA.n &lOJtadarlara teiJl~ğ edllmiyecektir MUzayede 
sonunda. en !;Ok artırana ihale edıJ~cek ve her iki halde birinci ihale edilen 
kfınae iki lha1e orasınd'lki !arktıo.1 ve zarardan meııuı tutulacaktır İhale 
rarkı ve geçen gllnlerin yüzde :..Cf fatzt aynca bUkme hacet kalmaksızın 
taJuri1 olunacaktır. tpotek sahil:>! eU.caklılarıa diğer alA.kadarıann gayri 
menkul tlzerindekl .~kıarmı ve haıruatyıe faiz ve m asrafa ve aair eye dair 
olan iddialarını E:Vrakı ır.Usbitetenyıe ilAn tarihinden itibaren on beş gUn 

lçlntıe satış mr.muru 'l&l'. mahkıı.me başkltlpllğlne bildirmeleri lA.zımdır 
Aksi takdirde hakian tapu sicl:ı .. .r:yı~ ııabit olmadıkça &atış bedeUnln pay 
l~9.8mdıııı hariç "'>ıraıwacaklardır Müzayedeye i§tırAk edenıerin bUtUıı 
eralt kRbul et'IJ'llŞ ve '!VVelden l'ğrenmiş _ve bilerek ~ayrl menkullere talip 
ş .. ki• ı .. ddt-dHerek ıv,radan ıtirazlan mesmu olamıyacağmdan bulunmuş oıc;u o r "' 

_ d AJ .,.8 ...... menkı:J:er:t gezip görmeleri ve fazlR malQmat satı§ g11nllli en evv~ .. ,, •• 
1 .... u30 ?6 No ile oı~hkeme başkA.tlı>l\ğlne müracaat etme· aımalc l•tıyf'n e.-.n " C' • 

•• • ..a hlan ~çhul .X"J.~ra da tebllğat mak.aauna kaim olm&lr 1ıert ve laame"&~ (B&70l) 
o... OAa olunur. 

Ba,, Dif, Kesle, Grip, P..omatizma 
Ncnalji. Kınklık we Bütan Ağnlannızı Derhal Keser 

1cebfM1 Cbde 1 bfe et..alılltr. t AKLtn.!RIND!N SAl1NINIZ. 
HEll YERO! PUU.'1 KUTllt.ARt fSRARt.A ısrrvtNIZ 

Diyarbakır Vilayeti Daimi Encümeninden: 
E1tsiltme ~ekli: K.11J&.1ı zat'f 
1 - Eksiltm~;:e 1'o:.an f.f: 
Diyarbakrr Mard!D yolu 6 + ou0018 ± 000 Km. arasında yapılacak olan 

blokaj. Kcgi.t bedelı ı56tı6 lira itr. 
2 _ Bu ı,e ait cvra.ıc ounları:hr: 

.L _ Eksiltme §Bt tııamesl 

B _ Mukavele çr..:ı;esi 
c _ Bayındırlık işleri gen .ıl ve şosalar rennt şartnamelerl<!ir, 
o _ Keşi! evrakı 

E _ Bu e\·rak L\;,arbakır r:r.fıa dairesinden ve encümen kalem!ndt 

~orülebillr. 
3 _ Bu ı~ıo lhalr111 13--8· -941 çarşamba gUnU saat 10 da Diyarbakır 

vllA.yetl dıı!ml enclimenındc yapt•ac.aktır. 
• _ Eksiltmeye g;rebllm~k iı;: lı:: 1251 lira 45 kurıı,luk muvakkat te 

minat vermek ve ı..şağıdukl ve~llcaıarı ibraz e tmek ld.zımdır. 
A _ Bu ı~ın .. kto11tmeslne ~rehi1eceğlne dair Nafıa MUaUr!Uğtlnden 

a:ınmış ı>hl\yet vesiks.sı 

b _ 941 nıali yılma a!t .. ':~teot Odası vesikası 
6 _ Taliplerin evrakı mUJV. •.ı:erlle yukarıda gö .. tertlen ~'l ve- saatte 

vi1!1yet daiml eneüuıcn·r:.~ mUrac..:ı.ı.llan ve t eklif melttupıarın. iha~ günU 
saat 9 30 kadar eocU .nı n rlya3ett·u tevdi eylemel~ri Il:';ımdır. 

6 · _ • üncü madl t nlD A fırl:r&sındakl ehliyet ves!ltası eks•ıtmeye çr 
karılmış olan hangi I~ için lst,.1llc.~1 açıkça yazıl:nıık suretlle eksiltmenin 
yııpılacağı günler "tatil <;ünleri h::.rl!.i" Uç gUn evvel b!r istida • ıe vllA.yete 
müracaatla Nafıa MtidU!IUlliin ı~r istenilecek ve bu zaman zarfında vesika 
taloehinde bulunmıyanl:..r eksilt.mye giremlyeceklerdi:-. (6323) 

M. M. V. Deniz Müsteşarlığından: 
YerU veya Avrupa malı bu .·.ı.nda bez! satın alınacaktır. 
tsteklller!n satmak IBtedlk 'e•i bezlere alt numune ile birlikte evsaf, 

şerait ve !lyatlarmı bir mektupl:ı. 10 Ağustos 941 tarihi.ne kııdar mUsteşar
lığımıza bilr:llrmelf-ri. ( 4 795 - 6;;:~;;ı 

T opkapı Mal tepesindeki Satın Alma Komis-
yonundan: . 

1 _ 24-7-94.1 taı1h!ndc im~ai.ı zarfla ihalesi ilA.n edilen 300 ton sa· 
buna talip çıkmad ı ~ıncaıı par.arlrkl~ satın almacaktrr. Muhammen bedeli 
177.000 lirıulır. 

2 - Husu&\ şartıa .. ve ev~'lf Topkapı • Maltepe askeı1 aatınaıma ko
mlsycnunda he' gün ~i'ruteblllr. 

3 -- Pazıı.ruk 5-!!- 941 sah gfuıU saat 11 de komisy on da yapılacaktır. 
4 - lsteklllerin :nezkQr ı;'..l .1 ve saatte yüzde U5 kııt• temlnatıarlle ko· 

misyonumuza mu .. acas.t!an. (f\316) 

Hava Gedikli namzetlerine: \ 
Gccl;kll t:amzetlerin~en 337 cogumıu olup evraklarını tamamlamı§ o· 

ıanııı. 31' Temm!ız 9n tarihi .~· !.: scvkcdileceklerinden bunlarııı çarşamba 

günU saat g sekizde Knrnmd.ı j !.tlımrnala rı llltn olunur. (6322) 

·~~---~~~--------.._..--~~--• 

-lo4 . ~·" 
Beher kilosuna ta!ınıln edilen ~yab 850 kuruş olan 6 tol> t ıJ 

zarfla ek&lltmeye ltcıım'.l§tur. Ihaletli 4.8.941 Pazartesi gli.nU d•~ 
karada !.! M v. Satm alma koml5yonunda yı.pılacaktır llk ';_. 
liradır. Taliplerirı k:ınunt vesikalanle tekill ınektupıarmı 8~:1: ~I saat evvel komisyona vermeleri. ( . . . .~ 

1' ..... Ayn ayr. üçer yüz bin kiLo od'.ln pazarh'tla aatm ~caoıııııı' 
rln 31-7-941 günU HadımköyUuıte aakeı1 satmalma kom.i.SY 
lerı. (757 - f..3rk3) .. . ~ 

Aşağıda yazıh mevsdm pUll."Ukia ekeiltıneleri ııızaıanndll p 
•-e saatlerde Adapazıırmda ask~.-1 aatm sıma komisyonunda ;.ı il" 
raliplerln beU. vakitte komlsyan~ gelmeleri. Evsaf ve şartna 
Amirliği satın s.lma :coın!!'lyonund" da görUIUr. 

Clııı-1 Mlktan Tutan Teminatı 

Kuru ot 
Sığır eti 
Saman 

K ilo Lira Lira 
1,272,000 82,680 413• 

240,000 91,200 4560 
960,000 33,600 ~20 

• -l' • . 

.lbale gDJI 
tf 

ıı1s/f41 
ıs .. ' 
JJ .. -

(765 "' 

A~ağıda yıızrıı m~vadm açl>t eksiltmeler! 14-8-941 
b!za'arın<ls yazılı sııatlt>rde Esl~~ehlrde askert satm alma 
yap.ıacaktır. Tahplerln belli va'<lı.te komisyona gelmeleri. 

Cinsi Mlktan Teminatı 

Kilo Lira 
sut 20,000 241 .50 
Yoğurt 20,000 375 

*** ~ Aşağıda yazılı ıneYndm kap&iı zarfla e~ııtmeler1 h\zalartfl ıJ• 
gUıı aaat ve mahallt'rd.skJ asker! sa.tın alma komisyonlarında )'iP ıııd" 

' . lh atter Tali;ılerln kanuni wslkalarlle tı"rtlt! mektuplarını aıe sa 
saat evvel alt olduğu komisyona •ermeleri. 

Cin!'ll !llktan Tutan Teminatı bıale cün ..-t ~ 
KUo Lira L ira 

sttıl' 
Sığır eti 200,000 50,000 2750 115/8/9U 14 

eıtıl' Sade yağı 45,000 63,000 47215 15 .. " 
16 

91ttl' 
Arpa 1,000,00C 120,000 9000 1• .. .. 11 

Odun 2,000,000 30,000 2250 16 .. .. 11 

Kuru ot 600,0()('1 24,000 1800 H,. .. Hl 

Sade yağı 19,500 2281 •. 50 19 .. .. 10 

Kuru ot 500,000 15,000 1125 21 .. .. 11 

Sade yağı 39,00G 50,450 3783,76 19 .. " 
115 

Kuru ot 600,000 15,000 1125 21 .. .. 17 

Saman 500,00C 20,000 1500 16 .. .. 9 
Kuru ot 500,000 1~.000 11~ 21 . • 
Sığır eti 200,000 50,000 3750 H " • 
Saman 662,000 23,170 1738 13 .. .. 
Patates 388,000 3492 H ,. .. 
Kuru soğan 288,000 3024 ı• .. .. 
Bulgur 104,000 28,080 21C>6 20 .. • 
1-i:uru fasulye 130.000 29,900 2242,50 14 .. " 

9 

Pirinç 82,500 15,2715 1145,65 18 " " 

-KANTMEN.- 1-:;:~~atör;~'::~:"~ ,:s'.anbul Gümrükleri Başmüdürlüğ~~ 
SEKE.RLEME MAGZASI w w Satış Müdürlüğünde kapalı zart uıuh 

Cagaloglu Sıhhat Y urdu d .. kin ... t 1 r. S E L 1 M enı ma e yagı sa ı ıy o • 
Erkek, kadın ve coçuklara 

Sirkeci HamJdiye CaddelJI 
tramvay durak ven 

f;nvaı ~it pa11ta "" ı,f'kerll'ruı>ler 

'<AYIPLAR 

ait her nevi ameliyatlar 
ı ı 

İdrar yolları, göz , kulak , burun 
hastalık ve amc~iyıı.t ıarı ile doğum, ~ 
karaciğer, mlıJc, bar~k hıısta· 

lıı.rını kabul eder. Fiyatları ucuz 
temiz ve ehemmiyeti! hastanedir. 

fP)t'forı: '?S tıl5 

Wb'&'te~ ................... . 

Ankara nUfuı; memurlu~undan al· 1---- ----- - ----
dığımız 1335 doğumlu Fahri oğlu 

Devrim ÜlkUsel'e alt nllfuıı tezkeresi 
zayi olmuştur YerJslni çıkaracağım· 

941 / 211 
Üır;klidar terli Hllklnıllğ-lnılcn: 

dan eskisinin kıymeU yoktur. Ürglip kazasının Çarşıboryu sokR· 
An ne!lll Fitnat Prrk ğında 20 numnrnlI ev<le iken halen 

(36696) 1kametgAhları ve mesken! meçhuJ o· 
* * * lan Seyit Hasan kızı Şerifi' Seyit Ha· 

İçinde asker1 muamelı!IL ve yokta· san oğlu Hasan Sey it Hasan oğlu 
malarım yazılr nüfus ctizdanımı zay! Osman, Mehmet çocukları OmmUgül· 
ettim. Yenisini çıkardığımdan hükmU sUm, Emine, Osman, Ahmet, Halime, 
yoktur. Kasım oıtlu Hacı Ahmet, Seyit Meh· 

Fatih tubeıdndı-n Oııman oğlu Hır met oğlu İb .. a hlme Beyle rbeyinde 
880 Ak!IU SS2 (36622) Çamlıca caddesinde 3~ numarada Ah· 

• • • met Yücetura oıan borcunuzdan do1a· 
Nakil vasıtalarının pasosunu kay· yı haczedilmiş olan Sf7.e al• Beylerbe· 

bett'+lmden eskisinin hUkmU yoktur. yinde Çamlıca caddesinde 18, 20 nu· 
Tıp Fakütteı.ı 2172 Kemal oğ'lu tııak maraları arsıılnrınızın satıı: tarzının 

(36625) ı tayini için mercice yaprıma~ına !Uzum 
* * * görUlen murafaada hazır bulunmak 

t •- b 1 0 t k la 3 ün il üzere namınıza çıkarılan davetiye s .... n u av-.ı paşa ış sı c . 
d d ft ta b 3 U u b!IA tebltğ iade edilmiş olduğundan 

kolor u 1\ yyare ta uru ne H u. M. K nun 141 ve müteakip 
bölUğünden aldığrm askerlik tezke- · · 

yi tt' y 1 . 1 1 ,. maddele ri mucibince na.nen tcbllğat remi za e .m. en sın a aca6 nn · 
1 1 huk Ü kt ıcrasma karar verilmiş olduğundan dan eskl!'I n n m yo ur 

Et da c. 1 · k k· mumfaanın mua 11Ak bulunduğu 20-tııtanbul mı:,· nı .-,,u u~u so a 
1 · .. ..1 d 8- 941 tarlh!ne mUsadif çarşamba gU· 

- ü d M nU saat 10 da vB'kUdnr icra murata· 
Bekarlar oda a rm"" ., numara a l ~~ 

Arapkir Onar ht<oyt n :,n y rrn,un
32

o
7
- asında hazır bu;unmanız aksi takdir· 

ğuılarmdan !\la mu o,. 11 usu l 
. . · , 36702 de gıyabmızda ltı.~ım gelen knrarın 

tevellütlü. ) verileceği davcUycyc knlm olmak U· 

Diş Tabibi 
Arisiod ımos Vasilyadıs 

rarlabaşı Cad No 130 
l Del ({at 

Sa!'ı ibi: ASIM US 
Basıldığı ver . V AKIT Mathııa' 

Umu"" rıt'ST'ivııh idar E eden: 
llefi1c Ahmd 8~BngiJ 

zere l!A.nen tebliğ olunur. (36621) 

ıız;-mma< 

(\arachane Ba.~ında 
PA OY' ~t TPJ\t!ASI 

BtRl ·et 1'1LM 

Ali~ htn c~nneti 
lKJNCt f"t l .M 

"ara göz ( Kış Gecesi ) 

l hale günü: %9/7/l&fl 
Mlkda n Dfoğeort Teomlnl\tı 

M.K N. :\farka No. K ilo Gram L ira K r. Lln. K r. Eşya '!lnsl aıoıı• 
4:i3 HOCO 1/ 50 10050 000 8185 46 614 00 Maden! rıı f' 

18 y&ğı 270 dere;, • 

den evvel " 
kaddür ederı lC S 
mı yoktur. 

ııll 
Yulı:arıde mOfredatı yazılı ticaret eşya1JI 1549 sayılı kanuıt 11 ,.ıı oc ı.evfıkan :!9 i - 941 saat 13 . Jı: cıa Slrkecı Reşadıye caddesi il iJe 1 

po31ı dahll:ndekı ~Umrilk satış r::.UôUrlUğünde kapalı zarf usu~~ 
caktır. Eşyayı gbrmek !stıyenl!lr aaat 9 dan 12 ye kadar an uısıe 
bil'rlcr. t1ıtPı.1ı1er:in ~arLnameleri:ıl anılan gUmrllkten atarak ır.eıctıl 
öğleye kodar pey akı;clerlnl ıezn• y<t yatrrmalan ve teklif · 

1
, ,.., 

blrlıkte pe;, akçelerınln makb·ı~ a• ı.ru w kanuni vesikalannı r.g.a~r 1"~) 
tJ,\r !'fttış mUdtirtUğUne mRkbuz mukabilinde vermeleri ilAn olu:- ıaS/ 

23~:ı•. ~ 'ı 

'{..O~ 
T opkapı Mal tepesin deki Satın Alma 

yonundan: o'~~ 
1 - 23-7-941 gllnü kapa .ı zı&rf1a alınması takarrür eden ıo-'~,1 

d.ıyağın'l talip çıkmadığ:ndan r.uaılıkla satın alınacaktır. Mubl& j 
dell l .820.000 lınıdır. yoO tlT' 

2 - Pazarlık 2-g-941 e:l'nıırteıl gli.nU saat 11 de koınl& 

tinde yapılacaktır. trıı'ıııı' 
3 - H ususi şartlar ve evsı! Topkapt · Maltepe asker! 113 _. 

misyonunda gortileblllr. tıs'cl 
4 _ Sadeyağı toptaı: talil:>e tıuı.le ed!lecelf gibi her anbar Ilı 

ayn isteklilere ihale ~dilebilir. . 65ı11 5 _ Katı lemlnanıırtıe blrt!kre ısteklllerln li..llracalltlarL l 

M . M. V. Denir. Müste~arlığındafl ~o-:, 
Ankara veya İ!tanoulda muı.yene ve tesellüm edilmek uze~ ot"' 

kişı:tk hir alet yeni .-eyn az kullanılmıo kamyonet kaptıkaçtı veY' 
satın altnacaktır. eD f'ı 

tst,.kll:erın, ::atacaklan vesa.•. ttıı ma rka evsaf • e tıyaUa.rJDI ıeıi
Ağuetoa 941 t:ırlbine kadar bir mektupla ınUşteprlığmııza bild'}~ı / 

{4736~ -

Ankara Jandarma Sabn Alma 
nundan: i 

Beher aded:ne iki y•lz kurıl§ !iynt tahmin edilen on dtfrt ~o~~ 
ekml!ıt torbası 13. 8. !>41 çar,anb:ı. günU saat 15 de Ankarada rl1I 1 
muz.la kapalı zart eluılltmMlle e luıaeaktır. Şartname (141) ~. (.O:_J 
kar§ıhğındı. Ankaıe<iıt koml.syontr.nuzöan ve tatanbuJda J, S~~ 
Janılnrma C§ya ve !evazım &nbarmdan alm rr. NUmune kotıı Jdtl 'ti 
görülür. İlk tem'nat ı tıu bin \'!ız on bel liradır) 1stekJllertn ıe ,; 
tupıarınr !hak ıamaıundaı:ı bir saat eVTellDe Ud&t k~ 
meleri. (fS968). 


