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ovyetler 
~ 

Utün cephe· 
lerde taar-
~ruza geçti 
~~rk, 29 (A.A.) - Ofi: 
~ ti.kan ajanslarının Mosko
Scuald:klarr haberlere göre 

er şimdi bütün cephe Uze
Ukabil hücumlara geçm s 
ktadırlnr. 

Alman 
orduları 
Leningrad 

varoşlarında 
Son dakikada Alman menbala

nndıın \'erilen hııbcrlere göre 
Kareli berznhından Leningrat is
tiknmfndc ilerliyen Alman ve Fin 
kuvvetleri IA>ningrat varoşlarına 

I kadar ilerlemişlerdir. Ancak bu 

Japon 
filosu 

Hindiçiniye 
geldi 

--<>--

Fransa Japonya ile bir 
protokol !mza etti 

--<>----

1-0.000 
~------

rıordu muazzam 
t r Verdün zaferi mi 

Eden diyor ki : 
.................... 1 

hnber diğeı kaynaklardan he-ı 
niiz tcvlt edilmemiştir. • a s k er 

-·-Radyo ~uzctııs!nden -

Yakında bir 
sulh teklif 
edilecek 

Bulgar 
. . 'Hindiçiniyi işgal etti 

Başvekıh l'okyo, 2s (A.A.) - o.N.s.= 

'Zandı? 
"')\"azarı: AS!M US F . 
~~t istihb~rat daire j ;:.er a k at b z 
"'-' Lozofs'ki lUosko\ ada bir ı .. 
-"" ~ koııferansmıla Alman - , 

~ ~~in S<>n \BZI) etine dair Hl t le r r e'j· imi-
~·~ tiözler söyltmıl~tlr. Anado. 
\:.~. bıı •nın \'erdiği bir huli.saya 
~ :at Kızıl Ordunun bli) ifü 
~ , ... _ ıncydan muharebesini 

"" . 
lll ezecegız 

ltalyadan döndü 
-0--

F~LOF 
V şi kabines~nde 
değiş;klik olacak 

Cenubi Çindo bulunan Japon filosu 
kumandanlığı tarafından neşredilen 

bir tebliğe göre Japon deniz ve kara 
kuvvetleri Hindiçinıde Saygona gel. 
mişlerdir. 

Tokyo, 29 (A.A.) - D.N.B.: 
Başvekil Pruns Konoye de dahil ol_ 

duğu halde bUtUn nazırların hazır 

bulundukları bugUnkU kabine toplan. 
tısı esnasında maliye nazırı Ogura ile 
ticaret ve sanayi nazın Amiral Sa.. 
konjl, Japon alıı.caklanrun İngiltere 
ve Birleşik Amerika tarafından bloke ı..~ '«'ak kazandığını 'e elde l..mıdra. 29 ( A ·A .) - I Iaric:

~~lllı.ı 1.aferln SQ\'yetler birliği ye nazırı Mister Eden, yabancı 
\,.~ llz:un bir Verdün t.eskil gazete muhabirleri birliği tara

iki memleketi alakadar edilmesinin Japonya için doğurduğu 
neticeleri izah etm!.ş ve japonyanın 

C\ ~Yakın bir zamancla bu z.a. fmdan şerefine bugün verilen hir eden mühim meselele
~ silatı \'eriloceğini Alman- ö~le ziyafetinde bir nutuk söv ... 
~•ldınıu huhi pli~ları ta- Jiyerek bütün suih teklifleri~i rin görüşüldüğünü 
"' ı.... ııuya düstüğiinü blldirmi~· evvelinden :reddettikten sonı·a lıL. "-tu söyledi 
~it... Roman)adaJd Plocski demiştir ki: 
"'-' 

11Yulanmn da Rus bombar- (Devamı Sa. 4 sü. 5 de) (Yazısı ~ tincüdc) 
~~ tı ile ancak Mmdcn l'.Jarct -------------------------
~ ınırett.c tahrip olunduğu
~t etml~tir. 
~ f9'<tnın bu beyanatı tem
~ ~ 23 inde yapıldığına göre 
~ 

0 
il Rus re mi tebliğinde 

~~ l'dunun Almanlar aJeyhlne 
~ ğı iddia edill'n büyük za
~ -~nda bazı tafsili.tın bulu
~l't i dtl Uudilk. Fakat ara
.,. l\t 1 bulamadık. Bu tebliğde 
~~ları okuduk: "28 temmuz 
.~t 1 günü Simolensk \e Ji
~ 'Rtntakalarmda harp de\'run 

'-' So\'yf't km \'etlerinin ka
~' Vcmett önünde Alman ta.

Yıpranıyor. SQ\'yct ku\·-
"-' bazı me' kilerde mukabil 
~ rla dü mana ağır zayiat 
~"t~ lılerdlr.,, 
tu..~lllnuız tarihli Alman rcSmi 
~~ e gellnee, orada da şu fık
~llr: "Slmolensk d\'arrnda 
\... \ 'be etmek üzeredir. Mohl
\' llhnan esirlerin mlkdan 12 
\~ 35 hine t;ıknuı;tır. Viamıa 
\... ~ a bir Alman fırkası yeni 
'--''Yet motörlzo fırkasını ta· 
~-n~ lınha etmlstJr. Besarahya
' ~ tUyen Alman ku\\ etleri 
~'~attma \'armı:;lar \e sidılet
~ ~l \'enıetten sonra hattı dele
\..~ lstihkftm zaptctmiı;lerdir.,. 
~ıı il bu sözler biraz dik'katle 
·""' tg' u neticeye \ardır: Al
~ ~~0~ulannın Klyef ile Mosko
L ~l ningratdı :ıapt,ctmek ilze
~ ~~ Orduya karşı ~riştiği bii· 
~~Ydan muharebesi hemiı. 
-..,iştir. Fakat So\'yet ku· 
~ ları Almanların bir kaç 
~~fazla taarruza de' am edc
~I Ier:ını, taarruz kabiliyet
~: kati surette kınJacağuu 
.~1 le timlt ediyor. Buna mu
~ lca l\hnanlar Rus muka\'eıneti· 
lııı~ :• surette kınlamamasr kcn
~~Lıtln büyük tehlikeler getire. 
~ ır;ını düşünerek son kun·et
~lt~rf cdlyor \'C mutlaka sona 
~ ~ ,~zere bulunan muharebede 
't. "Cndi lehine çe\irmek isti-
it 

~ltlarda olduğu üzC're Alman 
~ So,·yetler Birliği fü:erine 
,. )'ıJza geçtiği zaman bu harbin 
~l dırım harbi oldu,'llnu ilin 
~'-CJ'dı \'e yan resmi lmrnak
~~usya ale~ hine baŞı·y:ın 
~ •·- zun nihayet altı hafta 
'ttİti neticeye bağlana<'ağını 
~tı flnişlerdi. & hrabin ilk safhas• Al

L ~ta il ümit ottJ[,ri şekilde 
~il ettiği halde ikinci safha 
"~ 1 değl!Jtl. Vakıa harbin bu 
t~ 81lfhasmda yine Almanlar 
~ >'oı hattının yarıldı[,rınr, Mosko
*• ~,.11nun açıldığını daha. iki haf
~. eı resmi t-ehliğlerl ile blldir
~""'J~?eınmuzun 19 uncu günü 
L~ll· 1~n Alman tebliği şi>yle dl
~ St Fe\ kaliule mü tahkem o
'11~ •Un hattı ~·anldıktan sonrn 
~ ~ batal•lılıl~rmm şimalinde 
~~ ctlensk'ln ileri inde a(llan 

kf'nlsietJl'l'll tir 

f Devamı sa: 4 sil. 6 da) 

/ugiliz Başvekili bir 

Polonya 
Sovyet Rusya 

ile anlaştı . 
Londra, 29 ( A.A.) - Prens 

Association a iansının z::.nnetti
ğine göre Polonya ve Sovyd 
Rusya hükfımetleri arasında bir 
anlruıma esası elde edilmiştir. 

Musolini 
Şark Cephesine gidecek 

askerleri teftiş etti 
Roma, 29 (A.A.J - D. N· B. : 
M. Musolini, bugün Mantuaya 

vanmş ve şark cephesine gide
cek olan ordu ve milise mensup 
yeni teşekkülleri teftiş etmiştir. 

ll!antou, 29 (A.A.) - D. N. 
B.: 

M. Musolini şark cephesine 
gitmekte olan cüzütamlara hita
ben demiştir ki: 

Karagömlekliler, 
:lugün aranızda bulunuşum si· 

ze uğur getirsin. Sarsılmaz seda
kat ve heyecanınızda milletimi
zin ve Virjil'in cidalcı ruhunu 
tanıyorum. Şanlı İtalyan milleti
le beraber olmak zaferin bize ait 
olacağının muhakkak bulundu
ı!tına kanaat getirmek için kili· 
dir. 

_,ı:a 

tetkik gc::isindc .• 

Çör çil 
-0---

lngiliz milletini 1 Eylôle 
kadar hazır bulunmaya 

davet etti 

Tehlike 
yaklaşmıştır 

Londra, 29 ( A.A.) - Mister ; 
Çörçil bugün avam kamarasında 
beyanatta bulunarak isti!~ teşcl:
büsü mevsiminin tekrar yaklaş
mış bulunduğunu İngiliz millctı· 
ne ihtar etmiş ve demiştir ki: 

Bütün kuvvetieri..-ııize. ~ 
vade olarak 1 eylüle kadaı en 
son derecede hazır bulı ... nr-aları 
bildirilmiştir. 

Alman hava üstünlüğünün kı
nlmış olması bir emrivakidir. 
İngiliz avcı tayyareleri en aşağı, 
lngiltere muharebesi kazanıldığı 
zamanki kadar Almanlardan ile 
ridedirler. tngilteredc bom bar· 
dıman tayyarelerinin imali iki 
misline iblağ edilmiştir. Gelecek 
sene bugün imalat dört misline 
ve bundan altı ay sonra da sekiz 
misliM iblağ edilmiş bulunacak• 
tır. Son üç ay içinde mühimmat 
imalatı Dunkerk mul.arebesi za
manmdakine nazaran üçte bir 
nisbetinde artmıştır. Harp ve 
ticaret gemilerinin inşaatı şimdi 
umumi harpte hiç bir zaman 
varılamryan raddeyi bulmuştur. 

(Devamı Sa • .& 8il. 4 de) 

aldiğt ml.s!llemc tcdbırlerlni zikret_ 
mlşlerdir. 

Japon hariciye nazırı da İngiliz ve 
.Amerika tedbirlerinin siyasi neUoe
lerl hakkında izahat vermiştir. 

.JAPON • FRANSIZ PROTOKOLU 
\1ıtl, %9 (A.A.) - Bu sabah bura_ 

da bir Fransız • Japon protokolu lm. 
za edllmi§tlr. 'Protokolun birinci mad. 
desine göre iki hUketmet Fransız Hin,. 
diçlnisinln müdafaasında askert saha· 
da. i!'ib1rliğl yapmağı teahhUd eyle_ 
mektedirle:. 

(Devamı Sa. 4 sil. 4 de) 

Bir İngiliz 
generali 

Rus-Alman harbi 
hakkındaki müla
lealarını anlatıyor 

Londra, 29 (A.A.) - Röyter 
ajansının askeri muharriri ve ge
neral Huberl Gough yazıyor: 

Son yaznnm lnlişarmdnnbcri 

be§ glin geçti. Ve Sovyet Alman 
hududu boyundaki kıtaların vazi· 
yeti hemen hemen o tarihteki gıöi 
kaldı. Fakat bu hal, askeri vazi. 

(Devamı Sa. 4 sü. 4 de) 

Atlantikte 
Alman 

denizaltıları 
Bir İngiliz gemi kafile

sine hücum etti 

19 vapur 
batırıldı 

Bertin, 29 (A.A.) - Alman de
nizaltıları Atlantikte bllytlk bir 
İngiliz vapur kafilesi görmüşler -
dlr. Bu kafilenin mli teadd.it torpi
to muhriplcrinin ve diğer gemile
rin himayesinde olmasına rağmen 
Alman denizaltıları ağır yüklü fi
leplcre ve sarnıç gemilerine yak
laşmışlardır. Şimdiye kadar alınan 
haberlere göre ceman 69 bin toni
latoluk t 1 İngiliz vapu· ı batırıl -
mıııtır. 

Berlin, 29 (A.A.) - Alman 
ba!ikumandanlığının terliği: 

Alman denizaltıları Atlantikte 
yeniden büyUk bir muzafferiyet 
kazarunrşlardır. lngiliz torpito muh 
riplerinin, korvetlerin.in, dcnizal -
tıları ve kruvazörleri tarafından 
insafsttca takip edilen Alman de. 
nizaltılaıı günlerce bir Jngiliz de
niz knfilcsile mücadele ederek cc
man 116.500 tonilatolu"· 19 vapur 
batırmışlardır. Bunlardan başka 
kafıleye refakat eden bir torpito 
mubribile bir korvet de batını -
mıştır11 

( ) 
ti Hazirandan tttbaren toplanncaıı ırn ~ 
ponıa:m oer 2:, adedin~ ınullabt 
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llANl':St., serisinden A::K UGIUJNUA 

L Romar.mın '! büytılf forması hediye eallecektJr 

Reisicumhuruınuz 
Dün Florya köşkünde Baş
~ekilimizi kabul buyurdular 
Refik Saydam, Vilayeti, Orfi idare ve Jstanbul 
flomutanlıklarını ziyaret ederek Ankaraya döndü 

~ 

Refik Sa;t/dam, Florya köş'k·üne giderken .. 

lstaubul, 29 ( A.A.) - Yalo
vada istirahat etmekte olan Ba.s
vekil Dr. Refik Saydam bu sa
bah fstanbula gelmiş, doğruca 
Floryaya giderek Rei icumhur 
tarafından kabul edilmiştir. 

Alman tebliği 

Smo ens 
Meydan 

muharebesi 
Birkaç güne kadar 

bilecek 

iMHA 
devam ediyor 

--0--

Besarabya 
tamam ile 
işgal edildi 
Akkerman Romen 
orduları tarafından 

İşgal edildi 
(Yazısı /J fincüac > 

Amerikada bir ses 
Japon ae
milerini 
batıralım 

Amerika sahilleri 
açığında bekliyen 

~emiler 

Limana 
yaklaşamıyor 

Nc,yorg. 19 (,\.,\.) - D.N.E 
"Hürriyet için mi.ıcaj•J"" ce•tJi

yeUnin umumi katibi Cusick, Pa
süiktc sevrüseferin serbestisini 
temin etın~k maksadilc Japon ge
milel"inin batııılmıı.sr için hiikümct
çe BJrleşlk Amerika donanmasına 
lazım gelen emirlerin verilmesini 
talep etmiştir. 

Sanfransisko, 29 (A.A.) - A
merikan sahilleri açık!· rmdn bek
Ilyen Japon gemileri, Birleşik A
merika limıınlarma girmekte mü
tereddittirlcr. Bu gemilerden ba
zılarına ve bu arada "Tatumaru" 
transastantlğine de lıaınulelerinin 
Birleşik Amerlkn hükumeti tara . 
fmdan mU~adere ed11emlyeceğine 
dair teminat verilmiştir. 

(Devamı Sa. 4 sü. 2 de) 

Başvekil, öğleden sonra vila· 
yeti, örfi idare ve lstanl>ul ko
mutanlıklarını ziyaret ederek 
saat 19 da ekspresle Ankaraya 
dönmüştür. 

Sovvet tebliği --Mühim 
arbeler 

indirildi 
---0---

Düşmanın 
mukavemet 

kırıldı 
Baltık filosu iki devriye 

gemisi batırdı 
---<>--

109 Alman tayyaresi 
tahrip ed;/di 

Moı;kO\ll, 29 (A.A.) - Sovyet lstib. 
barat d31reslnin 28 temmuz akşam 

tebliği: 

28 tcmmı..z gUnll kıtalanmız Smo
le.nsk ve Zllomlr lstikanıetlerlnde mu. 
barcbeye devam etmişlerdir. Bu l.stl • 
kumetlerdeki dU~man taarnızu kıta • 
lanmızm azmi \ c mukavemeti kar§!. 
smda kırılmı!jl!r. Bazı mmtakalarda 
kıtalarımız mukabil taarn:zlara geç. 
mi§ ve düşmana a[,'lr zayiat verdirmiş 
terdir. 

<Devamı f .ı. 4 sü. 3 de) 

Gü.-.Lerin Pesinden: 

Amerıkada ilim 
ihtikarı mı var ? 
Meşhul" yüksek matematik alimi 

Einstein'in oğlu Margot Ei.nstein 
Amerikada ha.basının geçlTdiği ha
yattan bahsile yazdığı bir makale
de şöyle diyor: 

"Babam Amerlkaya geldiği za 
1 mcın tabii o.Besini geçindirmek için 

bfr iş düşündU. Nevyork üniver
sitesine müracaat edince arzu et. 
tiğj üniversitede tedrisatta bulu 
n.a.bileceğinl, ne kadar maaş !ster. 
se de verileceği bildirildi. Babam 
evvelden mUnasebeti olduğu içir. 
Princetovn üniversitesini tercih 
etti ve kendisinin alabileceğinı 
tahmin ettiği bir ücret istedi. Er
tesi günü aldığı cevap üniversite· 
Yi lidet.a hakarete uğramış bir mü
esssese vaziyetinde gösteriyordu: 
Babamın istediği UcreUe Univem 
te ders vernıesi Amerika alimleri 
\'e profesörlerini hacil bir mev· 
kie düşüreceği izah ediliyordu 
Neticede babama kendisinin iste
diği ücretin tam yirmi misli ay 
hk bağlandı ve §imdi babam heı 
ay üniversiteden aldığı ma.armı ya. 
nsmı muhtaç olanlara yardım e
dilmek Uzerc idareye terkettiğl 
halde elinde kalan paranm ancak 
onda bkt ile allemizt ~dlrl)W!,, 

(Devamı Sa. 2 Sü. 5) 

Hasan Kumçayı 
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fngılızlt'rın resmi tel; 4..: 

~ ı e 1tnl:ı; n torpidoları Mnlta 
da mm merkezi olan La Valct

tn limanmn hucum etmiel r \'e 
pu 1 Urttil!n !erdir. 

ita Akdcnı7..de Sicilya adaM 
ının centııbundn bır adadır. 250 

k'lomctre muralıbamda olan bu 
adanın ikı yUz elli bin nUfusu 
vardır. İdare merk~ Ln Valct· 
ta.dır. Akdenizın gobeğ.nde ve 
arkt Akdenız havzt1.. mın met

halind olan bu ndadn iklım mu
tedıl " s bittir. 

Kr ın yn;;1"un vnğ:murlar ve bu 
mutedıl iklim sayesinde adada 
hem Afrika ve hem A vnıpa ne
batları yeti ·r. Hububat, porta
kal, patntes ve pamuk adanın 
başlıca mahsullcrıdir. Fa.kat a
danın nüfusu çok :fa.?Ja olduğun
dan (Maltada bir kilometre mu• 
r b aına bin nUfu dUşcr) bu 
nuıhsul ada halkına yetismez, bu 
yüzden ada halkı balıkçılık ) ap.. 
mak mecburiyetinde kalır v ya 
bıcrct eder. 

izmir Fuarına gi ecek er için 
bu sene yapllan tenzilat 

Atıkara, 29· (Vcıkıt•) - lzmır 
enternasyonal fuan içın memlt.-... 
ketin ıbelli ba lı ıstas}onlnıııı· 
dan her gün mutaddan başka bir 
tren tahrik E'dflecektır. Alaşehir, 
Menemen, Bandınna. Manisa. 
Konva. Eskisehir istawonlnnn· 
dan lzmire g-idccP1dere i·iizde 27 
nisbetinde tenzilfıtlr O"idiR, dö
nü~ bii<:'tleıi verilecek \'c 4 yaşı
na kadar rocuklar<lan bilet ıılm
mıvncnktır. 

Afyon. Kara köy. ~ı idir, 
Dt:ni?.ıt ista \'Onlnrındnn kalka 
cak trenlere ·yüzde 75 nfsbctindc 

tenzilat yapılacak ve beş ya.'jına 
kadar <;ocuklatdan bilet a!ınmı· 
yncaktır. 

15 giinlük halk t:caret biletle
rind" vüzcfo 50 tenzilat yapılR· 
cak. bu biletler 1zmir fuarıı.a 
~itmk tizere vurt d•"ın<lan gelen 
volculara mahsus olacaktır. 

Fuar:ı gondcrilC'cck e.<tyalar 
J<'İn vüzdc 75 t"l"lZilftt vamlacak 
tır .. Tüccarlar 50 kiloya kadar 
Pşy::ıya para vennivt'ceklcr ve bu 
eı:;vavı kum ı:ırtımanlnrında !!Ö
türcceklerdir. 

Fiyat urakabe kontrolörleri Ebedi 
Şehn kabri i ziyaret ettiler 

inkara, !9 ( A.A. - Jı1vat 1 vakkat kabrini ?.iyaret ederek 
murakabe kursunu bitiren k n- çelenk koymuşlar ' t:)bedi .Şefin 
trolörler. busnin AtatUrkün mt • h'ltıra~mı taziz evlcmi.şlerdır. 

lngiliz 
tayyareleri 

şimali 
Fransa 

üzerinde 
ı~ondrn, 28 O\. A.) - Havıı i • 

lcrl nl'zareti t~bllğ ediyor: 

Cenubi 
Amerikada 
Komünizm 
aleyhtarhğı 

mtion, ~o (A.A.) - D . N. B , 
Paraguay cumhurrclsl dcvlelln cm. 

nl~"CU lçln bir emirname ım7'.alamış. 
tır.Bu emim tne ba(ılma komilnlslllğe 
karşıdır. 

UZAK ŞARK 
MESELESiNE 

DAiR 
Amerika 

ile I ngiltere 
üs rek 
te b~ r 

alaca lar 
\'U§lng~u. 29 (.\.A,) Bugiln 

mat.buııt konfcrnruımdn Amerika ba.
rtclyo ınUst.cp.rr Sunıner Vela .A:me.. 

rlknnm ve Bıitanynnm Uznk!J8rkta 
muvazi yollar taldp ettiklcnnl ve 
hed••fle.ri hakkında blribir1erlyle isti.. 
ıınrc edccekl rlni ihsas etml§Ur. Vels 
şunu da ııtıve etmiştir: 

Amerika ve Br!Uinyn Uzakş:-ırkta 

menfaatleri olan diğer erbcst millet 
!erle sık sık grUş tCAlisi edeceklerdir 

Vcls, RuzvelUn Anıenkndnki Ja • 
Pon alrıcakiarıtım bloke eı1vn yeni 
karann ihdas cttlgi vaziyette Japon
ynya petrol göuderllnıcsi s!yaectinln 
ı:ııı olacnğını aydınıatmakt n imtina 
etmlşUr. Vell! Amcrlknıırı: bUtUn Mek. 
slka petrol 1stl~alll.trnm almma.sı 1. 
çın herhangi bir Anl:ışma olduğunu 

inklır etmııı, fakat lııtiltba.ldc Amert.. 
kh ile Meksika arasında petrol mesl'
leslnln ve filğcr mcsei,.lerln balllne 
dair nikbin olduğunu eöyıem!şUr. 

Portekiz 
Reisicumhuru 

Açorez adalarını 
ziyaret etti 

l..bboıı, 29 (AA.) - D. N. B,: 
Reisicumhur ueannona,, nm Aço. 

res adAltınnı ziyareti mUnaııebctiytc 

bUyUlt tcZahUmt olmll§tur P uı.r gil. 
nU adalarda bulunan Uıro.o kıt.nlan, 

Ponla Delgrada•da reisicumhurun ııe
re!ine bir geçit reaıui yapau~lardır. 

Binlerce ki \ relslcumhunı. Portekıt 

ve Açorea birbirinden a,yTıJma.zlu ses 1 
lerlyle aıkıvtaml§tır. • 

DUn öğleden eonra General Coml()_ 
na. bir QOk tezahüratın ve eğlenceıe. 
rln vukubulduğu Sao Miqueı adıumnn 
bıızı kUçUl< echir ve mmtnkalnrını 4a 
Ziyaret etmııur. 

Relslcuınhur Carmona. ttynl a~am 
Ponta Del r'daya dönin~tur. 

Pazartesi ,R1inU rei.t!fcwnhuıı muht('. 
lif meslek zUmrelc.rl mllmesslll rlni 
ve Açorcs adalsnnıla ye.oıyan Porte. 
kizlilcrin bir heyetini kllbul -ctm~Ur. 

Bunlar, una. valanlarmn olan sa. 
dakatıcrlnl bitabelcrıe tcbarUz ettir,. 
mişlerdlr. 

Fransada 
İngiliz tayyarelerine 

yol gösterenler 

ida·m edilecek 
l..ondrn. ~ (.\. .• \..) - Almanlar ta . 

rafından kontrol edilen Pai"is radyo_ 
su, §U beyanatta bulunm~tur: 

., 

italya 
Alman .. 

Y•' Arasında harp sana 
.tanzim ediliyor , 

Roma, f9 ( A.A.) - stef 
ni ajan ndan: 

Hariciye nezareti iktisa~ , 
be müdürü doktor KJodı~ 
Alman ve ltalyan · gor!-3. 11 panyalarmın faaliyetlerını t 

zim eden itilnfnameyi inl~f'. 
lamak ve iki memleketin 
sanayiinin ihtiyacım ve Jlle~. 
birliklerini to.nzim etmek il'~ 
sadilc yeniden noktayi il ııı; 
teatilerinde bulunmak uzcre""ı. 
~Un özleden sonra humrs ı-· 

iÇ.;Hi~di;~nds 
İngiliz ve Amerik~foi 

alacakları bloke edı , 
1 J1I 

Kalgatı, 29 ( A.A.) - ~ ~ 
distan hükUıneti hususi bır ~ 
ramame ile İngiliz ve Anıe~ 
alacaklanmn bloke editnı 
emretmiştir. ,c 

Hükümet tn,.,iltcrc ve :s·rlt 
Amerika ile ynpı!an ticari 1111' ıı 
melatın hundan sonra tfı,..İ b, 
nacağı takyldatı da ilan etıı 
tir. 

Moskoval}tJ 
yeni bir 
baskın 

Malta çok ehemmiyetli bir d -
nız ussüdür. Onun için Akdcnizc 
h.3.k.nn olan her millet bu adnyn 
sahıp olmak ist~miş ve tarihin 
•lk ~lınlE:'rinö beri Malta kıyıla· 
rı ~etin mücadelelere sahne ol· 
m tur. Akdenizin ilk gemicileri 
sa.yılan Finikeliler bu a&da bir 
müstemleke kurmuşlardır. 

Malta adası Finikelilerden 
soma snı:ı.sMe Yunanlılara. l\ar
t:ıcalılara. Romalılara, Vandal 
lanı, Gotlara, Bizanslılara. 
raplara, Normanlara v lspan
Yollara ~iştir. 

Bombardıman tayyarclcrimh: n 
ha.rekatı, fena havnlar yüzUnden 
tahclit edilmiştir. Mnamnfih ufak 
bir hnva t şckkUIU, Dunhorge sev 
k dilmiş ve oraanki doklara hü 
cum edilmiştir. 

Emirnameye öre mcmlekeU ccneb * «· * - Brltnnya tnyyarcleriM açma 
imk!nlannı kolaylaştıran veya her. 
hangi bir §eklldc yardımda bulunan. 
lsr derh81 ukeıi mahkemeye acv~
dltecek vP. idam cezasına çarpılacak. 
lıı.rdır . 

Mosh·~.)Va, 29 ( A.A.) - Of!:or 
Resmi bir tebliğde dcnıl~. 

ki: 28 . 29 temmuz !?ecesi. w· 
ribcn ) Uzelli kadar Alınan ~t' 
yaresi. Moskovaya karşı 1' tt 
halinde bir akm \'npmnı!n 11~ şcbbüs etrni§lerBC de tnY~ i3 
darii bataryalarımızın nı1iJl,-e 
ateşiyle karşılanmışlar. avcı aş. 
himaye tayyarel~r!miz. b~+~ııt 
man tayvarelerının pn'ı'1 tn'r 
vakla.c:malarımı müsaade r 
\·erek l.mnlnrı da~tmrnlardır· ııtl 
Heniiz natam m olan mallıJll dl
nazaran Almanların dokuz b00 bardımnn t.ayyarcı:ıı düşüriil~,tı 
tür. Ta,•yare-lerimizin zıı';tc 
vokUır. Almımltırın gelişi ~it. 
atınış oldukları bombalnr. n• 
çok binalara düşmiış ve bu '~· 
d<m ·a.ngınlar <;rkmı~a dn }19. 
nüllü ekipler tat afmdan acrıır 
ba::tınlmıştır. Bir ld~i ölm~ 

bir dııvleUn hl\klmlycti altma koy • \'oı;Jngton 29 ( ,,\.) _ ı;itt'fanı 8 • 

mak ve mllll toprakları parçalAmak jnll!lından: 

Tnyya.rolcrimiz, dlbµmın suları 
na birçok maynlnr koymııslnrdıı. 
İngiliz avcı tayyaı·elerl. gece lı'rnn 
snnnı ı;imnlinde knln dll ml:Ul tm:· 
yare meydanln.nncı hUcunı ctrnif:. • 
lcrdlr. 

lstıyenlcr öıümıe ccz:ılarıdınlncaklnr. J 
drr. Parngunyın siyam veya tçUmnl Ruzvoıt, beyaz raya cıönmek için 
rejlmlni abanc: bir meınlc.ketln \'eya Hcı.ydparktnki lkameU müddetini kı
teşekkUll~n mUr.achrctJ~lc• dcv!rrueğo sanmıştır. Mli.şarUnllcyh, bugün be. 
çnll§anlar da .,5 seneye ·ı.dar tuıptıılc yaz sarayda Uzak arl< me~eles1nl tct
cezıılnndırıla.caklardır. kik etmek üzere ba&lrca mesai arkıı-

Şarlken adayı ıı Jan fOVal· 
Yalanna terkctti. Bu tarihten 
sonra rovalyalarla Türk denizc
leri arasında siddetli mücadele
) r ba!'ıladı. 156!'\ d Tu~ut Reis 
adayı muhasara etti ve burada 

hit oldu. 

170~ de Na.pölyon Mıcırra fti· 
d!'r n adayı 'Ol üzerinde istila 

\.E>tdı Fa1rnt: Ad lrl r bu ı • 
t :ay m ık Vtj!llet ettil r ve .ı •• 
gıliz' rle bırle~'l".er. 1810 da 1 n 
ı:!ıl'z ve yerli kuV\·etJer Fransız 
vaıısının oturduğu şehri iki sen{' 
muh :ıradan sonrn zaptettil r. 
İngıhzler da hail ına vardım e
derkC"ll. harpten sonra burayı Sen 
lan E>ovnlyalarına terkedecekl -
nn vaadetmüılerdi. Fakat söz 

rinı verine ~"tirmediler. 1815 
!11uah€'desiyle adayı 1ngilterey" 
ılhak ed rek buraô ğlam blr 
deniz Ussü kurdular. 

Amerikaya yeni Sovyet 
subayları gidecek 

Ork, (A.A.) - D.N.B .• 
AD:>ciatcd Press Aja:amım Vaşing 

t.ondan haber ldığma ~re, Birleşik 
Anı 1kadakt So\>yet nsker! hcyetlnJ 
taınrıyc etmek ilzere mUteaddit Sav. 
et su ymıu Vll§i.ngtona muvasaıat1 

bektoıım ktedir 

Bütün bu harekftt esnasında 
v nız btr bonıhardrtnan tayyare 
miz harcltet üssüne rlönmemiştfr. 
Geçen gec lngtltereyc vnp·t n 
akmlnr esnasında clUşmantn llç 
bombardım!ln tnvysresl lahıip e
dllml: tiı. 

l.oııdra, 28 ( \ . /\,) - Hava 
nezaretinin tel;U~: 

Dün öğleden sonrn P s • de Ca.. 
lal üzerine vnntıklnn bir tanr . 
nız keşfind<' av tayvarelerimi
dllsmnnm bir "V t~ckküll1 ile 
muharebeye tutumnuslnrdır. Bir 
dU mnn tayyaresi tahrip ('<illmi"' 
ve diğer mütenddl t düı:nıaıı tay. 
\'&resi d ağtr hMnra ıığmtıtmıı;ı 
tu-. Fakat bunlann yeı e dıi~tü~ii 
akak bulutlnr )Ütllndcn J:uıillc. 
nıemlş v • binaenaleyh hamlı ol. 
duldan teyit edilerntmlştıt. A\· 
t yyareleı·lmi1.den birı knyıpt u. 

ROMANYA KRALI 
Yaralılar arasında 

Hlılirt'S. 29 (J\ .A.) - Kral Mlhail 
ve ann krall<'-e Helem? Moldana ve 
Bukogl.ııa cephclcrınden gclcıı ynrnlt
lan bulundukları h ııtan lerd ziyaret 

ctmişıerd r. 

Finlandiya, ingillere 
münasebatı kesildi 

Lontıra, ~ {A· .) - (il U .( .) 

Finltt'ltcilya 'iıUkfımetl, İngiltere ile 
st,ynııt mUn:ıseboll rinl lte:.'llll§Ur. Fin 
ıi'uldıya harlclye nazn1 c!Uıı lngillz 
scltrine I"inltndlya Almanya ile bırlll< 
te harp ettlğlnd n bugilnkl\ vnızly&in 
güçlllklere scbeb oldugımu ruılntmı 
tır. Şımdıye kadar Brltanvanın Fin. 
ı ndlyayn kareı mUnaseboUerlnl tş_ 
dil etmemesi dosthığıınd .. :' ileri !.':'eli. 
yordu. lynsl mllnıuı bcUer kesilmek
le b!>rab"r nrad:ı. hnrp hali yoktur. 

Pr ~ .AE odUonn göre Buıgnrlstan, 
M cnrtstan. ıtum:ınynya. karşı ya.pıt. 
dığı gibı icabmaa Fın krcdlsı de mU. 
11aderc ııdllecektir. 

Ziraat Vekaleti 
müsteşarlığı 

Ankm'a. 1?9 (Vah.'1t) - Ziraat 
Vcktilcti ınüstcşarlığrna ziraat 
umum mlidliriı bidin Ege tayin 
edilnıiştir. 

dıtşlıırı ile görll§melcr ytıpııcaktır. 

Bahriye nazırına 
göre 

T hli 
Amerikaya 
yaklaştı 

J.()ntlnı, "9 ( .A.) - (U B.C.l Am • 
rlkn bnhılye nnzırı dı\n gcc bit nu. 
tuk söylly r k meml l<elln knrşılıı~tı. 
ğı tehllkl" 6nllncıc knrnr v rtnck za
nıııııı geldl#tnl, bu buııu11t•• nceıe eı. 

nı k ı 2ımg ldlğlnı söylemle ve denı!~ 
tir kl: 

"Almanya mllyonlnr<:a kuvvctıertnı 
Rusyaya at.anık tahakkUm ve itan 
dökmclt hırsının son mlsııllnl göster • 
ı:rıı,ur. Oral! galip gelince Avrupaıun 
her k~ topıul!mda tııtoıllgi ldnnı 
tarzını kuracaguu Umtt ediyor, Aynı 
eııruıa mUııtenldcn Myo.da bir devletle 
(Japonya l'cJ ittifak etını tir. AB)'fl .. 

da kan dökmek tstıycn bır otokrasi 
ile karşılfl§lyoruz . ., 

Amerikada ilim 
ihtikarı mı var ? 

( Hcuı tarafı ı ırıruleJ 

Mnrgot Einstoin'in bu sözleri a
caba doğru mu? Buncia şUphc et
rneğn ınnlınl yok. Yo.lntt bu bikl· 
.>ede hnyroti mucip olan cihet eu
dur: Ein!!lr>in Amcrilta n gitmez· 
den oV\l.Ot Aifi11111) ıJ Fmnsada, 
hıgiltercde bulunmuş: Avrupa ü
niversitelerinde bUyUk ıwofcsörle· 
ıe ne kndnr ücret ve~El aylık ve· 
~·Udlğin1 blllı. Amerikada Y paca.
ğı tcdris~ta muk bil l!tediğl Ucr~ 
Un nılktnmu te~ in etmek husu • 
sunda kendisi selibest bırnltıhncn 

Uphoolr. Avrupnnrn muhtelif ilni
versil lcnndeki t cnmUlli gliı 5nU· 
ne getırmfR ve ona göre makul nd
dediJecek bir rakam !!lt<'mi t:r. 
fl'nknt Amerikanın üniversite idıı· 
rest bu rnknmı 11 kndar çok kUçUk, 
o kadar bıçare bir m.ktflr görmUş 
kl l<~ınetein ~öhretlndc olan bir a
dnnu bu para ile kullanmak Ame
rlks. Alimlerini ve profes8rlorini 
utandıracak bir mesele şeklini al· 
mnsmdnn çekinml ve yirmi mis
li bUyütmiiş, 

O hald hatıra u sual geliyor: 
Acaba Amerika Alimleri ve profc
s~Srleri memleketlerinde illm ihti
karı mı yapıyorlar? 

ffa,.an Kwnçn~·ı. 

VECiZELER 1 
Youın: l\t. <J t~l\llJ, P ,K.\' ~ 

. b bl * Dunyamn pnhnlılık sc e 
bilar f SE'\'rC'<iPmPdiği bu knri' '1 
lık ilcımi b 0 r tınjedi sahnesi dr 1 
ıJir. Muhaıipler adavet fikirtrri;~r 
çok ölilmlü t.ntbikntmı yapıvo~. 
Nutuklarındaki tehditlerin ~ 
teri olnıııdığ•nı birlbirlerin(' g ti 
terh'orlıır. fuharipler bfriblr~r' 
nin evlerini tutuştura~·ım der -o 
büliin evlere kundnk atm19 olu) 
lar, • re hakla 7 

* Muharipler galiba karteıl' 
dirler : "Dövüşü\·oı·uz., binııctı1'., 
leyh şUphe edilinemclidir ki ' 
rız., mı demek istiyorlar! ___.,... 

Tefrika numal'a.Bı: 27 ,----------------------------------------------, kayboluyor ve a§ağıda biraz çukurda vücO' 
de getirilmi bir metro yüksekliğinde hav~: 
gibi, şadırvan gibi. fakat iistü a«;ıık, dört k0 • 

şe bir depoya doluyor ve onun etrafındnk 1 

mu!luklardan etrafındak i yalaklara akıyor· 

Ara sıra buna muvaffak da olmu . im· 
ralıy getirildikten sonra açık havada planlı 
bir faaliyet programı ile hürriyet ve şefkat 
içinde içkinin ve afyonun yokluğuna alıs· 
rnağa uğra§ıyor. Bu hasreti bağrından tama· 
men koparıp attığı söylenemez. 

A.rkadnşları kavun karpuz tarlaları için· 
d güneş altında iki bi.iklüm, almlnrının teri 
yetiştirm ğ çalıştıkları meyvalarm kökleri· 
ne damlayıp toprağa karışarak çopa çapa· 
larkcn Ded büyiik çınar ağacının gölgesin· 
de ye e uzanır, bir kolunu toprağa dayaya· 
mk ba ına dt-stek eder v giine~in altında 
dumdu7 b mbeya2 bir kadın göğsü gibi açr 
lrp r le> t n Marnıamya karşı hulya lora 
d l :\tyun yutmuş, esrar rekmis, re.kı iç· 

ıbi ermest v mübaluğolı bir heyecan 
rkı söyler. Senelere nıfim n, bu kadar 

·iye, ayazda yatmağa, türlii zahmet v me 
~al-katlere rağmen h&la bozu1mamı, olan ka · 
im, davudi ve tatlı sesile kim bilir ne za· 
mandan kalma, kim bilir hangi bekta i tek· 
kesinde hnngi miirsidden Reçmiş olduğu eski 
ır nefesin hatırında kalan mısralarını ha.· 

zın hazin okur: 
Bu benim divane gönlüm 
Gene hubdan hub c1Ustü. 
Me ·cem lin çule"inde 
Calkanup ~b dii tü. 
Ah ben nidem, Şevhim. nidem? 
Yan.hyan, kime gidem? 

Kiminin meskeni külhan; 

ı_R_E_od-~-~-~_ô_M ___ n_·_~_, ..... A_~ _lb ___ liiiliiıiıiııu ..... R_E_t_i.v_~_:~_·~-'~-LE_TJ 
Kimi dervi , kimi sultan; Şükür biıe aba düıtü ! 
Kimisi ş&hmda mihman; 
Benim şahnn cüda düştü. 
Ah ben nideın, şeyhim, nidc.m? 
Ynralıyam ••.• 
işi bırakan mahkumlar, onun tatlı eesi· 

ne, uzaklardan bir ışığa doğru sürüklenip 
gelen pervaneler gibi, bir bir yaklaşıp gelir 
ler: 

- Ulan yine neler öylüyorsun? .. Ca· 
nı çıkmayası herif. her halde gi.izel gi..ızel 
laflar bunlar ama ne demek, ne manaya ge~ 
liyor bu sözler? Bil:e anlatsana ... 

Şehir kaldırımı çiğnemiş. okur yazar 
kim lerle dü \ip kalkmı mahkumlar lafa 
k,mşırlar: 

- Farisi beyit okuyor yahu, anlamı
yor mu unuz? 

ereden öğrendin bunları, Dooe? 
Ne zaman öğrendin, na rl öğrendin? 

- Eski. eski, vlfıt. .. Çok eskiden ha· 
tırda kalmıs eyler bunlar. Unutnmk daha 
iyi ama i te unutulmuyor. 

Ve uyandırdığı .Jfikadan memnun, ö· 
teki mııhkümlardrın fazla bir s y bildiği mey
dana cıktığı icin ehemmiyeti artmış bir hal~ 
de, df'vam eder : 

Kimi zevk ü safa eyler: 
Kimi atlas libas giyer, c 

Benim çektiğim ıitemler 
Bana yardan caba dü,tiİ ! 

14 

, lmrahnm guzel yerlerini dolaşırken 
merlc".,.ı,. Mete mevkii arMmdaki yolun ke· 
nanı eçtiği eSki ayazmayı da görmek 
lazım .. AEırlarca önce burada mevcut 
olduğu ılnşılan kiicük kilisenin bugi.in ha· 
rabesi i !;(i l. fakat şuraya buraya atılmı , 
topraklaı . ~ömi.ilm.ü • kenarlarını ot bürü· 
mü kırık d"kük ta lar iistünde bazı kitabe· 
leri görü lür. Bir sath ı mailde ağadarın ara· 
sıncW. muntazam bir toş kapı eklindeki o· 
yuktan girilen oı lukçn genis ve aydınlık ko· 
ridor, bir çe me ile nihayet bulur: bu husu-
i surette, buraya kadar getirilmiş. borular· 

dan geçen ve bu musluktan akıtılnn bir su 
olmadıoma göre cesme demek pek doğru ol· 
mayacak. Bir pınar. Buz gibi su doğrudC\n 
doğruya burada topraktan çıkıyor: fakat ağ
zı geniş bir tasla ve muntaznm muıılukln 
örtiilerek çeRmf' man~.arası verilmiş. 

Çeşmeden öntindeki genis yalağa ~nl 
şarıl akan su, bu yalakton onrn bir demir 
boru içinde tekrar topraklann altına girerek 

Ayazma mevkii iki sırtın birleştiği çt.ı · 
kur bir vadidir. Ortadaki kiiçük diizliikte 
ve iki sırtta a~ğıdan yukarıya doğru bakt 
hnca insana efli\ke ser çekmiş hissini veren 
kavaklar nazlı nazh sallanırlar; dalların ara' 
larında gezinen ki.içlik ri.izgfır. yapraklnrda~ 
sanatkarııne bir musikiye ben7eyen tatlı bır 
hı§ırtı çıkarır . Buradnn aşağılnra inilmecli~ 
ce deniz göz\ikmez ve insan isterse kt>ndioır 
ni buradan uzl\k, yolsus, varılına~ı gii , cı 
kılması imkan~rz, ucsuz bucaksız ormanll:'r' 
dan birind zannedebilir. 

Dört köşe havuzu doldurup etraftal-İ 
yalağa taşan soğuk uyun şarıltısı , ka,·~I; 
ağaçlarının dalhmnda bir piyanonun siya~!~ 
beyazh tu lan iizerinden neş' eli bir gam vt.ı 
cude getirerek geçiyormus gibi dola an riiz· 
garın etıi ve nihayet nerelere snklondıkltı~!: 
bu uhrevi all"rne nereden s lendiklf'rİ ıt0 

rtilmeyen yi12'lerce, binlerce çeşit cc<ıit kof 
lar. 

Bu musiki avazına mevk=i \in Jı,,7Qr ,.e 
ükununn ıztırnbı~ı gömmek j,..in ·dıııiP e 

bu ağa<~laı ın alı •n<la yerler,. nturnp di·' 1• '1 . .. 
mekte olan m~l l;u111lnra yukarırl,.,n ~;,.~ ,. 

rilıni bir teo ... 111 o lmak için vikud~ µrtıııı 
mİl'lİr zannedilebilir. 

{Devamı vat) 
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Girip dtlşlndilkçe: 
. 

.................. . . . Kendi kınını 
.. . ...... 

.~ekte buğday 
~tarı yakında 
arhnhyor 
~ı:ı. .. buğday miktarını 

<>ld ~zere aliıkadarlnnn 

Beyazıt kulesinde ! Zeytinyağı fiyatları 

b . neden yükseliyor? 
k.esen kılıç 

Rus istihbarat bilrosu reis mu
avini Lozovskl, Tas ajansı muha
birino bazı beyanatta buhmdu. 
Harp islerine, cephe kımıldanışla
rma, vukuat akışlarına tnalllık e
den kısımlar üstünde durmak iste· 
miyorum. Çünkü, bu davalar üs
tünde, kal"§ı tarnfm da bazı .iddia
lan vnr. Ye bunlar arasındaki ay
rılık, yerle gök arasındaki kadar 
geniş \C büyüktür. Onların haki
ki mizanı zamnn olacak. Ülçil, o· 
nun elinde, hüküm, onun ağzınd:ı.-

1 dır. Böyle çapraşık meseleler üs
tünde söz söylemek ihtiyatlı bir 
iş olmaz. 

mamışlardrr; fakat her harp bir 
gaye iç!.n yapılır. Şimdi l>oğwa· 

şanlar da elbette kendilerine bu
günden glizel, bugünkilnden geniş 
ıve zengin bir yafiaytş temini uğ. 
:runda kn.na bulanıyorlar. İji ama, 
teferrüat içinee kaybolan büyük 
varlık dn, jştc asıl bu gayedir. 

~ Ugu araştırma. sona 
akında yeni mahsul 

y'ltı?ı, ~kmekler ~ üzde 
~c Yuzd"' 30 arpa nis-

ır macera tzmirden bir 

~ktır. C h h 1 d 
heyet geldi 

ürinümeş ut a in e yakalanan gü~r~rr ~tu~~y:~~~~~~ y~~~ 
caıa istihlaki gençlerden rüşvet alan polis :~:; ı.;h~~t!~y~cy~~v~ !~: 

mektedir. memuru tevkif edildi Zeytin yağı fiyatlarının böyle • 
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artıyor 
~UYal daha un Münir adında bir genç, evvel· 

ki gece, bir müddettenbcri seviş-
~erilecek mek-t~ olduğu Nazmiye adındaki 
~e f rancaln istihlaki genç kızla beraber Beyazıt yan

~~carct vekaleti mcv· gm kulesini gezmiye ~itmi~ ve 
1-Sta~a 15 çuval daha inerken kulenin içinde hayasır.ca 
~ ~kt1r. Şimdiki vaziyet- harekette bulunmuşlardır. 

~Un ihtiyacını karşıla- Bu. yangın kulesi bekçilerin-
' 6,5 çuval un ilavesi den Hakkı ve Ali tarafından gö-
1ittedir. riilmüş ve iki sevgili Şükrü adın· 

~ a franca n ıaporu a- daki kule polisine teslim edilmiş
~lara göre nisbeti şu lerdir. Fakat polis Şlıkrü kendi. 

.. ıt edilmiştir: sine beş lira verirlerse v;ıkavı 
~ 2000, Fatih 600, Ba· kapatacağını ve kendilerin i ser-
~~ Eyüb 400, Beyoğlu best bırakacağını söylemiştir. 

taş 600, Sarıyer 500, Münir ü?.erindc ancak 3 lira 
5o 2300, Üsküdar 498, bulunduğunu, eğer müsaade e· 

~. ~~lieybeliada 500, Bur- derse geri kalan 2 lirayı 2,5 lira 
l<lj UYükada 1000, Kınalı olarak yann ödiyeceğini söyle-
~· 1 miş. Fakat Şilkrü: 

yarın parayı getir, nl... Başka 
türlii bırakmam! dmiştir. 

Münir buna sinirlenmiş, saa
tini rehin bırakmış ve doğruca 
vakay ı karakola h 'tber vererek 
polis Şükrüye 2,5 lirayı verip 
saatini alırken cürmü meşhut 
halinde yakalatmıştır. 

Neticede Münir ile Nazmive 
umumi adaba mugayir hareket
te bulunmaktan, polis Şükrü rüş
vet almaktan, bckci Hakkı ile A· 
Ji de kendisine yardım etmekten 
dün adliyeye sevkedilerek üçüıP 
cü sulh ceza mahkemesine veril· 
mişlerdir. 

Polis Şükrü sorgusu sonunda 
tevki f edilıniş, diğerleri hakkın
da ilk :tahkikat açılmasına karar 
verilmiştir. 

h't "--o--- - Saatini rehin olarak bırak, 
~ii&.l' hatlarının geç- --------- - - - - -------

~[,a~~!k::~~m ingilizce öğretmenlerine 
~:;!f~~~!o~C metod öğretme kursu açılıyor 
Si~ ile Sultanabmet 

lh... Yoldur. Bu yol için 
~~lmıştır 

~~el Seferleri 
lta.b ve tramvay idaresi, 

M .... :lo vaziyetini yeniden 
~~ştir. Mevcut vaziye
. ·~ ağustosun sonuna 
~~ e edebilecek vaziyette 
0tiihnUştür. 

Altın Fiyatı 
fiyatları yükselmekte 

'.ı,; eılerken dün birdenbire 
"l l· düşmü..c:;tür. Evvelki 
~ 20 kuruş olan bir Re· 
tı~~llınun fiyatı dün 25 li· 
~tu. 

Bugünden itibaren liı::e ve or
ta okulların ingilizce öğretmen
lerine Galatasaray lisesinde bir 
ingilizce kursu açılacaktır. Bu 
kursta öğrebncnlere ingiliu.:e 
tedrisatın talebeye ne şekilde 
kolayca verilebileceği gösterile
cektir. 

Kurs 10 gün sürecek, bilahıra 
ikinci bir kurs daha açılacaktır. 
Buna sebep de öğretmenlerin 
çok olması ve bir kursta ders 
görmelerine imkan bulunamama
sıdır. 

Dersi §ehrimime bulunan Pl"O"' 
fesör Hamley vc~tir. 

Profesör Hamley aynı 7.a.man-

':ıo"O:i"l derhnl iskonto ettirebilirsiniz. 
Ed:ıızdeki parayı nlç!n verimsiz bir hııldf! 

klıy<'rsunuz. Paranw derhal tasarruf oo. 
noJ-:ına yatırınız. 

F AiZ PEŞtNDiR. 
MERAS1M YOKTUR. 

VADE KISADIR. 
HAZtNE KEFİLDİR. 

PARANIZ PARADIR. 

da ilk okul talebelerinden bir 
gruba da nümune ingilizce dersi 
verecektir. 

Bu nümunc derse, Beyoğlu 43 
ve 21 inci okulun beşinci sınıf 
talebeleri iştirak edecektir. 

Sovyetler Birliğinden 
mal getirtmek istiyenler 

Bazı ithnJat tacrleri şehrimiz
deki Sovyet ticaret mümessilli· 
ğine müracaat ederek Sovyetlel": 
den mnl ithal etmek istedikleri
ni bildirmişlerdir. Sovyet ticaret 
mümessilliği, mal muka.'bilinde 
o!mak şartiyle bu teklifi kabul 
etmiştir. 

Tasarruf Bonoları Oc: Vade Ü zerin e Çıliarılmıtbr. 
3 A:· Vadeli für Tasarruf Bonosu B ir Yılda ~'c 4 

6 ,, " " ,, " " " ro 5 
12 ., ., " " ,. ,, ,, ro 6 

Bonolar bankalarla eubc ve rjc.nslarmda ve MIJ.:t Piyango ld:ıN'slnln 

resmi eat.ş gişclcrfnde, banka clmıyan yerlerde ~faısandlklarında sauı. 

maktadır. 

Ellnlzdeldn. ısra." · mcyintz. Derhal bir Tasarruf Bonosu alınız. 

StZtN DE MENFAATINtZDiR. 
VAT ANIN YÜKSEK MENF AA Tt 

ÇUnkU Tasnrruf Bonoları lıası'tltlyle Mllll Müdafaanın artan !htlyaçlan 
knrşılanacnktır. 

Paranız <:mln ve gelirli yerd~ bUlunursa, siz dcı memnun, mesut ve ra. 
hat olursunuz. 

anormal bir şekilde yükselişinin 
önüne geçmek ve yeni rekolte 
etrafında alakadarlarla görüş
mek üzere İzmir ithalat ve ih· 
racaat birlikleri umumi katibi 
Atıfm reisliğinde bir heyet. ~eh· 
nmize gelmiştir. Heyet. zeytin 
yağı fiyatı ile oynıyanJnrı bu 
hareketten vazgeçirmiye çalışa· 
caktır. Zira, memlekette her ne 
~adar yeni zeytin yağı mahsu!U 
ıdrak edilmemişse de geGCn se
neden mühim miktarda zeytin 
yağı stoku devralınmıştır. Yeni 
mahsulün de bol olacağı tahmin 
edilmektedir. 

Zimmetine pa a 
geçiren tahsildar 

Üçüncü Sulh ceza mah
kemesince tevkif edildi 
Beyoğlu belediye tahsil me

murlarından İbrahim adında bi· 
risi, asker ailelerine yardım ile 
mükellef olan ~ahıslardan topla
dığı paralardan 503 lirayı mak· 
ibuz koçanlarında tahrifat yap
mak suretiyle ihtilasen zimmeti• 
ne geçirmiş ve dün do adliyeye 
scvkedilerek Uçüncü sulh ceza 
mahkemesince tevkü edilmi~tir. 

Su~lu, suçunu tamamen itiraf 
etmi&:tir. 

Ekmek bıçaği ile 
Dostunun üzerine &aldı

ran kadın yakalandı 
Fatihte Krrkç~e mahalle

sinde Kovacılar caddesinde 18 
numarada oturan Rıfat oğ!u 
Mustafa, evvelki gün uzun za
rnandanbcri metl'f'_.s olarak ~ 
dığı dostu Hatice ile geçimsizlik 
yüzünden kavga etmiştir. KaVJ?;a 
esnasında çok hiddetlenen Hati
ce, mutfağa koşmuş, ve ekmek 
bıçağını kaparak Mustafanın ü-
7.erine atılmıştır. 

Mustafa bu vaziyet karşısın· 
da Haticenin elinden bıçağı al
mak istemiş, fakat mücadele sı· 
rasmda bıçak sol eline saplan
mıştır. 

Mustafa tedavi altına alınmış 
carih kadın yakalanarak hak· 
kında takibata girişilmiştir. 

Panorama bahçeain'de 
bir vaka 

Evvelki gece yansı Şi§lideki 
Paııorama bahçesinde bir yara.o 
lama vakası olmuş, bahçede me
zeci olarak c;al~n sabıkalı Hik
met bir iş meselesinden dolayı 
kavgaya tutuştuğu Dimitri oğlu 
Yorgiyi ekmek bıçağı ile sol ba· 
bacağından ağır surette yarala• 
mıştır. 

Va.kyı müteakıp kaçan Hik· 
met dün yakalanmış; bacağın
daki damar kesilerek çok kan 
zayi eden Yorgi ifade veremez 
bir halde Beyoğlu hastahanesine 
yatırılmıştır. 

Asker ailelerine 
dağıtılacak para 

Asker ailelerine yardnnla mU• 
kellcf olanlardan tE'mmuz tabak· 
kukatı olarak belediye 104 bin 
800 lira tahsil etmiştir. Bugün
den itib:ıren bu paranın al~ka
darlara tevziine başlanacaktır. 

Siya sal Bilgiler okuluna 
talebe alınacak 

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 
siyasal bilgiler okuluna talebe 
kabul edilecektir. Tayin edilen 
müracaat zamanı 20 ağustostan 
20 eylüle kadardır. İmtihan 25 
eylfılde yüksek öğrebnen oku• 
Junda yapılacaktrr. Sorulacak 
dersler şunlardır: 

Türkçe kompozisyon. edebi
yat, Türkiye komşu devletlerle 
büyük devletler coğrafyası, hay• 
vanat ve nebatat fiziyolojisi, ri· 
yaziye, Türkiye ve Rönesans, 
felsefe, içtimaiyat, yabancı dil· 
)erdir. 

· lmtihan yazılı olacak, evrak 
Ankarada toplanacak bir komis
yon i:&ralından tetkik edilecek.. 

. tir. 

Fakat ''Lozovskl" nin sözleı i a
rasında bir cümle vnr. ki iisttiııde 
ibretle durulsa yeridir. Bir suale: 

- Ploesti mi? .. Buranın yalnD 
ismi knlın~tır. İstihbarat reis mu
avininin bu s<lziinden bir mi.ktıır 
da propagandaya hisse ayırıp a
yırmamak lazım mı, bilmeyiz; be
nim maksadım onun hakiki mana.. 
smdan 7Jyndl' dclfı.letindc. Onun 
için bu cümleye bütün bir faciayı 
sıkışmış, görüyorum. 

Ploesti, Romanyadnki meşhur 
petrol mmtnknsının adıdır. Orada 
ta.biat cömertliğine, insan zekbr, 
alın teri dökülmüş ve binlerce 
metre derinliklerde toprağın ilik
lerine girilerek ptrol frşkırtıl· 
mıştı. 

Petrol, yer yüzünde buhar gibi 
hayatı deği~tiren bir keşiftir. Onu, 
insanlıE;'1n :refahına hizmetkar et
mek, ne büyük bir zaferdi. Bu
nunla yıllarca övünmüş, böbilrlen
ıniştlk. 

Yarın kılıcın kma konulduktan 
sonra, korkarım, ki milyonlann 
dağlaşmış cenaze yığmla.rnıa basa. 
basa çıktığnnız tepe, ba.şladığmuz 
günUn refah ve medeniyet derece
si k~mda, kanlı bir çukurdan 
başka bir fiCY olmıyacak. Çağımı
zın, kmmt kesen bir kılıçtan far
kı yok. 

Jta.kkı Süha Gezgin 

Sahte paso kullanan 
genç mahk:Um oldu 
Vedat Gümüşay adında bir 

genç, ~nlerde bir Sirkeci 
tramvayında sahte talebe pa
sosuyla seyahat ederken ya· 
kalaıumş ve dün de sekizinci 
asliye ceza mahkemesinde me~ 
huden görülen muhakemesi so
nunda 20 gün mUddetle hapse 
mahkfim edilmi~tir . 

,... 

V AKiT· 
Gazeteac t: Kan oıı tllı:ı varı ~ 
reaimlerln ouıtuku u.llh!UU!ur 

-'UONl-J l"AltlFE!;) 

\tcmlrket ı'llemJek~t 
t<;Uldt' dı~uıda 

-'Ylık il~ ı i;- lir 
a aylık eııo ··~.) 

il aylık ı '·~ .,~ 1 
ı yı.Uıa uao lüa.. • 
Tarifeden Balkan BlrUğt tÇllJ 

Şimdi, işte o yıllarca emeğin 
mahsulünü, kendi elimizle yakıp 

1 
yıkıyoruz. 

Bir zam.anlar çrknktan buhara, 
makineye, buhardan benzhı.e e
lektrik ve motöre geçişi aıt.ıila -
ya.nla.r, şimdi derin derin dilşilnü· 
yorla:r. 

ayda otuz kunış dtışWUr. Posta 
blrtığirıe gtrmtyeD yerlere ayda 
yetmi§ beşer kllrU§ zammedlllr. 

Abone kaydml blldlreo meııtup 
ve telgraf UcreUnJ abone parası. 
nrn posta veya banka Ue yoUama 
llcrcUnl ldare kendi üzertne aııı 

Hintli lider "Gandi,, nin, galiba 
hakkı var. Makine dilşmanlığmı 
neredeyse meşru gösterecek bin
leree örnek ve sebep k8.1'1iISmd:ı.
yız, 

Adem oğlunun saadeti, çok çap
raşık ve pc>k dallı budaklı bir ıey. 

BugUn cephelerde kar§tlıışan or
dular, bir ölüm dirim kavgnsma 
gfrmişlerdir. Ellerine geçfrdiklcri 
her silfilu, olanca kuvvetleri ve 
blitün k&biliyetıerile kulla.nacak -
larma şüphe yok. Şu halde "Plo
esti,, yakılıp yıkılmışsa, bunu ya
panlar da ondan ba§ka bir şey yap 

ı ılrklyenlD heı poııtıt aını.ezınot 

VA.Krl"'lı abone )"BUiu, 
4drea de~Urme Ucretı 25 l{re 
~ U<.:K.ETLEIU 

rtcaret Utnıannm SllDtim • sa 
tın eondaD itibaren UAo saytala· 
noda tO, lç ııayta.larda 50 ınını:. 
dördtı:tcn sayfada 1: tkinc:ı ve ! 
OçtlncUde 2; b!rlnclde t; tıqlık 
fBDJ kesmece e Urac1Jr. 

BUyUk; Coll devamb ~ell. 
renkli il&u verenlere ayn ayrJ m· 
d1rmeler yapılır. ResmJ ua.warm 
ııantım atın 60 kuruştur. 

Tlaut lrlab.lye&ıe Olmı)'IUI 
KOCUk llArılar 

Bir cıeta 80: lk1 dt!fası 00, llt 
defası 80. dört dettıSJ 70 ve OD 
eter .. uıo ımruştur. 

1 GONOE N GONE 1 

Biz aöremeyiz amma 
O ÜN bir gazetede bir yazı 

okudum. lstanbulwı tam 
bir seyyah §ehri olması için ba· 
zı fikirler veriyordu ... Mevsim• 
siz bir ba~ıis diyeceksiniz. Ha
yır! .• Şimdi seyyah gelmiye<:elt 
olsa bile, yarın gelebileceğini 
ümit ederiz. Hem akın akın ... 
Seyyahlar bütün dünyaya yayı· 
lacaklardrr. Bu kadar kavga 
gürilltilnün, bu derece büyük 
düşmanhklann hiddetini yatış· 
tumak ve çok uzaklarda kalmm 
olan elleri .kavuşturmak içm"; 
bütün dünya biribirini görmi
ye heves edecektir. 

Bu arada, :lstanbulu da Dir 
seyahat şehri olarak hazırla
mak fikrine sırtımızı döneme
yiz. .. Lakin bu fikri ileri süren 
muhanir, bakın ne diyor: 

"Tabiatin şehrimize cömert
çe "bah§ettiği güzelüklcre sun'i 

ikinci kursu bit iren 
mürakabe memurlan 
Şehrimfade a~ılaıı birinci fiyat 

murakabe kursu ile Ankarada a
çılan ikinci kursu bitiren fiyat 
murakabe memuru namzetleri• 
nin tayin emirleri çıkmıştır. 

Dün, §ehrimizdeki alakadarla
ra gelen malumata göre, ticaret 
vek.81eti, Ankara.da açılan ve bir 
iki gün evvel kapanan ikinci kur· 
sun müdavimlerini de tayine ka
rar vermiştir. 

İki kursta muvaffak olan nam 
zet miktarı 100 den fazladır. Ru 
yüz memur, kfunilcn memleketin 
muhtelif yerlerindeki fiyat mu
rakabe teşkilatına verilmişlerdir. 
lstanbul fiyat murakabe teşkili· 
tına yeniden murakabe memuru 
tayin edilmemiştir. 

1 

güzellikler de katıarak, bu:ramnı 
bir Nis, bir San Rerno yapm.rıJa 
r..alı.şalım •.• Biz göremeyi:; ama 
gelecek nesiller için. .• " · ' 

İ§te ben, bu son satır.. lıc; 
bulmadım. "Biz göremeyiz am
ma" ne demek? Yaşadığmuz 
devrin §!arma katiyen uymı. 
yan bir kanaat ve temenni ~ 
sa. işte budur!.. Marifet odur 
ki, bir eseri, hem "meydana koy
malı, hem de tabii ömrün bir 
nesle bahşettiği müddet içinde 
herkese göstermelidir. Yapaca· 
ğımız i§lcri, gel*'..oek :ı::ıcsillerm 
istifadesine tevd' edecek kadar 
SAGLAM yapmakta bir malı· 
zur yoktur ... Fakat bizim de 
görebileceğimiz nisbette sürat
li teşebbüslere geçmeyi ve mu
vaffakıyetle neticelendirmeyi 
terviç edecek zihni)•et bana da· 
ha mülayim, daha asri ve fay .. 
dalı görünüyor. 

''Temiz iş altı ayda ~ 
mefhumuna uyarak, İstanbulu 
birinci sınıf bir §ehir haline g~ 
tirmek işini altı asra bıraka· 
mayız. 

HiKMET MUNIR 

iv irmı yıl evvelki \fakı~ 
80 Temmuz 1920 

Maarif K'>ngreai 
Ankarada Mustafa Kenı!l ~ 

rlyaseU altında bir Maıırlt KoD,g1"eS1 
açılmqıtır. Bu kongreye mu.htclif ~ 
hallerden yllz mt.ırabbas i§tıra.k et. 
mfşUr, 

Koro Konseri 
ı - Evimiz Korosu; ilk konserini 

VAKIT'A 
ABONE 

OLUNUZ l 
sı.7.941 Pcr§embe gtıntı saat 18,M c!• 
Taksim Bcledl:yo Btth~nclc ~ 

cektır. · 
1 - ~ .weı-beaWr. U.rku ~

lcbllir. 



Re. nva- Ati na, Roma ve Vişideki Eden diyor ki Vişi kabin 
dai s gr 
Belgranda Yahudi 
ve komün;sUer de 

idam edildi 

EuiaarisQ · 
tanla 

Rusya 
i SOVYET YEBEASI 146 KiSiliK 

~ 

(Bas tarafı ı incide) değişiklik 
Yakında Bitler bize karşı Paris, fg ( A.A.) 

sulh taarruzuna geçecektir. Tek· Vb~iden bildi . . 

BllkreJ ~9 (A.A.) - 011: 
lki lejyuner, idama mahkQm edI1. 

m~ ve hUkl!m derb:ıl ir.taz edilmiştir. 
Bu mahh"drular gayri kanuni olarak 

arasında 
Diplomatik 

bir münakaşe 
rövel\·er bulunduran ve ınemleketın Alosko\11, 29 (AA.) - Tas ajansı 
menafi!ne mugayir l.J}er görmüş olan bildiriyor: 
lejyon rl 'rdcn Georges Na.sıle ve Bulgariatanm lıloekova orta elçi.il 
Boreslo'dur. Buııınnn yn:>mış olduk.. 1 St.amcnot ı:s terumUZda hariciye ko.. 
lan Jşl r hakkında izahat veı1lme • :mJ.acri muavini Vifi,DakJyt Ziyaret ede. 
mclrtctlir. rek ı. temmuzda Sovyet par&Jllt.ç11. 

Bu idamlar, son yirmi <HSrt saat t. sQnUn Dobı1ç §8hrf civarında Bulgar 
çlnde BUkrette ıruıy.ma d1zllenlertn tcıpra.klarma indiğini hUktlmeU namı. 
mlkt&ruu dokuza çıkarm14tır. Bundan D3. 1ddla eylemi;şUr. 
brı.'ka lejyonerlerin ~rtnden on Bulgar hariciye umı.ml kAUbl Şl§. 
dört kfş1, hiyaneU vataniye cürmü ile maııot da Sovyeuerın orta eıçı.lne 
py&ben idama mahkQm edllm!§lerdlr. buna mUmasil beyanatta bulunmq • 

Bunların artıa.nda eski amele ıejyo.. tur. 
nerleri ıeti DimJtrt Oroza ve Horiasi- Vl§lnakf 27 temmuzda Stam1mClta 
JD&Dm başlıca muavbılerlnden blrt o. ao.yet htlktlmeti namma beyan et. 
IUl Tralan Bouru 'bulunmaktadır. mtşttr ki, Sovyet para,UtçUleriD!n 

Be"lgrat. 29 ( A.A..) - D·N.B.-: 1 f..J!::ar:l.8tana lndtğl hakkmdald iddia 
lC"uteaddit ikazlara rağmen, : Jpılan derfD tahk1ltat netlcealnde 

Yahudi • Komünist unsurları teeyyllt etmemlştlr. Ve bu !ddlanm 
~cu faaliyetlerine devam hakikate kaUyen uygun olmadlfı 
etmek teşebbüsünde bulunmuş.- ıuıl&fllm11t1r. 
lardır. . VlşlnUt fQ elbete de StamencılUD 

Bu vazivet ka~smda bu nazan dikkatini celbetı:Dfftir ld, Bulııo 
gibi faaliyetlerin önilne geçmek gar hartcıye nezareti, Sovyet para • 
için bazı tedbirlerin alınması lil• şütçUler!nln Bulgo.r topraklarma tll • 
zumu hisaedilmirmr. Dün 8abc>- dittnf Sovyet eıçtaine tıD4lrdll1 nltlt 
taj harelre-tlerinde bulunmuş ?l· S09yet eıçtat ı.avrıçet bu parqtıtça. 
maktan su~lu, oldukça çok mık· ıert ziyaret etmek ve bu garip hl4lae
tarda Yahudi ve Komürüs.t. idam yt teıbit etmek !mkl.nmm kendine w. 
edilmiştir. rllmeafDJ ıstemiıtt. Aradan ıe gan 

Hitlerve Hesin 
hocası intihar 

etti 
Lendra, 29 (A.A.) - ~ 

de itimada eayan bazı meiıbalan 
ziktcd~rek Moskova radyosu, l"PO" 
fesör Kari Hr.ı•rhofer'in Bavyera.. 
daki temerki z kamplarmm birin
de kendi. ini .. sanık suretile intihar 
ettiğini l:.ilcliı. mi!itir. 

Hautlıofer ''Hnyııt saJıısı,. :na
za.rly inin babası ve "Bir mille
tin bir devle.t, bir führer,,, "'Bit
lerin yüksek zeWı,, gibi formül
lerin ve 2500 kadar kitap ve be
Y&.Mamenin müellifi idi. 

HaıWıofer'in Hitler ve Hess'i 
kendisine talebe olarak eeçdiği 
l "20 ta.'"ilıindeııberi Hitle.r üzerin
de büyilk bir nüfuzu vardı. Fakat 
Hess'.n f"rarından sonra Hausho
fer, bir temerküz kampmda ikame
~ memur edllınit bulunuyordu. 

Alman tebliği 
Berlin, !9 (A.A.) - Alman 

orduları baş Jnmıa.....ı., ... ı,.;m.rn 
tebliği: ~.,._ 

Romen latalan Dniester neh
rinin mansap mmtakasma var
mJ§lardır. Bu suretle Besarahya, 
düıifmandan t.aınamiyle kurtarıl
mıg bulunmaktadır. 

Ukrayna'da harekat durmadan 
devam etmektedir. Stalin hattı
nın Smolensk istikametinde ya
nlması esnasında tecrit edilmiş 
olan düşman gnı.plan oimdi umu· 
miyet itibariyle imha edilmiş 
bulunmaktadır. Smolenek'in şar
kında ihata altında bulunan düş· 
man kuvveticrinin geri kalanı 
yakında imha edilecektir. 

Bu muau.am imha muharebe
si c:masmda alman harp esirleri 
ve iğtinam edilen harp malzeme· 
sinin m.iktan birkar gün sonra 
bildirilecektir. 

Peipus gölüniln garbında bazı 
clüı§man kuvvetleri Estonyanm 
temizlenmesiyle~ olan te
şekküll,,rimiz tarafından çenber 
içine alınmm1ard·r .. Bu diıl,pnan 
kuvvetleri ya ·mda imha edile 
ceklerclir· 

Dün gece büyük han> tayyare 
teşekkülleri Moskovadaki istib
kimlan İllF.e fabrikalanru ve 
münakai~tı Çok ınüessi~ bir .su
rette bombardıman etını.c:lerdır: 

lngi'tereye kanıı yapılan mu
cad 'de, Alman hava kuvveti~ 
ri Shctland adalnnnm batı ~· 
malınde 1 "0 tonluk bir düsman 
ticaret gemisini batrrm.,r;1ardır. 

tr.::riıt"renin d ru cenup sa· 
:irili n"ıkbrmda bÜyük bir d~· 
man tıcaret gemisine bir tam i
mlx-t vaki oım~ur. 

Oün ~ fngiltP.,.,.,rın batı şi
mal ve batı ccnu? ;ahillerinde 
liman t.eelsatına 'hava taarruzla· 
..-ı . . 

geçıntı obnuma ratmen L&TrtçeftD 
ba talebi 1laf oıunmamqtır. Bundan 
ba~ bu p&ra§1ltçWertıı zıe adlan 
ne de Nll!Dl mutlan blldirllmemı,tır. 

Btlt1lıı bu hAd!.ee.ler daha bidayetten 
bert Bcw.Yet parqUtçUlerlnln Bulgar 
toprakıanna indiklerine dair Bulgar 
harl.cıy. ne:zaretlnde eaıaıı deW mev • 
cut olmadılmı g&rterlr. 

8ovJ'et httktlmetlnln Jlmdf malik 
oJdulu :maıam..t kat1yen &abat ediyor 
ld Dobrla clnrmda 79re lnea paraeilt 
ctllerlD So9yet vatandaılart)'M hiçbir 
aıt.tuı 70kQu " Ram&D1adakf Al 
man kumandanı..,, taraf.rDdaD gOD .. 

derlhn1ttlr. 
Bin~ ~t .,s:qOtçtUeri,. 

Din ~ tn41k1erf DOkta1 na. 
an katlyen eeesrzdD' ,,. tahrik için 
Almanlar taratmdan ortaya atılın~ 
tır. 

28 temmUZda Bulgar barlclye tı. 
mumt kAtlbl Şlşmanof SovyeUerln 
8otya elçtst .ı.vrıçen kabul ederek 
Sovyet tayyarelerinin Rusçuğa 2S tem 
muzda saat 10.~:5 te ttç bomba, 2' 
temmuz geceat aynı tebre mttteaddit 
bombalar Ple.ne,re aç bomba, Love
çeye bir bomba ce Loveç • SnUye yoıu 
na da l1ç bombe attıklarmı tdddla ~
lemlt " ba g1bl bAdlaelerln pyanı ar 
zu olmadığmı dostane bir tarma ifade 
eyteml§tır. 

Vlflnaki. Bulgar btlkbıetıntn bu 
yeni iddiam baklanda Stemenota bu 
iddlanm dıı hakikate uygmı olmac!ığJ.. 
nı be;yan ebnl§tlr. Çtbıldl Ra tayya. 
releri ne mezldn' yerler ne de Bulgar 
topraklarmm tıertıangt bir noktam 
tızerfnde uçm&m1§1ardır ve blnaena.. 
ıeyh Bulgar topraklarına bomba at • 
mış olamazlar. 

Bu hususta çıkanlan haberlere ge. 
ıınce, Sovyetler aleyblııe mQtrteccDı 
tahrlk mahlyetlDdedfr ve bertl&lde 
SovyeUer blrUğtne dt1şmaD otan fqlat 
Alman kaynaklarından çıkarılmakta
dır. 

Vi.flmld Bulgar btlkQmetlnJ.D mes • 
kOr haberlere. gayri vaı1d ve Bovyet. 
ıer aleyhine iftirayı tasa.mmun eder 
mahlyetlerlne ratmeıa ehemm!yet 
verml§ oımasmdaıı dolayı lzhan hay. 
ret eJtemlftlr. 

Amerikada bir ses 
(Boa tarafı 1 incide) 

Burada zannedlldiğlne göre, ba 
gemilerin bir çoğunda mahrukat 
ve maluıne nolaıanlığı ftrdır. 

'"Tatuman" gemiabıde 69 AT
rupalmm ve bunlarm arumda Tok 
YQdaki tngilis atqenavali Tufnell 
Ue 32 Birletik Amerika Te 139 
Japon tebaasmm bulunduğu öğre.. 
nJınektedir. 

ye gemisi bir İngiJiz tayy-aresi 
dür!irmüşttır. 

Düşman, dün ne gQııdüz, ne 
de gece Alman topraklarına hü
CUJ'f1 etmemiştir. 

Bcrlin, 29 ( .1.A.) - D· N. B. : 
General Antonesko'nun kuv

vetleri 27 tf:oDtmuma Rr..radeniz 
sahılind~~i Akkerman §ehrine 

J KAFil ~ HALiNDE 
lıfi bir mantık ve iki yüzlülük haber alan mahli 
abidesi olacaktır. Hitler, Alman-
yanın tarihinde hiç tesadüf edil- yeniden bazı · · 
memiş bir sima değildir. Bu harp reasma . ~nt~za.r . 
k&.Z..ınıldığı zaman ::ıskerlik b.:ı.- Bu de~ıklenn 
kımından ba~lıca vazifemiz Al· ' haf~ fçınde ~s 
mnnyayı gene bir yirmi sene mesı muhtemeldir. Erzur 

Erzurum, 29 (A..A.) - t. •.r.:ı. R -
ma ve Vişldekl Sovyet teba..Jm lln 
yirmi dokuzu c11plomaUk memur oı. 
mak llzere 146 k!ş11fk bir kalile dUn 
sabahki trenle buraya gelml.§ ve blr 

Sovyet tebliği 
(B<UJ tarafı 1 incide> 

Cephenin diğer atikamet ve mınt.a.. 
kalarmda kayda değer blçblr mQ • 
hlm muharebe oıma11111tır. 

Hava kuvvelleriml.z kara kuvvetle. 
rtmizıe lşb1rllğ1 yaparalr dUıımanm 
bOytık tecemmQJertne ve bava mey • 
danlanna karp harekatta bulunm\11. 
tur. 

Tetkikat ııetıeeatnde 28 tenımUZda 
109 Alman tayyares!nln dQşürllldllgü 
aıılqllllllftlr. Bl.zlm k&)'llnmız S6 taJ. 
yaredir. 

8a.b.ll mulıafazam ve Sov)'et Baltık 
&ınanmaaı bava kuvVetlerf dll§manm 
bir torpido muhr!bl ve iki devriye 
gemlalni batu'DUflardır. Dona.zımamız 
bir torpido mUt.rlbl kay~tm13Ur. 

••• 
lloslmva, 29 (A.A.) - Bugün 

öğle üzeri nevredilen Sovyet teb
liği: 

28/29 temmus gecesi, Sov:Yct. 
kıWan Nevel, Smolensk ve Zito
mir istikametlerinde dövtıamcğe 
dev"Rm etmişlerdir. 

Cephenin diğer istikamet ft 

balgelerlnde mUhim. hiç bir deği.
§iklik ohııamJŞlr. 

Kara kuvvetlerimizle Jibirliği 
yapan hava kuvvetlerJmiz, dllş -
:mamn mfthtıııı tec:emmllleriıne ve 
yerde duran tayyarelerine dad>e· 
ler indirmişlerdir. 

Japon filosu 
(Boa tarGfl 1 fncide) 

Banol, 29 (A.A.) - Bindiçinl hQ,. 
lt!ıııııeU. Japonyanm cenub HlndJÇiııl.. 
alne 40.000 asker çıkardığım resmen 
bildirmektedir. 

JılUKABlll.E BtudSIL 
Tokyo, 29 (A..A.) - Japonya Jla. 

nye DUD'l, Japonya.da bu!unup aıa.. 
caklan bloke eden emirname mudoo 
blnce ticarl muameleleri kontrol edl. 
lecek olan '3 Brltanya tJcaretııaııal. 
lı.1D Udmlerini bUd1rm1fUr. 

Hollaııdall ve Hollanda Hindistanlı. 
ıarm, Japcmyadak1 alacaklarmm blo. 
ke edilmesine bugün bqlanm~tır. 

Blokaj, §imdi bUtUn Birle;ılk Ame. 
rika, Yıllpln, BUyUk Brltanya. Şimall 
lrlanda, Kanada., Hoııkong ve Honan. 
da BiDdLlt.aDı tebaasının Japonya4&. 
ki aıacaklarma te§mll edilmljUr. 

lHBA<lA.TI KONTBOL 
ş..pay, 21 (A..A...) - Japon ma. 

kamlan; Şangbayd&D yapılan bllUlD 
Uıracatı kontrola karar verdiklerini 
blldirml§lerdir. 

Bundan böyle Japon makamlanDJD 
tznı olmaksızın hiç bir emtia ihraç e.. 
dll.ınQıecekUr. Japon ıUıracatı aerbest. 
Ur. 

Bu tedbir, lk~ aenedenberi flmAll 
Çine tatbik edJleD a.blukanm aynıdır. 

• • • 
Tolqo. %9 (AA.) - Japon bUkQ.. 

meti, aıac•klan bloke edilen memte... 
keller l!.lteaine Honkongu da ithal et.. 
mlftlr. 

DömeC ajanlJIDJD blldlrdlfloo göre 
Holanda Hlnd18ta.ıı hakkında da tab.. 
dldat konulmUftur. 

Bu bu.usta yan reaml kaynaklar .. 
dan beyan olundutuna nazaran Japon 
ya, trıglltere ve Amerika ile olan ti. 
caret mOna.ııebetlertnı tufil'9 edecek 
" yen blokuna dahll ol&D nya uzak 
f&J"k Lkti8&t hayat Baham f1krln1 ka.. 
bal eden memlekeUe~e ticaret mUna. 
eebeUerinl :ıruvvetıendlnoektfr • 

••• 
Hpins, 19 (AA.) - ToJr)o htı.. 

temettnfn HindJçinldeld hareketi a.. 
serf.De ,ımall Çlndeki Japon konaoloa. 

lutTJ bugUD flm&D Çlnde blrleflk A. 
merlk&, B'lllpln b8ytlk Britaııya Te 
Britanya camluı tebauma mail mu.. 
ameJeJerde aynı taky1dat tedblrleı1n1D 
tatbik edlJecellni bl1d1J'mlttir. 
Şim&D Ç1ıı siya.il meeeıelerl kom1a. 

J'OllU aynı maku.U& bir beyanname 
aqretml.jt1r. Bu memleketlere alt te. 
baaJanD q ~ lC;tn flm&lt 

avrıidı 
t c"ı.!~::. .uıtirahıı.tten sonra ihzar cdl. 

• .ı otobUalerle Sn.rıknmıga mUtevec • 
c.iıen hareket etmişlerdir. Kiaaflrler 
Sankamıştan itibaren yollarm& tren. 
le devam edeceklerdir. 

Bir ingiliz generali 
(Baa tarah 1 irtctdBJ 

yetin <de deği§tnemiş olduğu de
mek değildir. HiUer ve nazilcri a
fır ve kanlı zayiata uğramaktadır
ı:ır. Şimdiden siperlerden bahsedi
liyor. Bu, Alman s~tejislnhl mut 
hiş bir şekilde korktuğu .siper har
bine doğru ilk adımdır. Ru:s mu
kal:rll taamızla.rmın gittikçe şiddet 
Ie~(Lği nnl~ılryor, Rus genelkur
mayı dııiına seferberliği ikmal için 
beş hnftaya. ihtiyacı oldUb'UD.U bil
dirıni:}tir. Harp de a.ncak. altıncı 
haftasına girmektedir. 

Çok bUyUk Rus kuvvetlerinm. 
ancak şimdi temerktlz noktalarma 
mm'asalata başlamış olmalan muh 
temeldir, Alman ordusu ne kadar 
bilyUk olursa olsun hiç bir aman 
Rus ordusu kadar bUylik olmıı.mıır 
tır. Alman üatUnlllğll gerek piya
de, ger~ksc hava kuweUcri iUba
rlle dih::ı. modem malzemeye ma
lik olmak bakmundan movcut zan 
nediliyordu. Fakat bu UstUnllllt de 
niha.yct blr hayale benziyor. Fil,. 
hakika Rus ordusu ve Rua ha.va 
kuvvetleri de Almanlarmki kadar 
iyi tedıiz edilınlt görU.omelıltedir. 

B8.yQlı: mükahil tB$'IW IMllıl 
belki ben~ gelınemittiır. Rmlıum 
I~ kadar ys.paıdan 1rw+tıtıfl 
taanımhl.r, mevd "" melwhrt tdt. 
Büyilk muka.bil t.aarru2lar, lir' 
g11nde tertip edilemez. Bil.üie ol
dukil8 zaman ister. Rus ~ 
maymm mukabil taarrwılannı yap 
ması için bir ay, belki de daha fu 
la geçecektir. Fakat bu taamııı -
lar yapılınca., katl ne&eleır vere
cektir. 

Alman stratejlsb:ıJn halen R1l9" 
yada arezttiği mamara, her bal.. 
de parlak değildir. 

Bulgar BaşvekHi 
Sotya, 92 (A.A.) - İtalya ae

ya.lıatinde.n dönen Bulgar başveld
li iFlof şu beyanatta bulunm1J!S
tur: 

İtalyanın bize gösterdiği. .hüsnü 
kabulden bahtiyarız. Memleketi
miz haltkmda resm1 mahfiller ts.
rafmdan gösterilen samlınt do&t • 
Iı.tlc tezahürleri bizi miltehııssis et
~- İtalyan haricl slyaıeetini 
idare eden zimamdularla ve bil
hassa ttalyaıım bilyilk şefi MUMO
lini ve hariciye nazın koni CWıo 
ile temas fırsatı bulduğumuz için 
~ok memnunum. İki memleketi 
de aym derecede alikadar eden 
bazı meseleler üzerinde İtal~n 
ricali ile dostluk zihniyeti içinde 
fikirler teati ettik. 

Bu görüşmeler netcesinde uzun 
müddettenbel'i İtalya ile Bulga.. 
ristaıı. araamda mevcut bulunan ve 
milli emellerimizin tahakkuku 
için İtalyanın kıymetli yardımını 
arzet.mem üzerine bir knt dalın 
kuvvetlenmiş ola.n dostluk dnhıı. 
eiyade resanet kcsbe~ bulun
maktadrr. 

Çörçilin beyanall 
(Bas ttn"afı 1 incide) 

L<>ndra. 29 ( A.A.) - Avam 
kamarasında istihsalat hakkın
da. müzakereleri açan Çörıçil, şu 
beyanatta bulunmuştur: 

"Biz. t.otaliter bir devlet deği· 
Jiz. Fakat şimdi total bir harp 
teşkilatı vücuda getimıiye çalı
şıyoruz." 

sonra dünyayı umumi bir harbe 
sürükliyemiyecek .bir duruma 
getirmek olacaktır. Fakat mak· 
sadmıD Aknanyayı iktısaden 
yıkmak değildir. Kaz:ınunğımız 
sulhun idamesi için Amerikanın 
bizimle birlikte çal~cağlndan 
ümitvarım. Sulhun, mlitemacli 
bir teyakkuz ve cesf\ret demek 
olduğunu öğrendik. Bu dersi hiç 
bir vakit wmtmama.lıyız. 

Sovyetler biriliği, Çin, Ameri .. 
ka ve İngiliz imparatorluğu t& 
cavüze karşı hayli müthİ!? ma
nialardır. Hitlerin pro~anda
smd~n ~er.l teraneler çı~~mn.kta• 
dır. Hitler birçok vaalıarını tut
mamıştır. 

Fakat ilk defa olarak bir dt>. 
ğifiklik g6rüjoıım. Bitler fimdi 
bir vaadini tutmak için nevmida
ne gayretler sarfetmektedir. O 
da harbin bu sene Almanyanm 
zaferiyle biteceği halckmda Al• 
man milletine veroifi vaattır. 
Hitler bu vaadini }'erine getir
mek için Sovyet harbine atılmış 
bulumnaktadır. Fa.kat Bitlerin 
pl8.nlan 5imclitlen be&u1ırı1Jetur. 
Sovyet Rusya tara.fmdan ~ 
rilen mukavemet Almanlann ve 
d~r bir çoldarmın--: iyi dinle- ise ~k evwı1ı11a t 
yıruz, bir gGklarmln diyorum - .. ._ .. 
t:Wninlnin fevkinde çıtmııfbr. ~bl gustMileu -
Almanya şimdi yakında bbJe l 1&tı1a bUcllrecek ,.a. 
kal'f! sulh taa.mmına geçecek-- ae ifad~erbade W. 
Ur. Son ~eroe 'bel-anatta bu- ._ ıörbd~ U 
:hınarak Hitlerle h:~ bir vakit = ~ 
t,iq. bir m~sele b&k'r.1nda .iııt\za• kotlertae :;v;m ~ 
kere '~·~l'imb:; B& tan.va ken bazı memlıh ttaitl' 
llnktmetı namma açü:-a aayJe- • 
miftim. PQrle bir atb • ~ a 8Ulh ~etlerini çekerek 8111 
~ mtler llUll\ ~ ıfeVkeWJdel'l ..... 
Jlitler \'8 :A:hnan mıt • .. u tekrar ~ bJJdb'fldJ. 
harbe b~E}ayıncaya l.'f\öcır Al· ele :~ geçea .&ın!. 
:man miMet.ioe nefes aldırmak ve __ 1?~ .._.__. 
harp makiDeeini tekrar gösden &"- ---~ 
geqirmesine fll"Bl.t vermek d~ mı,, alt.mcı ...,...,_ 

ekti nnyor. Fakat ldıMle "'-
m Hi~ tar.afmdan yapılacak mu wta ~ lılh 
-1 .&.-L.l:..rı-:-ı- bi itidal. ....., .... ,., ...... 
-~•.aauuernwı r ~m••hhh ... 
~~ ~~ vetabik!~UIFnkkalı-t ook......., W ,,,_ 
uııuatı ~ ıaıu-. a ı.r &lllmlsdolıl lal 
böyle bir adim tantmdan yapı- ftl a.1anD Mılk 
lan vaatlarm ne kıymeti ol~ ._ ıecJllmene lledae 
li~? Çıplak hakikat tu~ur ki. blJtt teııneı11r ....... ıı:.. 
Bitlerle yapıl~ mtıtar~e ~ flneı'ek .. P·Yn•~ 
cak plinlarınm ıcra mevkime gı
çirilmesi için 'kendisinin seçeceği yor, fakat 8oTJedel' 
müddetçe sllrd>ilir. Ve her mil· :;:,. Jıadaıo ~ .... 
let gen~ ha!'J> n?betı be~ g~{.......,.. 
mecbunyetindedır. ~ bır ~· hafta Jçlnde topl 
man ~u:nuzu terhıs edemeyiz. lerle Alman öNw r 
Hitle~ dunyaya ~aklrihn et- biUr.eUnt t.......tle 
mek ~e yap~ milstald>el dltberek PM'.,. 
harp ıçın gene gizlıoe harp mal· yllk Verdin Sllfedlll 
zeznesi hazırlıyacak, biz de mu: ,nıı__ et=-=1:6:: tal ... - ..... 
himmat imali bakımından gen 7e .._ ~ 
kalmamak için fabrikalarmım 
~ mecburiyetinde ka
lacağız. Dediğim gibi Bitler A1· 
man tarihinde hiç tesadüf edil
memiş birisi değildir- Bitler, 
Alman tarihinde mükerreren te
zalıUrlerini gördüğümüz Alınan 
iradesinin ve tahmm bir ifade
sidir- İstikbalde sulıh temin e
dilmek isteniliyorsa, Alman mil· 
leti~ yalnız Hitlerden değil, 
son yüz sene zartmda Hitterln 
haleflerinden de öt?ı'endiklerini 
kafasından çıkarması 13zımdrr . 
Binaenaleyh Hitler veya hük{i.. 
meti tarafından yapılacak: her
hangi bir sulh telclifiyle allka. 
dar değiliz. Bitleri, repimini ve 
temsil ettiği her şeyi ortadan 
kaldırmak amıindeıyiz. 

Bu harp kazanıJdılı saman unrt 
sahada en mukaddes TaZlfemn, Al. 
~ y1rmi eene sonra dOnyayt 
yeniden ~kG:n barbin aelalet ve 
deh§etl içine atmamaaı için mUteyak. 
kJZ 'bulunmak olacaktır. Suıb p.rtıa. 
rrmız Almanynnm, yaptığı tenaldtla. 
n ~r etmt!tllne mani olacak bir 
mahiyet arzedecekth'. Fakat ba uke. 
ı1 tedbirlerin fktnıad1 tııhfc!!Lmım talı. 
r!1t etmek bizim gaJ'91mmtmen ma.... 
<hat değildir. 

K ' k Avrupanm ortumda lflA8 etmlt ve 

ayıp göz u :: ;l>~~-k~~r: 
Dl1n 14,50 Florya treninde yefil meeelesl defD, akluıeıtmın pterd1#i 

m•bh•h içinde blrl beyaz oku. bir baklkatur. Almanya malfftp ola-
mak Jçbı, diğeri 11stUne korunu§ caktır. Fakat o zaman DUtl blr vazt. 
stllıet ga.ıqa k&Jlıolmultur, yette balunacaJctrr? Elbette ld bitkin 
ID:mıle1'9 ;yaramuma 1mkln ol. btr llıllde, O ftldt mun•m bir 1f 
-..a ba ~1Wm1 bllllup mat. Laz +la kalacatı& Amerlka. Al. 

ı - goet1ıw m~ ~ r -.mis tctD 1ıtM flmdl 
celrttr. ... ~ .. ı nnd ~ edlJOiM, o .... da 

'!.dllm•--------ı ~ mUm ~ mldıt 



~~~ları nasıl mıkna• 
0 ıse insanlar da ser
~~ilde yapışırlar. In
Se~ bir • tarafından 
~ı..,. ıklennden başka 
~ lQlr, Büyük fikir ce

'b}atonun 7.ekası. hıris. 
' \Qllesans. Reform in
ti l'ttıın hl'· ıını hep aynı 
~t etmiş. aptnllığm. 

'-ha liğin pasif mukave
~ .. reketsiz kılan enerji

--~---, ... ~~uştur 
~ ~r-i s'ersemıik hak
~ ~~ır konferans verdik
l '~I' e basarak bir su is
~ İet~n Silven i>u durak
~~ 1 ade ederek: 
L" ~nı~ 'Var Ustad, dedi· 
~ d Kadar sersem oldu
~ kanaat getirmiş bir 

nktı aslan postu ı:rek· 
~ 'Şek lX> tu alanlan 

· Sulfur dö baryum 
Ol<iuğı.ı İçin her gece 

i Ve Ü?.erine nur indi· 
ô ~nan Meryem Ana 

'ah~~nde dua edildiğine 
_oldum. Hatta. bu 

d~~Irçok yaptırmak, 
~Ulleesine bile daldım. 

ak bir sermayem var 
de uı;ul d('ftE> i der

h\t{ı Ya.kında bir ya
. Vakti b}r tımarhane aça .. 

8İ nız olur da teşrif 
~ de bir tablo ~ata• 

~~ de kadm · hrurtalık· 
~!sı Mayer ile konu .. 

k~~r kendisine şu iw 
~fflekle meşguldü: 

l \ .. olmanız kuvvetle 
~~ akat dördüncü aya 
~ k, bir katiyetle ko

~:'t"U olma.?ft Sizin his
u.':'~nuz sempJom'lar

~.~ak aha başkaları da 
~ e:t bunlar da bir kati· 

tnez.ler. Mesela böb-
tı~ hafif bir tazyik 
~ı, karnmwn orta. • 

~al' kırmızı bir renk 
11.::~a tUkürük art.ar, 
~ın etraf mda haleler 

~~er, fakat bütün bun
.!._'~~e eden hallerdir. 
l.~ Q) ış olmanız muhak· 
~;:'.! , tnallIZJ icaıbettirmez. 

~.;:.·~~adığmı, daha do~ 
~t- ~ n ,~ttığını duyunca· 
~-·bat atı bir söz söyleyip 
~~"ıtıaıt hatalı olur. 

~
~elin ~Iayer sözlerinin bu
~ 'Irat~-birdenbire durdu: 
liy0~ si?.C adeta bir 

ı.t~ hel" h . dedi. Halbtiki 
-~ltti alde si~ bunlardan 
'lan r. 

~t-~' {~uif eld doktor de
~ ~.bana bu hususta 
.~1ıı"""Yletnedi. Yalru7..ca 
~e eni-~<>ya'bilmek için ~il
~ ·~8ıyonu yapmak ıe-

t, et, 
l'elet-eatı.J.adım. Fakat o be" 

~·.. tatbik olunan bir 
a~at 

doktor. benim de 

~kerlik ilanı 
,~~7'Uc "'1btıillnöen: 
it.':'.~~ kadar Fatihte bulu. 
lı.~aı P 11.ı!kerUk oube.!ı yeDL 

~ "" eJıkJ Çnıar Km_ 
'- ~ 1te ~mrştır. Ke. 
~ ~ Ftaını nahiyeleriyle 

1 tytt llllye btlğlahaii be§ 
~lerlıı J> ınerkez nahiyesi nü.. 

1tt Ol d~ kayıtıı bulunan ve 

a.1 ~ ıne.atlhlıı 28 
": ltı,t1 I D<len IUb&teD ' , ~,t.ı 4Jltı yeni Eytlp ~ube81. 

li~ ..... 
t1' IUbe 
'barp .Ye rnenaup yedek su. 

ııtn tn ıııauuıerı ve askeri Ey_ 
~da.r UatnelltmA lküıcl blr 
~"'1 eeıu.ı gtbl Falih ııube,. 

l\ıı oıı.an t<llleceıuıe bilgi edlnn. 
Ur, 

korirum, bir ınilteh !:Sl ı:ı kat't 
bir li4ıla evet, veyahut hayır 
dcmesı ihtimalidir. tik zama rı: 
lamı tat!r endi~den ve ibck· 
temek zevkifiden mahrum olmak 
istemiyorum. 

.ludinin bu sözleri üzerine dok
tor: 

- lyi ama, aedi, neden beni 
görmiye geldiniz? 

- Sizin e6ylemiş olduğunuzu 
duymak için, vani gebelii>imin 
kat'r değil de. imkan dahilinde 
olduğunu öğremnek lçin ... . . . . . .. . . 

.J.izıel: 
Her ne zaman -bir si18.lılar:ı ibı · 

rakma konferansı toplanacak ol .. 
sa Jirel komşu devletlerin n 
sulhperver şahsiretıcrini bu 
konferansa davet eder ve harp 
malzemesi fabrikaları murah
haslarının da iştirak ettiği l::u 
toplantılar daima uzun ge~ 
liklerle cereyan eder ve nihayet 
yeni yeni silah sipar.İJilcri ile ni
hayet bulurdu. 

(Deoomı oor) 

SeliOıiyenin 
dış avlusu 

Çiçeklerle Süsleniyor 
Edirne. ( Hu.susV - Edirnc

mizin tarihi ve mimari gü7.ellik
leri arasında yer alan Selimiye 
camisinin dış avlu u valimiz Fe
rit Nomerin himmetleriyle yeşil 
saha haline getirilerek gül 'tarla
sı şeklinde tanzi.ıiı edilmekte o
lup merdiven ve helalarının da 
esaslı tamirine başlanmıştır. 

Mimar Sinarun büyük eseri 
olan Selimiye camisinin bazı 
husu larmın ıslahı için yüksek 
mimar Kemal Altan vilayet ma· 
kamına verdiği bir raUPr ile 
(Muhdee) diye vaktiyle kaldın· 
lan mualuldann üzerindeki kur
ftUn örtülü saçla şadırvan saka,. 
f:ının Selimlyeye ait olduğu ve 
bunun da o devrin .wkleıine ta• 
mamen uygun bulunduğu vesaik
le isbat etmiş ve raporu vilayet 
makamınca vakıflar umum mü
dürlüğüne gönderilmiştir. 

Yüksek mimar Kemal Altanın 
ötedenberi Trakyadaki tarihi ve 
mimari C9erleri üzerinde göster
diği alakaya t.t-şekkür ederken, 
bu verimli çalışmasının devam!"' 
nı candan dileriz. 

Yeni N efriyat : 

insanın hayvani 
parazitleri 

Tıp FakU1teilliadc Profe&ör Dr. Z. 
Öktem, Dr .Mata Blron lıe Dr. Otto 
Betfert tarafından '(İManm Hayviliıl 
Para!.lUei'i - Bunıarm husule getir• 
dikleri hastalıklar ye tedavileri) adly_ 
ıo vücuda gellnlen bilyUk eserin bi· 
rlncJ kıammı tercüme ctml§ ve eser 
Maarif Mat.baruımca nefis blr ,;ckllde 
bastırılıp ocşredllmlı;t.lr. yuksek tah. 
sn talebe.tine ders ve müracaat kitabı 
olarak bastırılan eser, lllm kUtüpha
neml.zln, esaaıı bir bofluğunu doldur_ 
maktadır. Müteakip clltıerlntn de ln
Uşannr temenni ederek tıb mensup. 
l&nna tavalyo ederiz. 

- Bıı~ tarafı dUakiJ ı.ayınır.t.da -
Fikret yarı güldü; ve kansı, 

i;n ki eSki bir hltırayı gizlcmeğe 
çalışan gözlerine bakmadı. Sadece 
Fikret telıi.ihydt, Mankeni ka.rısı
nm kollanna bırnkmı3tı; fakat bir
denbire onu porselen bir şey, bir 
heykel gibi düşlindU. Adeta kın
Jacak ve ye.re dUştUğü zaman biç 
bir parça.c;ı bir daha yan yana gel
memek üzere dai:'lla.cakt.ı. 

Kadın mankeni aleliı.cole aldı; 
ve )'atak odasına d<>ğru koştu. 
Gard robun yanma getirdi; aynr 
hareketle bağajı sUraUe ç&dti: 

- Oh, dedi. ylnnt yaomda 'hı!· 
kız kadar genç! 

Bir klz kadar .. 
Flkret bunu .kendi kendme tek

rarlıyordu: 
- Blr kı1. kadlır genç! 
Dokunduğu zaman pal'DU!Jdarm· 

da hakikt bir porselen lntlba.ı hı· 
rakan manken, tam pencerenin al
tmda, güneşle ve perdenin yan 
gtnge8ile birdenbire uyanml'l gibi 
~zUkllyordu. llk göı'dUğUrıden da
ha fasla uyannuı... On aene eıv-

Kadıköy Evlendlıme memurlu· 
iunAa evlellealer: 

aAnkara .Ana.fartalar cad. Avru· 
pa otel.inde Belodiye levazım mu. 
dürü Naci .Akalın ile FahrUnnisa 
Burç. 

Bağla.ri>aşmda. memur Ali Hay~ 
dar Ö2ıdilrilr Ue Dilber. Kadıköy 
İskele rxhtmı boyu N. 225 de tes
Yiyeci Nuri Aypar. ile Atike Zey
bcksoy • .Ali Hidayet ile Fatma Da
nı.arlı. K$dıköy Kalfaoğlu so. N. 
29 da memur Burhan Telen ile Ne
dime Bozkurt. Kadıköy Şeftali so. 
N. 13 de t~lcfon idaresi şef:i Adil 
Gürsel ile Macide Emirgfın. Ce· 
vizllk Hasırlı bahç 'SO. N. 17 de 
memur Rifat Vandarlroğlu ile Ca
nibe Altınbay. Ka.dıköy Kurbağa
ltdere 3 cü so. No. 18 de şoför Ha
lit Ungan ile Sıdıka. Karsta Ye
dek subay Tahir :Eraydın ile .l\feln
hat Tanğ, Göztepe mektep so. N. 
43 de> saraç Hasan Eryılmaz ilo 
Saadet Güngör. Ankura Yenişehir 
Tuna cad. No. 10 da ressam Sa.bit 
Göker ile Kamının Talaz. Hnsan
p~ Sünger taşı so. No. 6 da me
mur Ali Yılmaz ile Bedia Bardak· 
çıoğlu. Cağakığlu Hacı Rüstem so. 
No. 5 de muharrir Nihat Koçyiğit 
ile Glizin Yönülgcn. 

Kızıltoprak dere so. No. 33 de 
Tayyareci üsttğ. Şaha.bettin Göğe 
aknı ile Ümran Özdoğan. Bostancı 
Balıkçı Fethl so. N. 1 de memur 
Tevfik Erdövekc ile Rahime Er
döveke. Kadıköy Yeldeğirmeni 
Da~ so. N. 32 müstahdem Edip 
Ca:rJığa ile Leman Dönmez. Suadi. 
ye Ülkü so. No, 9 da katip Ali Ka .. 
yncan ile İnci Kagar. Erzincanda 
D. D. Y, i'}Çilerinden Halil Erbil 
lle Semiha Kocagöz. Kadıköy 1k· 
ballye Mü.'3avı:ı.t so. N. 20 de me
mur Şerif Hürdo~an ile Güzide 
Tezgel. Yeldeğinnenl Uzun Hafız 
Mükerrem Glirpeü. Moda. Kabuklu 
cevir. so. No. 14 de memur Necaı
ti Aksoydan ile Lütfiye Yakıldık. 
Arakiyecl H.ıı.cr Mehmet so. No. 
440 da Ziraat memuru Feyzullah 
Kerimoğlu ile Hatice Erdemli. K1· 
zıltoprak Bağdat cad. No. 23 de 
dokto'r Mehmet Saka ile ·Sev.im 
llhan. Ecenköy Hatboyu ômer pa
şa geçidi No. 26 da. Kunduracı Ali 
Rrza Oğuz ile Cemile Okur. Fener 
Apt.isubıu ı Kireçhane so. No. 15 
de tticca.r Hristo Karabodos ile 
Anastasia KalioğJu. 

Hasa.upa.~ lsniailbey so. No. 6 
da tesviyecı llıMn Senl.M ile M:U
nevver Şenses. Bostancı Taşlı bos· 
tiı.n sokak No. 3 de kahveci lsma
il Çiritoğlu ile Sadiye. Kadıköy 
plaj yolu 5 de radyo evinde me
mur 'Mustafa Muzaffer ile Zeynep 
Dizer, Kadıköy Hasanpaşıı. No. 29 
da tesviyeci Slllcyman Tanyıldızı 
ile Memnune Iduğ. Kadıköy lzzet· 
tin so. No. 16 da Hukukçu Aptur
rahman Kanuk ile Nedret İşim. Ne 
cati Güllilç ile Nezahat Vavcl. Ka. 
Piyasa cad. No. 45 de sütçü 1van 
Matof ilo Kon.stantlna Tegoviç. Ka 
dıköy C.i.han Seraskeri so. No. 48 
de memur Turgut Uğurel ile Mai 
de Sarrgill. Yeldcğinneni Rasim 
pMa so. No. 25 de tesviyeci ita 
S&n Bayık ile Seniha Duygulnı . 

Kadıköy Osmaniye No. 98 de Çöp
çll onbaşısı Enver Yazıcı ile Mü -
zeyyen Uyar. Kadıköy Demirtı:U;i 
mah. Mclımot Sabri so. No. 8 de 
İmralt Hasan f_;ıclerzade ile Le· 
nıa.n Şentu. 

Kadıköy Sahil Şifa so. No, 20-2 
·i. Enis Kartuş ile Berrin Kartuş. 
Ka.dıköy. İnşaat ustaAI Hamza Yaı
par ile Şemsi Irur. Suadiye Deniz 
üsttğ. Sadık Eral ile Sahavet Gb· 
venç. İç Erenköy Mezarlık so. No. 
14 de ren<?l>er Mustafa Sayım lle 
Emine. Kızılloprok Kuyubaşı cnd. 

vel bil- otel odasında, denize ba· 
kan bir pencere kenarında böyle 
duruyordu. Çok kereler gözleri ha
reketsiz durur ve bUtün vllcudu
nun canlt krmıldannıasına rağmen 
eUkünetten onu uzaklaştırmak lm
kli.nı elde edilemezdi. Fakat, bu. 
bir saniye böyle sUrer; sonra bir
denbire bir tarla kuşunun ıılha· 
yet.siz srçrnyışlarile konuşmaya 
başlaı'dı. 

Karısı od111ın yeni misaiirinP 
terziden henüz gelE'.'n erguvan ro
bunu giydirdi: 

- Filtret.çiğim, dedi, biliyor
musu; artık elbiselrim hiç bozul
nııyaca.k ! Ah benlm her istediğimi 
~rlrte getirdiğin için sana. ne kn
da'?-~Uteşekklrim bilsen! 

Fikl'tt, bunu belkl duydu; bel· 
ki duyma.dl. Yalnız kansına degll 
mankene bakıyordu. On sene ev
vel! Onun da ayru renkte ergu
van bir elbise giydiği zamanlar! 
Demek ld oda i~de hiç bir ayak 
sesi, bir çıtırdı, ;· çuıt bir işaret 
bile olınakm.m, en kopup 
geldiği belirliz bir ga» gel. 
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Akdenizin 
·M ersinde 

• • • 
ıncısı 

hayat 
partalat 19.80 Ajanıl 

7.4~ Ajans 
8.00 Datif 

paıı:ıılar 

baberleri 
19.45 Faad '"'1et.I 
·ıo.ı~ Radyo 

Mersini suya kavuşturan belediyenin bozuk cad· 
deleri bir an evvel tamir ettirmesi isteniyor 

8.80 Kvln ııaatı Ga~etetıt 

J2.3! Kan ık 
l0.411 Bir haU. 

Türküsü 
şarkılat 

oğrenlyoruz 
12.4~ Ajnns 

21.00 .l.lr-t 
J s.oo flnrı'.;ıl' 

l'uk\inıi 
şarkılar 21.10 Solo 

JS.ll\ Karı'iık 
,arkılar 

proı.n-ıım 21.2;; Hıyaıwtfoum 
18.08 'nzband hu r bıı ntlosıı 
IR, l6 serbeı<t 10 22.IO Kanşrk 

dalclkn '8rkılar 

ıK.:u, Konul!nıa !~.80 Atan" 
1)1 ımlltlks 22.ı;; nan .. 
tılidt .. elc ri ftltır.lji 

Rııccp: a 
Hızır: 116 

Mersin, (H~ıı.si) - Bugtin 
İçel vil~yeti adını taşıyan Mersin 
Akdenizin hakiki b ir incisi olmı
ya layık bir sahil §ehrimi2'.dir. 
Avl-upa harbi dolnyısiyle bUtün 
dUnya limanlarına eriz olan ha· 

\.tUOtlt:'J \.U"-•l t' ı.uu \ia-ı ıw.aı. reketsizlik .Mersinin de belini 
Olln~tn 

ı5.15f rt"• •en 

\~jtlı• tUO 
ikindi 1'7.16 

kpm 20.28 
'tabıı 22.19 
tn1sak :un 

!*.!6 

1.11% 
8.48 

1%.00 

L50 
'US 

5~15 

18.20 
17.lfl 
20.2i 
22.li 

S.52 

9.28 

8.49 
12.00 
I.49 
7.%5 

SPOR 

bUkmüş olmasına rağmen gene 
bu ~ir Türkiycnin bir ithal5.t 
ve ihracat limanı olarak kendim 
gösterebiliyor. lstanbula gelen 
kahve ve buna bcMer şark mah· 
sulatı ekseriya Mersinden mem· 
lckete ithal edilmektedir. 'Bugün 
atıl vaziyette duran ve Mersin 
limanını bir 00..,~n öteki başa 
kateden depo ve sahildeki büyük 
viı1'çler bu limanın ne büyük bir 
ithslat ve ihracat rneııkezi oldu. 
ğunu gö tennektedir. 

Ma)ısın ikinci on beşinde bu· 
raya gelen göç yolcuları Toros· 
!ardaki karlardan sonra Çukur

t tanhnJ su sporlan ajanlıltn· ovada çiftçilerin harman savur-
dan: duklanm görmüşlerdi. Patlıcan, 

- -
Yelken müsabakaları 

1 - Bölgemiz Yelken teŞ'.ik 
ya.nşlannm ikincisi 2 ağustoe 
cumartesi gilnU Moda koyunda ya. 
pılacaktır. 

2 - .MticabakalaJll saat l5 do 
~lanncaktır. 

3 - Bu ya~lar bütün amatör
lere açık olduğundan her nı:n.i yel
ken teknesi iştirak edebilir. 

4 - Şnrpller nrasmdtı.ki mUsa
bakada blrlncl ve fklnCllift k&M· 
nacak sporcular Bandırmada yapı
lacak Marmara k\ıpuı yelken ya
rışlarında bölgemlzi temsil edecek 
lerdır. 

5 - MUsabakanm rotası yarış 
sahasında blldirilecektlr. 

6 - Hakemler: Rıza Sucri, Sa· 
:it SaWıa tun Cihanoğlu, Hamdi 
Görkem, Hnrun Elnian, B~hıat 
Baydar, ~aci, HüS&mett.iil Yalk, 
Bekir Macur, Şeref Bl.t'gcn. 

domates gibi ilk yaz seb7.elerini 
gene !stanbula ve bütün memle
kete A :fana ve Mersin, yani Çu· 
kurov temin etmektedir. H51i 
her gün vagon vagon SE:b7.e ve 
mevva nakledildiğini görmek. 
için M.asyonda L un müddet 
bckl,.mh•e !Uzum yoktur. Mer
s~n ile Adana biribirlerine trenle 
iki sant me~afede olup iki Aeıhir 
arasında günde 6 • 7 defa müte
kabil"n kat.al' isletilmektedir. 

'HAV AIOI ZARURIYET 
FiYATLAR/ 

Mersinde yiyecek şeyler ol· 
dukça ucuzdur MeselA. burulan 
bir bu~uk !lY evvel hatta iki ay 
evvel domata henüz turfandaY" 
ken 25 kuruşa satılıyordu. Bir 
hafta eonra bu fiyat 10, hatta 5 
kuruşa düsmü.~ü. Şimdi hala b 
fiyatla mal alınabilmektedir. Bir 
aydan fazla zamandanberi güzel 
ve tatlr üzüm yiyen Mersin hal• 
kı ~za.mt on kuruşa en iyi UztimU 

RADYO s:ıtın alabilmektedir. Patlrcan 

I
.._ - ve diP.er' sebzeler hep kilo fle sa-

20 Liradan 100 Liraya tılır ve ı~tanbula niebctle ucuza 
k d gelmektedir. 

a a r Et fiuatlort: Kovun 40 • 45. 
H.adyo makine ve parçalan alryo. sr~ır 20 • 25 kunış arnsrnda te-
nU'. Bozuk, hurda, veyahut posta. halüf etmektedir. 
bıuıcce mOhUrlU, torba içinde dahi Ya1nı:ı: buranın seb7.e ''" y-i!-
'11$a. Açık adres ve t&falllUı mek 1 'llİfileri lstanbullulara oranın seb 

tupıa gazetemizde Sa.zar • ze ve vemiş\eri kadar )ezy,etli gel· 
remzine yazınız. memektedlr. Acaba bu mahsu· 

liin kabahati mi. vokc:a tstanbul
lular mr bıım.ı bö,·ıe ~nnedivor. 
bilinmez. Fakat her he.ide tstan 
bul ve Ankarav:ı en fnzln s bze 
gönderen mrntakn Cukurovad1r 
ve ilk zamarılar herkes. turfan
da olank burnn'n mahsuliintl 
)'er. 

No. 6 do işçi All Çorumluoğlu ile 
Havva Çelik. Erenköy Nahiye so, 
No. 40 memur Arif İlbay ile Me· 
nektıe1 Güntürkün. Mnltepo Mesçit 
so. No, 51 de memur Ekrem Öz
güdcr ile Fatma Kuzguncu. Akdenlzin incisi Mersinde be· 

M ANKEN 
mişti. Onu beklerken binlerce ki· 
~ının arasında en kala.balık zaman
larda bile ynnında bulduğu vesika
ları llııt.trladı. Ona gelir gelınoz el
lerini uzatırdı. Serin bir el Fikrc
tin avu~la.n içinde kaybolurdu. 
Sanki bir oda içinde yalnızmışlar 
gibi, nereye giderlerse b~larının 
ilzcrinde hlnlerce ku5la, yalnız on
ların seslerini işlttire'rek yü.rilr -
!erdi. 

Seneler böyle geçti. 
Fikret, kansına ar1ta arkaya bir 

yığın elb113e yapıyordu. Mavi krep. 
saten bir pijama 1.!!e mankenin her 
dakika ilzerinde dururdu. Karısı 
onun için "robot" diyordu; "bcnlm 
robotum!,.; ve bazı geceler de, kar 
oılıklr, manken yapan artistlerin 
m.odelletlni konuşurlardı. Şu hal· 
de bu cllalanmış tahtalarda bir a
sıl ve bir hakikat vardı. Bclki de 
bu haldkat mankenin bit tarafına 
trfzlenm.işti. Fakat bilinmeyen bir 
tarafına! Neresine? Belki nabızla
rına! Oh, onun naôızlnn!. Şat~ 
ve zambak. İkl elin u<'lannda ince 
bir nabız! Yahut bu dudak uçlan. 

K ENAN HULOSI 
ıu öperek olursa. bu cilalı şey bir
denbı re hllyat bulacaktı. Fikret 
bUtün bunları dilşUnür; ve karısı 
"benim :robotum!., derdi. Yani se
nelerce, yatak ödasında onu ga. 
rlp bir nıelAkoli içcnsinc.le sevdi. 

Fakat, §U bizim çocuklımmız! 
Ara sıra ne kadar yaramaz olur
lar. Hele t.8{3mdığımız yeni evle -
rlinizln bahçesine bir de kargalar 
musaJlat olursa.. . üstelik çiçcltle· 
ıi ve m~yvalan onlardruı ko.nmı1tk 
için biz insanlar bir de bahçıvanı
mız yoksa n(' ynpabilitı?. Bı.:n.ı, 
Fikretin dokuz yaşına hl\ssn ~om:
ğu buldu. Eğer, şimdi bahçenin 
dem.lr kapıamı açarak içeri doğru 
yUrilyecek olursanız. yarı kumlu 
blr medhalin tam ortasında hasır 
bir kadın görUrsUnta! İki diz1 yan. 
yana, gözlerinde cam bir gözlük 
ve eaçlan bir bulut kadar beyaz. .. 
Fikretın kUçUk çocuğu dizlerine 
btr de kitap bırakmış!.. Oh! Bu 
hasır \re soluk şapka altındaki 

manken! .. Fakat merak etmeyi -
niz; Fikretin bahçesine art.ık kar
gaların hiç geldiği l'ok ! .. 

tediye işleri maalesef fazla par· 
lak neticeler vermemektedir. 
Harp dolayısiyle belediyenin va· 
ridatı aza.lfiuştır. Diğer taraftan 
ba larunt~ olan imar faaliyeti Je 
tal>ii olarak durmuştur. Fakat 
imar faaliyeti tekrar hızlanın
cıya kadar belediyeden bilhassa 
istasyona giden Bankalar ve Be
lediye caddesinin bir kere tamir 
ettirmesini beklemek çok haklı 
ve buı;ün Mersin halkının yüzü. 
nü güldürecek bir talep olur. 

Çünkü bugün bu yol iki te
kerlekli bir bisikletin bile adım 
başında. bir çukura saplanmadan 
gitmesine imk~n brrakınama.k -
tadır. caddeler her Jnlfi birkaç 
defa sWanmakla beraber şehirde 
hiç bir asfalt caddenin bUJunma· 
maın ve şose şeklinde yapılm19 
yolların daima tozlannw A ve 
~amurlannuya mütemayil ılma· 
sı sıcak veya yağmurlu günlerde 
Mersini yabancılara ivi ~er"" 
memektedir. 

Mersin, iki üç seneden'beri en 
büyük ekc:.iği olan içme suyuna 
belediyenin çalışması sayesinde 
kavuşmuştur. Bu sudarı istifa
de eden aboneler iki bini geç
mekte ve suyun beher metre mi
kAbı (15) kuruşa satılmakta
dır. Bu hususta beledi~ p 
termiş olduğu büyük gayret her 
türlü takdire layıktır. Bu i§i 
memleketin ve dünyanın bliıranh 

·bir devreye girmek üzere iken 
başarmış olan belediye reisi Mit
hat Toroğlu'undan bilhassa is
tasyon caddesiyle en ~oğu f.oP" 
rak olan mahalle soka.klarmın 
da mUmkiln olan vesaitle tamir 
ettirmesini !bekleriz. 

ELEKTRiK ABONELERlNJN 
ŞiKAYETi 

İstaribulde.tl Mersine~~ 
bir aile. elektrik idaresinin tat
bik ettiği çok garip bir usulden 
şikAyet etmiştir ki, izalesi ın&k· 
sadiyle belediyenni dikkat naı;a. 
nna anJediyonı.m: 

Bir ev eahlbt, bet lira dePoBi"' 
to vererek evin kesik olan elek· 
trik cereyanını açtırmş. 

Bir ay sonra bir kiracı bUlınlll§ 
ve depozitoy\ı alarak etekbik mu 
kavelesinin ve tenvirat fat\ıt'aıno 
nm kiracı UF.erine işlemesini te
min etmek istemiş. 
Kiracı ise diğer otıirduğu fN· 

deki elektrik mukavelesiri f~ 
hettirmemiş ve §irketin · 1 ma• 
tında bulunan bir maddeden • 
tif ade ederek ( !) mukavelenin 
yeni girdiği tesisat U?Jerinde ma
teber olmasını temin etmiş. PJv 
sahibi şirketten beş lirttlık depo.o 
zitosunu alınıya gidince şirket 
ondan, (60) kilovatlık senelik 
taaJıhildünUzU ôcdemeden o pa· 
rayı veremeyiz ve bir sene 7.ar

fında (60) kilovat sarfetnıeme
niz bu parayı siZden alırız, ceva
bını vermiş! 

Biz bu cevaba şaştık doğrusu . 
Şirkete mukavele ile bağlı oldu· 
J{u tesisatın elektrik sarfiyatı 
b3.kkmı ~ne şirket başka bir a. 
bimcyc veı·iyor ve sonra gene ay
nı tesisat dolııyısiyle mukavele 
ile (60} kilova t sarfını taahhüt 
ctmi şolan adamdan bu :parayı 
istiyor ( !) .. Zavallı adam buse
fer kalkmış bu parayı boş yere 
ödememek için başka bir malına 
yeniden elektrik tesisatı yaptıl"' 
mış ve eski mukavelesini bu eve 
devrcttirmiş ! 

Şimdi, biz düşünüyoruz: İs· 
tanbuldan muvakkaten bvraya 
göçetmis olanlar şayet buradan 
naklederlerse depozitolarım ala.
mıyacaklar ve (60) kilovat be
delini ödiyeccklcr mi? Yahut 
muhakkak elektriksiz bir evde 
oturan bir Mer inliye mi evlerini 
de\Tetmek mecburiyetinde kala
caklar? 

Belediyeden. bu garip vaziye. 
tin her medeni Ş\._birde olan hu· 
kuki Şt>klinc ifrnğmt t-mı pt. 
mesini iı!Jti}"Ol"WZ. • M . 'Fi 

• 
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ZıRAA T BANKASI _ıa_r_ıcı_a_sk_er_«_ııa_aı_ı _ı ıa_n_.ar_ı _ _ 
~ll~ tanhJ 1880. - ::ıermayesı lUU.UW,UUL furk Lır~ı 

~ut>e ve A1ans adedı 265 
Zıraı Vt tıcari r P.7 nevı bankfJ mwımtlt'lm. 

Pan t>lrtl<ttrenJett ~&XOO Un ikramın vertvor. 

41lrtat &nxumda ınıınb&ralı "e aıtıarst:ı ı:aaarru: oe·~-·- - ... ~ mı 
6C ıır.., bUIUn>UıJ&ra tenedt 4 :ıera •l{lleceı& KUT' I UI' ~ğl<1alt 

Pta.ne gore ı.kra.a:ı1ye d&~CJI ıı tn. 

ı s.cıea 1.000 ııraıın ı.ooo ıtra ıoo woo ~o 11m1ı1ı 5.ooo Ur• • 

1 • 600 • 1.00G ., 1%1 tO • &,gc)4i 

• • ı~ l,Oot • 160 !O • U-0(ı 
CG • lOJ • f,.OOG • 

OIKKA T : BeaapıarmaıUo oanuar otr ,ene ıç1D<1e .'50 liradan &fflı 
:ı~mıyeıuen W&mJye ı;utt.ıgı tılkdlr~ % 4!(I raz.ıa.'11 vııo verUeco;r• 

Kt:.." -: 11 Mart 11 tlazlran u ~ •QJ. ıı BlrlncıkA.ouıı :.&rlhle 
r.nde yapılJr. 

__ 111!:11 ____ 11111::~-=s:ızm!ISZ:~- ··-ııııı.. ı 

f KAYIPLAR \. _______ ,/ 
Maltepe piyade atIŞ mektebi 

makineli tüfek bölüğünden almış 
olduğum 55-3 v esika numaralı 
terhis tezkeremi kaybettim. Yeni
sini alacağnndan eskisinin h ükmU 
yoktur. 
İnobolununun Abana kö~·ünicn 
Ç,alıkoğullarındıın J\lebme.t oğlu 
lahmut Gürsoy. (36717) . ~ . 

Rize nüfus memurluğundan al
dığnn nüfus kağıdmıla askerlik 
tezkeremi zayi ettim. Yenisini ala
cağımdan eskisinin hlikmü yoktur. 

Ka mıpaşa.: Mescit okağı 9-11 
numarada. Rizenln Dumankaya 
.Pllohoz fmrlyeslnden Kiıbil oğ
lu l\lehmct Kara. S2.t te\'cllUtlU. 

(36706) 

• Operatör Doktor-.. 1 

ORHAN ON ALAN 
Cağaloğlu Sıhhat Yurdu 

Erkek, kadın ve coçuklara 
ait her nevi ameliyatlar 

İdrar yolları, göz, kuJo.k, burun 
hastalık ve ame'iyatı:ı.rı ile doğum, 
karaciğer, mide, bar <ia k haata· 
tarını kabul eder . Fiyattan uC\12 
tem iz ve cnemmlyetl! hastanedir. 

~ Tf'IPfon : t3Hi5 Telefon: 23163 
mm ................ ,. 

Dr. Ş krü Fazı 
ı kel 

Huradfye c:ıddest No. S3 
Telefon: 21~0~ t t. Z el icra mcmurluğunclan: 

41/ 2058 Pazardan maada hrr ı;tı.o tıuta 

kabul ech r Taksimde Cumhuriyet mcyda- i 
nmda 20 No. lu Deniz Palas :-par- :.m•••••••••••~• 
tımanınm 4 No. lu dairesinde mu-
kim ik en halen ikametgfilıı meç
hul kalan Panayot Cuniye. 

İstanbul asliye ikinci hukuk mah 
kcıncslnden sadır olan 27. 6. 941 
tarih ve 941/26 sayılı ihtiyati ha-
ciz kararı muciblııce Silivri kaza· 
smda KUçUk Çavuşlu namile ma
ruf Çiftliğe karar veçhlle haciz 
malflmatı kuyudlyesi memuriyeti
mlze gelmiş olduğundan icra, iflis 
kanununun 262 inci maddosinc tev 
fikan keyfiyetin taraflllIZa tebliği-
ne karar verilml§tlr. 

İcra hAkiml'ğince verilen karar 
mucibince bu hususta bir diyeceği
niz varsa tarihi iüindan itibaren 
bir ay zarfında bildirilmek üzere 
keyfiyet ilA.ııen tebliğ olunur •.• 

(36701) 

Rasit Rıza Tiyatrosu 
30. 7. 41 çarşamba Bağlarbaşı 

Hale s.nemnsmda. (Bir ft.~ık Ja. 
znn) Komedi 3 perde. 

---o--

Beyoğlu Halk Sineması 
Bugün 11 de nkşnm 8,30 dn ı -

Tarzan yamyamlar arasında. 25 
kıs'.'tn birden. 2 - Kara kedi, 3 -
Komedi. 

Saraçhane Başında 
Bir kavuk DP.vrildi 

UIRlNCI FtLl\1 

AH h1n CPnneti 
tK1NCI FlU1 

Kovboy Çetelere 
karşı 

Acele satılık Arsa 
Ksırt&J Maltepcst:ıde Kuruc:cşme 

McvkilnC:e B:ığdıı. t caddes1Dde 2 dakl.. 
ita m<'.<ıafede 544 metre wurabbaı ar
sa ac<!Je olarak satılıktır Tnllpler!n 
Vakıt gazetesinde Adnar Evc:lmlğe 

mUnırnıı.tıeri 

Sahibi : ASIM US 
Basıldı~ yer VAKiT Matbaa.~ 

Umum nMrfvat1 idare eden: 
Belik Ahmet Sevengı1 

........... E!l!l ....... ,~ı, 

Çoeuk Hrklınl 1 
Ahmet Akkoyunlu 

Taksi=ıı Talimhane Palas No. l 
pazardan oı.'\atln ber;Un saat 16 

ten sonra. Telefon 10127 

OOKTOH 

Fahri Celal 

1 

i 
Sinir hastalı klan ve kekeleme 1 

tedavisi. Cağaloğlu Ha lk Partisi 
karşısı. No. 21. 

GÖZ HEKIMt 1 
Dr. Murat R. Avdın 
Beyoğlu Parrnakkapı. imam 11okak 
~o. 2, Tel: 41653 . ... .. .. . . . .. ..... 

GOZ MUTEHASSISI 
Kemal Tarkan 

Pazllrdan rınşlca rıeı güD 
OGLE1'E:'li SO~RA 

1 aksım, Kamer Palas 
1 nci kat 

l'-'lt'fOD: 49318 

Birinci sınıf 1 
müteh1'.ssıs doktor i 
NURt BELLER 

SlNtlt ve RUH ll ı\S1 ALIKLA.RJ 1 
Anl•am Cndd 1 No 71 

MımYCnf' cı:uıtlrrl: ll\ tı>o ltlhart':rl 

Acele satılık ucuz ev 
Beylerbeyinde Abdullnhağa ma

hallesinin nakkaşlar sokağında 18 
numaralı ev satılıktır. Üç katta & 
oda, liç hela. bir mutfak, 1500 met 
re murabbaı bahçesinde muhtelif 
meyva ağaçlan vardır. Havadar 
ve nezare ti kamlleyi ha.:zd.ir. İçin
dekilere müracaat. 

Aııağıda yazılı me"au.m ıta1.M' zarfla eksil.tmeıen ıı.tzaıannda yazıb 

g-iln, sar-t v .. mahallerıkı:oJ asKeri satın alma komisyonlarmtia yapııacaktD'. 
1'aHplerin kanun vesika.arlle ekli" mektuplarmı ihale saatlerinden bir saat 
evvel alt olJuğu komisyona vermeleri. Evsaf ve §artnameıerı komisyonla.. 
rmda ı;:örü!Ur. 

CİNSt MJktan .rutan 
Lira 

Trmlnatı İhalıo ..un. !"Bat ve mahalli 

O<lun. 

Sığır eti. 
Sade yağı. 
Sade yağı. 

Kuru soğan 
Patates. 
~orular binan 

Kilo 
2,8156,000 

60,000 
30,00il 
2:5,000 

162,000 
228,000 

:57,120 

48,000 

• •• 

r.tra 
42!8 
1462,:50 
3600 
2944 
14511 
1710 
4781 

12/8/ 9U 11 Çrırıu. 

!5 ,, ,, 16 ff.skişetıır 

11 ., ., 11 Trabzon, 
12 .. 
ll .. 

,. 11 Diyarbakır 
., 16 Kars 

11 ,, ., 11 Kanı. 
11 ., ,. 16 Eskişehir 

(727 - 6209) 

Aşağıda yazılı se'<.zeler kap:>lı zartla eksi!L'lley~ konmuştur. İhalesi 
ı::.8.941 <,;arşami::-.• g •lm) saat 16 da Kars askert satın alma komisyonunda 
yapııacakt:r 'lop~:ı11 veya ayn ay:. taliplere de !haio? edilebilir Taliplerin 
reanunl vc:ı!!;:ı•arile •ek.it mek•.up&annı ihale saatinden bir saa1 evvel ko. 
misyona vermelerL 

ot::sı 

Taze fasulye 
,. tnya 

Domates 
Taze kabak. 
Yeşi.1 büber. 

ilanı 

Miktan 
Kilo 

44,300 
44,300 
10.800 
14.200 
44 300 

4,000 

.'flf ~ 

Fiyatı 

Kunı:t 

15 
15 
20 
20 
12 
20 

Teminatı 

Llra Kr. 
491' 3!! 
49' 3!! 
16:t 
319 
39.. 70 
60 
(733 - 621:5) 

A~nğıda yazılı mevadm !lÇll> t'kslltmeleri Çangırıda asker! satın alma 
reomisyonundıı t-izalarında yazılı g~n. ıaatte yapılacaktır. Taliplerin bell1 va.. 
t<ttte kom:syona gelm!!lt!rl. Evsaf ve prtnamesl komisyonda görtlJUr. 
<'lXSt IUlktan Tutarı Tf'mlnatı . lhnl" gün \.e saati 

sut. 
Yogurt. 
Yumurta. Adet 
Limon. Adet 
Kuru soğan. 

Nohud. 
Y. mercimek 
K. Mercimek. 
Kesme makama. 
Çubuk makama. 
Kaşar peynir. 
Zeytin yağ. 
Çay. 
Kunı üzüm. 
Kuru kaysı. 

Şehriye. 

trm!k. 
Pirinç unu. 
Meşe kömUrU 

Kilo Lira Lira l(r. 
26.000 3900 5815 

4000 800 120 
200,000 

6000 
40,000 
25,000 
10,000 
10,000 

9000 
ooor 
4000 
2000 

150 
6000 
8000 

500 

3000 
600 

4000 
37:50 
2000 
2500 
3600 
3600 
4800 
1600 
1050 
2400 
2400 
1600 
175 
320 

5!50 
90 

601) 
~62 50 
300 
375 
540 
540 
720 

157 :50 
360 
360 
240 

26 25 
48 

7/ 8/ 941 
,. 

" .. .. 
8/ S / 941 

11/8/ 941 

" .. .. .. 
.. 500 

~.000 1750 262 50 .. 

10 

.. 
" .. 
15 

.. .. .. 
.. .. .. .. 
" 

* * * .299 61'43) 
A~ğıda yazılı mevadm kapau zarfla eksUtmeleri tıızaıarındı. yazılı gl1D 

saat ve ruahallerdrkı askerl satcı alma komisyonlarında yapılacaktır. Ta
'.ip1er1n kanuni Yeaikalaril teıdlf mektuplannı lh&l• ea.atıerind n bir aa.at 
evvel komisyona vermeleri. Evn.ı ve oartnameleri alt olduğu komlsyonıar. 
da görWUr. 
c.tNsJ &llktan Tutan Teminatı hıftle GünU saat ve matıalll. 

K11o Lira Lira 

Sığır eti. 322,000 128,500 9660 
Koyun eti. 19,600 11,760 822 
Kuru ot. 2,8:58,1500 142.925 ~396 

Saman. 1,944,000 48,6C~ 31510 
Çam odunu 965.000 28,950 2172 
Meşe odunu 2.081,000 70,754 4788 
Koyun eti. 80,000 56,000 4200) 
Sığır eti. 100,000 45,000 337:5) 

• • • 

6/8/ 9il 16 
8.. •• 16 
6 .. • 
6 .. • 
8 .... 
8 ••• , 

10) 
16) 
16,33 
16 

6/8/ 941 16 ) 
.. .. • 11 ) 

Çorlu. 
Çanakkale Mat. Mv. 

taken:lerun. 
Erzurum. 
Erzurum. 

Bursa. 
(401 - 6045) 

A~a#Jda aıiktar!erı yazılı l)ıit nıar pazarlıkla satm almacaktrr. Taliple. 
rin 115 f;.EJ4;'. Cuma günU tlzala:-ı:ıdıı yazılı saatlerde Çanakkaıcae askeri ıa.. 
tın alma komisyonı..na geuneleı-ı. 

~ilk tan 
Kilo 

150,000 
1560,000 

Tutan 
Lira 
3000 

11200 

••• 

Temlna ı; ihale saati 
Lira 

225 16 
840 14,30 

(741 - 6263) 

A~ıığıda mlktarla.n yazılı ?\i,•14&r kapalı zarfla eka!ltmeye konmuştur 
lhalcsl h!uılaıında yıızüı gün ve ıısutlerde lskendenında asken satm alma 
komisyonunda yapıiaca1'tır. Talipıerin kanuni veslkalarile teklU mektup.. 
ıarmı lh:ıle maUndeıı blr saat evvel komlayona vermeleri. 

~llktarı rutarı TernJnatı bıa.le gün ve aaatt. 
Kllo LlJ'D Lira 

3,~:5.ooo 11,100 531s '181941 10 
1,326,000 26,:520 1989 ' ,, .. 15 
, 465,000 9,30C 698 5 ,. • 10 

••0,000 8,800 660 5 .. .. 15 
1,1513,000 30,260 2270 5 ,, • 17 

• W. * (3:5:5 - 5R74) 

Ba.f, Di,, N eale, Grip, BomatiZJJS!eıd 
Nevralji. Kınklık ve Biltöo A~rılaraoızı Derhal ~ ~ 
icabında lfllode 3 kaşe alınabilir. TAKLiTLERiNDEN SAl<ll~ 

HER YERDE PULLU KUTULAR! ISRARLA ISTEY ı• 

' ~~~~~~~~~~~~~~--!>'J ~ 
Çanakkale Deniz Komutanlığı Satınalf12° lif 

misyonundan: 

Hlkt.an ClNl"I lk'ber kllo5UJlun 
tahmin bcdcU 

17'>00 Kilo 
8000 

Pirinç 
Sadeyağı 

ZeyUnyağı 

Çay 

koru, 
152 

Teminatı 

L. K. 
1326 00 
2160 00 

7156 00 
1200 00 

u 1' 
7.8.941 glltl ı 

180 " , 1• 
7000 
1000 " 

72 .. ,. ı .. 800 • 

10000 
10000 
6000 

12000 

Şeker 

Nohut 
Kunı Uzum 

:50 750 00 
300 00 
460 00 
4:50 00 

oııO 1 
8.8.941 g l 

20 " ıf 
40 .. ,. 1 

17000 
12000 

.. 

.. 
Kuru fasulye 2~ 

Kuru ot 
Sarı an 

6 
t> 

1153 00 
90 00 .. 

.. 

~ 
1 - On beş gUn 2arfında Ç'ı>.Dlllikalede teslim ed!lmck §artlltoı: 

cins ve mikdarları ve ihale tarllıit>:i erzak ve yem ÇanakkalcdC 
mut&nlığ: .;,atIL ulma k'lmisyonu.ııla pazarlıkla satın alınacaktır· e 

2 - Evsaf ve ~a~tnsmelerı cf'.- gün komisyonda görUleeck ıstrll' 
hlzıılarında ~österilen kıti temına.t akçeıerlle b!rllkV. ihale gtınle l) 
misyonumuza gdm·!·f:rl ctı!ıı 

T opkapı M altepesindeki Satınalma 
yanandan : 

. \-e1' 
Eiinae gr."n sene mahsuıu l'•~lgur olup ta satmak istiyenterırı 

1111 
J 

11ı-n" mahrulü huğdııyd:m teşklla.t kurarak bulgur yapablleceklcritı 
11 geırUşülmek tizere Topkapı Maltepu• askeri lisesi levazım ınO~l 

mUrcı.caatlan. (~ 

Ankara Jandarma Satın Alma 
nandan: 

Bir metresine j•lrm ' ııek!.z gu~u'" fiyat ta.hmin edllen lklyUz ytrtll~ 
!!'CkL~ y1ız mı>tre <;amacıı• .ık bez i " .Hl Perşembe günü saat 15 ti' /. .c • ıııııı~ 
krımı~yonumuzun bulun..;ı;ğu malııı.lde kapıı,lı zart eksiltmesiyle 
M..ıvaki<at temınatı ı H251 Ura .2lı) kuruştur. Şartname Anka1'11~5 
yonunım:lan ve tııtnn!>•ııca J n•fa"mı- Dik!mevt ile J. Sa. Al. f<O D' 
dan C31RJ kuraş bEde. ıuHşılığını!'\ a:mır. NUmune komlsyonuoı.u:z.dll e(ff 
~rırıı•u: Kf<ııuıı :ıırtlanr.ı haiz iırtf'klllertn yazılı aaacten bir ,nst 
ı<a>iaı ıu. paı· zar: tekhf mektu,>l~ nr.ı komlııycnumuza vermetcrı ..,.1 

(5892) <fS"" 

Topkapı Maltepe Satınalma Komi&yonurıJtJfl 
biıSll~ 

l - l~O) tcın l~ytın yağrı pazarlıkla satm alınacaktır. 
~deli 2iOCO ı,rııdır. 1P" 

2 - Hususi ~artlar ve evsaf Topkapı _ Maltepe Askeri satnı & 

misyonunda goı-üleM!lr. ~\..~ 
3 - Pazarlık ·1.S.9.Jl Pazartcsı gUnU saat 10 da aıezk!lr ~o 

yapılacaktır. tP 
t - İsteklilerin l·atl temin-a.tlıırlyle birlikte mezkQr komısyoıı;, 

cnatiaı t. (63l 

Bakırköy Mal Müdürlüğünden: 
Topc;ı· atı~ ckulu ııııba.sı dııhlıın•!o bulunan Metres ve Kadı'r'sJ<tlpl~ 

llklP.r a ••. zısm!r ı.~ lHJ tarihi!l lc>~l Mart 942 nihayetine kadar ,,ıs.il o I 
p ?sı mUza:vedeyto çıka•ılınıştır. Tıı.•ip clanlarm 31.7.941 Perşembe ~l 
14 ~- lln:~ırkoy Mal : r.ı1dUr1UğU:ıe rnılracaatıarı llln olunur. <

6 

ı- neniz Levazım satın alma 
L komisyona H4nları 

............................................................ ~ q 

M/.J<.!UAR> USSÜKAJIRI K SATINALMA KO!'IDSYONV~VY' /ı 
ıge' 

1 - Tllbmtıı t'lunJ.rı umum ~Jel1 198704 Ura go kurll§ oJatı 

dökme ml\ZOl, pazarhl~1& satm au:ıacW<tır. ıtte ~ 
:.ı - Pazarııgı 31 ı'emmuz U4'!. .Perşembe güDU saat !5 de UJJI ~Of 

'ane kapLcımd31<i k:>mlSJOll bJnıısuı.ıa yapılacaktır. l'eınınatı !haif ır.ıı'":J 
karrUr edecek \bale bedeo.t Uzen.ıacu yüzde 16 n.l.lloetlnde derhal a.l ııtıll'.~~ 

S - Pazarlığs Lşti•ak edec'J"" iııleklllerin bu 1.§lerle aJILkauar old ol# 
daır r!caret vesikaları ve muha.·Jl.lllen bedeline göro teıııinatıarfY169) 
beli! gün V(. saatte ~om:s~on başkB::ıuğma. mUracaatlazL (62;., 

Muhtrlft nakJJyat yaptmlaca~tır Pazarlıkla ekslltmest 15.8 941 Salı gll-

nll saat 11 de Ç'aııakkalt>de Mat. M'11 Satm alma komisyonunda yapılacaktır Ot ı ı ı •şli 
fahmln bedel: 6660 lira Uk temLıır .. u l500 liradir. Taliplerin belli vakitte k~ e yapı maya e verı 
m!syonıı gı-lmelerL IJ • • (393 - 6037) 1 kiralık bina 

1 
Aşıı.~da. yazılı mevadm pau.rukJa eksiltmesi hizalarında vazılı gUn. ıı• 

aat ve mahallert1ek. Al!keı1 Satı!l&lma komisyonlarında yapılacaktır. Talip. , \ okara caddtiôlntıı e:- a.ut~beı yerinde fe\.Jia..lade oazarctLı 
eriL be!h vak!Uerde a.:.t olduğu ı:onasyonda butunmatan. , \·adar ve aydınlık bu biruı lunJıkttr. . 

Vakit gazet~·"• hl ar <"h. >n••lne mü,...aat. A 
ClNSt Mtırt.an Tutan Teminatı İhale Gün, Saat \.·e :HalınllL iiiııı••••• ~ 

=::=============================:::::: eıerlUz:ır1Ldc11 ka.ıunl katı teminat:ı.rıvte belll vakitte kom!syona geı.tıl oŞl 
Kilo Lira Lira 

Kuru 'IOğan ROOO 4/8/941 115 Ömerli. 
Kuru ot. 100,000 900 31/7/941 16 Hadımköy cıvarmda 

Kuru ot. 4.800,000 2811,000 1:5.270 
Kunı ot. 600,000 36,000 2700 
Meşe odunu 1,140,000 15.960 2394 

• •• 

Taya kadın. 
26/ 8/ 9fl 17 Ezine. 

15 .. .. 

' .. . 11 Trabzon. 
115 Bo.ayir. 

767 - 6408) 

Tavla, gara; ve beıç binaıa.:ı \aptınıa.caktır Kapalı zarfla ekslltmele· 
rı ı-8-94, cuma g1.ı.'1U saat lJ dP Konyada askeri satın alına komlsyo 
nunda yııpııacaktır rahmin bedeı.i 26,02C Ura • kurug tık teminatı 1952 li· 
ra 80 kuruştur. Ke,,ıt ve şartnar.o&J tat. Lv. Amirliği aatm alma komisyo
nunda Ja görUllir . fallplerin il.Uı;;JJ . vealkalarile teklif mektup!aruu ihale 
Balltindeıı bir saat evvel ıtomav<':;a vermeleri (33~5832) 

4 •• 

Beh'?r metrel!llne tahmin eJi 6 "1 fiyatı 3150 kururş olan 300.0'lfl metre ka. 
putıuk kuma§ pazarlıkla satın ala:.acı..ktır. 215.000 metreden aşRğ olmamak 
Uzere nyr ayn tekJU1cr de kah!ll ecıl!r. llınlesl 3.8.9U CumartP.SI gUnU saat 
11 de AnkaradP M. M. v. Satın alma komisyonunda vapılacaıütT Evsaf ve 
§8.'"tnamcsı 60 liraya l'omlsyoı:uhn aımır. Taliplerin tek.U.f edecekleri miktar 

(751 - 6S ,, 

• * ıt ııtd• ~ıl-
Be her kilosu 180 ı;:uruştan 'Zı) ton sade yağı alınacaktır. paınr ~?. 

slltmes! 15.&.9H Salı gllr.tl saat t6 dıı. Çanakkalede Askeri Satmıı.lıJlşde f 
yonunda ;yapılacaktır. Onar ton cunak üzere ayn ayn taııpıere ,oıı) 
edHebUi:. KaU t.emınnt: 15400 lirtıc:ır. Taliplerin belli vakitte ıtoıııts):Zl 
meleri. ( 761 - 6fO J 

. .. * ~ı. 
200,000 kilo patates atmacaktır Kapalı zarfla eksiltmesi 19-8· '1191 ~ 

gUnU saat 11 de A.nkarada Lv. kn!rliği Satmalma Komı.syonund~ l>~,(I 
caktır. Tahmin bedel: ı~.000 Ura, ilk tem1Datr 1800 llradir. TallP10 "ottıl" 
n1 vesfkalarıyh. teı.-m aektupta.r.ınx ihale saatinden bir saat evvel 

041 
1 

aa vermeleri. (763 - &' .J 
* * * 94J fl'-

10,000 kilo sade yağı alm&e'l.k(ır. Kapab zarfla eksiltmesi 16 g, 'fD-~~ 
sant 11 de Adıınada ııs:rer1 Satmalu\a Komlsyonunda ya&>tlacaktır.l<llıııtD 
bedeli 16.0JO Ura, ilk teminatı ıo;:oo liradır. Taliplerin kanuni ,,esi ıerJ' 
teklll mektup.ar.n. ihale ııaaUııchıı bir aa.at evvel komisyona verıxı~) 

'?65 - 640 


