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~öz Alman
Yanındır EPHESiNDEN RESiMLER 1 N i k e 1 1 O ve 2 O paralık 1 ar 

~Yazan: ASIM US 
a ha.rlclye nazın Eden de 

\' hariciye müsteşan Sum
~els'den sonra Hltler tara
~&pdması muhtemel sulh S': bahis me\'Zuu ederek tn
~ hlikümettnln bu husustaki 
' b.ab ettJ. tik bakışta hasd 
!'l ~tlba Hitler tarafından gele
~~ " sulh te9<llfl ne kadar t.at~ 
'ıt " kadar uysal §artlardan iha
'-ı ~l'la olsun 1ngillzlcr tarafın. 
~tılert kapalı reddedileceği, 
~~ete nıasa.oıma oturmak için 
~ evvelden Almanya llfıhla 
~ edlllnceye kadar uğraşıla
~e nıağlüp Almanyaya 1918 
\.:"hıdan daha ağır bir sulh 
~ hazırlanacağı mcrke
~ • Fakat İngiliz de' Jet ada
~ l!Özlert biraz dikkatle tahlil 
~ bu intiha değişir. 
~~ler Bitler tarafından ,ı:ele
\l.. 1-tlı \ 'e U)'sal sulh sözlerini 
--~~ istemiyor. Ewelden bu
~ -~ediyor. Çünkii .\lmı:.nya
\ 4"1ıı tekllflerı İngiltere 'e hat-

" ""'Pa hesabına ne kadar tat
~'nal olsa da \ine sonu hem 

l'e \ 'C hem A~TUpa mllletle
bayır getlnnlyeceğlne şim
kanidlr. llltler rejiminin 
istediği sulh hakikatte 

'-'b değil, bir mütarek~ ola-
• l>iğer A\·mpa milletlerini 
en sulh şartlan ile bağ1aya

'1llhanmaktan alıkoyduktan 
IK' kendisi gizil gizli harp hazır
~ de\'am edecek \'e b<"ynel
~ \'&ıfyeti müsait gördüğü ..ı:r 
~ ela bütün dünyaya )ine si
~ hlkıın olmak \"e hu arada tn· 
....... ~ de ezmek için taarruza 
~ktlr 
~r devlet reisi olarak bir 

l"akat bugiinkU Almanya
~slnl ve emellerini temsil 
'-' • l'tiz senelik Alman tari
~ 1ln ıaJıldJdlr. A \TUpada de
~ ....... bit sulh kumlabllmek için 
.-ı Alman milleti ıuk tnk t.ek
~ kanb t«rftbelerden kati 

ftZg~ olmalıdır ,-c 
~ run teminatı bulunmalıdır. 
~ .. ~ hariciye nazın bu tarzda 
~~ yaparak slJi.nlanmayı ya· 
~ ~aktansa bu defa memlc 
~ bqJamıı olan harp hazır
~ nı &onuna kadar götürüle
\'- ııöyJliyor; fakat aynı zaman
\ "P h&7.ırlıklarmı sonuna ka· 
S. tiStUrınekten maksat Alman
'\.t.."111tıa1<a h'rp meydanında 
~ etmek, Alman milletini 
'-.~nıak, Almanyayı tktısadi h!· 
~an mahrum bırakmak, bu 
't;.le onu cezalandırmak olma-
~ 4- lli\"eye lüzum görüyor. S': kaç giin evnl istikbal stıl
~ ..ıı olandı: Sumner \'els'in bu 
~~l'da tahlll ettiğimiz sözleri 
~~Ilı hariciye nazınnın yoka
\:. •lllisa eylediğimiz fikirleri 
'~ esas bakımından hemen 
~I' fark yc:&tur. Arada b1r fark S 't..ı sadeoo Amerika hariclye 
'-. ~kl'lllm 1918 de \'ilsonun 
~ığı bir fdealln tahakkuk 
"°~'"'lrtıeğe çalı$ıhnasmdan. yani 
S:-Oın da iştiraki ile )·eni bir 
~~er Clemlyetl te~ldl edilerek 
~ sulhunu konımaktan bah· 

tıi «>lnıasıdır. 
~ liliz allridye Nazın Sum
lti'ı. l'ets•ın temas ettiği yeni 
\ ... ~ .. Cemiyeti hakkında ~ık
~~ky söylemiyor. Fakat umu-

tabirle istikbal sulhunun 
' ında Amerlkanm mühim 
~ toı oyıuyaeaimı ima et-
-- ''-l'etlle o fikre l~tlrak ettJ. 
~6ıı~nnlt oluyor. 
'~er Vels'ln balısc me\'ZU o
>ı, ~lert bir taraftan tnglltere
~lfer taraftan Almanyayı lsS: ediyordu. tnglllz harki:re 
~ ~ebi matbuat mensupla
~ .\ lıitap ederek söy1edlğl sözler. 
~erlka hariciye müsteşarına 
' \·emıış oldu. A\TUpada tmlStll >'entdcn kurulmıuıı nasıl 
~ lln olabileceği hakkında tn
~ ~Oktaı nazamıı anlattı. Şlm
~ermek sınsı Abnanyaya 

llasvekil 
4nkarada 
~ ao (A.A > - B&§Vekll Dr. 
~ Saydam mıiun 9,20 de geb.rl. 
~ dönınu, ve garda BOyUk Millet 
\' Re.ı.ı A~UJbalUr Renda ne s: • C.H.P.U. lıeyeU balan, me. 
~ ~k&!etıer erkt.ııı, Ankara va. 
'-~ eınnıyet m\ldtıril tarafmdan 
-~tır. 

Alman askerleı·i Şark cephesinde işaal ettikleri 
mr kö•ı evi önünde 

Ladoga gölü 
kenarındaki 

iki ada 

Alman tebliği 

si r 
ihata çenberi-

\ 

Fi n le r ni yaramıyor 
--0---

tarafından 116~500 tonluk 19 
işgal ingiliz gemisi 
edildi ballrlldı 

Hlıltılnkl SO (A.A.) - on: 
Zaptedilmiş olan arazide Rusların 

çıkarını~ olduk~arı muazzam yangın 
lar tahribat ika etmek~dir. Sıcak 

ezicidir. MHyarlarca sivrtsınek muha. 
riplere gBz açtırmamakı.adır. Mevcut 
mühim mll§kUIAta rağriferı FinlAndl
yalılar, kendilerine has tabiyelerinl 
kullanmak sureuıe cesurane ilerle • 
me'kten geri durmamaktadırlar, Bu 
tabiye, keşti kollan muharebealdlr. 
Hudutsuz ormanlar arasında llerllyen 

(Devamı Sa. 4 aü. 6 da) 

BOtOn 
Besarabya 

geri ahndı 
Berlln, SO (A.A.) - D.N.B. Ajan,. 

81 dUnkU Alman resmt tebliği hak. 
kında askeri mahfillerden ıu malO. I 
matı almıştır: 

Şark cepheıılnin cenup mıntakasm.. 
da Romen kıtalan Besat'abyanm kur. 
tarılmasmı tamamlamışlardır. Be§ 
haftalık bir müddet içinde Alman ve 
Romen kıtalan Romanya generali 
BB§Vek.11 Antoneskonun kumandası 
altında olarak Ruslardan bUtün 'Be· 
ııarabyayı geri almışlardır. 

Moskova 
Yedinci defa 
bombalandı 

Lonclra, 80 (A.A.) - Alman rad. 
yoau, dOn gece Alma.n tayyarelerinin 
Moskovaya hücum etmiş olduklannı 
haber vermektedir. Bu hücum, Sov. 
yet paytaht.uıa kar§ı yapıl&Jl yedinci 
b\lcumdu. 

Berlin, 30 (A.A.) - Alman 
orduları baş kumandanlığının 
tebliği: 
Düşman Smolensk'in şarkında 

ihata edilmi§ bulunan Rus kuv
vetlerini kurtarmak için Alman 

(Devamı Sa. 4 sü. 5 de) 

Polonya Başvekı1i Silwrski 

Sovyet-Leh 
a•Jaşması 

-<>
Sovyet topraklarında 

Polonya 
ordusu 
Teşkil edilecek 

f Y a.ma 4 üncüde) 

1 Temmuzdan sonra geçmiyecek 
Ankara, 80 (VAKiT) - Eski n ikel 

beş, ıo ve 20 parahklarm yerine dan. 
1 telli bir kunışluklarla bronz 10 para. 

ııklar p!yasaya k A.fi miktarda çıkarıl. 

mış olduğundan eski n~el paraların 

teda vUlden kaldırılması kararltı§tırıı. 

ml§tır. 

MezkUr ufak pa ralar 1 Temmuz 

Japon Başvekili 

ifşaatta 
buıundu 

Seferberlik 
SORA TLE iKMAL 

EDiLECEK 
--o---

Jauonva 
1 En fena ihtimallere 
1 

1 karşı koymıya 
ı haz1rız 

Fakat 
Anlaşma ümidi varmış 

Sovyet tebliği 

Mukabil hücumlarla 
DDşman 

Mevzilerinden 
çıkarıldı 

Tokyo, 80 (A.A.) - Başvekil 
Prens Konoye, seferberlik tali 
tetkik komisyonu umumi içUma
mda bir nutuk söyliyerek if§aatta 
bulunmuş ve uzak şarkta her tUr
lil muhtemel vaziycilcre kar§I Ja. 
ponyanın hazır bulunmasını temin 
maksadlle bütün tedblrlelin mllm 
kiln olan süratle tahakkuk ettiril
mesi lizıın geldiğini söyleıni§tir. 

Başvekil Sozyet - Alman har
bi üzerine Avrupa harbinin yeni 

t"Demm• B• . .1 .a. ı tfd 

74 tayyare 
düşürüldü 

Moskova, 80 (A.A.) - Sovyet 
istihbarat bürosunun tebliği: 

19f2 ta r lhioden itiba ren artık tedavtıl 
ctnliyec k ve bu tarihten itibaren an. 
ca k bir sene mUdde Ue yalnız mal san. 
clıklariyle M erkez bankası .şubelerine 

olmıyan yerlerde Ziraat bankası ıu. 
beJeri tarafından kabul edOeb!lecek., 
tir. 

Şimalde 
Alman mu-
vaffakıyetleri 

SOVYET 
ORDUSU 
Tehlikeli vaziyete 

düşüyor 
- Radyo gazetesinden -
Sovyet tebliğlerinde Novog· 

rad isminin sık sık geçtiği gö
rülmektedir. Bu şehir Leningra. 
dm 160 kilometre cenubundadır· 
Buraya varmakla şimal bölgesin· 
de iterliyen Almanların kısa bir 
zamanda büyük muvaffakıyetler 
kazandıkları anlaşılıyor. Alman 
kuvvetleri 50 • 60 kilometre şi
mali şarkiye doğru ilerlerlerse 
Moskova - Leningrad arasındaki 
ç.ift hatlı demir yolunu kesebile
ceklerdir. Bu hat Leningrad 
bölgesinde çarpışan Sovy~ or
dularının biricik ikmal yGrtı.dur. 
Bu ikmal yolundan mahrum ka 
lacak bir ordunun maruz kalaca
ğı tehlikeler ise çol: büyüktür. 
Sibiryaya uz.anan demiryolundan 

(Det:ftnm 8fl .... ri. 6 ., 

29 temmuz günü kıtalanmız 

Novorzehev, Nevel, Smolensk ve 
Zitomlr jstikamctıerinde muhare
beler yapmışlardır. Muharebeler 
bilhassa; Smolensk istlkametinde 
çok ~iddetll olmU§tur ve dll§man 
biribirini ta.kip eden mu.kabil hU
cumlarnnızla mevzilerinden çıka
rılmışıt.r. 

KIYEFTEN BlR GôRtJNO~ 

DÜ§ma.ll ağır .zayiata uğraml§ -
tır. 
Diğer m.mtakalarda kelif faalt

yetlcri ve mevzlt muharebeler ol· 
muştur. 

Hava kuvvetlerimiz kara kuv -
vctlenıiml.zle işbirliği yaparak 
muhtelif noktalarda. dü.şmıuı btr
liklcrine darbeler indirmiştir. 

27 Ve> 28 temmuz gU.nleıri ha.va 
kuvvetlerimi:: 74 Alınan tayyare -
sini düşürmU~lerdir. Bizlm zayia
t ınız 51 tayyaredir. 

(Devamı Sa 4 8ii. 8 de) 

lngiltereye göre : 

iRAN 
Alman ıeyyahlan 

karş11ında 

Tehlikeye . . 
gırıyor 

Lonclra, 80 (A.4.) - Sallhiyettar 
bir kaynaktan öğrenildiğine göre ln. 
gillz hUkilmeU, lranda çok fazla AL 
manın ikamet etmesine mUsaadeye 
devam edildiği takdirde böyle bl.r ha. 
reketin tran menfaaUeri ~nnmdan 
arzedeceği tehı.Jke hl18U8Wlda tran 
hUkOmetlnin clddt surette n.azan dik. 
katini celbetmi~tir. 

(Devamı Sa. 4 BU. ! ds) 

Röyter Muhabirine 
göre: Gürılerin Peşinden: 

Kedinin boynuna 
'.J 

çıngıragı 

kim takacak? 

Alman 
taarruzu 

Kiyefe döndü 
1 

Amerika cumhurreisliği intı
______ f_Y_azıs __ ı _.&_wı_-_cM_··_e_> habatmda Ruzveltin rakibi olan 

SOVYET 
Ordusunda 

Gizli sillh 
Moskova, SO (A.A.) - Pravda ga. 

zetesi Rua ordusunda müessir bir gi7-
U sllUwı kullanılmakta olduğunu ifşa 
etmlgtlr. Gazeteye göre Stalln bu aJ. 
Uhm mucidi olan mühendis Koııükovu 
kabul ederek tebrik etml§ ve kendlııl. 
ne bazı tavsiyelerde bulunmU§tur. 

HARP BASLANGI
CINDANBERt 

Almanlar 
7!95 tayyare 

kaybettiler 
(Yazısı .l üncüdıe) 

Vilki, A vnıpa harbine müdahale 
taraftarıdır. Zaman zaman bu 
maksadını hararetli nutuklarla 
Amerika efkarı umumtyesin 
anlatmıya çalışıyor. Son defa 
söylediği bir nutukta da şöyle 
demiş: 

- Biz Amerikalılar uzakta 
durmamalıyız. Almanyaya yak 
!aşmalı ve Hitlerden hesap sor
malıyız." 

Vilki'nin bu sözü ıbiT.e şu fık• 
rayı hatırlatıyor: 

Vaktile kedinin taarruzları, 
zulümleri canlarına tak diyen 
fareler aralarında bir toplantı 
yapmışlar. Bu taarruzlara, bu 
zulümlere karşı mukabil hare 
kete geçmek mümkün değilae 
hiç olmazsa kendilerini daha ;,i 
müdafaa etmek çarelerini ara
mI§lar. Hararetli müzakerels, 
münakaşalar olmuş. 

Farelerden biri ortaya bir ft. 
kir atmı§. Demiş ki: 

(Devamı Sa • ..6 aü. 6 da~ 

HASAN KUMÇAa 
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' Hindiçininin işgali Ruzveltin 

1 
mübhem, 

rıı----- fakat manidar1 

Besarabya cevapları 
29 Temmuz tarıhli Alman r(.~- --o--

m.i harp tebliği Be arabyanırı 
ta~ımıyle ı. gal edilmış olduğu _J a p o n ya 
nu bildird1. 

Bcserab} a: Dinyester \•e Prut T · k d 1 ıtehirlerıyle Karadeniz arasında az yı e i m f yec ek 
k !mı olan 44.000 klometre 
murabbaı genıı:ılığindeki toprak- \'aşingtoıı, so (A.A.) _ on: 
arın ismidir. Nüfusu iki buçuk DUnkO 1 gazet.ec!lcr toplantıSJnda 

nıılyondur. Burada nUfusun ek Ruzvelt. Uzakşarka mUteallllt sıynsı 
sesısı Romcndır. Fakat ahali a· meselci r hakkında beynnatta bulun. 
ra mda Rw lar, Atnıanlar, Bu~: maktan ımtfna etmiştir Gazeteclle • 
arlar da bulunur. Çok ~ur b1, rln birleşik A~erıka ı<;ln Avrupada. 

o an topraklarında her çeşıt hu- ! ki va·ı~· u , k bO llk Ok 
~-bat &. lh kT G'' ,. ,,e n m. yo sa v ya. 
ı:ııu :. 'Ul a8Sa mısır e 1 ır. U nus vıızJuctınln nıl mUhlm tuğu 
~1 b glan vnrd•r. Pancar ve ke- " -. 

k bol t Ü' lda suretinde orm4 oldukları bir suı:ıle 
ne

1
vlrKi~ ~cdj~e ışM:_ı. re mhe;· cevap veren Huz\c!t, bö:1le bir sualin 
zı şın\;J. · r. ~ur §e ır 
i Hotı, Bender, Akkerm '· biç bir manası oımr.ıdığ'ın. iki mese. 

cbr an ıey! yekdiğeri ı.c mulmyeae etmek 

Tarihte Besarabya ısmi ilk gayı:lmUmkUn oldu~uııu söylemiştir. 
defa olarak bu toprakların yal- . Çörçllln Amerikanın harbe girmek 
ruz cenup kısmına mimi ti. Zi- Uzere bulundııı'\"U suretindeki beyana. 
ra bu toprakların cenup §kısmı tı hakkınd:ıkl mtıtaıenaı sorulan Ruz. 
on dördüncü asnn sonlarına doğ~ velt, böyle bır §eyi okumamış oldu
nı Ulah be) lerinden Basarab'ın ~nu be;,nnclan sonra Uzakfarktakl 
idaresi altına verilmişti. Bugün lhrncatuı kontrnlU netayicl hakkında 
.kü Bcsarabyanın merkez ve cc- evvC'ldcn b1r şey söyle1D1:k mUmkUn 
mıp kısnıılan ise Moldav'ların olnmıyacaı;"lllı yalnız Japonyayı taz • 
elindeydı. yik etmek me\zuubabe olmadığını 

t:lah diyan Osmanlı impara- llAvc etmlftJr, 
torluğunun eline geçtikten sonra --=-<>-..,. 
bu topraklar üzerinde mütemadi Ruzveltin 
harpler devam etti. Besarabya, 
1812 de Bükreş muahedesiyle 
Rusyaya. tcrkedildi. 1829 da E
dirne mua.hedesiylt hudutları 
Xuna 'Prensliklerine bırakıldı. 
fakat 1878 de Berlin muahedesi· 

mümessıli 
Moskovada 

Je tekrar RUByaya. verildi. Londm, (A .ı - Röytcr aJansımn 
1920 yılında 1914 • 1918 har• öğrendiğine gore, Roosveltln lngllte • 

binin galipleri Rusyanın muva- redeki şahsi mnmeasm Hnrri Hop • 
fakatini almn.dan Besarabyayı klas Moskovaya va.ıııl oımuştur. 
Romanyaya terkettiler. 

Sovyet Rusya ibu ilhakı hiçbir 
vakit tanımadı. 1939 hari>i bacıla~ 
irktan sonra Besara'bya Sozyet· 
ler tarafından ~al edilerek, 
&vyetler, katiyen kabul etme
dikleri b"r vaziyeti fiilen <lmclt 
nıişlerdi. 

= 6 

Bolşevizme 
karşı 

Fransada 
1500 gönüllü 
daha toplandı 

Vltl, %0 (A,A.) - ü.N.d. 
Blagtln .Manıilyada bir toplantı 

7apan gönUUü lejyonu merkez komite 
lbün idare ın«:Usl tarafından bildi .. 
Wllldtgine göre !§gal aıtmda olan mem.. 
llılretıerden bolşevlklere kat'Dl harp 
etmek Uzere açılan gönWlU .llsteslnde 
llOO Lllm mukayyet bulunmaktadır. 

Anadolu Ajansı htan· 
hal merkezinde çalış

mak üzere: 
1 - Tllrkçe çe Fransızcaya hakki. 

la Takıt bir mDtcrclme, 
2 - TU~ aıırauı ve doğru ya. 

9U' bir daktiloya, ihtiyaç vardır. 
Ajan2'ID Ankara caddesindeki da -

..ıntı her gl1n müracaat edilmesi. 

Japon va 
Alacakların bloke 

edilmesinde 

ingiltereye 
mukabele 

ediyor 
-0--

Anlaşmalar 
feshedildi 

"' Londra, 80 (A.A.) - Sallhiyettar 
bir mt>nbadan öğrenildiğine göre Ja
pon lacaklarnun tngtlıs bUkQmett 
tarafından bloke edllmest Ozcrlne bU. 
tUn domlnyonlard Hlndlııtan, Bir_ 
manya ve 1mparatorlult mUatemleke
lerinde lngi.terenln tedbirlerine mil.. 
maall tcdblrler almmaktadır. Bu au_ 
reUe müttehit bir cephe teşekkül et. 
mlş bulunuyor. 

Tokyodaki lnglllz bUyUk elçlııi 1911 
eene.wtndtı ak~mı, olan lnglliZ • 
Japon aeyrisefer ve ticaret anlqma_ 
n, 192:5 ııeneaınde akt.eclllen munzam 
anla3manm ve blr tara~ Japonya 
ile diğer taraftan Hindlata.ıı ve Bir. 
rruı "1'1.'tl. :ı.nı.amdaki tlcarl mUnnsebet. 
lcre 111Utedalr anla§Dlanm feahedlldl_ 
ğ!nı J ,nn hükQmctınc hıglitcre, Hln
dıstan ve Blrmanyıı "!Ui<Clmetıcrl 1111.. 

mm-ı bildlrmı:şllr 

hadisesinin 
i yUzD 

Tagmis 
gazetesi 

Siyasi tarıh 
bakımından 

Mühim ifşaatta 
bulunuyor 

l..ondrll, 216 (A.A.) - Atı: 

Taymia gazetesinin Vaşington muha 
binbiri. Viljt nakkmda ve "Mihver 
peyki Vışi, Unvanı altını.la bir etUd 
o~etmlştlr. 

Bu gazete diyor ki: 
Hlndlçlntnln mUdafaas1 için Japon 

ya ile yapılmış olan "mt>• blrllıtl .. 
nlo bergün daha ziyade karara.rn bir 
tarihin son faslından ~ka bir ,,ey 
değildir. Japonların bir Ultımatom 

\•ermeleri IUzumsuzdu. ÇUnkll buna 
katlyen ihtiyaç yoktu, amiral Darlan 
ile diğer bazı kimseler, zahiren mare. 
pi Petcn ile dahi f8Uprede bulun • 
mak8wn yıılnız La.val Ue el birliği 

ederek lngiltcrenln Hlndiçlnlyi tehdit 
etmekte olduğunu ve Almanlan veya. 
but Japonlan lngllizlere tercih ede • 
ceklerlnl beyan etmişlerdir. 

ViJl, Japonlar 1940 aeoesinde ha

rekete geçUkleri zaman FraManın 

Amer~adan hiçbir yardım g!Srmeml.§ 
Olduğunu da beyan etmektedir. 

'l'aymis gazeteal, diyor ki: 
Mesele, §Udur. Reemt Amerikan 

mahafillnden müzaheret gören b8ZJ 

Fransızıar. Franııız .sefiri Henry Ha. 
ye'l görerek kendisine Hfn"6çiııtyi bU.. 
yUk Okyanusun müdafall81 sl.ııtem1ne 
!dhal ve bu sistemi Martinlkln harp 
malzemesi ne takviye etmes.l tekllftn 
de bulunmu§lardır. O zaman Fransa 
sefiri, Hlndlçlnlyl yalnız lngUUerin 
tehdit etmekte olduklannı beyan e~ 

mtştir. 

son günlerin hfldlııelerı. Fran81Z 
balkının hisslyatmıı itlmad'IJzlık gör;. 
teren Vl§i rejimlnln mihver mec1ıs:ı_ 

nln bir peyld gibi hareket etmekte 
olduğunu tsbat etmektediı Londraya 
gelen raporlar Almanlarm !fgall aı. 
tında bulunmıyaıı P'rananm dablU 
!flerlne vak1 olan mUdabatenin on ınl• 
ll artm~ oıcluğtınu göstermektedir. 
Naziler, §imdi ziraate, ticarete ve iç. 
ttmaı şartlara mlltealllll huıuaat bıık 
kmda mütalcal.&r ylirlltmekte ve ka
rarlar vermektedirler. Bu bapta istııı.. 
na tqki1 eden yegAne ph.tılyet geMral 
Veyganttır. 

Vişl.nln Almanyaya k.aqı göater • 
mekte olduğu 7.a&f o derece lleri git. 
ın!şUr ld Alın nlonn İspanya ve Por .. 
teklze sevkedllmıık Uzere ukerlerlnl 
hür Fransadıın geçlrmeği talep etmiş 
o!duklan rlvayı?t edilmektedir. 

Fransada 
DöGole sem
patı artıyor 

Herlln, SO (A.A.) - Ari· 
Vfşfden bildir'.ldiğine gre bava ge .. 

nerallerlnden Baston ııe Cochet. de 
Gaulle'c karşı semp:ıtJ izhaı etUkle • 
rinden dolayı tevkif edilmışlerdir. 

_. ~...- -.;;o.. 

~lmanlann cenubi .. 
Amerikada 

Gizli 
teşkilAtı 

--<>--
Verici radyodaki 

Şifre 
c6zOldO 

Buenoe • Alttı11, SO (A.A.) - Al. 
manlann sözde diplomatik olan bazı 
evrakının mUsadereal bak.kında ötre. 
nlldi#ine göre verici bir telsiz ciha_ 
zınd& bulunan gizil m~jıo metni şu. 
dur: ''Lapu içln: Llmayı terketmek 
kabil değil.se Santiagodakl elçiler top. 
lantı.smda aldra"nm: emirlere muUak 
BUrette riayet etmeniz 19.zımdır ... 

Bu mt'saj Arjantin ordusunun 11fre 
112'anı mUteha88JtıIRn taraf ~·ıan okun 
rnlll}tur. 

Lapazdaki Alman ~k elçisinin 
htikOmeti devirmek me.k.adlle hazır. 
lanan bir aulkaatt<? methaldar olduğu 
için Bolivyayı terketm .. sı Lstenlldlğt 

hatırlardadu. 

Bundan bir kaç ay önce cenubi A· 
merikadak\ bütün Alınan elçi ve bil. 
yük elçiler\ SIMltiagoda gizli bir !~U
ma akdetmlşlerdJ. Bu l<:timam hedefi 
bUllin cenubi Amerikaya pmil bir 
tek siyasetin hazırtanmıutı idi. 

İngiliz Hariciye 
Nazırı 

Japonlar 
hakkında 

AQır bir 
nutuk 

s6vledi 
Londra, 80 (A.A..) - Avam kama. 

raamda uzakfark hakkmda yeni ha • 
berler veren Eden Vlfl hUkQmetinln 
Japonlara biri Camren körfezinde, dl. 
teri Laigonda olmak UıleN lkl deniZ 
UMU ile Hlndlç'ııin!n cenubunda sekiz 
bava U.UU terketml§ olduğunu, §imdi 
öğrenllmi§ olduğunu söylemiş ve şu 
ııözleri Ulve etnıiftir: 

Kamara, oimdiden Ualayad& alın • 
mıı olan müdafaa tedblrlert b&kkm. 
da benden heri.alde etranı Lzab&t ıa. 
Uyecektir. Amerikanm ve Holıında 

bUkQmeti ve lngiltere nUkQmeUnın it. 
t1has etmlf olduklan mukabil ikttaa
cıı tedbh'leriD bepınlzce aıalQın oldu. 
tunu zannederim. 

Gazeteler, bu tedbinerd~n bab.eetU. 
ler. 25 temmuzda Japon matbuatı 1ıı. 
glltere bUkQmeti taratınd&n bloke e. 
dildi. BUtUn domlnyonlaroa, Hlndla. 
tanda, Burma n lngtllz uııı.stemleke. 
lerinde de bu veçhile hareket edilmlf 
veya ııilr&Ue edilecektir. Gayem.la ar. 
tık Japon ticaretuıe, Japonların ya.. 
ı-caklan biç bir lfe mflaaackııiz pa.. 
ra yatmnamaktır. 

Çln h\lkQmeUntn t.aıebi üaerine Çin 
maUQbatı da bıoke edUe«kUr. Bunu.o 

Leh-Sovyet 
anlaşması 
imzalandı ııebebi i11aı altmdalıti Çıne aermaye • 

Lonclr.a, ao (A,A.) - Leh _. Sovyet lerin gitmeaıne manJ ol~lctrr. Çünkü 
paktı ougilıı 8&&t 15 de (Grenviç aa. bu aermayeler, oradan Jırpoııy11.ya 
aU ile) Londrada 1.m2a edlmıiıtlr. 1 kaçınlacaktır. Futa olarak Çln lktt. 

Pakta göre 1939 ııeııeslnde Sovyet ~acHyatmın ydkll natlfliyecekUr. Çün 
Ru9)'& ıle Almany& arasında tmza e. ~ Çankay§ek bUk6meU bu .er:ma~ 
dilmlı olan anlaşmalar :neticeainde terden mOstefit olabllecektir. 
Polonyada vuk1Abulan arazi delftlk. Ntb&yet VarranUar da Japon denl2 
Ukleri iptal edilm~ bulunuyor. hatlarından geri alınacaktır. 

Loadra, so (A.A.) _ Bu&Un imza Şunu da haber vereyim kı. •rokyoda 
edilen Sovyet • Leh paktında blldlrll. kl İngiliz !lefiri, Hindlatan • Bir. 
dlg'ine göre Polonya ,.c Sovyet Ruaya manya " Japonya arasında merl olan 
Hitler Almanyaaına kal'§l yapılan 1911 tarihli ticaret ınuatedenaınesinı 
mUcadelede her ne §ekllde oluna ol_ ve bu muahedeye merbut bOtUn mu • 
sun mUtekabllen yardım ve mtl7.ahe. kaYelelerl feshetmişt.IT. Kanada ile 
rette bulunmayı taabhUt etmektt>dlr. Yeni Zelanda Japonya ile mevcut 

ler. 
Pakt &vy.t RliıSJada Leb. \uınıan. 

danltğı aJtrnda bir J..eh ıejyoımnıın t"• 
şekkUl edeceğini bildirmektedir. 

Sovyet. Rueyadaki Leh harp esırlerl 
ve m.m.t;.ııuıunan Po\onyalllıL1' Rr• 
be9t "'brMkrlaca k1e rdrr. 

Eski Romanya 
Kralı Meksikada 

.~Wcıo. 00 (A.A.) - Afı : 
ENi Rmnao.ya Kralı Karol ile 

:\la.dam Lupe8ko saat l ~ de \' e
raruz ve Peranto tarik.ile Hava. 
nadan buraya gelmişlerdir. Bir 
çoS..polia hafi}'Mi, Kübalı ü~ hız 
meM;i, dört köpek ve birc;ok eş. 
ya da sabık kralla birlikte gel -
miştir· Turizm şefleri ile Meksi. 
ka hükfunetinin mümessilleri. 
nayita.lata girecekleri sırada :vol. 
da seyahlara hoş3medi beyaıı 
etmişlerdir. Sabık kral, gazete -
cilere beyanatta bulunmaktan 
imtina etmiştir. Sa.bık kralın pa 
cıaportunıda şöyle yazılıyor: Yaş 
48. nıslek Kral, iktısa.dt menabii 
ayda 500 piastre. 

muah.ctelerinl feabetm(f!erdlr. 
l~lten! ile Japonya arasmdak 

muu..-tın \.ti ,ekil almıt Ollll&IND& 
teessUr ederim, fakat bU blzim..Jtıusu. 

rumuz değildir. "Alkışlar ... 
Japonlar, kendilerlnın çember iClne 

aımmakta oldukla-ından ıılkAyet edl· 
yorlardt, halbuki tecavUzleri ile lehli. 
kel' !!Urette tebdil etmekw ol<W_kları 
komşu milletleri gitgide meşnı mUda. 
faa haline ııokmaA'a sebebiyet veren
ler, kendllerldlrler. 

,laponyada \ ıeı adamları bulun • 
matlığına veyahut bunıaruı gozlerlnin 
kor olmm~ olmaama inanmam. Japon 
yanın mukadderatını ell,.-lnde tutmak 
ta olan siyaııet adamlannm vakıt geç. 
meden bı..ı hususta tetımmtiide bulun. 
malarını temenni ederlın •. 

Pete, 
Yarın bir nutuk 
ıöyliyecek 

\"hal, SCI ı A.A ) - h: 
Mareıal Peten, al 11.ğulltnıta Fmn. 

sız muharipler ıejyonunııı; ihdasının 

yıldlSnUmU mUl!asebetlle ı,n,-uk bir 
nutuk slSyliyecektır. 

ingilizıer 
Sovyellere kolliyt 
· miktarda. mal 

gönderiyor 
Londra, SO (A.A.) - Röytef ::;_ 

ıııaın ısa1Ahlyet11 bir men~~ ... ; 
dığınc göre, ~tere ıa.ramw- _, 
vctlcr Bırllğlne tktıaadt yarddld' ~ 
lunuıncağı oakkmd• yapılall .-1_:. 
~ahilkkuku yolunda bayii ~ 
k ydedilml§Ur. Halen 1ngiUS ~ 
torluğunun muhtelit ~·.:..,
\'e mUttef1klere müzaheret ~ 

lr memıekeUe~n Sovyet K ~ 
külliyeW mal gönderilmektedir·~ 
mukabil SoyYet bUkOmeU ın~~ 
harp ı;ayretlerlne yarıyacak :ıu1""'. 
malzeme vermektedır. 

Cibuti . 
Fransız kolonisi hıftlk•lif 

lere teslim olaca ~ 
Londra. ao (A.A.) - Royterf

11
"' 

dlrdlğlne göre Cibuti J.i'ran5JZ ıcol f 
Brltanya makamlan taratınd-" fi' 
kmda gönderilen not.aya ceı.'aP ,1'I 
ml§Ur. Notanın muhtevlyatı b•11~ 
hiç bir matrımat yoktur. zannt • f 
ğlnc g-öre, bu koloninin Ik~ a>'11 ~ 
yccek ve l~ceği vnrdır ve vı:~ııJ 
kamları kabil olduğu kadar ,ıır 
Uzerlndekl kontrollerin: ldaaıt t 

mek niyetindedir. ....../ 

Ankara - istanbd1 
se yahatı nde me111tl 

harcirahları 
Ankara, SO (\'AKIT> - s-1 

ıettcn veklleUere rönderL!eD ~ 
mlınc göre muvakkat veya cıaıoı 
murlyet ve gerek mezuniyetle " 
but ile Ankara arasında yapıla:. 
yft.ha Uerde Toros. ekapusile " ~ 
yahatlcr mllstcsna seyahat r:n~ 
nın iki güne sirayet etmesi ~ 
harcırah ve mezuniyetlerde Ud fJ' 
kabulü lAaım geldl.ğını ve bU 

ti' muamele yapılmasını blldınniŞ 

Ankara Kızıla1 
suiistimali dava•~; 

.Ukara. 10 (\"AKIT) - 1" ~ 
.f\l~ırceza mahkemesi b•ıırUn ısfl; 
ooura toplanarak Kızılay esl<I fi~ 
darı Celt.l, kı\Ubl Sami v~ şerıı" 6' 
haklanndakl sulfstlmal davaııttl~tl 
vam etrnl.§. bazı §anltler dın1en~ııde' 
Kız.ılay CemıycU umumi mf!rı<tt f1o 
sorulan hususlara alt tezıte.reltı:d"': 
vabı okundu. Maznunlar lle rrı ıc 
!eri gelen cevaplar: teUtfl< etııl:eıl"' 
ellli\"Ukufların beyanatınıı J?ört 6,.,,r 
katta l>ulunmak lızerc met.il ıstt • ~ 
Bu sebeple ırıa.ıke.ne 2 Aıtustot' 
lik edilmiştir. ~ 

VECiZELER ı:• 
Yır.zan M. l'EMU t>Ef\' ,tJ 

1 
• .~rnavut kral ve ıcrallçe' ıı' 

İtalyanın hürmet vei kranı ~ııt 
dlyelcrı. ııeısimiz için ocl! 1,rı 
kuzuya edilen hizmcı \'E' ıtı:ııı 
benzer. d 

• HRrbin bütün fes:ıtıarıtl il' 
baı;;ka b 'r bil\ Uk mnhzunı d• 

1 • • ın" ıı sanlaı ı yıımyam at gıoı ~ 

düı meğe alıştırmnsıdır . ,, ______________ ...._ _________________________ __ 
çesmeleı akmaz. köylü hatta içecek gu bult 
m~vacak '-ta!lere gelir. Böyle bir yerdr seııt' 
nin~ bazı mevsimlerinde olsun ~ırıl şml a1'ıı11 

bir \ci.kük derenin ne büyük kı~met olduF"' 
nu ve insanlara neler vaptırabilec~~ni sö'1' 
lemeğe lüzum var mı? 

Hakikaten civardaki tarlalarda, ka-. ım 
'bıpız. ve eehze bostanlarmda çalışan ve 
yorulup ara sıra işden baş alarak bir kaç 

' emıiye dinlenmek hasretiyle nabızları ve şa
kaklan zonklayarak vuran mahkumlar, fır· 
at bulurlarsa buraya gelirler. Fakat ayaz
manın Mıl devamlı ziyaretçileri onlar değil· 
dir; bir kı ım mahkumlar aşağıdaki Mete 
mevkiindeki yeni binalar içinde toplu ola· 
rak oturmaktadırlar; onların içecekleri, yı
kanacakları, yemeklerini pişirmekte ve sa· 
JJ' ihtiy3 larında kullanacakları suyu biiyük 
fıçılara dolaurup araba ile veya hayvanların 
iki tarafına yükleyip asarak götürmek üze· 
re hemen her gün bir kaç defa buraya gelip 
giden !n-rbalar vardır. 

Ahmet Dündar bu sakalardan birisinin 
bu hizm,.tle vazifelendirilmiş olmasmı mah
kUınun mazideki hayatına ve onu hapisane
ye süriı'deyen sucunun mahiyetine nazaran 
fevkaltıde. ~nbolik buldu. Ufak tefek cüsse 
ti, adeta duygusuz ve sessiz bir çehre arka· 
unda hemt-n hemen insana hic bir ev söy 
lemeyen bir ruhun bhibi olan saka 1eh 
met, inaana ondan bahsedilmf!cıe, hi .. de dik 
1rati rekecek bir adam değildir. 

Mehmet, ccl'msiz. gös~rissi7 ve süku 
ti manzarasile kurak, otsuz, catlal· topraklı 
iÇ Anadolu köylerini temsil ediyor. le Ana
~ki verimsizmc burada tabiatın güdük-

üMRALD 
Yazan: 

~EFIK A.ffMET 
SEVENGtL 1 

Edebi 
Roman 

ı ..................................................................... llllİllll .................. .. 

lerine karşı insan zekasının yakın vakitlere 
kadar işlememiş olmasındandır: çalışılınca, 
kanallar açılrp su getirilince, toprak doyuru
lup uğraşılınca iç Anadoludan her türlt.;. 
mahsulü almak mümkündi.ir; Mehmet de 
övle ... Çelımsiz ve gösterişsiz; fakat kendi· 
sine iş verilince altında kalmıyor, yapıyor; 
sükuti ve biraz içinden pazarlıklı: fakat ko· 
nuşturulunca cevap veriyor, son1lunca an
latıyor. 

Ahmet Dündar onun macerasını, ayaz
ma mevkiinin taze gelin gibi nazlı nazlı sal· 
lanan serin riizgarlı ve tatlı musikili kavak 
ağac-ları altında. yere dökülmiiş ağaç yap· 
raklarmın ,i.ietüne uzanarak ve sigarasını o· 
mm uzattığı köyiinden gelme kavlı, yekpare 
taşlı, uzun sarı fitilli c-akmakatn yakarak 
dinledi. 

Kf!sik kesik, parca par<;a. biraz intİ7.am· 
sız ve bir hayli üzi~ntülii bir halde anlatı· 
yordu. 

Scıka Mehmedin hil.:avesi orta Anado
lunun rztrrar- tarilıincf,.n bir vapraktrr. Köy
liiı i.in baqlıcrı qecim vnsıt .. ·ı bir avuc toprn· 
~ı Vf' bir cıft öküzüdür. Bu öküzler Nuh ne· 
bi 7amanmdan kalma karasapana koşularak 

o arık toprak sürülecek; buğday, arpa, yu · 
laf ekilecek; bu mahsulden hem ailenin yi
yeceği çıkacak, hem vergi verilecek, hem 
di~ ~lan, petrolü, tuzu temine yara
yac.iıiit'tôlan;,pa• elde edilecek: Biraz efsane
viltlir 'Y ! 

.>""'kıverimsiz, ziraat usulü eski. O
nun~ · r·kiı881ua . Mehmet ve hemşerileri 
sitg,n:s .e yama üetüne yama vurularak ilk 
~i "'\mamen ka~ olan liyme liy· 
melŞalvı ·, diz yerleri patlak. pırtık ceket ve 
ken'!nn~ nasırlı parmaklar fırlayan eski 
çank iiiiat dolal?ıye>rlar. 

Dii~r'.liir rok köylerde olduğu gibi sa
ka Mehmemn köyünde de ziraat çeşitleri 
mahduttur. T~ı nadatı ede ede türli.i şey
ler ekip biçmeğ.i bilmezler: bir sene c;alrttr 
rıp bir sene dinlendirme yoluna giderler: 
dedelerinden ne gördülerse onu güderler. 

Geçmiş yılların biriktirip köyliiniin sır
tına bir cehennem azabı halinde yüklediği 
ihmal. bakımsızlık ve cehalet yiikü hir yaw 
dan, bunun neticesi olan fRkirlik bir yandan 
ve nihayet tP.biatın kıtmlığı, çetinlifii. hain· 
liği bir yandan ... Aylar olur gök yüzünden 
bir dn""8 yağmur dü91nez: dereler kunır. 

Saka Mehmedin tarlasının vakın1Mf11 
dm; böyle bir ırmal< ba7.ı aylarda cılız vt 
ızösterişsiz bir ince yılan gibi toprağın iist~~~· 
de krvrıla bi.ik\ile .. iirüne si.İTİ.ine ~eçip gı 1 

yormuş. . • 
Mehmet de. komsuları da imkan rıı• 

betinde bu dereden favdalanmağa çalrsı''or' • 1 t 
\ar: arklar acarak tarlalarına su alcıtıvor ıt ' 

şöyle böylt: toprn\.Jarmı sulama~a calı ıyof' 
lar. Fakat hırs. adalt>tsizlilc ve l>akkınl'I rıttl 
nlnıayıp baskasmm zararına da olsa dah" 
fazla sev kCU:anmak duygusu RÜni\n birioct;. 
Mehmt-din komım1Mmdan birini doi?ru "" 
dan ve MehP.mtle diğer komsuları da ciled~: 
cıkarl'·or: lleridt>ki biivük tıulanm 9,.hı 1 

Hacı Hüseyin. çohıi!un~ cocuıhınu, kar19t1';· 
kızlarını. yanaşmaları ve etrafına topladı ~ 
di~er bir takrm -kimseleri bir gece sabaha )ctt 
da; çah,tırarak derenin bir yerinden iti~refl 
o zamana kadar olandan başka istikamette 
yrni bir mecra ka7.dırryor; sulan huradtıf 
ak1h'na~a ba1'1ıyor. Hu suretle eskiden dere" 
ve havli m~alttı! olan Hacı HUeevinin t°"' 
;aklan baştan başa ınıya batıyor. Be,tia,.ift'
senin arazittine de bir yudum M! 4 O -.. 

'0e·•··· ··' 



iye ima 
.dOrlüğü 

Beyotlundaki mellıur Beyter 
mapzaamı.n, dlln öfleden aonra 
ullye fldnd ceza malikemeslnde, 
yt1sde 128 klrla lamclura aatmak 
ınıretDe lhtlklr yapmak suçundan =------- muhaJremeld yapılaeaktl. 

l'abt mahkeme geç vakte b.-

meaul mlldilrtl Semuel ne de kun
dura daireal tefi I>Jmitri gelme
mJelerdir. Bunan tlseriDe mahke
me kendllerlımı poliB veartaaile 
mrla getirilmelerine karar ver
nrlt, muhakemey! bafk.a ıı.r rUne 
bJl'ÜDUltır. 

Beşiktaş Halkavi 
temsil kolu 

dar bekled!il halde, ne maiazanm 
Kayaeride muva ffaki-

Orta tedrisat öğretmen 
kadrosu hazırlanıyor 

yetli temsiller verdi 
KaJMr1, IO (Jlmad) - Sivutan 
ıehrimlze gelerek muvaffalayeW 
Ud temsil veren BetiJrtq hallı:evf 
temsil kolunun KaYBeJ't bez fabrl· 
lıasmda da bir temsil vermesine 
mflseade edilmeai fabrika mUdD.r
HlğU taraımdan pert1 senet eeıae
terliğinden rica edllmittl. Genel 
aekreterllk istenilen müsaadeyi 
verdiğinden 'tstanbullu gençler 
dün geee fabrikada ,ok muvaffa
meW bir t8iUU verdiler ve al
laıllaııdılar. Gençler ba aklam '.n
karaya hareket edecekler, per -
fembe akpmı Ankara halkevi sa
loıumda btr temsil vereceklerdir. 

llMrif Veldllfil wta tedrlat 
6iretmell Jradrmuma huırlamak 
t1sere tetkiklere befl•mqtır. Bu 
yıl Gul· ~e mtltldnclllll 
120 yllalek 61ı'etmell " Ankara 
Dil Tarih Oolrafya faktllteatnden 
de 200 kadar olmak ilzere ~00 e 
791rm~-........ ~ .. 
nslfe a1acaklardJr. 

lzmir Belediye Reisi 
~rimizde 

lsmlr belediye reJlıl Behçet Us 
ıehrlmise gelmittlr. Behçet Us, 
20 atmtoeta ~acak lmılr enter
nuyonal tuan merashntne rlya
let buyurmasmı Bqveldllmb dok
t.or RelJlt Saydaından rlt& ettlğbıl 
115ylemlıtir. 

.. AlbnFiyab 
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Hakkı oot ..ıdndl: 
- Vaktini J»ek kesmemem. 
Mtlddeimnuml "'8]adı: 
- Odaya lfrdifinD aman ne 

atb'dGnils? 
Halda mOphem cevaplar ver

mekte denm ediyordu. 
BilmlJonmı, daha doirusu 

pek farkında defilim. 
Bu cıev3'P d a J;DttddE'hımumfnin 

istedlfi tekilde değildi· o daha 
açık ve kad bir mukabele bekit. 
yordu. Tekrarladı: · 

- Affedersiniz. Sör.lerinis hlç 
bir feYİ aydmıatacat mahi,.ette 
değil.. Blru da kaçamak JOllu 
oluYor. 
Hakkı eoiukkanlıhkla cevap 

vermeie baelamllb- Ellerini pan 
tolonunun ceplerine eoktu.. Ya -
vae yavq odanm içinde dolqma 
ia başladı. Hareketlerinde iti -
mat. yilrltyüeünde emniyet var
dı. Kapıya kadar gitti, döındll ve 
mllckleiuammtnin kaqımıda dur 
du: 

- Katı olarak bilmediklerim 
hakkında ma.bet eözler llÖyli • 
ymıem ya! •. 
Tahab•mı çıkardı. Müddeiu • 

mumlye, ve o zamana kadar ce. 
eedin bafueandan k•lJrmamıe O
lan doktora uzattı. tkisi de sip. 
ra lçmediklmm eöytediJer. Bat.. 
Ja bir alpra yabrak dumanla. 
nm haiblqtınnağa çallfb. 
M6ddehmuıml bu llka)'dl kar • 
118JDc!a Hakkıya fula bir f8Y 
80l'ID8ia )Uzum a&memie ota -
eat ki: 

- o halde bayana ....... 
lnclye dınndtl. Kapmm JUll -

bapnda bbOlmUe bek1fyordD. 
l'llqf acuktu· Pumaklarile elin
deki meadtll .. ,..., ~ 
Jardll. 

Maarif VeJdlllğt, bu eeneld kad
.n>da bflhı- ~tmenlerin me
mm olduklan fakWte ile a1lka1ı 
dereleri okutmalarma ehemmiyet 
"fWIDektedlr. 
~en yıl olduğu cl>i bu J!} da 

lstanbulA ıuıcak ya.rdımcı öğret -
~ ıp.,m edilecektir. 

Kuru faaulyaya 
nark konacak 

J'lyat murakabe kıııaı18)ımu bir 
mllddet evvel kura çabfuulyenl:D 
tGptan ve perakende •tlllarma 
ııar1ıc koymUfbı. 

Ticaret VeWet:l bu narkı tas. 
dik ettikten. betka difer ciD8 kuru 
fasulyelere de narlt Jnımesmı ~ 
dlrmlıtlr. Bu cihetle, fiyat mora• 
bbe bOro8u, kuna f..Wye fiyatıa
nm zahire bonumdaıi eormuotur. 
KomiByonun puartel& gtınk1l 1.ÇU. 
mamda kura fani.yeye naılt koy• 
ma Jpıl görilpıeel muhtemeldir. 

Gramer komisyonu 
izalan ~öndüler 

.AnJcarada toplanan gramer ko
misyonuna iltirak eden azalardan 
bir Jmmı evvelce d&mıtletn. Dtln 
de aon kafile d&ım.Utttlr. BamrJa· 
nan ve tadil edilen gramer bu yI1 
okullarda tatbik edlleeelıttlr. Yıl 
eon.unda nfretmenlerln mlltaıea -
lan aJmarak ka.U gramer hamrla
nacakbr. 

V.A%AN: 1.l~AN AH ISKAI. 1--------.-..----.._ ______ __ 
- Sis ne valat odaJ& girdi • ra hiç hareket etmedi, kımıl-

niz bayan? damadı. 
lnci titrek ..ıe ~ veııdi: Müddeimnumt cevap vereeeli 
- Malımut BeJden biraı &ı.. olanı bulmU§tu •• 

ce... - ~ Bey ne yapıyordu1 
- Odada ld.m*9 var mıydı? tncinın elinden tuttu. Beraber 
İnci, llkayt dolapn, sigara i- yOrildWer. inciyi bir iskemle 0-

çen Hakkı Beye baJrtı. Onun bu zerine oturttu. Ellerini göğst1 O.. 
ço?t 80tluk hareketine cam sıkıl. serinde kavuşturarak bekledi. 
illi§. i.deta die bllemğe bq}aıDJI- Ayak burunlarıle topuklan Um. 
tı. MOddeiumuml daha uzun boy rinde yaylanıyordu. ileri, geri 
lu beklemeğıe ntyet!i değildi. Sua sallanıyordu. lncl gözlerlle bu 
llnl tekrarladı: heybetli adamı seyretti. Sualini 

- Odad& kimse var mıydı? hatırladı: 
Bu eefer lnci acele Mele: - Hakla Bey Seniha Ham • 
- Evet, dedi. Hakla Bey var. mm cıeeedi önünde diz çökmüşttl. 

dı. M:üddeiumumt daha ince ma -
Müddeiumumi inciye sokuldu· IQmat istiyordu: . 

Sesini tatldqtırmağa çalıştı: - Hepsi bukadar Dl!? 
- Neler ~Uz? •. Halda Doktor ayağa kalJmııştı. Mtld. 

Bey ne yapıyordu? Cinayet İ§- deiummntniri yanma ıteldi· Bir e. 
lenmlt miydi? lini lnclnhı omuzuna koydu: 

inci kendiaine çok eokulm111 - Ciayet sivri bir bıçakla il. 
olan mllddeiummntnin gözlerine lenmiş olduğuna göre elinde bir 
baktı. Onlarda parlak bir zekA. şey var mıydı! 
nm lazılcnnlan parlıyordu. Hak incinin gözleri bQyüdtı. Oda -
kı Beji dOfOneı'ek kaçamak: ce _ mn içinde dolqblar. Bqrm c:e
vaplar 'Vel'DleSiııin bol olaeaimı virdi. Ve telefon masa11Dm altı. 
kestlriyoıdu. Gördüklerini oldu • na takıldı kaldı. 
fu ,plJi anlatmaia karar vermil- - Vardı efendim. 
ti: Mtlddelumuml ile doktor 1n. 
· - Seniha ffan nn yerde yatı.. cinin baktJiı tarafa bqlanm 
,ördu, zannedenem 61ınUfttl· çevirmielerdi. Polia!erden biri 
Clllllll lm.odara lbllikNn-... li&V- telefon •eurmm altımlan 

..... ...,... .. .,. : 
ihtikar mı ? Kadirşinaslık mı? 

"Haar Kumtayı , Kendı .ı..oşeslnde, dUn, cbemmlyeW bir noktayı ele 
üb. lıleflıur n)'&Ziyed -Ayntay01', Amerikaya göç ed.lııoe, ora d&rWtUıum.. 
ıarma bq Turm11:t ve kUnO lat~:. 

Bllttln dllııyay:ı yavuan tö.!ır.ıti, tabU Amerikad& da imdadma yetlpD.lş. 
Keı:dlalne: 

- Nettde itıteraenlz den verebrundnlz. .Bu btzınet1nlze karpbk olarak 
da ne tırorin!z varaa, ~y;erslnlııı.. 

Demişler. Aynftayn bir mır.ar ~Jdlf etm.lf. Fakat Amerikalılar, bunu, 
bizzat llıne uyakat ve txtldara blr hakaret sayarak yl.rml m!allnl verm!şler. 
''H&JO&l" Kum<:ayı", tıı; rf'tlceye •~ran 1ıte, bir ll!m lhtfkAn olup olmadJğmı 
80ru)'OT. 

111111 lu}nıt'tlnı.le ,Sc>rbon), lOIUıford), (Kembriç) plyaaalarmı eau tut
maktan Uen gelen bu •htik!r zar.nt, bence hem aaılda, hem feriğae hatalıdır. 

Evvt.la lllmoe lbtll<ar yapııamaa. Çllnkll "lıluUak Wm", aaı.ı. hlr "zaruri 
havayıç •• lltıtu'ndc. yer almaııwıtır. llllfterial az, arayıcı.sı seyrek, fedakArı 
ise eııd.,rdlr. Bbyle bn mal ütıtU~e ldmkime JhtlkAr yapmağa kalkıpcak r 

Tutalım. ki muhit tıoyıe bir lhUk&ra hazır olsun; bangl ~Alim bQ 
luopazellğ! katlana'1!:1r! 

Kıymet hOkUmıerı. yeryUzünC1l çok degtşıyor. Biçilen baha, çeTl'eD1n gö,. 
reneğlne, unglru.tJne, ~ğert anlı.~ göre yQksek vey:ı dll!!'llk olur. ı.re. 
eelA. bl•.cıe en kllbadayıaı on liraya alman hlk!.yelet', başka memlekeUerde 
aabıb!ne iki yüz tıra getirmekte:i\t'. Ama bu·netlce karıısmda, ne onlat' Hı,. 
tlkAr oavamnl\ kalkışırlar, ne :te biz "gabni !ab!ş., iddia edeb!llris. Amerl_ 
ltaı'a aıın terı. takaklardan stızuıtırken, &ltm damJa.sı olarak ceple..e dökU.. 
1Ur. ()TR"' ~ P" " c;olr •e ucuz. sA,1'1 pabalJdır. 

Son gelcr •'LAyt., mec:muamıda Amerikan hudut zabıtaımıa alt realm,, 
1er ve rakamıa.T var Str budUt poU.d, 118Jlede 2500 1e (il)()() dolar araamda 
maq alıyormu~. 6000 dolar, bugllD ea -.aA'l on lk1 bin lira demektir. 

DfraVR poJ!a!JılD kar.ancı fie ~an karplqtınrsak, her b&Jde eJ)q 

fark!J nel1celer"' varınz, aanıyor:um. .. AYD§tayıı., e kendi tahmininin yirmi 

kere fazlaa:nı vert'n vo bundan qatısmı ilme bakaT"et sayan Amerika.11J1o 
biz bir mır. ~hrlkAr. maznunu gttJI detıJ. ancak bllyQk t' r kadlrştnu gibi 
muhakeme c;dt>blllrlz. llARKI St'!JIA OEZGL"lll 

ı_G O N O E N G O N F 1 

Radvoda r\araqöz 
D 'ON akşam radyommıda 

•'Karagöz saati" ne sıra 
~elmişti. Dinledik; "eğlendik" •. 
Fakat IU nokta ii7.erinde dur. 
maktc n da kendimizi alamadık. 
Kara~özle Hacivat rolünü ya

pan sanatlli veya san'atklrlar 
hep eski hayattan, eski i.lem
den bahsediyor; nükteler, li.tif~ 
ler ,fıkralar tamamen eski ha
yatın yadiglrlandır. Hattl ~ 
yun icabı, bir gezintiye çıtma
lan lbımgeldl: onun ic;in bile. 
tutup "KAğrthane'' yi aeçtiler ... 
Halbuki KAğıtbane neresidir?. 
Şimdi oraya gim gidiyor? Ka
yık sefaları hangi devirde g~ 
millil kalmlft;ır?. BUlllan dOaıil
nen olmam ...... 

Karagözün oymılan ~ 
bftsbütUn yeni mevzularla 
akeçler·yazan yok mu acaba!! •• 
Meeell Karagözün "Yalova se
fası" haydi neyse ne ... - şimdi 
Yalovanm bir hayatiyeti var
dır - Fakat "KAğıUıane sefa-
61" nda zevk duyacak bir cihet 
bulamıyoruz.:.. Karagözü. ben, 
aşağı yukan şijyle tahayyül e
diyorum: Eski mman adamı
dır. Fakat mükemmel bir intl• 
bak kabiliyetini ha!z, zeki. ne
şeli bir insan! .. Ondan, eski ha
yatın güzelliklerine. tuhafhkla
rma ait bir takım fıkralar cfü~ 

siyah aaplı ucu sivri l>r~alt al . J 
dl, ~tirdi ve milddt-h.dr.umlye 
~· 
Bıçak kanlıydı. Hen.Uz hını -

mqtu. MOddelumuml bıçab ~ 
zun boylu muayene etti ve !nciye 
gasterdi: 

- Bu bıçak mIJdı! 
İnci bıçaim Hakkı Beyin elin 

den dQşttıiUDO görmnştn. Tereci. 
dOde lüzum yoktu. Tasdik etti: 

- Evet efendim, u.ruıeder • 
eem bu bıçaktı· 

Müddeiumumi Hakla Beye 
döndU: 

- Bayan İncinin ifadelerine 
göre, ölüm sıraamda veya biraz 
sonra siz odaya girmipiniz. Eli
nbde bu bıçak görUlmfit. Buna 
ne dersiniz? 

Hakkınm itira zettiği Yoktu. 
O, hadiselere ve hadiselerin sey. 
rine kaptırmıştı kendini. Ne de. 
teler kabul ede$!ekti· Biraz ön _ 
celd 1'()zUn0 hahrlıyordtL 

- Hayatımı bile vermek il.. 
zmı gelse onun adını temiz yaşat 
mak fc:in hiçbir eeyden Qekinmt
yeceiim. 

Bu sözü şu ölünün başucunda 
veriyorum. Bana inan bana. 

Bu sözO de kansnıa kanı o. 
lan sevıtainden, şüphelerini yen.. 
mek. ~ak ve unutmk kaygı. 
mıdan vermişti. 

MUddeiumumtnin son sualin~ 
de ötekiler sdbl cevap verdi: 

- Cereyan eden hadiselerin 
farkında değildim. tncinin ~Y -
Jemiş olduklarmı doğrudan d6f. 
ruya not edebilirs:niz. 

Müddeiumumi hayret içindey 
df. Bu kadar ailkfutetle menfi 
delilleri kabul etmenin mlmmm 
kavrayamı)'Odu. 

(DeNltu """' 

liyebiliriz. O hayatı canlandl" 
ran temsillerine rağbP.t >?ôste
rebıliriz. Fakat bir gün Kara. 
gözü, mesela "Bobstil" ler ara· 
sma getirmek de enteresan o
l ur. Karagözü bu ::>~kmıdaa b. 
nnci 81Dıf bir c.h'iK hoC3sı g • 
bi istismar etmek mümkünd!J.r .. 
Karagöz, Florya ., ı1 i,ll2. gotU• 
rillebilir. Yeni cfüğünler , çaylı 
danslara davet edilir ve bunla· 
rm herhangi birini seyrettikten 
sonra, zamaruımzm bazı hUSU" 
siyetleri hakkında, büyük te
zad sahneleri '1n bir fikir sahi
bi olmak kabildır. 

Bunları yazacak muharrir 
yok mudur? Hem si.7.e D;r şey 
eöyllyeyim mi• Ka.ragöıQ, mO
temadiyen eski U2Ul, gel;şi gU. 
r.el eöyletip dım11akta bu mO. 
kemmel halk kahramanının a
leyhine harck•••. etmiş oluYo
nız. Halbu'c: bi1., K:ıragözilıı is. 
tikbaline inan.rmşlardanız. ()n. 
da Halkın ruhı na her baJmn. 
dan nüfuz edecek sade ve se
vimli bir vasat buluyoruz. Ka. 
ragözll, kansını. Hacivadı ve 
Bayan Hacivadı, oonra oıılarm 
çocuklanru, arada bır ka1>IJ1 
~lan ~nebaz komşu kadını. 
kocasmı, mahalle bekc:isini va 
birkaç diğer tipten ibare~ olazı 
"Karagôz temsilt" e,hasmı da• 
ha genişletmeli ve bu temsilin 
bOnyesine, modern. sosyal en
trikalar şırınga etmeli. •. 

Yoksa. kendisine uzun bir 
&nUr mukadder olduğuna bnl 
bulunduğumuz Karagözll, mazi• 
ni t nıtubeti ile romatizma. edip 
ökhlrecciiz. 

BIKME'l' MONIR 

Siyamdan bir ticaret 
heyeti geldi 

Siyamdan gehrlmae bir tfcuet 
heyeti gelmJştir. Bu heyet, 1ebrJ.. 
mlzde bir kaç gtln kalarak allta
darlarla ticari temaslarda buluna. 
cak, ağlebl ihtimal, çay ltha!lt 
Çt1an ile g6rtişecektlr. 

Alarm tecrübesi 
tehir edildi 

Alustos ayı lçerfsinde gerek a
nayl mnesseselcrhıde ve gerebe 
umumt olarak yapılması dnotlnti -
len bllytlk allrm tecrubesi bazı 
noksanlarm ikmal edilme& :if:iıı btr 
buçuk ay so'lraya hırakılmıttır. 

Bir genç kıza tecavüz 
eden mahkUm oldu 

Nutfe adında blr gene; ima sar. 
le tecavüz ederek ltendiabıl kirle
ten ömer Uyan adında birisi, dt1n 
birinci ağır ceza mahkemeelnce 3 
Mille 6 ay mUddetle hapia cezası· 
na mahk\un edilm)ftlr. 

Yirmı yıl enelkı Vakı1 

il Teımlll 

Fethi Bey 
ltalyada kallDlf ol&D DaJıfllJe N-. 

Zil' eabakı Feth1 Bey dUD doğrudan 
~ lnebolu,ya gitmek üzere bir 
ltaıpn 'lapuru lle ,ehrlmile uğramq, 
ftPUl'da efradı aUrırl ne görll§tUktu 
llCIGra Karadenlse mlltev~ J_1liQ. 
ııa dnam etmıfUr. 



·y4 
Veni bir işgal 
sa -ası olmak 

üzere 

Japon 
Amerikan 
münasebatı 

t Vaşington, 90 ( A.A.) - Hari• 

Ja ı 
ciye müsteşarı M. Sumner Vels 
matbuat konf era.nsında Birleşik 
Amerikanın Japonya ile yaptığı 

Onva tica etin devamına müsaade edi· 
leceği hususunda. Birleşik Ame-
rika hükumeti tnrafında.n Ja.
ponyaya teminat verilmediğini 
söylemi{?tir. 

İngilizlerin işğaline 
mani olmak İçin 
harekete geçecek 

- Radııo gazetesinden -

Japon radyoları Siyam aley
hind~ necı.,.riyata devam etmekte
dirler. Gazetelere göre İngiliz kı
t.alan Siyam hududuna doğru i
lcrlemckted' r. İngiliz gemileri 
Siyam açıklarında dola.'21Ilakta
dır. Siyamda muzır unsurlar 
Ja.ponya aleyhine ~ışrnaktadır. 
Si.yam her an Suriye akıbetine 
uğrayabilecektir. 

Bu ne.şriyat uzak şarkta ma· 
lfım mücadelelerden birinin ~· 
ladığını gOOtermektedir. Bu ma
lftm mücadeleye göre Japonya 
Hindiçin.inin akıbetini tehlikeli 
görecek, Siyamın lngilizler tara· 
fından işgaline mani olmak i~in 
burasını işgal edece.\"f.ir. Bu su• 
retle Siyamın da Hindiçini gibi 
emniyetini temin cyliyecektir. 

Ukranyanın 
Balza şehri 
A ;nan kı aları 

taraf;ndan 
i~ ~al edildi 

MMnıı. so (AA.) - on: 
Uknıyn:ı .ı kıitn :enızn §ehrl, Popo. 

lo d1tııua·~ n Klltr.anya • ttu.sya cep. 
hesı.ndekl m:::haofrtnfn telefonla btl • 
dlrdlğtnc göre, Almanlar taratmdaıı 
işgal edllm~Ur. 

Bu IJ"h.r, D1nyes•er1n .O kilometre 
ıarklnda ve Dlnyeater ile Bong ara.su. 
da yan yolda buıwımaktadır· 

Birleşik Amerika limanların
dan ayrılmak istiyen Japon ge
milerine lazım olan müsaadenin 
verileceğini beyan eden M. Vels, 
§U.:-lan iHlve etmiştir. 

Japon ha.mulelerinin herhangi 
bir ticari muameleye tabi tutu• 
la.bilmesi için lisans lazrm ola
caktır. Bu tedbir Birleşik Ame
rika limanlarında bulunan Japon 
gemileri tarafından yapılacak gr
da. mahrukat veya diğer eşya 
mübayaatmı da aH'ıkadar etmek
tedir. 

! npon başvekilinin 
ifşaall 

f BM tarafı 1 incide) 
bir safhaya gırmı. olduğuna Jşa... 
ret ederek demiştir ki: 

Bu h:ırbin Japonya l~in vahim 
akisleri olacağına hiç şüphe edil
memelidir. Dünyanın vaziyeti de
vamlı bir surette değif tiğl için her 
Japon en fena ihtimallere ~ 
koynıağa hazır bulunmalıdır. 

HiikfJmet ileride tahaddüs ede
bilecek her ttırlO yazlyeU ~ 
malt Uzere btitun ihtiyattan sefer
ber edebilmek ~ın elinden gele
n! yapmaktadır. 

PrcDs Konoye nutkunu bitlrtr -
ken ll&kfimetın seferberlik konun
lanmn .Uratle tahakkuk ettlrlle -
bilmesine alt ma.eıeıerin komla -
yon azalan t&rafmdan tetkiklui 
talc!> etııı1'tlr. 

• • * 
Lon41ra, • (A.A.) - Aft: 
Tokyodan bltdirildiğtne gön J'apon 

S&WıfyeUi mabttllerl p;r.t demok. 
ruiler Htndlçlnl n.zlyetin1 btr emrt., 
Vaki ol&ru kabul eder\ene Japonya_ 
ma gemıı.me 917U"tıne nihayet '"" 
reeetını .aytemff)eTdfr. Aut takdir. 
de demolautıer Japonya71 genber l. 

Sovyet 
teb~iöi 

"' (B<J8 tarafı 1 incide> 
28 temmuz gecesi :Moskovn üze· 

rine ya;;ıtrklan hava akınında Al
manlar evvelce bildirildiği \\.zere 
9 değil 1 O tayyare knybetmi.f.ıh..'"T -
dir. 

* * ~ 
Moüova, ~o (A.A.) - Eu bah

kl Sovyet tebliği: 29 teı:ınlUZ gUnU 
Smolensk cephesinde fiddetll ı.at:hare
beler devam etm.l§Ur. SoTyet kıta • 
larmm mukabil taarruza gfrf~meıert 
Almanları ağır zaytaUa mevzUerinl 
terketmeğe sebeb olmUftur. Jito,. 
mir, Neveı ve Novorzev UtlkameUa. 
rinde harp devam ediyor. 

Sovyet b&va inlnetıerl kara kuvvet 
teriyle işblrllğl yaparak Alman mo. 
tarize kıtalarına, hava meydanıanna 
taarruz etmtştlr. 27..28 temmuzda 51 
Sovyet tayyares!ne mukabll 74 Alman 
tayyaresi tahrip edilmiştir 28 tem. 
muz gecesi Mo.ıkovaya yapılan taar. 
ruzda evvelce bildlrildlğl gibi 9 de.. 
ğil, ıo tayyare tahrip edildiği anla • 
şılmıştır. 

(Sovyet tebllğ'.nde ilk defa ismi ge
çen Novorzev, Porko!un 6C mil cenu. 
bu garbtslndedlr.) 

LOZOVSKININ BEYANATI 

Londra, 80 (A.,A.) - (B.B.0.) Sov 
yet fstlhD&rat bUr09U relıı muavini 
Lozovski gazetectıere fU beyanatta 
bulunmU§tcr. "'Harbin altıncı hatta.. 
smda Alman Deri harekeU durdurul
muştur. BaZI cephelerde mukabil ta
arruzlar yapılarak dtt§man geriye tar .. 
dedllııılıtır. Cephede ablt nzlyt yok. 
tur. BUtnn cephe boyunca, hatt& cep. 
he gertsınde harp ediliyor. Bazı Al .. 
man kUVYetierl mullaara edllmJfttr, 
Siperler harbi •blt1qtlmMk 1çbı de. 
ğfl, fırlamak ic;lndlr. 

Nifl Nl§I adındaki Japon pzetul 
taratmdan Almanlann Leningr&da 
glrdfklerl bakkmda. verUea haber!D 
doğr'U olup olmadılJ bakkmdald aua. 
le LozovııkJ fU cevabi ftrmJftlr: 

••Söyllyebllec~ğım Alma.n propa. 
gandaamm tJa gazeteJ& gfreblldlğt • 
dlr.,. 

çtne aımap devam ecıerıene Japonya 
böyle blr barckeUJl anıın. geçmek 1-
c;in lAzım gelen tedblr~rl &la.caktır. 
Japonya bir anlapıa semini buluna. 
bileceği bu.u8UDda tlm1d1Dl kesme. 
mtştır. 

Mjhver havacılığının 
Afrikadaki faaliyeti 

Büyük' bir güf'atle Bing8%iye 
kadar ilerleyip bUt.Uıi İtalyan 
-mJerini ve tesisatını ele geç.il"' 
elikten aonra, Alman. kuvvetleri
nin yardımını gören mthVf'r kı• 
talaruım tazyiki kar:,ısmda. Mı· 
sır hbdutlanna kad:ır çekilen 1n
giliz kuvvetlerinin bı.ı gerileyiş 
snıa.smda e8aSlı teeiaatı ta.lırip 
ettiği ve hasmına i~ yarar bir 
h~de bır.,~ •. 1adığ1 tahmin edile-
l>i.Jır ••• 

Tamamiyle yeni b ~c:ın Lib
yada çalışmak moo' .. mriyetinde 
kalan Alman kuvve'.!erinin en 
büyük yükü mihver havacı!ı? 
nın sırtına binmiş bulunmakta· 
dır. Daha ba3}angıçta ufak ~plt 
tankları, orta çaplı toplan hıva
dan taşıyarak getiren ve Libya 
kumlan ü~inde kurduktan 
sonra. taarruza iştirak 
et\irmek muvaffakıyetini göste
ren Alman t&yyarecileri tu !l• 
lahlann malzeme ve cephane ik
mallerinı de ~ene havadan yapa 
mak mecburiyeti karııamda k:ll· 
mışlardı. 

Harekat ilerJedlkçe ve büyUk 
Britanya imparatorluk kuvv~ 
Jcri geri çekildik~e bu mecburi· 
yetler ve müşkUlJ.er bir parı:a 
<laha artmış ve ele ge{:ltUen t~ 
rak fazlaf aştıkca, daha kesif bir 
hava birliğinin ~alıştırılması 7.a• 

rureti do wmuştur .. 
Libya harekatında en fazla 

ha:mmı h rpahyan ve kara. kıta· 
lariy"c r.ı t .. rlü vasıtaların ılerl: 
yi {'rıni kolaylaştıran smıf, Pi• 
ke bo:mbardırnnncılar olmuşlar-
dır... . 

Bu flerlC'ylşin me~il ışleı:'· 
rıtni ve hatta. cePfledekı neferın 
~lt f "' islrc " rrnc•ya kadar 
tıer tür1U günlilk fhtiyadarmı 
d!ı va tinde yctifjtlren OOnıbard.1"' 
man tayyareciyleriyle bilhassa 
nakliye tayya.reciliği olmuştur· 

Yazan: 

Mütelaaau Tayyareci 
T. A. 

İngiliz kuvvetleri ne kadar _. 
r! bir hareketle Bfngazlye d~ 
ilerlediler ve hasımlannı şqrrt
tılarsa, Alman kuvvetleri de ~ 
ne o kadar !eri bir hareketle Mı· 
Bll' hudutlarına kadar inmişler
di. Bu kadar ser1 bir ha~ket es
nasında ordunun her tQrlü ihtı. 
yacım )<aradan ve yentden ıe.
kil ve tesis edilecek b~ ve ik
mal nıenbalariyle temin etmenin 
ne kadar güç ofo.c.ağı ta.s2vvur 
edilebilir· 

lşt.e böyle bir vaziyet karşı.
sınıfa Alman havacıhğınm na.k· 
tiye ta\ryareciliğİ, bilhassa Yun: 
kere 52 tipindeki tayyarelerı 
fazla vUk taşrma kabiliyetlerinin 
en çofunu kullanmak suretiyle 
f :tıyadııki nııhveT ku\·~etlcrini 
aJı samadan beslemiye ve cepha· 
nelerini taşunıya muvaffak ol• 
muşlardır. 

Kum fırtmalll'"I anısmda ve 
hattıüstUva güneşi aJtmda vapı
lecak uçuşların, mutedil memJe 
ketlerde ve normal hava ı,arllan 
~trnd;t yapılacak uçuşlara na· 
~ran <;<>k daha büyük mUşküla
tı vardı. Bilhassa: motör çahş
masınm ve kum fırtmalanndan 
dolayı motör yıpranmasının de
ğişeceği, beklenmiyen arizalar 
göstereceği kolayca düşUnUlebi· 
Ur •.• 

Gerek bOvfik Britanya havac1-
l1ğmın ve ~erelme ~ tay. 
yareciliğin.in ana vatan hava fi-
Iolanndan ayn olarak birer de 
müstemleke tayyareciliği namı 

altında ayn ayn teşekküller 
meydana getirmiş oldukları dü· 
şünülürse, sahra tayyareciliğinin 
sadece inta malzemesi baknnm
dan değil ve füat tabiye ve 
tertip ve taksim noktasından da 
bir hususiyeti bulunması ica
bettiı!inden meydana çıkar. 

Alman havaalığmm beş sene
lik bir teşekkül mazisi bulundu· 
ğu ve bu arada mnstemleke?eri• 
nin bulunma.nıası dolayısiyle 
sahra tayyareciliğine çalışını§ 
pilot ve kumandanların.m bulun· 
mayışr ve hatta bu maksada uy• 
gun hizmet şartlarını taşıyan 
tayyare cinslerinin ayrılmamış 
olması nazarı itibara alınır!&, 
mihver t2.yyareciliiinin ~ö11erde· 
ki bu muvaff akıyctir.i iyi tasar· 
lanmıı bir hareket olarak kendi
ni gösterir ve işte mihver hava
ctlıimın Afrikadaki hizmeti de 
biraz bu noktadan muvaffak ol
muş sayılır. 

Teknik tasarlanışJar ne olursa 
olsun Libya muharebelerinde ia• 
şe ve ikmal hususunda Alman 
havacılığının büyUk yardunlan 
dokunmuş ve halen de orduların, 
karı,ıbklı bekleyi§leri ve hazırla" 
nrşları sırasında bile bu ikmal 
işi muvaffak olmakta devam et· 
mektedir. Hemen her gün bir 
~k tayyareJer cephane ve erzak 
yüklü olarak Mısır ıınırlarma
doğru Afrika hvalannda uçmak
tadn'l~r·. 

Buradaki mihver kara ordu
sunu nıüşkUlata düşürmek için, 
tngiliz tayyarecilerinin her eer 
den evvel bu nakliyata mani ol· 
ması ve kara kuvvetlerini ikmal 
ve ia.~ yardırnmdan mahrum 
bırakmalan icabeder. Bu iti ba
.,emıanm da kolaylı~ veya yilç• 
H} w ·ı Mın bovhı dilfüm:njye cıe
ier mi bilinemez. .• 

T . .4-

Röyler muhabirine 
göre 

Moakcwa, 30 (A.A.) - Röyter A,. 
jansının husust muhabiri bildiriyor: 

lılcııko\•:l lstlkametınde bir yarma 
harekeUne muva.tfak olaınryan HiUe. 
rin şimdi Ukraynnnın merkezl Kiycte 
doğru ibir yarma. hareketi yapıııak U.. 
zere gayretler!nf toplamak i•tedlği 
<ıLlaşılmaktadır. Hltıer Lenlngrad 1ır. 

tilcametine de azaml h"Uvvetıerlnl sevk 
edcb:.W-dl. Fakat Lc:nlngra.d 1lzerine 
yapdacak bir Uerl hareket! bnc, Bal. 
t~ donanmasmm bir kurmmm mem.. 
leketle irtlbatmı kesmc.ıılne ve b8§Ir. 
en. sanayi merltczlcrindt:n bl.rlnl tecrit 
etmesine rağmen Ukranyada yapıla.. 

cak muvaf!a.kiyetll blr Uerleylg kadar 
Sovyetler aleyhine ciddl neticeler w. 
remez. 

Soıı Sovyet tebliğlerine Gl:S~, Klye. 
fiil 130 kilometre kadar garbında bu.. 
Junan J itoı?11r bölgesinde Almanlar 
tarafından yapılan §iddeW bir taarw 
ruz Sovyet ordusunun muannldane 
mukanmetlne çarparclk parçalıın. 

maktadır. A1m&nl3!'I1l lf.r taraftan 
mühim endllstr1 mmtakc.larına diğer 
taraftan da bUyUk mUnaknle şebeke. 
~rm.ın ibulımduğll :mmt&kalara. ikl ı.. 
lerf hareketme te§ebb!Y etmekte ol,. 
duğu anl::ı.şıI.ınaklııdır. Jitomlr bölge_ 
Blnde blr ileri hareketi daha kola7 ln
kl.şaf edebilir9e de Almanlarm Sovyet 
kuvvetlerinin b1lyQk bir kı.lmmm llOll 
kovanın garbmda w SmoJeıuik mm. 
takasında toplandı~t zamıetUklert 
s:ımımaktadır. Almaııtarm J&fm1U 
başlamadan evvel Moırkovaya girmek 
Umidlnl beslemeleri veya geçen harp .. 
te olduğu gibi Ukranyanm Koekova 
ile irtibatını kesmek maks:ıdlle hare.. 
ket etmeleri de mllmk11ndUr. Böyle 
bir pllmm tatblklne ka!klJ1D8.k teem. 
mWsUz bir hareket otur. ÇtlnkU ge. 
çen harpteki vaziyetin akstno olarak 
§imdi Almanların k&rfWDda techls&t.I 
mükemmel \"9 §lmdiye kadar aavq 
kı)metı azalmamtt btr Sovyet ~ 
bulunmaktadrr. 

Bundan ba§ka. venkn atır •Jiata 
rağmen, Stallnln elinde ordunun bofıo 
luklarmı dolduracak eayııa 1n.aD nı. 
Uyatı ve Alman1arm da teeutıfle Ddl. 
eaatrutıni ttırat ettuclerl mt1W! tf 
tanklar vardır. 
Alınan taarruzunun Klyef istika. 

metinde yapılmasmm diğer bir 11ebebl 
de Al.manl&rm llOll derece ı.a,e mil§., 
ktllt\tile karfllafllUI bu1nmn•1andır. 

Almanlar buDd.aıı bafk& &ov,et çe. 
telertııln faaliyetinden mtıteveOit IGc 
ltıkleri de yenmek~· 
ler. 

Len1ngrad mmt&bandakl •taklık 
ı.ar ve ormanlar 1ee Alman lle11 ha. 
reltetl tçtn çok ı;ayr1 mllaa1t bir aru1 
arzetmektedir. Neteklm bu lıarbbl Dk 
siper muharebeleri yalnız bu mmta. 
kad& cereyan etmektedir. Ladop. gll-
111 kıyTtan boyunca Pııatl'O'Avocı.td 
1st.lkametln<M yapılan nerı hareketi 
Sovyetlere endişe vermemektedir. 

Alman tayyare 
zayi ah 

Leındra, Je (A.A.) - Harbin blda• 
,;etinden it!barm 1941 eencsl Hazlran 
aymm sonuna kadar 719G dUşman 

tayyaresi dtl,OrUlmü5tUr. Bu tayyare. 
ıerden 3:s6ô aı lngntere tızerindc, 124 
o Avrupada, M m Norvec;te ve 457 si 
DQnkerk barekt.tına kadar rec;en mUd 
det :lıçlnde tahrlp edllml§tlr. 327 tay_ 
yare !ngil!.z donanması tarafından ve 
1928 ..tayyare de orta ııarkta dUşUrUI
m!lştUr. 

• 
ıra.ı 

(Bu ıorafı ı üıciM> 
Lonl:!ra, 80 ( A.A.) - Mister 

Eden avam kamarasında sorulan 
bir male etı cevabı vermiştir: 

!randa (l(>k fazla miktarda 
Almanın ikamet ctmeeine Milsa
dcye devam etmekle maruz kal
dıj!ı tehlike hakkında İran hük\.
metin.in ciddi surette nazarı dik
katini ccl:betmi.ş bulunuyorum. 
İran hükfımetinin bu ihtarı he
saba katacağını ve bu vaziyetin 
örtüne geçmek üzere ica.beden 
tedbirleri alacağım ümit ede
rim. 

Sovyet Rusyarun da aynı te
kilde bir ~Unte bulunup bıJ· 
Junmadığı sualine cevap olarak 
Mister Eden domiştir ltl: 

Bu i.~ Sovyct hUkOmeti ile 
sıkı bir iş birliği yaparak hare
ket ettik. 

___ .,.... __ _ 
Japon kıtalan 
Şanghayda 

ŞMtgh&y, S0 (A.A.) - tık Ja
pon kıta.lan ~embe abalıI SMft' 
baya çıkmışlardır. $aba.hm ilk .. 

Alman 
tebliği 

(Bas tarafı 1 incide) 
çenberini aşmak gayesiyle yaptı· 
ğı ymi bütlin teşebbüsleri akim 
kalmıştır. Bu hücumlar esnasın
da. düşmana ağır zayiat verdiril
miştir. 
Şark cephesinin diğer bölgele· 

rinde hareket plan mucibince 
devam etmektedir. t 

HUSUIJf bir tebliğde bildirildi
ği gibi Alman denizaltı .kuvvetle· 
rl bir himaye altında ibulunan 
dil9man gemi kafilelerine hücum 
eden İngiliz muhripleri. kruva
zörleri, yardmıcı kruvazörleri 
ve denizaltı tuzağı gemilerinin 
şiddetli mukavemetine rağmen 
cem:.n 116.500 tonluk 19 lngiliz 
ticaret gemisi batrrılmrştrr. 

Bundan bacı.ıra bir İngiliz muh· 
nöi ve bir korvet tahrip edil
miştir. 
!sk~vanm h3tI sahili açıkl·

nnda Alınan hava kuvvetleri 6 
bin tolup bir düşman ti!Met ge .. 
mi,ini batırmıştır. 

Alman sava'i tayyareleri dün 
gece Grear Mouth limanı tesisa· 
tını ve şarkt fngilterede bulunan 
bi:r tayyare m~ı muvaffa
kıyetle bombardıman etmlşler-
dir. 1 

AfrıKanın simat sahm açıkla
nnda Alman ve İtalyan pike tay
yareleri Tozruk'un şimal inde bü
yük bir korsan gemisini batrr• 
mrş ye bir iaşe gemisini de cid
di surette hasara uğratmıştrl'. 

Alman harp tayyareleri Mer
sa Matnı.h civannda bulunan İn
giliz a.skert barakalarına da tam 
muvaffakıyetle neticelenen taar• 
rmla.r yapmışlardır. 
Süveyş kanalında 28 • 29 tem

muz gecesinde düşman askeri 
tesisatı bom'bardmıan edilmiştir. 

Berlin, 30 (Radyo - Alman 
bqkumandanlığmm tebliği: Vi· 
azma civarında ileri kuvvetleri • 
mis gimendifer ha.ttma vasıl ol. 
mue. burada hattr.q iki tarafın -
da mtllıipı şluıeııdifer levazımı, 
bir miı!ı tren, SOvyet kıtaatı 
bulunduğtinu görmüşttır. Derhal 
yapılan . taarruz netiaesinde 1200 
vagon. 1000 tank, birçok leva -
zım tahrip edilmiştir. 

Sovyet - Leh 
anlaşması 

Loadra, ao (A.A.) - Sovyet -
Polonya anlaşmaamm metni aşağı
da yazılmı§t.D': 

1 - Sovyet hükfuneti Polonya· 
da arazi değişiklikleri hakkında 
Almanya ile Sovyetler Birliği ara. 
smda 1939 .senesinde akteclilen 
muahedenln iptal edilmiş olduğu
nu kabul eder. 

Polonya hükftmctl, Polonyanm 
hiç bir devlete Sovyctlcr Birl ği 
aleyhine mttteveed.b blP aola~a 
ile bağlı olmadığını beyan eder. 

2 - Bu anlapıanm :imzaamı 
mtitealdp iki hükUınct araamda 
diplomatik müruısbetıer yeniden 
tesis edilecek ve ild hUltUınet der
hal birlbirlerl nezdine bilyUk el9-
ler iz:ım edeceklenlir. 

3 - Her iki devlet Hltler Al
maııyuma ı:a.rşı yapılmakta o1an 
harpte yek diğerine lr8J1lhldr ya?'" 
dun yapmak ve ınUzaheret g6ster
mek husı.ı.slarmda mutabıktırlar. 
Sovyet btlk1lmet1, Sovyet hilkflme
ti ile muta.bık kalınarak tayin edi
lecek bir Polonyalı kumandanın 
emri altında ve Sovyet toprakla
rmda bir Polonya ordusu toşklline 
muvafakat ettiğlot beyan eder. Şu 
kadar ki, Sovyet topraklannda. tşe 
kil edilecek Polonya. ordusu askc· 
ri hareket itLbaıile Sovyet başku
mandanliğına tabi bulunacak ve 
Polony& ordulll Savyet balkuman
da htyetlnde temial edilmiş bnlu
nacak tır. 

Bu ordunun irnmanc!amıa ve 
aevlri idaresine alt teferUat müte
akip bir an1a§ma ile tayin ediür 
cektir. 

* * * Londra, BO (A.A.) - Mister 
('.örçl1, SOvyet - Polonya a.nl8.§-' 
masmm imza meraStmine riyaset 
etmiş ve bu muaheden.ln W tarihi 
mmetin beıer hududunu mildıifaa. 
lçhı bir~ olmalarmı kaydetti
ftni slSylemlştlr. 

(Z. et Mldfemlz4e 1"l aa..._.,a 
dair diğer bavadl!'4lerl bul..U.. 
nız.J 

atletinde baştan başa dolu iki nak 
llye vapuru hiçbir gQçlUkle kartı. 
!aşmadan Umana giamJ§ billwıvyor 
la.rdı. 1 

Şimalde A 
muvaffak iye 

(BM taraf• ı 
istifade edilmesi aJda 
bu yol ikmal işleriı>' 
mez. Eğer Alma.nlat' 
• Leningrad hattını 
ningrad bölgesindeki 
talan çenber içine 
ca.klardır. Bu vaziyet 
ise Sovyet lrumand 
şen vazife ikidir: '1• 
cenubu şarkiye d~ 
müdafaa hattına ç • 
mukavemet derece~ 
ye kadar muharebe.16 
mek.·-

Sovyet kumand . 
gi tarzı hareketi ibti 
ni şimdiden tabnıifl öl' 
müşküldür. Bize g 
tarzı hareket ~~A 
Bu eekilde Len~ı ~ 
ki ordular cenup o ,e1' 
tibatı muhafaza ede~ 
terek muharebeye 
bilir.~ 

Ladoga g 
(Bas tara~J

kOçtık mUfrczeıer, dD~ 
mekte, mllnakal!tın: keP" 
dar cUzQtamla!'ını çeııı~ 
makta ve kuvayt kfilllye t 

ıı. 
lmka.nım vermemektedir.,.,. 

Delslnkl 80 (A.A.) -:...
Fin! !lndlyalılarm LaOl-'l'pd 

kmmda k!!n Mantstnsg 
Jansart ndalarını ı-gal c~ 
resmen blldir!lmektedfr. -..... 
lar, Rusbrm MantsırısarŞP"• 
etmek tçin yapmrş oıduıô.ı' 
ıcr akamete uğramıştır· ~ 

llelslnkl, 80 (A.A.) - 1' 
Ltıaoga g6lünlln ştınaı...-'11 

ulosa kadsr elimlzdedt.r·'f'l 
zln 30 kilometre §lmall 1 
Moskova • MourmabSl< d• 
nun 70 Jdlomctrc garbt1l 
Bu haberler, resmen ~,. 

Gö!Un §imali garbi ~ 
demiryolu da elimizde 
dır. Demlryollarmm :ıtoıı ı• 
rar eline aımak mal;S3dl~ 
asker ihracı .çın yapnı~ 
bUs akim kalmıştrr. 'ftı. ~ 
man, sahada bin ınu ıJe ı,r 
tarda malz me brrak1Jllf 
ya ordusu, ıs gtln ıçınJ'ot J 
1939 ııeneslndokl seter":Pıf" 
zaptetmlş oldukları ar 
but Finlılndİyanın ı~O ,pili_ 
mest mucibince terke ın 
yerlerden çok (}aha genif 
•le geçlrmlıılerdlr. 



•dm çöpç ler 
•• Alemdet 

:a arını saklıyan 
manifaturacı 

Sultanbamamında. ha.vuzlu han
da manifaturacılık yapan Papaz -
yan, dün dilkkfuıma müşteri sJfa
tile gelen fiynt murnka.be bürosu 
memurlarına, dükldinmda mal ol
madığını söy'Jemiş, fa.kat arama 
sonunda bir çok top kumaş bulun
muştur. Bun.dan b8.§ka. yapılan 

tahkikat sonunda Papa.zyanın Teş
vikiye sağlık yurduna 1nglliz ma
lı diye yerli ına.lı ince bezler sat
tığı da. öğrenilmiş, adliyeye teslim 
edilmiştir. 

bitlerin ifadelerinden mübayenet 
görillmediğinden beraetine karar 
verildi 
BtR 111T1KAR llADtSESt DAHA 
Mahmutpa.şada Büyük handa 6 

numarada manifaturacı Mihran 
Alyana.k, kendisine müracaat e
den hır tncirden 139 lirallk mala 
mukabil 248 lira istemiş, fakat 
faturayı 139 liradan yapacağını 
söylemiştir. 

Osküdar Halkavi aza1anrnn 
Alemdağı gezisi 

Köylülerle samimi hasbihaller yapıldı 

~e tercihan kadın çöpçü alıyor
amma şimdiki halde 10 kazadaki 

, n çöpçü adedi elliyi geçmiyormuş 
~pek erken kalkarım. ğıtla dolu. lçine bir sigara aWırsa 
lıııeV&kttnde yet~mek fçln yangın ~Ikrverir. Söndilrilp atmak 

\.~ta etmeden şöyle bir giyt· da uzun i5. Yere atıp ilzerine ba-
·~ kata fırıanm. SJVeriyoruz işte. •. 
~iti ağannıştır. Sultanalı· - Doğru. 
' den Ayııso!yaya doğru Diğer ta.raftan öğrendiğime gö-

tcra kılınan muhakeme netice· 
sinde, elde edilen mevcut delfıil 
kendisinin tecziyesine gidilecek 
deı·ecede kafi olmadığından ve mal 
saklamasının ileride fazla klir te
mlnilc satmak .il;in olduğuna daiı 
kanaat getirilemediğinden ve şa-

Tacidn murakabe komi::ıyonuna 
şikliyeti üzerine bir cUrmü meş
hut tertip edilmiş ve Mihran Al· 
~ anak paralan alıp yanlış fotura 
vcrriken yakalarumştrr. 

Mihrnn Alyanak ta adliyeye 
vermiş ve isticvabı yapılarak tef
kif edilmiştir. BugUn muhakeme
mesine dAvam edilecektir. 

Diyarbakır Vilayeti Daimi Encümeninden: 
~ toprakJı sahada irili u · re belediye temizlik j§leri mildü~ 

d...... ruı amsmda.n geçerek Jüğü, müracaat eden çöpçü nam -
~ru ilerlerken istemlye zetlcıinden tercihan kadınlan 
~ konll§m&tarm scrpinU alıyormuş, sebebi de basit: Kadın E:l<sıltme ~ekli: Kapalı zarf 

)ar il:eUıne.ıerını ifiUrim. Glb la.r tcmi.zliğe daha düşkün oluyor- l - Eksiltmeye l!oı.an 1§: 
eıc geçer, ga.ıı dlkkaUme lamıış. Bu kadınlar, evci tabir e- Diyarbakır . Mard!n yolu s+~oooıs+ooo Km. arasında yapılacak olan 

AJem<lağı Cumhuriyet meydanı vo kiiy konağı 

ı.... dil blokaj. Keşif bedell 16686 Ura-in·. 

~ ~ınenın medlOltıne durur en sınıfa. ithal edlliyorla.nruş. Üskildar halkevi tarafmdan ka-
y ni l · 1 2 - Bu işe ait evrak §Ulllamır: a geec en evlet nde yatıp her .za dahilindeki köylere tertip edi-

ttlıı d ....ıı- bahl · >- - Ekslltme eaıtnameal c böyle olmu§tu. Sabah b~ sa. eyın saat 6 da. v:ızifc len gezilerden bir incisi pazar gü· 
~ "1ıtıdeıı çıkml§, matbaaya başında bulunuyorlarmış, Halbuki B - Mukavfllc ı-roJesi nü Alemdağma 60 azanın iştira.ki-
"'· tltcn §Öyle bir muhavereye erkek çöpçfilerin koğu,<ıları varmış, O - Bayındırlık l§lerl gendl ve şoııalar Cennt oartnameterldlr, le ynpılmıştır. 

t."."'Cirl oıuverm~Um: konforları temin ediliyormuş! İs- D - Keşif evrakı Gezide kaza parti başkanı ve 
~"· her sabah içim acıyor, tanbulda_ 10 ~ çalışan kadm E - Bu evrak D1yarbaktr ı:ntıa dairesinden ve encümen kalem!.nde belediye reis muavini Lfıtfi Aksoy 
~ lıak! çöpçlllerın adedi 50 yi doldurmu - görtılcbillr. da bulunm~tur. 

tcı yorm"a 8 - Bu .işin lhalcaf 13-8-·941 çarşamba gQnU aaat 10 da Dlyarbalur H Al d v k D d il "- Yormu§, ıar ... Yanmda.ıı .w. eyet om agı, yu arr u u u 
.._.. R"'-t ıur-Lmut vlllyetl da!ml encUmenınde yapılııcaktrr. v D d 11 kö 1 · ...t 

' 

ı... "mcnğIZa dönüp bnkını . ..,._,_ ••uwı ve aşagı u u u y enne 6 .t-
ı. ~ 4 - F..kaııtmeyc glrebUm~ tc;m 12tll lira fl5 lnırufluk muvakkat te' ı ti "' .,. m ş r. 

ı:ıı1 minat vermek ve h§ağıc!akl vc3\kaları lbru etmek lJ.zmldır. E eIA t sil k ı taraf d 
e bakacakmşm, o benlm Beyazıtta yapılacak vv ~. em o u m an ~1 nıubtagT PektJA ı;alJOIP A - Bu işin ekınltmeaine g-.zebııeceğl.ne dair N&Ca M:Ddtırlugtlnden Alemdağında bir piyes tcınsll edil-

!)"· anıyor. kahve a:mmq fthllyet ı-eslkam miş, Dudullu köyilnde de bir ko-
t.:."'lue ne iliye için acıyor! &yazıtta Koskaya giden cadde b - 9U malt yıJma ait Ti~nut Odası vesikam metli oynanmıştı. 

~
·~ k\:D.dlne aöylenlyor da Uzerinde yapılan !J&rkklrl .kahve- ıs - Taliplerin evrakı mllsV.tcıerile yukanda g&rtcrilen gtba 'H saatte R~adiye, Alemdağı, Sultançlft-

11 ini nedir? nin plaru mimar Prost tarafından vllt\yet dalmt encUmcmDe mnraCIMitları ve teklif mektupıarmı ihale günU liği, yukarı ve aşağı Dudullu köy-
1(..., hazırlanmıştır. Valinin tetkikin- saat 9,30 kadar encUuır.n riya.setl"l-t tevdi eylemeleri >Amncbr. ı rl ı · kıua. bl -u§&D genç tütün ;..,.ileri, d e n n parti teş w.u lhassa 
k ...,. en :aonra in§IUlta. ~lanaca.ktır. 6 - 4 UncU madc'tnin A ftkrasmdaki ehliyet vesika81 eksiltmeye ç:r- L Atfl Akso f d tef 

'

tan mı, yoksa tlltUnlln go- u Y tara ın an tiş e-
~ kanlmış olan hangi ~ iÇ1n lst .. :ı.llQğı açıkga yazıl:nalı: suretlle ekldltmenln :I 'l • k dil rll arı· d . 
. "! Yan kokuaund:uı mı neden· RA D { ı mış, en e e p ı ne ır, par 
~· ~t lertnı Sultanahmet camii ~ YQ - yapılacağı gtlnler uıauı gilD.lert ba~" tlç gUn evveı bir istJda ne vil!yete UU ne demektir, partinin umde-

~- ~ arasındaki parkın u.zc r ne er r. mevzu an e rafm-ı..' 1 milracaatlo. Na!ıa MUdUrlUğtlndon istenilecek ve bu zaman zarfında vesika le ı 1 di ? 1 t 
°""<1 20 L" d lOO L" taloblndc bulunmıyanJ•r ekaDt::neye glremfyeceklerdlr. 16S23) da samimi hasbih ld b ı l lı.. ttU ırarıık uzaktan gelen bir ıra an ıraya a e u unu muş-

1 ~llın.serceatne baktılar. Ben I kadar tur. Heyet beraberinde getirdiği 
ttıı.... .... Uzakta, tA uzakta, tram · 

1 
Radyo makine ve parçalan qo.. lstanbul Hava Mıntaka Depo Amirliğinden : dört ecza dolabmt köylere hediye 

1 
~ etmi§lerdir. bit kendi halinde temlzllk nız. Bozuk, hurda, veya.but poeta.. ı - 112 kalem <ılektrik maızemcsl alınacaktır. 

-.._ ~ ça""U .. en ha•k& ki~~ yok· 1 "A--ce mUh"-lll, torba trlnde dahi 2 t lna Aynca köylU!er arasında spor .. """ .. ~ ... ~ ........ .......... .... ... - Kat tem tı 5307 llrad'T. Bu teminatı BakırklSy mal mUdtirlUğUne "sah k 1 
~ ı.- yatınlara ma b c bırllkte U.4~.941 Perşembe gUnl1 saat H de Yqllköy ikinci gelcnlerinp hediyeler veril-~ l&bah, bu çenebazlan biri· olsa. A"•" adrea ve taı.ılAtıı mek. I k k uzn mu a a arı yapılmış, birinci ve 

S ? ııatmağa ııevkcden Amil tupJa gaze~ Sezar hava mıntaka dep.:ı r.mlrllğf aatm alma komLııyonunda bulunmalan. mlştir. 

' 

1 

remzine yazmız. 3 - Bakırky mal mlldllrlllğilnden alınacak 177 JamJoluk makbuz mu_ Heyet köyde bulunduğu esna-

~ meUerde JUrüdll.ğilmUz ·~~!!~~~~~~~~~~~~k;ab~l~lln~d~e~e~v~aaf~J~Lıı~te~m;;v~erıı~ır~·----~--~------------~(64~22~) ----_'._d~a~vu~k~u~a~ge~l:en~iki~;y~a~ralam~~a~v!a-~ııin aıt tarafını iflte . -

~;~:;;:; rf5~[HikiJı Wtt}J 
' altı buçuk yedisl. Mat· Gece, saat ona doğru M:&Jyö tabu olarak oğhmun bir köy 
~? daha geççe gidersem ne Grize odasına gitmek \17.ereyken muallimesiyle evlenmesine ka.ti. 

Yolumu değl3tlrdim. Ye· .....ı;,.;ntru· u·- ayak --1erı· 1·aittı·. Çok · • Cl(l ,,ı.u... _, ,,,.. yen rI7..a göstermıyordu. 
desine sa.pac&.ğıma Di • geçmeden. uşağı talüben bir ya. Evet. eimdiye kadar oğlunun 

"- dOğru yollandım. ıbancı Mösyö Grim'nin çalışma her arzusunu yerine getirmişti. 
~ ındakı yeraltı halAmıı bir odasına giriyordlL Hatta onu biraz da. şnnartmrştı. 
~/' geçtlm ya geçmedim ki Uşakla amele kılıklı adam Etyen, babasının ümitlerini alt ... 

11 
tçre bir acaip mahlQk gayet telAşlı idiler. Yabancı a- üst ederek fabrikaların idaresini 

~ "rlta.amı bana çevırml.§U. dam şap.ka.smı çıkararak: deruhte etmekten imtina etmi~ 
\~ l1Ynı.11, t>aıma da blr ba· - Affedehsiniz, Mösyö Grize. ti. Onun yegane arzusu ressam 
'-' 'lıtu,tı. EUndekJ sUpUrgeyl dedi. Ben Fleşerden geliyorum.. olabilmekti. Babası oğlunun bu 

'it lcenanndakl tramvay bilet • Si~ fena bir haıber getirdim. arzusunu da yerine getirmekte 
'l\ıc."'- P&ketıerı ve tzmariUer · Mösyö Griz.e perişan bir halde tereddüt etmeden onu, en büyük 

~ıı kep moloz yığır.ına öyle bir haykırdı: ressamların yanında çalıştırdı; 
l'llYordu ki, görat.nlz paspas - Ne o? Yoksa oğlum mu ?·· para ve senbestiyet verdi. Ukfn, 
t~nııederdlniz. B11 çöpçllnU.n Adam, ellerini açtı; ve başını ileride kendisinin bile pişman o.. 

~1 ı..l'tneden , kadın olıı.blleceğlnc eğerek mırıldandı : lacağı bir evleruniye göz yum-
·' 1 hUkmedebD!rdintz: aokağ'ı - Evet, Mö yö Grize; oğlu.. masma imkan yoktu. Böylece, 

~lna l.e eUpUrUyordu .. Kaldı nuz bir saat evvel boğuldu. büyük bir enerji ile oğlunun bu. 
tıı "' evvel kulak mıaa!iri oı· Bu acı haber karşısında ibü· rcrinde olmıyan talebine karşı 

Uhavercdcn onJn bir kadm yük bir azapla kıvranan Mösyö koymuştu. Ne çare ki, zavallı 
)du~nu zaten öA't'enml.§tım. Grize boğuk bir sesle: Etyen halası ölilmde bulmuştu ... 
~ 'rı tını : - Demek öldü ha.. dedi. * :<= * 

Aşk Faclas 
Cevad Tevfik Enson 

sıçrayıp uyanıyordu . Bir aralık 
biricik oğlu Etyeni tbaşucunda, 
uyanmasını beklediğini gördü. 
Birdenbire yatağında doğruldu. 
Uyumuyordu ki riiya görsün! .. 
Bu bir rüya değildi. Etyen, kar

Çeviren : 
geçti. Gurur yUztınden ~hmıu 
kaybettim. Bu i?.divaca razı ol· 
duğum takdirde herkes tarafın. 
dan ayıplanacağımı düşünerek 
mümaneat gösterdim· Halbuki 
Etyenin bu arzusu yirmi yaşın
daki her delikanlının yaptığı de
liliklerden başka bir şey değildi. 
Ben onların mesut olamıyacakla. 
nnı ileri sürüyordum. Halbuki 
betbaht dahi olsaydı, gene yaşı· 
yacaktı. Fakat, şimdi her şey 
bitmiş bulunuyor .. Zavallı Ety~ 
nimi hiç bir zaman göremiye. 

~ı ındaydı. 

Biraz ötede duran oğluna bir 
müddet mütehayyir nazarla bak· 
tıktan sonra telaşlı bir sevinçle 
deli gibi haykırdı: 

- Etyen! .. 
Genç adam, çoktan babasına 

sarılmıştı: 
ceğim ... 

Mösyö Grize hıçkmklarla ağ· 
lıyarak sözlerine devam etti : 

- Rantel ' .. Bu ga:t.t fecl bir 
vaziyet .. GörgüsüzH.ığüın yüzün.. 
de:. za \"allı çocuğu oitiürdüm. 
Ne yazık ki, bunu ı nlamakta 
geç kaldnn. 

- Baba: e\•et. benim.. Evet, 
benim ... 

Grir.e, hayatında ilk defa ola. 
rak sevincin manasını anlamış 
bulunuyordu. Baba bir müddet 
sonra sevincinden ayrılarak ta 
bil haline avdet edince bu muci· 
zenin nasıl vuku bulduğunu sor
du. 

kasma yeti5erck hastalara !bun 
gelen mUdavat yapılmıştır. 

Alem dağnun köy konağı, cum
huriyet meydnm fidanlık, köy kal
dmmlan, köy rnunta.zam bir su • 
re tte tanzim cdilmi§tfr. Aym za
manda su ihtiyacı gklerilmiş, su 
getirtilmiştir. 

Milhim faydalar temin eden 
bu köy gezilerine devam edilecek
tir. 

SPOR 
~-------------------------

Boğazı geçme 
müsabakası 

Beyoğlu halkC\ inden: 
1 - Evimiz spor §ubcsi, 3 ağus

tos 941 pazar giinU saat 13 de baş· 
lruna.k üzere Boğazı geçme musa
ba.kası tertip etmi5tir. 

2 - Müsabakaya iştirak etmek 
istiyen amatör yilzticUlerin rnez
kür gUn saat 12,30 da Bebekte Ga 
latasarny klilbü denizcilik şubesin
de bulunmaları rJca olunur. 

3 - Birinci, ikinci ve Uçlincülü· 
ğU kaza.nan miIBabıklara madalya 
verilecektir. 

Bu hafta yapılacak 
yağlı güreşler 

Bu pazar memleketimizin en 
gilrbilz yağlı gllr s pehllvanlan 
Yedilculede !spitalya bahçesinde 
öğleden sonra yapıla<'.ak ve dört 
hafta devam edecektir. 

Kongreye Davet 
Boğaziçi gt•nç1:1< klübllnden kon 

greye davet: 
26. 7. 941 cumartesi günU ekse

r iyet olmadığından 2. 8. 94 ı cu
martesi s..-ıat 20.30 da son kongre
mizi yapacağımızdan bilUln azala
nn bulunması rk:a olunur. 

31. 7.1941 

go d 

rııaba teyze. d dim, kola.y - Evet; onu epeyce aradık, Otomobil durdu. Biran içinde 
bulamadık. Onunla beraber kü· nehrin homurdanışı işitildi. Ge-

Otomobil, evin önünde dur· 
muştu. Doktor Şantel elemli ar
kadaşından bir türlü ayrılamı· 
yordu. Mösyö Grize mutemadi
yen ağlıyarak kekeliyordu: 

Genç adam, biraz durakladık- us Hafif I0.00 o .. ı 1 rne 

....ıı ~e • •Ye cevap verdi. 
Cij .Yapıyorsun? 
iltıı liİyorsun işte. sUpUrilcü 
ı]<>ruz 
'l!!tı • 
~k den memnun musun? 
~ . 
"c kazaru~orsun (az " . 
~b· ktıj, ayda 20 lira. 
~ llS(>? 

ııı d. 
% e .ı,yc veri~or işte. Her 
rıçuye beledeyc bir tulwn 

~bahlan erken knlkmnk 
s~isor mu? 

(:Ut ~evap verdi : 
:ı-,,a · Ben zaten yaz kı er
~ ~· erken kalkarım . 
~i~i de çopçUler mcvzuunu 

L;·ll trn Va.kit erkek çöpçUle -
"~ı~'knclerindeki yırtık pır
~ı rı, Paçavraları, mendil -
~llt~ %Jelerini bir polis hafi

rı ~tile gözden geçitdlkle -
~ l11rc ı:ınekelerindc huldukl -
~~ kendilerine göre husu
~rııa ycrıdklerim öğrenmiş· 
~i erın dilinden anladıkla-

' ~llııç~lrrıuş, içimden, (nca.ba 
dJyc ~!erin tecessUsleri na -
So1t dUı;UndUm ve sordum : 

11~kta çöp temizlerken, 
ı~ d z oteberi arasında me -
v,ı-.?kunanlar var mıdır? 
~r ·:tr? 

~ 'l' . 
L ;uııvay durak yerlerinde
"' ıtl;ara artıkları! Erkekler 

al'alarını neden çöp ku • 
r- rı trnı\orlar? 

kutulan lan yan ka -

çtik muallime de boğuldu, gitti. C'enin zülmeti nehri kaplamıştı. 
- O da mı boğuldu?.. Yalnız, arada sırada rıhtıma çar. 
- Evet; beraberdiler. pan dalgalardaki !beyaz köpükler 
!\1ösyö Grize derin bir ah çek- göze çarpıyordu. Bütün gayret

tiktcnsonra alnından akan ter Ier sarfedilerck saatlerce araş. 
tanelerini sildi. O kadar acıklı tırmalar yapıl<lı. Fakat bir neti· 
ve ümitsiz hnli vardı ki. ııerede} • ce elde etmek mümkün olmadı. 
sc ölecekti. Fakat. nni bir ka Polis miidı.irti, hfidisevi bütün 
rarla kapının eşiğinde duran u- tafsilatiyle 1fösyö Grize'\'e an-
şağma şu emri verdi: latt: 

- Derhal şof<>re haber veri- Saat seki:r.e doğru iki genç 
niz; otomobili hazırlasın! .. Dok nehrin kenarında dolasmıştılar .. 
tor Şantelin evine uğruyarak ken 1 lava kararınca o civarda bulu
disini uyandırsınlar. biraz son- nanlar on ların kendilerini nehre 
ra otomobille geçip kendisini a- attıklarını goımüştUler. Hadise
lacağım. nin cereyan ettiği mahalle en 

On dakika sonra, Mösyö Grize. yakın bir yerde bulunan bir nme
refakatinde Doktor Şantel oldu~ le imdatJann<t koşmuştu. Fakat 
ğu halde ok iki kilometre u7.ak- suyun üzerinde bir erkek şapka· 
taki nehire doğru otomobille yo- siyle bir de kadın ~arpından 
la Glkmış bulunuyorlardı. başka bir c:ey görememişti. Ara· 

Mösyö Grize, bir senedenberi sı çok geçmeden suyun üwine 
oğlu Etiyenin bu küçük mualli· iki insan başı <:ıkmıştı. Lakin. 
me ile evlenmesine bir tUrlü raz.J bir an içinde ıgene suların içine 
olmamıştı. Herhangi bir baba da gömülmüşler .. Bir müddet sonra 
avm surette hareket etmekte bi- sandallarla nehirde yapılan mü 
ran bile olsun tereddüt etmezdi. teaddit araştırmalar da bir neti
Mösyö Grize. sanayideki müte- ce vermemişti. 
addit tecrübeleri sayesinde mü Gün doğarken. l\lösyö Grize, 
him bir servet vapmıştı. Karı ı arkad~5ı Doktor ŞanteJin ısrarı 
öldükten sonra da hayatını bi- üzerine hadise mahallinden u1.ak 
ricik oğlu Etyene hasretmişti. . taşarak bir müddet istirahat et
Ve günden giin.e artan kazancını meyi bin zorla kabul etti. lki 
da gözönilnde tutarak oğluna ha- adam otomobilde büyük bir me
tm BaV1lır bir para bır:tkacak- yusiyet içinde dönüyorlar.. Za· 
tı. Bundan başka Fleşcrde gayet valh ba:ba, durmadan göz vaala
~ahane bir malikaneye sahipti. rı döküyordu; ve bii:vük bir piş
tşte böylece, 7.avallı baba biricik manhkla şu sözleri kekeliyordu. 
oğluna parlak bir hayat hazırla· - Ah .. Şimdi aldım b:ı.şımıt 
m.aetı. Bu var&i.yet k~aında pek geldi. Li.kin, ne çare? ~ HJt,cr. 

- Ondan ba.,~ka kimsem yok
tu. Bütün emeğim, çalışmam , 
!;ervetim. hepsi onun içindi. Keş. 
ki onu köy muallimcsiylc evlen .. 
ôirsevdim. Hem de zavallı kadı 
nın ğöze batacak bir kusuru da 
'oktu. Sen de onu pek fıla tanır· 
sın, Şantel? .. 

Doktor Şantel, sesini çıkar
madı. F'akat birkaç defa, arka
daşının sözlerini tasdik mahiye
tinde başını salladı. Böylece bi.r 
müddet sükut ettikten sonra ~ı. 
Grize söz alarak: 

- Hakikaten kadıncağızın ah 
lfik vaziyeti gayet mazbuttu. La
kin, ne de -0lsa Grizcnin oğluvla 
evlenecek kadar asil değildi. Fa· 
kat ben zavallı bir deliden başka 
bir şey değilim. Ben de vaktiyle 
amelelikle işe başlamamış mıy .. 
dım? Evet. insan her şeyi pek 
cabuk unutuyor. Evet, unutuyor. 
Ah , hiç olmazsa bu ıavallılarm 
cesetlerini ele ge<;irebilsem. Kar
şılanna geçerek onlardan af di· 
leyebitcem ... Başka bir şey isle· 
mem. Kimbilir? .. Belki onlar e
bediyetle. benim bu sözlerimi işi
t iyorlar? Evet. kimbilir? .. 

* * * Mösyö Grize elbiselerini çıkar• 
madan kanapeye uzanarak uyu
du .. 

Rüya!';mda mütemadi suretlA:. 
oğlunu ve nişanlıstıu Rö:-<ivor. 
ildd-.- bir. ·;,,u~ w i Ş?uıı• n\· 

tan sonra, baba ma itirafatta 
bulundu. Bir intihar rolü oyna· 
mıştılar. Nehrin civarında dola-

ıırogrtun 

7.45 Ajaıı!! 

8.00 llBflf 
şan insanJarın alakasını celbct prognuıı 
tikten sonra adam. fiapkasını, ka s.so tMu ımntl 
dın da eşa:-pmı suya bıraktıktan 
soma iki i de nehre atlamıştı- Jz.sıı 'l 

lar. Hatta adam, bu esnada bir r.scrlen 
Çı~Jık bile koparmıştı . 12.41\ Aj ns 

Etyen iyi bir yüzücü olduğu ıs.oo il ıu 
için. gecenin karanlığından is ttırkUler 
tifndc ederek yüz metre kadar ıs. ı 5 Knmıtı 
suyun dibinde yüzmüştü. Kadın program 

da bir eliyle sevgilisinin elbise- l8.03 cnı " .. 
sinden tutarak yüzmiyc muvaf- Tnııı;o 
fak olmuştu. Böylece, b raz ö· ork stra"ı 
tede kendilerini beki iyen otoma. ıs :ııı scrbc"'t ıo 

du1'1kn bile bim·rek clbi>.el erıni değiştir
rniştiler. Ve gece) i Fle~r civa- ıs 40 ı·ı.,ns, 
rında, bir handa geçırmiştilcr. 
Etyen sözlerini §Öyle bitirdi: 

ıırlul:ırı 

ıu.ı:; Onz "e 
Tango 
orkl'l!traın 

19.SO Ajan 
19.43 1•urttan 

!WfJf'r 

20.15 Rtıd\O 
gazetcı;I 

20.411 1-'asıl hl'~etl 

21.00 ?.lrant 
TRlt\İllıl 

ll.10 ı nıııı he3!!tl 
21.2:> .. nn'ııtkflr• 

hırnnu: 

konu u~or 
21 .40 Op<'rn 

Mufin,i .. ı 
..! •.so Jaııs 

22. 5 Cn'lbHnd 

- Baba: sakın , beni azarla
ma .. Artık başka bir çare kalma 
mıştı. Seni mütemadi ı rnrla
nmla beyhude vonıp bir netice 
elde edemiyordum. Bövlece eme
lime nail olacağımdan· emindim. 
·Biraz evvel doktor Şanteli de 
gördüm : ve bu dUşüncemde •a 
nılmamı. olduıhunu anladım ve 

Perşembe1 Cuma 
31 1 em. jı Afrusto" 

senin de iyi ka1bli bir insan o'· "ıt..ı<ıueı 
du;::'llJUl bilivorum. Beni affet ba- Gunı .ıı 
ba: daha dogrusl.ı bizi affet... ,, 

Mösyö Gri7,e sordu: ()ğtc 
- Peki. küçük muallime nere ikindi 

de?.. Akam 
- Otom'ıbildc kanının ömm· ı YP.• • 

Rf'CCb 6 
Hı~ır: Q~ 

' 11'.ttı t . l.Mll 

5.;)4 ,,.ıo 

IS.20 ı .5% 

17.16 ıı.48 

21) .Zl\ l:! 00 
'lı 19 1~ 

ıc .,, . ız 

1 r.e.•eb: . 
Rrzır: 88 

' 11!'11.11 ..... ı.a.n 

tı.65 9.28 

l3.20 il~ 

li,UI 8.,, 
ıG.%7 1%.00 
!I..",,• 1.49 
a.r 'T.JI (!\'. • 'l ın.-·· 

-~ lla'Y(\.ı.. v:'~ ~' bur.ay•~~ 1 - - - -----·----- -
tir'-



1 - l' AKIT Sl TEMMUZi 1041 

Deniz Levazım satın alma 
komisyona nanıarı 

MAIUU.RA Usso BAHRi K. SATINAL.'lA KOMtS\'O?ıiUNDAN: 

Kllo9U TahmJn t'latı 
Kuruş Sn. 

Tutarı 

Lira 
llk tt>mlnatı 

Lira Kl'J. 

Bulgtlt' 110.000 
58.000 
58.000 
50.000 
50.000 
20.000 
21 000 
50.000 

25 00 
18 50 
19 (lf" 

27500 
10730 
11020 
15000 
72500 

2062 60 
804 71S 
826 50 

1125 00 
4R71S 00 

450 00 

Kuru faaulye 
Nohut 
Kuru UzUm 
Sade yağı 
Zeytin 
zeytin yağı 
Sabun 

30 Ot. 
145 00 

30 00 
66 00 
45 00 

6000 
13860 
22500 

1039 50 
1687 60 

ı - 16 Temmuz. 941 gü:ı:l:ı•j(' yapılan kapalı :ı.arf ekaUtınealnde bul· 
;p.r ve nohuta verilen fı11tlar ga ı gorUldUğünden d~ger aıtı kaıem yiyecek 
maddcıerıııe dı.> t..ı' .p 1uhur etm.,uıgıuden yeniden kapaıı zartı& ekslltme 
ıer! 6 Ağustos. P4l ı:ar;ıı.mba gf:ııtı saat 15 de tzmitte Tersane Kapıaındald 
komisyon btnasın-:n yn.pılacaktr. 

2 - Bu •n.:ırıli! ı-re bir mUıeahhlt tarafrndan fia.t verileblıeceğt gibi 
her madrte !çir rıyr. liy:-ı mUteahr.ı!lerce ayn ayn flot teklll oıunabllr. 

3 - Şartnamesi 25000 lir.ıcta.;ı yukan olanlar bedel ile ve dıgerleM 
bedelsiz oır.rak .ttll"!ı:.yondan almablllr. 

4 - Eksııtmr .}"l' ı~t!rdk edııc~•t ta!lplertn 2490 sayılı kanunun ıstedlğı 
ticaret vesikala?'ını ve hlzaların•.a yazılı teminatlar!le blr•lkte tanzim 

edecekl'!rl t.ekllf mektuıııarım lı"\ii gtın ve saatten tam bir &aat evveline 
kadar ırnmlsyon ba~kanlığma ,.ermeıeri. (6006) 

• .ıs;~ 

MAJtl\IARA Csso BAHRi I~ SATINAUIA KOI\OSYONU?lo"D."...~: 

ctNst 
Toz §eker 

KUom 
109.989 

50.000 

Tahmini fiyatı Tutan 
Kuru, Sn. Lira Kr,. 

48 19 53003 70 

Kat'f Teminatı 

Llra Kl'J. 
7950 66 

" 48 19 24095 00 3614 25 

1 - Yukarc!a cins ve mlkdıı?'ı yazılı toz şeker ayn ayn pazarlıkla aa. 
tm almacı:ktır. 

2 - Pazarlıktan 4 Ağustos 941 Pazartesi gilnU saat 15 ve 15,30 da İz. 
mltt.ıı Tersan':! kııpısınılakl komı~ycn binasmd:ı yapılacaktır. 

3 - Pazarlığa ı,t:rlık edece:• tc.ı.lJplerin bu işlerle ilgili olduklarına dair 
ticaret vesikalar ile r..:-tikte yuıcıu <!:t hizalarında gösterilen teırıinatlannı 

belli gün ve ı:ıanltc lrnmlsyon ba-,lıanlığma vermeleri ilA.n olunur. (6~33) 

T opkapı M altepesindeki S ,~~nolmn f( omis· 
yonundan: 

l - 20 ton sabun ı·azarlıkla ııatm alınacaktır. Muhammen bedeli 11800 
Ura dır 

2 - Şartname vo evsaf Tv\l:t&pı Maltepesindekl ukerl satın alma ko. 
mlayonunda gortiıet!Jlr. 

ı:: - Pazarlık 4.E 941 Pazartesi gUnU saat llS de komtayor: bin&amda 
yapııac.:ktır. 

4 - Katı teminat (1770) Umdrr. (6U7) 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 
Umum idaresi ilanları 

Munaınmer. bedel.! ~:lt>OO) .ira o.an ifaret baytaft 1mal\ için 2000 mette 
kırmızı ve 2ooc. nıetre yeşil bez (12.8.1941) Salı gilnU saat (11) on birde 
Hayctarpaşada Ga.r blılrı.sı dan·•ınrıek.! komlayon tarafından açık eksiltme 
usuHyle satın aırnacal!:trr. 

Bu l§e gfrmek ıs:.i;.enlerln c 1115ı liralık muvakkat teminat ve kanunun 
tayın etliği vesalkle tlrlikte ek3i..tmc günU saatine kadar komlayona mUra 
caatlar: lAzımdır 

Bu ı~ ait şartnamPıer kom:.Sy-:>ndan parasız olarak dağ'ıtılır.aktadır. 
(6291) . ~ . 

D.D./109 No.lı ııırlfe şartıa:•.aı haiz olup mekteplerin umumi tatilinde 
lkm!l ımtlharılarına peUşUrllme!t maksadile açılacak resmi kurslara devam 
edecek talebelere de kı:rsun ya.pılr.ığt mektep mUdUrlUğünden veya maarif 
mildllrlC.klerinder \•esiiıo. gt?th".ne,erl şartile kursun devamı müddetince 
1/8/941 tarihinden ıdlıaren a.yiık abonman kart! satılır. 

Fazla tafsllAt lçlıı istasyonlara müracaat edilmesi. (49Ui - 6487) 

~·· 
Muhammen berleil 14500 o:;.·•t,ı., beşyUz) Ura olan (8) kalem yedi adet 

Sıcak hava Ufüm- ıızıarı (15 9.Sl41) Pazartesi gü.nU saat (15) de kapalı 
zİ.rf usum ile Ankaıad&. İdare Mııasrnda satın almacaktır. 

Bu l§e girmek ı.stıyt>nlerin (337.5) liralık muvakkat teıı.!nat ile kanıı. 
nun tayin ettiğ• \•cıı.!uı!arı ve tekliflerini ayni gün saat (14) de kadar k~ 
misyon reisl!ğlne vermeleri U\z.ımoır. 

Şartnameler parasız olara'< ~..nlra.rada Malze::ne Dairesinden, Haydar. 
paşada. Tesel!Um ve Sevk Şefllg-' .:deu dağıtılacaktır. <6414) 

Topkapı Maltepesindeki Satınalma Komis
yonundan: 

1 - 25.7.941 tarılı:ı.ae iha.le.ıi yapılacak (15) ton sade yatma talip çık. 
hıadığında:ı tekrar r:-,ar!ıkla ,at.-n alınacaktır. 

2 - İhalesi 6.8.941 Çarşamba gUnU saat 10 da Topka.pı Maltepesinde 
askerl satı:ıalma komisyonunda yapılacaktır, Evsaf ve ~artnameat mezkQr 
komlsyond:ı. görillebll!r. 

3 - Tı.:tan 25:'>00 ı.ra ve kari teminatı 3825 liradır. (6416) 

istanbul Deniz Komutanhğından 
Demz hsesı ve Gediklı erbaş mektedme talebe alınacak 

Ap.tıdAk §&rtıar: oaiz oıauıar deniz uaeaı Ue Gedikli er~ mektebUle 
t&leb.:ı olarak alınacal<t.ı.r. 

Den1z llı.e8ıııe gtre<'ıt'li tal~eertn: 

1 - Ya;ıan blnnt'! smıf .çı::ı 1s-u; 
:a - Ya~:an ikinci sıntt ıçin 13.19 olacaktır. 
a - Blı ya~lardan ruu ay büyü.il veya .ı:U•;ük olanlar lia kab•Jl edUecekttr 
4 - Ll•" blrlnct ı.'l:'ıfa ortamekt.er mezwıJan aımacaıt glbı u.aeıwı blrtJl 

et smdmda ikmale kaınnı oıan~a,,- d& 8.lUlac&lttır 

Deniz grolkli erba, baz.ırla;u, okuluna (irmeğe tallplerlD: 
ı - Yaşları 11, 17 clacaktır. 

~ - au mektebe llkmektet- me~unu aunacağl gibi orta okulun mulıte. 
ıu ıımıflaıında ikmala .. atmış oı,nıt'lr cıa alınacaktır. 

3 - Ta.hallini yı:;lnız bir ilene zayetmi§ olanlar da almacaktır. 
Bu prth&r. haiZ OJUp 'E'T.IZ tlseaı .le deniz gt-<11kll erbtLş tıazıriamı. okuluna 
rtrm~k ıstiyen tı.ti9lerin }'5 ağ~slve 941 tartlıine l<adar lııtanbUJda bUluna.ıı. 
larm Kasımua.şada denlı komu•...c!.l:ğina lıartçte bulunanlanıı da mah&lD 
u1'erlik ,ubelerine miJracaa!.lan. et. 708) 

Topkapı Maltepesindeki Satınalma Komis
yonundan: 

ı - 2H.7.941 tarıbln® ihale'1i yapılacak 50 bin lirauk gaz yağma tallp 
tıkmadığrnclan tekrar pazarlıkla catır alınacaktır. 

ı _ thalesi l.\.S.&41 Sair gü.ı:ı saat 15 de Topkapı Maltepealnde aakeı1 
•tmaJma komisyonunca yapılsca1r.tır. Evsaf ve prtna.me mezkQr komla. 
)'Oada görnteNlir. 

1 - .KaU teminat 7500 lirad~. (64.:U.. 

,. Dk ~r· ,.-...,, ---- - ---c-:-~~ - Operatör o to. · 1ıı __,_ --~""'~ ... 

ORHAN UN ALAN 
C ağaloğlu Sıhhat Y mc:lu 

Erkek. kadın ve coçuklara 
ait her nevi ameliyatlar 

İdrar yollan. göz, kuJa.k, burun 
hastalık ve ameıtya.Uan ile doğum. 
karaciğer, mide, barııak hasta 
tarım kabul eder. Flyatıan ucuı 

temiZ ve ehemmiyetl! hastanedir. 
TPIPfnn: tS165 TPlefon: 28165 _ _. •. wmm ____ _ 

Ra.c::t Rıza Tivafrosu 
Bu Akfam Bostancıda: 

- Bobstll - Komedi S perde 
Yarın Akpm Şt'nyolda.: 

- Bir Aşık IAzım - Komedi S perde 
BALlDE PİŞKİN btrllkte. 

~ 

Bevoilu Halh Sineması 
Bugün :'l!ıttlnP 11.SO da. gecf' 8,SO 

da s bü,1.lk nım blrdf'n: 
1 - KlnA" Kon~n oJlu Macera. 
z - Kara adanın t'll'lran. Boriıı 

Ka.rlof. 
S - Yeraltı esrarı. SllAbşör 

Kovboylar. 
- - -- . - -------

·~· -- ·-~------
KAYIP AR 

Ankara uuı:u.:. ,uaresmde.ı:: aldığımı~ 
1335 doğumlu Fahrettin ogıu Devrin 
(ÜlkUsele) ait nUtua cUzctanı zay! oı. 
muştur. Yenisini c;;ıkaracağımdan es 
kisinin hükmü yoktur. 

A.nnesJ: FerbUf\de Perk .. :,. 
Almış olduğum 31. 2773 numa.raı . 

ikamet tezkerem! zay! etum. Hükmi 
kalmad1ğmdan llln olunur 

Adrelt: BeyoğJıı Takslm Büy\U. 
Parmakkapı BOka.k No. %2 de Za.ı 
oğlu Todorl Tano. . (86'716 : 

* * * Sahibi oldufum 2983 ye 8576 çlft 
yUk arabalarımın pl!ka.larmı zay! et.. 
tim. HU.kmU olmadığı U!n olunur. 

Fatih Karadeniz kapdı Gelenbevl 
mektep caddesi 10 awnaracla Ce-
161 oğlu ~ (S6"114) 

* * * 1447 numara plAkaiı pta!.kletl zay! 
eylediğimden mez!ror pıA.kanm hUk. 
mil olma.dığmı ll&.n ederim lbrablm 

(36717) 

Tashih lliını 
23.7.941 tarihil gazetenazde çıkan 

Fatih 1 nci Sulh Hukull bAldmliği 

UA.nı sehven lldnct bukuk olarak çık. 
DU§Ur. Ta.shlh ederiz.. 

Acele satılık Arsa 
Kartal MaltepeaiDde. Kuru~l}me 

Mevkiinde Bağdat caddeainde 2 daki
ka mfl<i&fede M-1 metre murabbaı ar
aa acele olarak satılıktır. Tallpleriiı 

Vakrt ga..zetelllnde Adnalı l!lvcimıt• 

milracaaUerl. 

GOZ MUTEHASSISI 
Kemal Tarkan 

Pazardan oa§ka. ııeı gtm 
OOL&D&N SONRA 

Taluım, Kamer Palas 
l nci kat 

Telf'foa: '9818 

SANiN 
DiŞMACUNU 

Dişlere hayat verir 
• A~CAK ~ 

'-/er sabah, öğle ve 
lkşam, her yemekten 
~anra mutlaka lırça-
' amak şarttır. Bu u
;ulü şaşmadan, mun
'azam bir metodla-
. akıp edenlerin dişle· 
·i mikroplardan, has· 
-:ılıklardan muhala
~a edilmiş olur. pas· 
'anmaktan ve çuru· 
-nekten ku1·tulur. Her 
·aman temiz, parlak 
~ eiizel olarak kalır 

SANIN 
Diş macunu 

ile sabah, öğle ve 
~kşam her yemekten 
sonra günde 3 deltf"-

Eczahanelerle bUyU.k ıtriyat 

mağazalarmda bulunur. 

Diş Tabibi 

Nuri Aysan 
Beyoğlu Atacaınt Karew 
Buna Soka}• Batı N o. 1 

Sahibi: ASIM lJS 
Basıldığı yer: V AKIT Mat'f;aa,..,, 

Umum nesrivah idare eden: 
~fı1r A hmt'f <:t"t'Mlf1i1 

Türkiye C umhuriyet ;'1erkez 
A K TiF 

Kaaaı 

Altm! Satı Kilogram 
Banknot 

T2.80f,619 

• 
Utakldı 

DabDcleld llallablrı.. 
nırıı L1ruı 

Barlçteki Hob.ablrler ı 

• • 
• • 

A.ltm: San Kllorram 12.180,894 
A...ltma tab.W 'tabii 1erbut d& 
nzıer 

Diğer dO'Ylzler ,,. borçlu Kllrlng 
tlakJyeJert 

Baztae l'abYlhrt • 
Deruhte 9dl.len •Yrak oa.kd1ye 
lr.arJılıtı 
Kanwtwt 1 • 8 maddelerine tevft· 
ır.an aaane t&ratmd&n .. w 
b9diyat • • • 

... edat ODZdaaı • r ı ncart Sened&t • 
r.ııam Ye tallYU&t ctbdaDJ 1 

Deruhte edilen e'tT&k.ı nakdi· 
yenill u.rıılıfı eaham " 
tahY11A.t ltfbarl IUymeUe 
Serbeet r.bam n TalııYlı&I ı 

,a..,..ıohr: 

-'ltm H dOYfs tızerb:ıe &Y&m • 

ra.tıY11At llzer1De aYan.t 
• 
• 

Baz:bıeye ıo.. nd ••&na • 
Raz1Deye 8$11ttı No. kanuna rore 
acııan &ltm karlılık1J &Y&Da 

Hlaaedarlar • • 
llu.btellf • • • • • • • 

Lira 

102.124.204,75 
27.965.676,-

603.281,35 130.693.162,10 

407.032,30 407.032,30 

1 'l .233.401 ,21 

44.985.759,01 62.119.160,22 

158.748.563,-

21.683.011,- 137 065 552,-

271.414.096,39 27 ı.414.096,39 

4!'5 477.001,93 
8.310.245,19 ~.787.247,12 

4.968,64 
5.208.436,53 

167.500.000,- 172.713.405,17 
4.500.000,-
7.326.171,67 

Yeldllı 840.025.826.97 

llstanbuı Levazım amır.ığmden 
L aarıci askarı kıtaatı 

Ap.tıda yazılı mnaam upaa Adla ekatltmelen 6.8.Kl 
ıılı h!za.larmda yazılı aaatıerde Ersurumda aakeı1 utm alma 
yı:ı.pılacııktır. Taliplerin Uıale eaatJDden bir aa.at evvel kanuni 
teklif mektupla.rlDl komiayona n:ll'eierl. 

CiNSi HUctar l'Dt&rl l'emln&tl tbale ... u. 
Kilo Lira Lira 

Patatea. 859,150 28,782 21~ 

Kuru IOğan. Ui7 ,81i(i 15,78G 1184. 

• •• 

u 
18 

(3'5-

6e,160 kilo sabun &lınacaktır. Pazarlıkla ekalltmeıd '-s.ttı 
gt\nti saat 15 dr lzuııtte Akc;a1<Ck;a.da Uk okulaa aaken satın aııo-,. 
nunca yapıiacaktır. 1·atımin tıeueJı ~.080 ura. ilk teminaU il 
Evsa. ve ~arı.namesi ALkara. ut..anlu. Lv. Amirilldert satın -.:: 
yonlarmda da görUlOr. lalipleriJı oelll nkltte komiayoııa geuael 

(U'T -

*** Beherinin tahmin t<>ilen fly.ltı P?l' kurq olan 2500 adet vUSI 
2.8.941 Cw:nartes günü eaat 11 ~ Ankarada 14 14 V. Satm ~ 
yonun6a paza:-:ıkla aatın a.lmacakt.ır leteklllertn 8281 Ura 2& 
teırıinat!ariyle bflll va:ı. tte kom,,ıyrnıa gelmeleri. (847 -

••• 
Aşağıda yazılı mevadm upalı zartla ekBUtmelerl biza~ 

glln ve sı.atlerde l na:-t ukel'\ aı.tm a1ma komisyonunda ya 
E-.r::oar ve şartnamele'"! Ankara., tı1t. Levazım Amlrllkleri sauıı 

111 mtsyon:annda da gt.rü.'lr. Taılp:e:'ln kanun! veaikalarlle teklif 
nnı ihale saatinden bi: saat evveı komlıyona vermeleri. fi 
Cinsi M.lkt.an Tutan Teminatı tııaıe ,00 

Ton Ura Lira f 
1620 102.060 6358 1218/9'

1 ~ Kuru ot 
Kuru ot 1620 102,060 63M 12 .. .. JJ 
Kuru ot 1080 68,040 4652 12 " ti ' 

Saman 2160 37 ,800 2845 14 .. ti •• 

Saman 
Saman 

2160 37,800 2845 14 .. ti j) 
1440 25,200 1890 14 .. .. 

• • • <'~ısa 
lOI' : 120 ton sun't vazelin ntm almacaktır Beher kUoaunıı ~ 

fiyat tahmirı Edllml§ olup teminatı 16,750 üradır. Şa.rtnameal ~ 
misyondan almn'. thal!!!>i 6.8.941 Çarşamba gıınu aaa.t ıs do .aıJtfl 
&ol. v. Satm alma koausyonunda ya.pılacaktır. Tallp~erlI: belli 

1
s> 

misyona gelmeler:. (721 - 61 .. .. ~ 
Aşağıda yazılı ınevadm pauırııkla ekailtmelerl hlza.larmda tsı· 

ve aaat:rrde Bolayirde ukert sa ~w alma komlayonunda. yapılacal' 
terin belli vakitte l<om•ıyon& gel-.neıeri. -" 

CtNst Mlktan 'l'utan Teminatı İhale gfill· 
Ton Ura Ura 

Kuru ot. 2000 120,000 18,000 8/8/94.l ıJ 
Saman. 
Kuru ot. 
Sade yağı. 

2000 80,000 12.000 8 • • 16 
800 39.000 5860 T ı5 

.. .. 8 
10 16,000 2400 7 .. " ~ • .a) 

(771 - 09"""" ... ~ 
Beht>r metresin~ tahmin edlla:ı fiyatı 27 kuruı 75 11&11ttm olaJS 

metre astsrlık bez p:ıı.ar1ıkla sa.t::n almacaktır. İhaleal 2.8.941 
gUnU saat 10,30 de Ankıırada al. M. V. SatmalDıa koml8yonund8 ~ 
tır 20C OOC metreden a•aa-. 01Jn4nır.ı.k prtlle ayn ayn tek!l!ler de ~.ı 

• ' .. e• JtT"' 
lir Evsaı: ve ~artnam•a! 1971 :otu~~ koml.ayondan almı:r. TaliP ti 
edcreklcri mıktar \lzermden ka.1.ı'!ll kaU temlnatl&rlyle belli va.~1 
yona setmelerL (778 -

.. • • • 8 ... 
108,000 kilo koyun eU aım&Cakur. Kapalı ama '!kailtmeai ı&. · 

za.rteıı günO ıaat 16 da ElbıfuA &•kert aatm &ima ıcomtayollU#~ 
caktır. Tahmin bedeli 86,720 Un, ilk teminatı 27M ıiradır. T&!ipletl" 
nı vesikalarlle teitllf m.ıktuplarmı ihale aaaUnden blr saat evve~) 
vermeleri. <789 -

İstanbul Belediyesi ilanları 

At.utUrk Bulva.nnm, AtatUrıı l:öprUııilnden lUbareıı 500 me~ 
nm t.,prak tesvlyeld makadam o:ıee ve grrantt bordur ·ntaat.J _. ti .,. 
uauliie eksiltmeye konı.ımuıtur. Kerli bedeli 8fl8fl ı•·• 37 kurut eti 
mına.tı 2563 Ura. 9~ ııuruıtur. Mukavele ekalltnu. , ..... . ruk 111 ~ 

- ~-'erı• hususi ve fenni şartnanıelerl, p.·~jtı keılf tıUlA.lasllt Juna mUı.-
evrak 171 kurll§ mukabilinde be•f!dlye fen i§lerl mildUrlUğUndell 
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