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Çörçil'le -Ruzvelt 
Bey~z sarayda 
ne konuşuyor? 

Yazan: Asım Us 
Çörçil bu harp iç!ndP iklnl'J defa 

A.ınerikaya gitti \'e yine hnrp için. 

illi 

<le üçüncü dL"fa ol:ıra.k l~z' cltle 
bir)e:jU Ye ~iın<U Beyaz .Sarayda 
flnunla lnştıa.sa '\'emıi~ lmnu::u- l 
lor. 

Çörçllle Ruz"eıt birinci ılofu.ki 
J\tla.ntllc mUliluıtındn İngiltere ile 
.\nıerikanm harp \'e sulh ı:nyele 
:tini blrlcştirdiler; Ameriltn.nın 
harbe girmcsl Uıerine yaııılıııı 
ikinci Vaşington müliikatJnda 2G 
ae\'leU Abruınyn.. lt.nlya Ye ,Japon. 
Ya aleyhin~ muharip h:ıle getirdi. 
1'ır ve Atınntik beynnnam<$hıi 
onlara da kabul ettirdiler. 

Acaba bn defa'ki ı:rUnrli mü?i • 
katta ne J;:onu5uyorlar? Ne yap. tngllterenein Ankıım bUyük elçlst 
l1ıak istiyorlar? A.meriknn gn,. tc 
otleri bunn öğremnclc istemiş. 
~rduklan suale HnzYeltin husnsi 
katibi şu ce,·:ıbı ''ernll~: 

ıklncı cephe 
hazırlıkları 

- lbrbln sc~k Ye idaresine 
ajt mühim meseleleri Ye mlittcfil·- ı ilerliyor : 
lerj zafere götü1"'cek !}eylerl ko - v· . . 
llu::0~1::~~r i~inde gerek siyf!.

1 

ışı Dögolcülerın 
ili, gerek ~eri bakondan en mil. t •• k " t d b • 
lıtm mesole Sm'Yet Rusyarun İn 1 ıtU ume ar esın-
tDt.erc ile Ameril y:ı lm1"51 olM 
dnnunudur. Ruslar İngilizlerin 
gupt& lklnri bir cephe ~masmı 
öti,orlar ve bunda rsrnr gö<;teri • 
3'orJa.r. İnı;ilfzlerle Aınerikıı.tılnr 
~ Sovyet Rosyaıım Almanya ile 
•m bir sulh yapmaımısmclan, ay. 
Ilı zam3nda harpten sonra A \TU • 

hnm yenJ<len innzimi meselesin .. 
<le taJıJp edeceği siynsetten emin 
Olmak istiyorlar. 

Bu meseleler üzerine iki tanıf a 
l'asuıda azan zamnndsııbcri konuş
bıa1ar oluyordu. Son luftalnr irin. 
ele \-anlan neticeler ii!Lcrine bir 
ial'ILft.a.n İngiltere Ho Uusya, diğer 
tal'ILftan Amerika ile Ru~yn arn. 
~da yeni ittifak mwıhedcleri yıı
l>ıJ(h. Bu m ii n a s e b e t ı e 
Sovyet Basya B~-cldl inaa •ini 
Aloıotof Londra ile Ya~lngtona 
giderek İngiliz ,.c Ameri'kmı deY 
IP.t adambn, hiikiıınet \'e devlet 
teislerf fla anb.5tı. Hatta bu anı.. 
cJa garpta açılacak Ddnci cephe ile 
alakalı bazı mcc;cleler tir.erinde tnm 
'anJa§lllay:ı vanldığı da ilan edlJ. 
dl. 

den korkuyor 
--0-

lngilterecle bir bölge sivil. 
lerden tahliye ediliyor 

Norveçe 
Alman 

takviyesi 
gönderildi 

üniversitede 
tayinler 

General Tevfik Sağlam 
n ·(\f Pc;föolilğe döndü 

Ankanı, 20 (A.A) - RelsicUmhur Jsmet 1n6nU bugün sa.at 16,30 da 
Çıınkayadakl köşklerinde İngiltere bUyUk elçl.sl Slr Hughc Knatchbull • 
Hugesscn'I kabul buyurmu~nrdır, 

Müıa.katta Hariciye Vckıll ŞUltrll Sarnçoğlu rla bazır bulunmuııtur. 

Ltbva ,, ' 
Tobr k'a er11n·a ka aat : 

h .. h .. Türkiye 
ucum e ~ .z tarafsızlığını 
başla adı 1 müdafaa 

-0--

1 ki Alman tank kolu daha 
mahsur kaleye doğru 

ilerliyor 

Almanların 

Sol/uma 
ilerlemeleri 
bekleniqor 

edecek· 
kudrettedir 

---o
Amerikan tayyareleri 
meselesinde hareket 
tarzımız her taraf ta 

takdir uyandırdı 

·Romanya 
gazetelerinin 

Londra, 20 {A.A.J - Salôhiycıii • t 
Londra mahfillerinde denildiğine göre neşrı ya 1 
Libyadaki durum $Öyledir: ı .. 

H d it b 1 
•
1 

• • h- Bukreı, 20 <A.A.J - Romen geze· 
u u a u unan mevzı erımıze u- t 1 • T" k' · f ı k ı· 'k d·ı • t' S 1, 40 k'I c crı ur ıyenın tara sızı po ılı asına 

cum e 1 mcmıı ır ve 0 .u~un 1 0 • dair bir ı:;ok mütalôa ve tefsirlerde 
metre batısında bulunan bolge başlı.~.:ı (De S n S · ı d ) 
bizim kontrolümüz altındadır. va.mı a. "'· ıt. ·J e 

Alman k11VVellerinin batıya doğru 
geri döndükleri hakkı'ldaki • haberler 
EunTarın yeniden tensik edileceği ma
nasına gelebilir. 

Fakat bu tedbirin yeniden ilerle· 
mek ve Sollumda ve hudutta bu
lunan mevzilerimize hücum etmek için 
mi veya Tobruku ele geçirmek iı:;in mi 
alındığını söylemek henüz mümkün Ankara, 20 CVakıt muhabirinden)-. 
değildir. Rommelin bu hedeflere aynı Baıvekil Dr. Refik Saydam bugün öğ
zamanda ulaımıya teıebbüs edeceği- leden evvel Ticaret ve iktisat Vekôlet· 
ne ihtimal verilmemektedir. Zannedil- !erile Matbuat Umum Müdürlüğüne gi 
diğine göre Alma•ı kolları daha Bardi derek bu Vekilliklerle ve Umum Mü
yadan çak uzakta iken geri dönmÜJ· I dürlüğe ait İ}ler üzerinde meıgul ol-
Jerdir. ( Dc1.'amt Sa. ~, Sil. 5 de) muılardır. 

BUCüN r== --

VAKi 
6 

Sayfa 

• 
1 

• 
Doğu <"cpheslude 5lddctll bir ı;arpıı:madan sonra tahrip oollmlıt tanklar ... 

Almanyanın 
Fransadan yeni 

istekleri 
--0-

Akdenizde Fransız ticaTet 
filosu Almanlar emrine 

verilecek mi? . 

Londra, 20 (A.A.) - Ôğreni~ 
(ljğine göre, Almanlıı..r Akdeniz _ 
de'.ld Fnı.n.stt ticaret gemi erinden 
bir milyon tonilii.toluk bir kll3Dlı • 
nın kendi emirlerine verilmesini 
Lavnlden rsrorl:ı istemi.'}lerdir. 

Vaşington, 20 (A.A.) - United 
Pressin Vışldeki mUhablri §U telgrafı 

göndermektedir: 
Hltler, Lavale husust bir murahhas 

söndcrerek, Rusyaya kar§I umumi 
bir taarruzun arifesinde bulunduğlın. 
dan Fransanm, kendisine yardım et. 
mcs!nı isteınlştir. 

De Brinon, murahhaaıı L~va.l nt • 
mınıı. cevap vermiş ve Almıı.nyanın 

Do. a ce besinde 

Sivastopol 
Düşmesi yakın görülmesin,,. 

rağmen 

Karış karış 
müdafaa 
ediliyor 

Almanlar yalmz bir cephede 
beş tümen feda ettiler 

Londra., 20 (A.A.) - Siva.stopol 
kcsmlinde ~.arpı.,."Jllalar ı;:i.ddetliclir .. 
Alınan generolı bir taa.mızda 3 tU. 
meni feda etmiştir. Alman gene· 
ra'i toplıı yol açmoğa tc.şebbtls et
miş faıkn.t Sivast.opol lmlcs!nie top 
ateşi karşısında ağır zayiata uğ. 
ramışhr. Buntmla beraber kale 
uzernde t.&zyik fnzlı!dır ve durum 
ciddi ıı.d<.ledi!E bilir. 

Aca.hs garpta ikinci cephe ile 
<&lik:ıb ola.rak So\yet. Rus~-ayn yv.

1 
il 

:PıJan Yaltlcrl gertclde5(imıek işirı. 
'de İngiliz bosvekili ile Amerika. 
devlet reisinin konııtı11Jl anlıışnı:ı. 
1>1na ihtiyaç g~tcrcn ba7.I sey1et' 
mi vardır? Ydksa bir tamftn.n tn. 
giltere llo Rasya, fliğer t.nraftan' 
4mcrika ile Rusya anı. .. mdn. imzo. 1 
lanan ittifak muahedesi lmuıları. l 1 Kadıköyde güzel bir sergi 1 

gaılblyeU ile temennilerde bulunmuş. 
tr. 

Un!ted Press mubablr!nln telgrafı 
şöyle bitmektedir: 

'l'ass Ajnnsmm bir haberi, A1-
manlarm haziran ayının onunda 
Sıvastopola gırme-k ümit ettikleri· 
ni alman esirlerden öğrenildiğini 
1'.ildirınişlir. 

Bir Almtın tümeni iki giinlük 
lir ç:ırpr..:ıma sonunda mevcudun.un 
rüzdc nllmışmı knybetntlş bulunu
yordu. 

'1ıktan sonra l'fne hal'edil~ıiyen 
birt:ıknn meseleler kaJmı5tır dı. 
btmlnnn ye-nfclen miiıalteresl içi~ 
Çö~ilJe Ru:r.veltin mllliılmt yaı• ._ 
lnalanna mı z:ınıret. lı:ısıl olma~ 
tur! 

Bn naller tabii lıatım gelen 
birer ihtimaldir. Fa1;at bunlardan 
daha mUhim hir mesele ''nrdır ki 
o da müttefikler besnhına hugün 
gıırpta ik'ncl bir <'ephc :ıçmııl< de
lil, 5inınli Afrik:ıda <lC'\ um eden 
Alm:ı.n • İblyan tnarnırnnn Mı..;ır 
hucladwııla tutabllmcldir. 

Zira blrlmç hnfb e"·el Genernl 
nomı:?I Libyn cephesinde tnarruıa 
~eçt;kten biraz ~nra Çörçl' Arnm 
leamarasmd:ı. hfr demc~tc- bulun • 
rnustu. O \"Rktt "Romel b;rin<'i ra~ 
''ll<lı kaybetti." <leruişti. Diğrr ta 
l'aft:ın İngiliz askeri muharrirleri 

(Devamı Sa f Sii. 6 ila) 

Ankara, 20 {A.A.J - Aldığımız ma
IUmata göre, ordinaryüs Ali Fuad Ba~· 
gilin siyasal bilgiler okulu müdürlüğu ı 
ve esasiye hukuku profesörlüğüne ta· 
yini üzerine boşalan lstanbul üniver• 
sitesi hukuk fakültesi deka:ılığına bu 
fakültelerin idare hukuku ordinaryüsü 
Sıddık Sami Onar, lstanbul üniversİ· 
lesi tıb fakültesinde yeniden açılan 
üı:;üncü iç hastalıkları kliniği ordinar- 1 

yüs profesörlüğüne aynı fakültenin es
ki ordinaryüs profesörlerinden Dr. ge· 
neral Tevfik Sağlam, T.ı.b fakültesinin 
oı:;ık bulunan sinir hastalıkları ordinar-

1
1 

yüs profesörlüğüne bir müddettenberi 
bu vazifeyi vekil olarak ifa etmekte 
bulunan akıl hastalıkları profesörü Dr. 
Fahreddin Kerim Gökay tayin edilmi~· 
!erdir. 

Ticaret V e~'tileti
nin yeni bir tebliği 
Fasulye, Nohut, mercimek ve 

bakla fiatları tesbit edildi 1 

Aııkara, 20 (A,A.) - Ticaret Ve. 
ka.tetinden teblığ edilmiştir: 

Madde ı - BUtUn bir mahsul 
tnevalml devamınca cnri olmak Uzere 
geçen sene bakliyat zUmrcslne dahil 
tnaddeıerin müstahsil bölgeler azamı 
flyaUariyle vckAiettmlzce tesblt ve 
ilA.n olunmuştu. Yenl mahsul mevsl• 
ını için hUh-Umet tara.tından hububat 

fiyaUarmtn sabit tutulması kararlaıı. 
tmlml§ oldugundan, bakliyat zümre• 
sine g\ren maddelerin azamt fiyo.Ua. 
rı da hububat fıyatlanna g6rc ayıu• 
lanmak suretiyle yeniden tcsblt edlL 
mlııtir. Yenl mevsim devamınca cari 
olacak bakliyat azam! !lyatıannın c• 
sasları aunlnıdır: 

(Devamı Sa. !, Sii. 6 da) 

Kadıköy Kız En tltU.tı\lncJe OU - 012 ders yılı onıı ınUnase™tllle 

İ§gal nltmdo. olduğu gibi işgal al. 
tmd:ı olmıyan yerlerde de işçi topla. 
mn bUrolannm ııçltmnsı için emirler 
veıilmlştlr. 

z !r Va 
e .. şti 

s 

Hnrkof kesiminde Von Bock t:Jr
ciulP.r'nın k&yıpl:ın pek ağırdır. 
Mo~kova redyosıın:ı göre, 3 gUn.. 
de 38 Almsn t9.!lk1 tahrip edılm.lş 
ve 65 tan:t da harnra uğratılmış
l •r. 

Ankara, 20 (Vakrt muhabirindcnJ- l{ızılorou fanti vcrumiyen ''K .. 
Trakya umum müfettişliği baı mÜJQVlri ı:c'hrini iı:ıgnl etmiı;tir. Şehir bir 
Sabri Oney lzmir valiliğine, Trakya ' S"Ce hiicumu ıle alınmıst!r. 
boş müşavirliğine Tekirdağ velisi Sa· Moskovn ra<lyo:;u, Alınn.nlann 
lim Günday, dahiliye teftiş lıeyeti re· 1 ıe-nlngrad bölge"incle çarpışan çc. 
isliğine Niğde valisi Feyzi Gürel tayın te'.ıere kUrv.ı bil) ilk Druvvctler gör.
edilmişlerdir. (De1·amı Sa. f. Sii. 4 de) 

Politika 

r 

p 
ında 

Ammenin menfaati bahis mevzuu olduğu yerde husu. 
si hukuk kaidesi olan kanuııur. makabline şamil olmı. 
yacağı esası burada yer tutmaz. Amme salahiyetini 
ancak amme menfaati tahdid eder· Fevkalade harp 
kazançlarını geçmiş :zamanlara teşmil İ§inde büyük 

haı·pte ve bu lıarpte birçok misaller vardır 

Yazan: 
Glln talbenl.n eserlerinden mUrckkcp gtlzel bir ı;crgl ~ılm15tır. Sergide Harplerin biinyesi git~icle bü • 1 \'nm ederken bn h:ırpleıin cemi -
Rııdıköy Alc~u.nı Kız S:ınnt Okulu talcbl'lerlnln eserleri deı vnrdır. Hu eser_ tün ral Jet ku\'\ etlcıinin bir dn\ a yetlcr Uı: ri•ıdc yaptığı tesirler ve 
J<r ıırnsınıb ş:ıplınlıır, çls:rklcr, çay tClkmılon, kıınınş dl"senlerl bllhn a için .;eferlıer olm:ı.c;ı srklini almak. cemiyetin al\siili'ımel!.eri bamba~ 
dikkatleri çelnn •ktedlr, Tnlebel<'rin ynptıld:ırı lmmaş desenler:! Nıu.Jlll tn<lır. llnrp~rin uı:ık eeplıclcrdc idi. Çok defa hnrbi y:ılnrz muha • 
fabrikn uıa an gunderllnılııtlr. ~n tltlldcn bu sooc 88, Akşam Kı:ı. nııt ccr.eynn etlip, cephe gerisinclcl<i ıip lrn\'\'etlcr hisseder, cephe g., 
Olmlunilan 50 tnlebe mezun olmuştur. ergl b~ gün m iddrtlr ıımumun lerln bunlarclan ancnk sonııul tl risfndf'ldler Jıarbin t.csirhti ~ 
7.1)-ıırl'tlnc açık lmlacn.ktır Reslııilerlwlı.de mw.unlard:ın blr gurtı(ıia, ser. l haberdar olmalan de\'ri ~ktan I 019 \'ftc1fal1 bir ~lt;.~~ dtiJS"-r _ 
gldoo blr lii.ı~e gi>rUlwc.ktodlr. 1 ı;~ııılı:tir. H:ırplcr ceı•helenlo de. dı. (Deı:amı S ılncü SO'tJ/a4a) 
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Fevkalade harp 

kazançları Ayda 350 lira alan 
hakkında kunduracı kalfaları 

Yeni ekmek I Yaz söylenişleri! 
kartları Geçen b_üyük kıl ve kömllnliz. 7.elTe. görtimnes. ..... ..n. 

( BQflarafı 1 inci sayfada) '°' e cemiyet f;e§kilf.tmda bllyük 
Ges,şmcler yapıhr, ne de cephö 
~ttı gerisinde kalanlar için (}e,·. 
•Ue 1ıı bltyök fedakirlıklar yap. 
1-ıa • ma lüzum gorülilrdU. Harbin 
"ıık dderatı sadece muharip züm. 
"-nın sevki idare, \ıe kahramanl&. 
lına bağh idi. Halbuki bugün harp 
&ekı cephe ilerisi ve gerisi tabırl 
ttnı teknik ıJ&l'tla.r onünde Hli9 
~ını tir. Her y.er cephedir. Her 
t-e '" l't harpte bir me' ki sahibidir. 

kil. ham madde, ilim, silah, mır. 
~' ı kuvvetler, mBlctlerln psiko • 
18 ık donınıl3n harbin mukadde • 
l\tı uzeriode diğer UDSarlar kadar 
'-ı ıe-.~irdit'. Dava bu tekilde orta. 
h ~ıkmca artık harbin idaresi 
>llnu ası.eri olmaktan çlkıyor, 
~tun millet ve bütiin millet kav. 
'etıerln.e :JGDJil bir hal alıyor. 
ı._ llunun için harp içinde fülca 
"lltbetmiyen zümrelerin de l§ kuv _ 
'etı harp için seferber edllmlıJtir. 

..\) nı zamanda harp artık i1d 
lıillttirün, iki zihniyetin, iki mlllct 
~lı•lığmm bütün kudretleri ilet.ar. 
t'-~ası olduğuna göre, muvaffa • 
"'Yet ancak sağlam bir hüviyeti 
lıı11Jıar:ıza edene nasip olaeaktır. 
"'-n••n için artık devletlerin vazi. 
~lerı tahminden fazla bir tekilde 
•ttını~hr. 

En büyük de' iet ,-azifesi, millet 
ltlbnrelerl arasında Şel'kli, heye
tanıa bir ,ekilde irtibatı muhafaza 
ttınektlr. Bu \Wfenln ifMI ancak 

lam bir içtimai adalet e&Mma 
" )anmakla mlin&UD olabilir. Sulh 
taınanl:ınnda bile bir ct'mlyetln 
Rlamtılt, fertleri aruındaki ad. 
~lıklan en iyi tıel,ilde muva
~ellelendirmeslne gör:e kıymet al • 
lla&ktadır. 

llarp lıaUnde veys barbetmek 
llıtı.naU ile har.fi ~ıya olan bir 
~~ ~tte iıııe, b;timai adalet da • 
'laı birinci plinı i,pl eder. Aynı 
•!banda bir kısmı 'atandqlar 

Ay~~~bı fiyatlarının bugunku 
yoksehşının en buyuk Amili imişler 
Ayakk&blcıl&r cemiyeU, usta .,.. 

kaltalarl& if verenler aramnda MDe • 

lerdenberi devam eden. çekifmeyi nL 
hayet ticaret vekt.letine bildirerek 
vekA.letln. mUdahaleaiıı1 ıatemetl mtı. 
nulp görmU,tUr. 

İddiaya göre kalfalar biF.de ayak. 
kabı aanayiln.fn hem tedeDDI etmeam 
de, hem de buglli:ıldl fiyat yllkaelme.. 
alnde bıildlrler. ÇQnkU yeniden kal· 
fa yetipnemeBIDden ve iyi kalfala· 
rm vatan. hizmetlDde bulunmumdan 
lıtuacıe eden kalfalar lmallye Qcret. 
leriııf gittikçe yükseltmektedirler. Bu 
19kllde haftaJıtı 90 liraya çıkan kal. 
talar vardır. Aynca her kalfa yeni 
bir ııe girerken (plAçka) namı altın. 
da 100 llradan baılayıp '500 lira;ra 
kadar yükselen bir hava paraaı late
mektedJr. Fakat bu parayı aıan bir 

kalfa kua bir müddet eonra f§1 bırak 
m&lt ve ya ba§ka bir yerden. gene 
bu ,ekllde bir para alıp oraya geç • 
metl J§ten bile .taymamaktadlr. Ta.. 
bl1 bütün bu paralar mll§terilere yük 
lımmekte ve ayakkabı flyatlan git. 
tikçe artmaktadır. 

Kalfalar 11011 zamanlarda pazar ta.. 
tlllndeıı sonra pazarteaı g11Dleri de 
çalıfmamağı 1Uyat eclinmi§lerdlr. 
ÇllnkU fazla kazanç onlan pazar gt1D 
leri bUyUk Alemler yapmağa teplk 
etmekte ve tabii pazarteal gQnO de 
çall§mamaktadırlar. 

Yukardan ap.gı if kan.una lıtıldlm· 
terine muhalU oıan ıu vasiyet bir ta. 
raftan da ayakkabı gibi en. mUbrem 
bir madde U.rinde halkı lktlaaden. 
tazyik ettiğinden bUytlk, bir ehem
miyeti haiz bulunmaktadır. 

"Tahtaburunyan ,, çetesinin 
küçük azalan mahküm oldu 

Uzun zaman, Kasımpcqa, Sirkeci meslnde g6rülen muhakemeleri nlhcı
ve Kacamustofapoıa mahallesi hafla- yet bitirilmiıtir 
:a yaka silktiren ve 12-15 yaıındakl Mahkeme • Mehmet Enin, Marko, 
.. art caculctan mOtetelcldl bulunan Ali Gök ve Muharrem adındaki bu 

Tahtaburun" hırsız cetesinin kücG\ kücük hırsızlan .4 5 ay hapis cezasına 
azalannın asliye ağır ceza mahk• carpmılfır. ' 

Kıskandığı artisti tabanca 
ile vurmak isterken 

Evvelki gece ~yoifundakl Popa- lsNnıiı, fakat Ahmet sılöhın lıobzesile 
ğan parkta bir h6dıse cereyan etnılt. Bedrinin bileğine vurup yaralamııtır 
Ahmet adında birisi, bir artist km Bu sırada yettıenter sarhOJ m~ 
kıskanclık yüzünden wrmak lstiyerelk l9rlyi yalcalomıılar Bedriyi de polise 
tabancasını cekmipir. Bunu pen lef teslim etmitferdir.' 
garson Bedri silôhını elinden almak 

Dağıblmağa dün ~hepimizi yıldınmt ve dörtgö);.. tir; acı ve aeıtıcıdlr, 11111a temi&. 
sabah ba•landı le yazı bekler olmaıtak. Hele 00. tert-!mlzdlr. Yaz, bize avae ·~ 

'S bar geçtikçe huysuzlanıyor. toz toprak yutturur. rerU ahnta. 
Temmuz .,. ağustos ayına ait ek- - Bu yıl galiba kJI hiç bltmi. rmnzda, mendiller pmarlum 

mek kartlarının dağıtılmasına dünd n Jecıekl Hele ter_ rerlemek, derile....;; 
itibaren baılanmııtır. Dağıtma iıi ayın Diyorduk. üstünde onun tuzla J&yıbpm ~ 
25 ine kadar ikmal edilecektir. .Evet bahar, bir gül gibi ~tı. mak, ba,ıcw.nnı bilmem ...... bo. 

Diğer taraftan iaıe beyannameleri Bar gW kadar dl yapdı. Ona kar. ni ~ ~ıkanr. Terle l8lak ... 
de bu tarihe kadar takip edilerek kü- ı:;ılamağa va'krt bnlunad&n azgm. faollinın vücude öyle irs• ve JI 
tüklere gecirilmiı olacaktır. bir yazla. göğüs göğüse geldik. lı§ık bir •nhın vardır ki ~ 

Temmuz ayı iaıe tevziatı yeni iaıe Yaz, t.oprağm doğurduğu, ağa • tiksinti ,.erir. ' 
kartlarile olacaktır. cm yemlıJlerle donandığı, tahiatbı Ya açık renkli gifiıunltleıla ı.L 

Nüfus lcôğıtlarına ekmek kartları anala.crtJğı bir ~ğdır. Bu meVBlm. tuklarmclaki ıslak dalga... Demi, 
için yapılmakta olan iıaretler kaldın- de do insanla dün)'&, verim bala • ea kirli 1-eylerden çok işte '-lu' 
lacak, ekmek de doğrudan doğruya mından birbirinden ayrılır. iğrendirir. 
gelecek aylarda iaıe kartlarile alına- Toprak phrem phrem 71Lftbr Güniln bütlhl ateşini anen kire. 
caktır. ovalar başaklamurken, adam o~ mitler, d:unlar, betonlar, ~ 

Diğer toraftan halle birliklerine att lunan gtlcil azalır. Sıcak, J"&Zllan. bqlaymca, dargmı havaya bir • 
kararname dün, birliklere da~ıtılmıı· mm pelt.eJettlrir. Sbıirlerlmizl • • eak dalgaın y&)'1Dağa başlıarlar. 
hr. Halk birliklerinin mühürleri de ta· yuştarar. Kollınmada arbk kıt Toa boiuJınoıt yaprıdda1ile a 
mam ofduğundan dün kaymakamhk· günlerinin 0 llUt ve atılgua ger • ~ dallan sarkar. Yıhbzlar --• 
lara gönderilmipir. gbıll ..... _ 

Halk birliklerine girmiyenler dev- ğl kalma. Glnlerle berüer la Pikler de donuktur. AJJD 1111'-
letce yapılacak tevziattan istifade uabnna da artar. ÇUnldl ~ sa. na toda bir fanus ~. 
edemiyeceklerdir. at ve muıtıkla delil, 1!YUlk ·u Şimdi llte. yine yıbn bu m9"L 

(Jnkapanı 
meydanı 

yükseltilecek 
Gazi köprtısQnibı bir bafmı tefkU e. 

den Un.kapanı meydanı köprUntın ye. 
rlne konulmuı 8U'&IDlda köprll aat • 
hmdan dokuz metre af&l'ıda kaldılı 
için bu kadar yük.le1Wm1ftL Fakat 
flmdJ Zeyrekten Un.kapaııı meydamo 
na gelen Gul blılvan bu me)'d&n.a 
nazaran yine blr buçuk metre kadar 
ytlkaek kalm!§tır. Bunun için me7daoo 
mn kaldınmlarmm tekrar 81Sk111meat. 
JMI b&fl&mmftlr. 

bezgin kaklıpnıs amanluta öl • mlndeyis. Bekledlğlmb, hledili 
~lilr. y~ bir günlük hasret, nıiz yamı bhe getirdiği Bade -: 
~em üg gtınltlk aynlıima bedel _ luchr. Ve '°'11"& da fçlrninle ,_ 
clir. KJllll. havada dura bir temir.. aewnler, oma ~idi.yenler wrı... 
lJlı: )'alal'. Gökle yer arumda bir Hakkı Süha Gezgiıa 

f~~] 
EDEBi BULMACA 

Edebi mecanıaıamnmtaa bb1Dde ı 
gtlsel lılr ''bulmaca,. f9kllDıe 

rutıadım. Jıılecmua, aıuu "edebi 
bulmaca., adım vermı,. Jıı[Uftffalt 

OlmUf bir fllrden al4ı1t lld JDuraı 
;razıyor. Ve 8Clllra, ona pek benm. 
yen Ud mısra daha yaaarak, buD1L 
rm hangi pirlere aft oldutunu ao.. 
ruyor. Bulana her halde maddi bir 
mOlratat verilf,yor. 

l'indea lılrer Mer ;rantmul -. 
ret~. 

Hem ya1nJS ll1rde delll. ~ 
da, ldk&yede de bemerler an,ar .. 
malı .,. hakikatleri pnçterd.a -. 
l'Ufturmalıdır. Aynca bu gibi bm. 
aerliklerl bulup teklif etmete Jrımdl 
ıerı da.et edllmelldlr, QOk fllkQr, 
aaba geni§ •• Basan %OIDaD ,..... -

lar, mWılm uerlerden turir.,. ıu.. 
.. tahlil paajlan aprlJOl'S&r. Bata& 
fUl'&daıı buradan parçalar topla,... 
rak Gaları, Adeta llllm monte eder 
gibi, mOllulp tekilde ekllyeNJı: JıL 
tap TOcude cetlrenler obıımftar,. '-tbederken, hayatlannı vatan 

"bana harcamakta tereddiit et _ 
~-harbin ortaya çllcardığı biı ihTacatçılann dünkü 
~ zaruretleri istismar ederek. toplantııı 

Lise ve üniversite 

Un.kapanı yen1dea )1lbeltııerek 

bulvarm me7d&Da blrl9ftltl nokta ne 
&JDI ..t.yeye getlrUecekUr. Bu mekn. 
de meydan ld5prtıdeD daha ~ 
cıJmul olm17acakbr. ÇOnkQ me)'daD 
eauen k6prGdeıı Wbaren IO dereceUk 
bir avl19 ile tmnekteydl. raJrat me7 
daD ba 19kllde J!:min&ıll • Jı:JOp cacı. 
dulne nazaran gok yWtlekte kalmq 

olmaktadır. Bunun iofn Emlnlhıll • ır.., 

:rbP caddeal •bu halinden Clballde 
tnhiaar fabrikua 6lıl1ne kadar J11k • 
-1Wecektlr. 

Fakat bu yoldaki m6Dnt milkL 
fat daha zengin olacaktır. ÇUD.ktı 

bu tarsda &n,ftzrmalarl&, edeblf&b 
madaD birçok yenJllkleri ketfede • 
c:etts clbl. blrblrlerlndıen • en. bafV 
tabiriyle - JıfUae.aa olmut ,alrlerbl 
uranm da meydana çıkaracalm... 

BuJmac•lar, böyle devam .. tultçe, 
eUld mablyeUnde birer ibret allDe. 
.. oea.ır tem. edelıi;ratmmda Cll1jL 
Dal eeerler yaratıJm...._ 7a1 11111 • 
1DJf olacaktır. 

JDdelıi;rat dilinde, 1ld uerlD 1ılrlıL 
rtne beme7lflndeld Mr&rl, •D•tkk 
lana lehine olarak aydınlatmak L 
.... •"tedrGd .ıma... t.lılrbd lıld.. 

1amr1ar. AJDi fe7ln. na Jdflnfn 1*. 
den batırma selmit olmuı f9kJID41e 
h&dl8eyl taba pterecek baldaNa 
bulunmak llterler. Keza, gGk Jm1ı1ıe 
altmda 115)1enmedlk .. 'lmlm•lıılll 

kama vatudaalar zararma ola. kamplan 
~ l!le'l"Vet sahibi olmur ~ de lltracat todrterf dlln ,..,_ toplM-
"'111 birlik hesabma arzu edllen mıılardır. Toplanhda, ewelki gOnlıl Use son ııntf talebelerfnin aslıerlltr 
~baı edilen bir leY değildir. toplonhda olduğu gibi eski mahsul- kamplan temmuzun üçünde bcqlıya- Mensucat maddeleri 

den ihrac edilecek maddelere de tlca- ~ktır. Kamplar okunann bulundultlan tevziab 
llal'bln lcaplarmda.n doğan anor. 

:-ı kazançlann valaa tesblti ~ok 

1 
efa mllfldlldllr. Çünkü bu kazan1' 
'l'1n ne mikdarmm ~nrf harbin 
~plan ,ne mlktarmm zekl ve dJ. 
:ret ma.hsulil olduğunu inceden 
.~re aymnak zordur. Fakat hi-
1&.eyl neden bu ~kilde almalıdır. 

'll<lJseyi en l~i ka\71Yan zihniyet 
~bln husule getirdiği büyü';< im 
~larla. memleket tıümrelerl ara. 
llada 114:11Wk yaratacak her tana "-'P gelmek zihniyetidir. 
l C. H. P. Garupu Türkiy~ için 
940 dan bs5lamak üzere fevkall. 
~harp kazançlan kanunun hazır. 
~nıası için hUkümete salihiyet 
•l"bıittlr. Fe,'kalide hallerin bir 
~retl olan bo hadisenin geçmlt 
L..P zamana ~il edilmiş olması 
"'\Chnal adalet leabıdır. 

llarp bi.dlsesi nasıl kül ise, onan 
""8mtııaıma karşı aJmacak Uıd • 
bi.ıer de ancak bir kül olabiHr •• 
-'ınınenin menfaati babJs mevzuu 
~ağa yerde hususi hukuk kaide 
'i olan kanunun makabline f8Dlll 
'hnıyaeu.ğl esası burada yer tut • 
a~. Amme salilılyetinl ancak 
~ menfaati talıdid eder. Fev. 
-.oe harp kazançlarını g~ı 
"nıan1ara tepılI i&inde bUytik 
~t.e Ve bu harpte birçok misal• 
~ '\-ardır. Birçok de, ıotıer harp 
~çlan işini makabline telJll)l 
..,..ekle halleimiştirler. 

8blm için de \<ıulyet bodur. 81. 
..._. için fevkalide harp krlıançla. Z Vergisini tayin edecek prensip .. 

r de o~ geaJş mlkyuta. ve 
~ranslı olarak tutalmuıtur. 

t kôl 
. bınalorda ve nehari olacaktır 

re ve etınce fiyat konmasının ist• O • • le • Bir müddettenbert deva• etmekte 
·ı · k .

1 
• . nıvenıte amptan da Pendilıte nı mesıne G(Clr ıverı mııtır. Bu malı· yat 1 ol k 1 k olan mensucat maddelerinin dağıtılma 

ti v ıcaıet d" d - ı ı ara yapı aca tır. • • sa a e nez ın e teıebbı.ıste ııı ayın sonuna kadar ikmal edllecek-
bulunulacoktır. S bin lira ihtilia eden tir. Bilôhare temmuz ayı icerisinde 

ikinci bir tevziatın yapılmClll düıünGl-
melıtedlr. 

Bu hususta altıkodarlar hazırlıklara Köprüye çaryan vapur menıur 

Erzurum vapuru Gazi köprOsüne Osküdar mal müdürlüğünde memur baılamıılardır Bir milyon fiı bastın! 
carparak hasar vücude getirmiıtir. bulunduğu sırada, ölen bazı maaı sa- maktadır • -

Yapılan lceıif neticesinde hasann hiplerini sahte evrak tanzim ederek • ---"4>---
900 lira olduğu görülmüştür. Vapur yaııyormuı gibi g6sterip 8 bin lira pa- B 1 t r fi b 
sahipleri zarar ziyan ödeyeceklerdir. ray1 ihtilôs eden Refik Sarsakaya a· a Y~. e 1 ya 

dında birisi dün ikinci ağır cezada Balye tellerının lstanbulda depoda 

Belediye bütçesi muhakemesi bitirilerek 3 sene 6 av teslim fiyatı kilo bQJına 125 kun11 ola 
müddetle hapis cezasına carpılmılfır. role tesbit edilmiJtir. 

! 942 man. yılına. ait ~lôyet ve be· Suclunun bundan baıka 3 sene 6 Altın fiyatı 
ledıye bütcesı tasdık edılerek dOn vf. ay da memuriyetten mahrum kalması Dün bir altının fiyatı 33 30 Rra 
lôyete bildirilmiıttr. karar1alfınlmıJtır. idi. ' 

Bu hueU3ta lncilizler ~ hJ. 
kiyeler anla~ Bir de buranın 
pek bilyflk w hemen bizim manda. 
lamı iki buçuğu büytildtığünde Bir 
manya ma.ndalan vardır ki, boy .. 
nuzlarmm ve şeklinin heybetiyle 
lııaana Uıtiintü veıirlcr. Filler 
gibi bunlan da sevluden dokuz, 
oo yaşmdaki çocuklar hayvana • 
rm tepesine oturarak ucu çengel. 
li ufak bir değnekıe idare ederi.er. 
Öküzler de burada hörgü.çlll ve 
.tr.zimkile~ bllytlkçedirler. 

Miithlı ma.hlrudardan bir de 
kobra yı'Wu, mndistanda otdağa 
gıl>i Biıma.nyada da vardır. Bir 
defa biıtikJıetJım!n tekerlefine ça. 
1ı gilj takılmıl kUçUk biT kobra 
ya blzmt tesadüf ettim. Hindli ne 
ferler hareketini g&:Qp tanıyarak 
kogup öldürdüler. Ben ise bunu a. 
lelide çah ~ sanmıştım. Pek 
mU t.hiş ııelıir! taşıyan ve yedi da. 

Bir Tork Subayının 
Birmanya Hatıraları 

\ 
1 ..... 'atı ~·~ .. Yazan: lsllü lırlır .. e ... mcz ı O IJllJ9i.~ 

Birmanyatla Kobra yalanlan - Biaikletime bir 'öp gibi 
nad talnltlı - Rangon naaıl bir ıelairtlir1 .. 

rmıı filirip gerüşletir. Bu esnada ve oraya da cenuba inip R8IJgoo • 
hiddet alüııi olan aıcdid iıııUm .., dan tekrar aimalo çan demiryo. 
lıveımeyi :mdrran bir m1* sesi lu va.mtaai.yle u:mmca bir aeyahat 
çıkanriar. Cidden koıtumç bir devrP.Si g~ .. rec<f:irrıimen bara.da 
mahlfilltur.. pek çok duramadık. Akşam trene 

Sadri Ertem ldkada eoktuğu maDıIOlnı lidUren 
'':::::::==========!bu korirunç mahlftk yüzünden bU. 

Bi.rmmıyada bulunduğum an al. binip ertesi 8abah Ra.ngocıa gel• 
tı ay zanm.da l:iıbç ayı Tatyimo d13t,. Yirmi dört eaatWt yorgunlu. 
da VUJife aldıktan eoore. biWıa. P 1'ağmeyı yine akpme. kadar 
~ daha g8natlde diğer eaLr kampı Rangoada dolaşıp gezdik. Pegu • 
buluıan Mekıtilaya gitmek teklifi dan l'aziye giden hatla pnale 
kal'§ISmdıa bu ite l:ılr doktor aztta. doğru gittikten ve T:ıziden tra • 
daşl& beraher talip olduk. Tem- vadi aalıiliııde Mlııcan fakeıe::rine 
muz ibaşlamıda, güzel va.kıt ge • dıoğnı p.ri>a. dönen diğer bir hat 
~rdiğimiz Tatyimodan Penuna tnerir.de eeyrettlkten 80Rra yan 
g".den n-ehir vapuruna mndik. Man y0lda bulun.a.n Mektilaya vasıl ol. 
saba doğru iniş ne-hrin mansabı • duık. Bir halta aonra 8811 AaJ1ka. 
ııa. Çl'klş kadar U%UD. l!Ürmedi. Ev. lav dağlı'.c nuntalaısmdaki §'ımen • 
vdc.e _ge>rdilğümilz s:ı.billerl sey • dlfer tmviyeıl tum'b ye8lnde çalll • 
~ ede Pe.ruı:ıa gel<liğimiz gUn brıta.cak fu!era b.f1lesi henilz te • 
alqıama kslcacak treni beklemek ce-kkill etmemiş bulunduğundan 
i12ere Peıımı 80ıksJdannda dolq. bilistifade mezuniyet alarak tek. 
tJlk. Buraıh temaşaya değer pek rar Rangona yalmz ba.'51!Da dön • 
~ mahedıler ve ezctlınle hemen dUm ve bu suretle bu eehirde ar. 
yjrmi ~ yUbeikliğinde Buda zmn veçldle tetldkatta bulundum. 

Sinema giıesini ıoyan 
hırsız 

tUn Hin<listanda senede takrib...~ 
:timıi bin kl!inin ölüm vaıkası teıı
bit edüdiğini rivayet ede.,ler. 

lı{aama.flh, yd'tt yılan oynabC! • 
S ICasımpaıada, Piımaniye sokağında Jar srtla.rmda ve başlannda tqı • 
,ı! numarada oturan Şerif adında bi- dıklan h119ll81 sepet veya m~ln 
'1 , evvelki gece Pangaltıdaki "Tan•• t.orbalar içinde bu yr1eDlan bolun. 
llernasına gitmiı ve seans bittikten dunırlar ve kUçtık, zoma aeel Vf'

'°nra bir k6ıeye gizlenmiıtir. ren Mr dlldUkle- pek canlı ve Dl1Jıo 
a:..~rif, bir müddet sonra yavaıca, hakkak zehirli oldufu aabit 80 • 
-·...,,.anın kasasının durduğu odaya ğ'uk mahlQklan bir defnek vuıt.ı. 
~ nntı ve icindeki 240 firay1 aıırmıı· siyle damcttirtrler. Z\Jftla tteılni 

Şimdiye kadar ecSe1Jlyatmng 
.. Jntthal,,ler, yani ıund&D bundan ca 
lıp çırpmalar vara&, bunlan farke. 
denler buJımmadıtı !Çin abp JOrL 
mO,tUr. Gerçe arada bir, birkaç in.. 
tlba1 m•lwemeııl bulan blr tetldJq:l, 
bir as da ,..ıuıt presinin tefvlldyle, 
iyiyi köttıden aymııamısa imkAD 
•eriyor .e 'Mylece edebiyatımıza 

bir hJzmet gtirmtl§ bulunuyor ... Fa. 
kat metodla çall§8D ve haklld aa. 
natkArm deftnealne kanpılf bulu. 
nan Ahte UJU1Urlan ~ı auret.te 
taatlye edebilen 70ktur. 

O balamdan, bu &1bl tıuııucatar 
devameder n edebtyatımısda llllu 
bir inceleme bareket:IDe )'Ol açana, 
pir geçinen ldmaetertn. kendUUıle. 

tA Ermeni. Rum gJbl akalllyetıer. 
df'Jl birer nebze halk kU.tleleri 
vardı. Rangonun yeril li9&nmda 
mAı-. (makber) veya türbe med 
HUtlnde olduğu ve bunun da bura. 
da eaki kınllar ve yeni bOyUkle. 
rin memrla.rı bulunduğu için bu 
ilfiımle zikrecUJlaıği anJaıplme.kta • 
dır. 

Pirinç, şeker laımıı]ı, ipek mensu 
cat, petrol. tıam.bo ~ve ke. 
rcstetd. az çok hayvanatı vah§iye 
d~ri, motuk tası denilen biıu 
aşab dm yakut, kAğıt veııaire ib. 
raca.t i'Jlre~ olan bu şOOrin ti • 
<'arl ve ikb9adt me'Vldiyle beraber 
yerlil~ bllyii'k kudsiyet mlna. 
lan taşıyan bir ~htr olduğundan 
ma.lıallt ehemmi~ de OQktu. 

BtlyUk caddeıleri, pazar mahal • 
leri, muhtelif yeril ve ecnebi mn. 
e:8Sde ve 1ica.rethane1erle dolu o. 
lan burada muhtelif meanuat, her 
çeşit mallar, göz kamaştrran mr .. 
cevheratçı mağ:ızalo.n, ipekçilik 
if:.leıi de p.yaru ııazar derecede 
idi. 

(Dl Suza) mileıwıeıseai demlen 
«za ve malsemei Ubbiye anba.n, 

tanmda mGd•™'u yaperl.U. 
.Fakat unutm•m•h ki, flllderia 

b&ber nrebllecelJ. açms ....,. .... 
yenlliklerden mQnaaebet.ls bir ,. • 
kilde bah9etmek ~mek ota 1ılleı: 

DOınya tlUrenlr yalan ••ııı:•-
Sermlye.I prlAn tmrm ..... 
Nlçln, baf)talarmdan çalma .. ta. 

nezzlll etmelf T 

HiKMET llVlflll. 

ŞikAyetler, Dilekler 
111111111111111 1111111111111111111111 

Sigara labrl~ı• 
lfcllerlala 

bir mnlpllll 
''Okuyucularmmdua ş. A... .... 

si)'1e yazılıyor: 

•'Dtın aldığım .,.. bandl'oluım JılL 

zat keııerek açllfmı bir paket (0.. 
llnclk) lb itlnden aldığım ilk ~ 
yı yakmak tızen iken kurulan~ 
tm farkma vararak kfbrlU llÖDftr. 

dUm. sıpranm içlrıe 'H tllt1blQa ua.. 
mıa gayet UBta1ıklı 19kllde y...-.. 
mi§ kibrit bqlan 110kulmuştu. O,.. 
kt ııtaraya kibriti defdlrlr de,..._ 
pıez bu ldıÇUk mlkyaatald o(yangıa 

bomba1t) derhal ate" alacaktı. Sif&. 
rayı g6nderlyonım. Uzerlnde fabltlıra 
ca le onmut fU lf&reUer YU': (1'1 

ıı: B) ••• 

Böyle mllnuebetals muztpllklerta 
önOne geçtlmeal lÇln lnhlar idare&. 
nln dikkatini çekmenlsl rica edertm.,. 

-

:E PAZAR P.-=r1eıııl 

-> 
21 llazlran ft llulna 

~ 
c o. Alur;, o. Alur: • ._ 

Bızır: ,, Bnlr:. 
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Glllleıtbı 

'.n a.a U1 a• dofu•D 
Otıe ll.19 4.n u.ı• .... 
:bdacU 18.19 8.U 16.11 a.aı 
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~ 

1 
1 

' Ancak bu sırada kendısini Mehmet duyan yrluı eepetten V~"& metin 
'dındaki sinema bekcisi görmüı, S• torbadan evvell bqım çdccırıp a • 
l'if buna bıçak cekip helô penceresin- ızabr, 80llnL yan beline kadar diki 
...., bitiıik kahveye kacmışsa da yeti- lerek ense tarafma tesııdUf eden 
"- polisler tarafından yakalanmııhr. gCSzltığe benzer drenU ~la • 

heykf.J!ini zikredebilirlz. Bu ıehlr Birmanymm b&.t eehıi olan bu 
hir nevi kuddyet tapdığmdan hu. ır..emur be~e cesemetçe bizim tz .. 
ıJ&J gUnlenle pek çok budist ka. mir kadar dene~rne de daha ge. 
fi.Jelm ta."'8fmda.n wlyaret edilir _ Dİi bir ealuı.;v.a yapılnuşt:rr. NUfu9U 
mtıı. takriben üç yUs bin kadanhr. Yer 

muhtelli şehlrteri olan Birmanya. 
nm h~ çeşit tı.'>bl, sıhhi ihtiyacı. 
nı temin edM muszmm bir iş evı 
id1. Sineme. ve tiyatrolar bizim 
Şehza.debap g'ibi ve (Surtl Pa.zar) 
denilen ticaret balgeel civarmda, 
hepsi bir arada toplanmış miltead 
tlid müeeseseler, ~yhane ve pes • 
tanelerden mli~l koca bir 

mahalle tefkil ediyordu. 

Allfam 
y ... ıua J.M n.• l.M f4 

KekWAya 1:ıiran evwıı vuıl oL Men maada pek az ~. o'duir. 
mü med:nıriYetlıade oldufumu.z ça 90k BinıDl, Japon, Çinli ve ~ (Devamı fHJ'f} 

1.-k l.OI ... .... .. 
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T Moskova 
Büyük 

VAK JT 

FakirJer:e 
parasız kömür 

21 - 8 - HHZ 

Büyük ikramiye 
E içim iz Vakıflar idaresi 340 ton 

kömür temin etti 
'\ Mezuniyeti bittiğinden Ankaradn.n blldir'..ldiğıne gore, 

Eğer /ngiliz tayyareleri Bcrlin üzerinde de az zayiat/al temmuzda ~azifesi ı~tıı.nbulda yalmcnk tecinl"ikindl} 

Urab:'ı"rler•c Brı'tanya tauyarecUigvinin yüz güldürecek başına donecek hiıyi:.k zor uklar çeken fakir hal· 
:ı- u • " kn, önUmilzdcki kıe mevsiminde 

bir duruma geldiği tahakkuk edecektir Ankar:ıdan hnbcr \'erildi.ğine gö- pnrasız kömür dııgıL-nak ilzcrc 

J re, bir mü<ldettenbcri mezaııcn Vakıf.al" iclnrcc;i hazırhklarrnı ui
a.r n:emlekctimizrle };>ulunan Moskovn tirmiş vc mun.yycn c:ımilcrın ılı

·----------·h---------·A--Ş·A_R_K_L~f büyük cicimiz, Ali Hnydar Akta- tiyac: ·la drJıı !olmo.k iizere şi.mdi-
Y azan: Müte assıs tayyareci • llD ınezurjycti ay sonl:ınnn doğ- den 340 b!n kilo mangal kbmlir 

Gçc;cn harp yıllarındaki Alman ha·' olarak meydana cıkacaktır. ru bitecektir. temin c<\i!miştir, 
va taarruzla11 arası da L,'n sekiz yüz Ancak; bu büyük tacırruzların mu- Şimdi Ankanıda bulunmakta o- Fuknrny:ı her gün sıcnk \•emek 
tayyarelik büyük dalgalı hava akınla 1 vaffakiyet nlsbetlerinl ölc;üye vuracak lnn büy{lk elçi.nl°z, a.Jfı.kndar daire- dağıtan dört ımaret ile hn.staı1anc 
rının bulunduğunu bil'yoruz. Bu taar- ve açık olan tarcıf, her iki memleket ltTde 1emnslartln bulunmaktadır. ve sair vakıf müess seteri için de 
rvz.un maneviyat üzerindeki te)irinden havacılığının zayiat yüzdeleridir. Elçi temmuzun jlk güııl<'ıinde rıyrıcn 2720 çeki odun hazırlanmış 
baJka ve fazla olar9k hcıva hôkimi-ı Alman tayyareciliğinin bin sekiz Kuyb4Jcfc horeltet ederek vazife. t.Jr. E\•kaf tdarCSJ bir tnrnftnıı 
yetinin taraf ve derecesini !)ÖSt<'rmesi yüz tcyyarelik taarruzlarında verdiği tine ba.şlıyacıı.ktrr. fıbitleletimlziıı muhafazası ve ımn-
nazarı dikkati çekiyordu. Büyük Bri- zaylcıt biı 5eferinde .,,et<Onu yüz seksen rı iş yle uğ~ırken içtimai yaruını 

Satlct Şaşmaz, muhasip olmasına 

ratnıen, eık sık heanbını ıaıırır ve 
çok defa bir ıırkntinfmdan borç aldığı 
olurdu. Bu zat tam mı\naSl)'lc nrkn.. 
da§ı değildi .om Sıırtet borç aldığı L 
çm ouu böyle saymağı mUnaslp bulu
yordu. Çünkü bu hııyır sever ndam, 
Sarfctln çı:.lıştığı dalrenın ocıacısı 'l'a 
lılrden başkası değildi. 

tanya imparatorluk havac:ı1ığı ise, 0 be,; bulmu,ıu. Böyltı ·..,zıa tayyare ile Para iZ yatılı sahasmda.ki dev:ı.mlı faaliyetlerini 
gün için tam bir mukcıbeleden uzak yapılan taarruzların normal 0ıarak bir sene için rıah:ı. geniş blr mlkya. 
sôdece müdafaaya verdiği ehemmi~ kabul edilecek kayıpları daima yüzde b sa çıkarmağn karar vcrml:l!r. 

Saffetin gözU yükseklerde idi, zen. 
ı;ın olmayı kurmu~ ve bu maksatla 
bir Mılll piyango bileti alınıştı. Bu 
b ıcte bUyUk d;r.ımlye isabet edeceği 
haltkıntln ciyle lrnvvetlı bir nlkbınllğe 
sabıpti ki, kaybolması ihtimalini dU. 
şUncrek biletin bır kö~csine derhl,\l 
ç-özc çarpmayacak §eklldc lmuısını 

.. tmıştı. 
yetle bu baskınları önlemiye çalıJıyor, on ve yüzde onun üstündedir. Buna tale e o-------
taorruz kabiliyetini kazcınacoğı günü ?~zora~ Alman kaybı normal bir had İzmitte Atatürk günü 
bektiyordu. l ıçındedw. Halbuki; lngiliılerin evvelô Bu yıl bir mikdar daha /-::mit, 20 (.ı. t.) - Ebedi ~d 

Amerfkanın hava sanayiini seferber lfo!ony~, sonra Essen üzerine tevcih fazla olacak Alıılüı1kfııı ilk elem şehrimize gelişi. 
ederek lngiltereye yardım kararını cttıklerı bu biner tayyarelik taarruz- H 1 ld ~ ·b· t k 

1 
• nin ) ıl<löniiınli olnn ıHlnkıı ~ünü 

verd•W• • ~ lorda ka .k " d er yı o ugu gı ı ora o u, .•se 
rgı zaman, ılk agızdeı uc;an kale- yıp mı tarı yuz e dörtten yu- ve öğretmen okulla ına b 1 d lzmil h.ılkı içlen teıuhürnlln kul • 

· fer gfbf b~k çapta, a(jır yuk taııyan karı pe~ ~·~mıyor. ~u rakam lngili;:; rcısız yatılı talebe ~lın~c:kı;:. M:~~f l ıınış ve şehi r hıışlnn bnş::ı b::ı.) rnk. 
ve uzun mud?et havada kalarak uzak h?~a.cılıgı ıcın teknık kozanclardun Vekili bu hususta bir tamim hazırla- lorln <lnnalılmıştır . 

Bilet aldığını, kazandığı zaman 
sUrprfz yapabilmek için, karısına ıöy 
lememtş, fakat dalrc arkadaııtarına 

hlletl göstcrmlııU. Numaraaı 5:1:1,M:I 
dl. Llı.kin hepsi bcdblnllklc başlarını 
salladılar, bu blletln kazanmasına 

milyonda bile ıhtım:tl yoktu. Bu ka. 
dar çok (ü) in bir araya gelmesi ı. 

çin insanda şanstan da kuvvetli bir 
şeyin mevcut olmıuıı ıAzımdı. 

m.esafelerdekı hedeflere taarruz ede· bırıdı~.. • maktadır. Bu münasc•hctlc halkc\'indc yapı• 
bite:ek_ tayyarelerin inşa ve teslimini d ~~gılız havacılrgı Kolonya _vo ~SGen- Orta tedrisat müesseselerine bu yıl lan \'e kııl:ıhalık lıir lıolk klilll'sinin 
dü~undu. On beş ton bomba yükilo e 1 taarruzlarında elde ettıklerı mu- ge"e 1 b' 'kt f 1 işliı .·ı'· n\'Jccl ı'r.ı· loıılanııcln \lalL"ır_ Atf fğl ·k· d f _ " vaffak' r d'ğ Al . .. n yı a nazaran ır mı ar pz a ... ~J .,, 

a~ 1 1 1 
•• e a aşacak buyuk tayya- k ıyç 1' 

1 
er man sancıyı mcr- talebe alınacaktır. Geçenyıl 2000 ta- kiın fzınite hu ilk ı:ellşinde sö~ le • 

relcrın, lngılız topraklarından hava- ezlerlne karşı benzer kudrette ve mu . 

Arkadaşlarının bu itirazları Saffe. 
te mat..-Ql g5rtindU ve ümidini hayli 
krrdı. la t kd• • d b • vaffakl 11 d tt' k 1 1 lehe alınmııtı. 1 ıııış oldukları nutuk okuııınııs, sfıı nması a ınn e enzınden yapıla· ye e evam e ırece o ur arsa • . • .. . .. .. • 

k •ktl . ' lngirz t L d fi . • "d ' Parasız yatılı ımtıhanlar cylulun ıJnn lııılıpler o gunkıı clunımu Yıı. ca ı sat yerıne tayyare gövdesine ı aarruz ııc e erının sag cın, h f d 
1 

,_ K k 
1 

k El . • 
· b tt f 1 'd b soldan k t 1 k lh 1 8 r .. . 1 atasın a yapı aca..tır. ayıt ve a- fR ara· ıecll Şefın hatmısını tiı• 

olet'nlısb.el e. ahz a tondaı la ·ı?mba yük· ne tevc·t ~d~rd~-· n aye h'ter ı'"b~lzerı·ıbul ağustosta ba.Şlıyacak, 25 ağusto- 1.iz e.)·lcıni5lenlir. 
ı e ı mesı ususu a ngı ız tayyare· 1 ı ıgıne ~a ı o a ı ece- k d 'k 

1 
d'I kf 

dliğinin yüzünü güldürecek bir ovan- gız. say ~ 
1 
a~ 1f~a e '.ece k 1 ~· _ -----o-----

taj olacaktı. lıte, lngiltercnin londra müdafaa. a 1 'd ıml 1 _ana g.ırmekt u~ere ?'kuı1a- Muğlada gene bir 
, • • . . b 1 d • . caat e en erın getırece erı vesı a ar 1 1 ld ngılız havacılarının bır hôkimiyet sına vermı$ u un ugu ehemmıyet ve I d F k h I k·x. d hh ze ze e O U 

k - k k d - • şun ar ır: a ru a auı ı, sı at ve artısında mudafaaya geçerek kendi- ıymet a ar Almanların da goz o- kô" d d" 
1 

h" • t _ d Muğl ~ ;?O (A.A.) - Dün gece saat 
ni toparlamıya çalışması sırasında A· nünde tullukları Berlin üzerine yapıla· a~ı k 9: !d ıp .0~a ve uvğı7eb ~ut a- 23 de diğeri de 24 de olmak Uuıre iki 
merfkanın yardım vadi pek isabetli cak böyJe kesif bir taarruzurı muvaf- nı, I of~ 1 ar~sı~.~ v~r~c~ 1 

; ~e. , yer sarsıntrsı olmuştur. Haşar yok· 
olmakla beraber bu yrf içinde böyle fakiyet yüzdesi ile Alman taarruzlarını d" mi 1 ana ~ı~e ' me kıc~n. gde ırı ecdoK 
b• ' k k - - ıp omanın ıyı ve pe ıyı erece e tur. 
ıner tayyarellk büyük kafilelerle ta· mu ayese etme mumkun olacaktır. 

1 
t ö k 

1 
• 

• E" 1 'it · 1 k h I - oması ~art ır. ğretmen o u una gı-orruza geçebıle:eği pek beklenmiyor· ger ngı ere ımparator u avacı ıgı ld d k 
1 
_ğ 

· d'k· k ı k d b" . rece er aynı zaman a o u o retmen du •• Hele, Amerikanın Japonyaya kar· şım ı ı ayıp ar a ar az ır zayıat 
1 1

• • • •• ö-
1
,. Eski bir Çek Başvekili 

· · ·•· ·ı a ı· " · d d b. · T er mec ısının vereccıgı gretmen o u-ıı uzak ıarkta gırıştıgı mücadelenin ı e er ın uzerın e e uça ılır erse o b'I. d" _ . 
1 

b" .k d 
• • ' • . . . - ı ır u•uncesın ta•ıyan ır vesı a a Lond- "0 (A ... ) Bohemya ve fazla sayılı maltemesıne ıhtiyaç gÖs· zaman, Bntonya tayyarccılcrının yuz . •k b . • . d d" .... ~ -· -

idam edildi 

esi Am . 1 • "ld- k d . • b 1 d ki getırmc mec urıyetın e ır. 'roravya kokln hlmaue tdnrcsı eski term , erılcanın ngılteroyc bav.le gu urece uruma gırmış u un u a- ... .. ,, "' 
btt yardımda devamına pek do mOsaıt rına tam manaslle kani olabileceğiz. bn.şv('kfll Elllısın idamı Berlln halk 
9ör0nm(iyordu. Falcatl.. Yalnız ıunu unutmamak lôzımdır yaralanmalar mnhkemes!nin ltendlnl blUme mah • 

t; Alman müdafaa sistemi gafil av- Hüseyin adında bir dıvarcı ustası kilm etmesinden tam 10 ay sonra ya. 
Hatırlardadır ki; ilk yardım kafilesi lanmış olsa da, zayıf yakalanmı1 bu- ewelki gün, Fatihte, Fevzipcıja cadde pı!.nıştır. !'rag radyosu Ellasın cu. 

Amcrikadan yola çıkarılmadan ance, lunsa da, tacırruz sisteminin facıliyct- sinde 275 numaralı blncının balkonu- ma gUnU idam edildljtlnl bildirmiştir. 
ucan kale adı verilen bir tayyarenin ten gen kalmadığı muhakkaktır. Nete- nu tam·r ederken, potrelin kırılması Ellas dU.manıı. yardım v yurt 1. 
yanı ba1ında lngilterenin Amerikan ef. kim, Kolonya taarruzunun .o~abinde ile a~ağıya aüşmüJ, başından ve muh- han t hazrrıı d rınd t bulunmak su. 
ciu Lord Halifalcs tayyare fabrikasının Alman tayyareleri de binerlik filolar telif yerlerinden ağır surette yarala- çu ile Aımanlal' tar mdan mankılm 
omelesine karıı söylediği bir nutukta halinde değil, fakot yine büyük kütle narak Cerrahpoıa hastahanesine kal· cdllmtrtı. Ellasla bırllkte ölUm ceza· 
h'üfôsa olaralcı terle londra limanlarına taarruzla bü- dırılmı~tır. ı:na çarpttrılan iki Çek goncrnll de 

"Bu mafzeme ile havacdığımızı talc· yük zayiat verdilerdi. • CiE>alidc, Miralay Kôzım sokağın- Ellasın ldamınd3n blrgün sonra kur. 
v!Ye ~oceğiz. Alman ıchi~erini- sır.o- Son zamanlara kadcır; Manş üze. da 13 numarada o!ur~n Vasil, dijn şuna dlzllmı~1erdlr. 
sıle zıyaret ve bombalıyacagrz. Berlınl rindeki hareketlerin yapılmış buluncın- babasının Galcıtadakı dukkônında ça-ı 
Loodranı~. bugü~k.G vaziyetinde hırpa• farile yapılmakta olanlarına bakarak 1 1ı1ırken bileğini maVincyc kaptırmış, Amerilla Küba' da fıava 
lryıocoğız demııtı. üstünlüğün henüz kat'i olarak bir ta- ağır yarcılonarak Cerrahpaşa hcıstaha 

Aradan bir yıldan fazla zaman ge; rafa dönmüş olduğunu s~yfemiyorduk. nesine kaldırılmıştır. ÜSSÜ kuruyor 
ti. Ve iıte nihayet hiç beklenmedik bir Sadece, hareket serbestliğinin Alman
zamanda Alman şehirleri üzerinde b~ ya tarafına ağır bastığını itiraf edi· 
ner toyyarelik lngiliz filoları dolaşmıya yorduk. Fakat bugün artık bu hareket 
baJlamıf bulunuyor. Bu taamnlar, serbestliği ortadan kalkmış ve hattô 
harbin ilk senelerindeki Alman taar· muvazene tarafı bile bozulmuş bufu
ruzlarına mukabele ve fokot ondo:ı nuyor. Hareket arzusu lngillzlerin clin
daha muvaffakiyetli bir manzara ar· dedir. Ve eğer lngiliz tcıyycıreciliği bo 
zetmektedirfer. • biner tayyarelik taarruzlarına devam 

Tahrip ve maneviyat üzerindeki tc- ederler, mihver mukabelesi de böyle 
sirlerini bir tcırafa bırakalım. ÇünkO zayıf kalacak olurscı, yeni yılın ille sür 
bunun hakiki rakamlarını harp sonun prizini lngiliz tayyareciliği, Manş üze. 
da; yani Alman taarruzlarının sebep rinde kuracağı hava hôklmiyetile or
oldukları hasar ve lngilizferin inscı!! taya atmıJ olacaktır. Bugünkü manza
zcıyiotı ile, lngiliz taarruzlarının sebep rada havacılık bakımından cışağı yo
oldukları ha~ar ve Alman insan zcıyi· karı demokrasilerin lehinde göze çarp 
otr arasındaki mukayese daha kafi maktadır. 

~-----~-----------------, Cumb et 

A KA 1 

Şube ve Ai ns ade"di: 265. 

1 Bugünkü radyo 
7,30 Program 8,83 Hafit program 

Pl. 8,45 HatJf parç:ıla.r ve marşlar 
Pl. D,15 Evin matı. 12,30 Program 
12,33 Oyun havalan 12,45 ajans 18,00 
Şarkı ve türküler 18,30.14,30 Radyo 
salon orkest.rnsı. 18,00 Program 18, 
03 Radyo dans orkestrası lS,40 Fasıl 
heyeti 10,80 Haberler 19,4:1 Ankara 
Jlkbahar at k<>§ulannın neticeleri 10, 
5ü Ka~ık pUUdar 20,15 konu§ma 20, 
80 Karışık farkı ve tUrkUler 21,00 
konu§ma 21,10 temsil 21,30 karışık 

progrıım PL 22,80 Haberler 22,45 -
22,50 yarmkl program ~ kapan~. 

neyoğlu 8 Uncü Sulh llulmk un. 
klmllfinden: 

04at1279 

Londra, 20 (A.A.) - Amerika bir. 
leşlk devıetlcrl lle KUbıı. araeın:la, 

adanın batrsındıı. bir havıı. UssU kurul 
ması için Dir anlnfmaya 
ıılmdl blldlrllmloUr. 

varıldığı 

Japonya elçisi 
Moskovadan döndü 

Trıkı10, 20 ( A.A.) """' D.N.11: Do· 
nl('İ ııj:ın'!ınıı l\tl\ hlşefl~n lıilcliriM1 • 

~ine ~öre Jnponrnnın Sov)('f 1 " • 
k<ımeli ııezılincleki ){'ili tın . \ rl_ 
elsi Srılo hnvn yolıl\ in Mo~kO\C'\ 'I 

\'ıımıışlır. 

Sekiz Yunan zabiti 
kurşuna di:r.ildi 

Londro, 20. (A.A.) - Yunan mü • 
dafaıı. nazırı, I<nll'lopulos Yunanls . 
tanda, 8 Yunan subn~ ının kurşuna 

dlzll'.llf,lnl ırı:ıa etmiştir. 

, 

- Bense kendimi şimdiden zengin 
olmuş farzedlyordum. Do ru, bu ka
dar {5) in bir araya selmesi g6rUl. 
mtı&ı şey değil .. Budala gibi gidip bu 
numarayı stçmiıtm. Bu bilet be§ pa
ra etmezi 

Saffet Şaşmaz bu dll§Uncelerde f. 
ken odacı Tahir karııısınn dikildi: 

- Saffet Bey, dedi, bana bir lira 
borcunuz vardı. İhtiyacım oldu, şunu 
ödeseniz. 

Saffet yUzUnU ekşitti. Yanında eve 
dönmelt için tramvay parasından baş 
ka para yoktu. Odacının tabiatı tse 
pek fena Jdl, başma musallat o:acak 
ııu dlnlemlyecek, (llJe param da pa. 
ram) diyecekti. Birden aklına bır 

kurtulu~ çarcsl geldi: 
- Hıç param yok. Fakat bOrcuma 

mukabil sanıı• bir mllll piyango bile
li vereyim: bir lira yerine bir buçuk 
lira. hatttı belki 2S,OOO lira! lıılcr 

mı in" 
Tahir c\-veın tereddüt etU. Jlkln 

aonra Saffetten kolay kolay para 
koparılamayacagını blttecrUbe bildi -
ğl lı;ln tekit!{ kabul ederek bileti aı. 
dı. 

Saffet kendı l<c.ndinc bir teselli ve. 
sllest buld.ı: 

- iyi ki karıma bilet aldığımr eöy 
lemem!şım: ştmdl tkramıyc ka;'.anma 
ııı lhtımaıı oımayan bu bileti Odacıya 
verdlğhn için kıyameti koparırdı. 

Nihayet l<eşlde gUnU gelip çattı. 

GUnlerdcn pazardı \'e Sntfct bir ar • 
luıd~ının evınde misafirdi. Rndyod:tn 
kaz• n::rn numaraları dınlcdller. En 
bUyUk ıkraınıyeyl • tabii tahmln et
tiniz! • Saffetin odacıya verdiği bl • 
ıet ltazandı 1. 

Saffet dUşUp bayılıverdi. Arkad~. 
ları olrafını sardı, yUzUnc ııu serpU. 
ıc-r, k!llnnya koklattılar . .Aytldığı za. 
man; 

- ~akin ol yahu, dediler, 25 000 
ılra kazanınca bayılırsan M,000 lira 
kazaruıan ne olaeakınn? 

Saffet derin bir (ah!) çekere!< ko

nuıctu: 

- 25,000 l!ra 
bende değil ki! 

- mmde? 

kazanan kım? Bilet 

- Tahlrde. ona sattım. 
- Tnhlr- mi! 
- Evet. 
H:aybedllen eervatin doğurdu~ ne. 

Zirai ae ticari her.nevi banka muameleleri. 

Hcybell:'ıdada Yali caddesinde 88 • 
90 _ ı'2 No. mAa arsa. gayrlmenku!Un 
nısıf hl88C!linin mutesarrr:flan bulu -
nan Hayret Şakir veresesi taratın -
dan, diğer nısıf hissenin hfııscdarla. 
n Eteni, Kalyopf, AlekBandır ve Hria 
to nlcyhlne mahkememizin O.f2/l279 
No. dosynsiyle ikame eyledikleri 1%.lı... 
lcf§Uy1) dnvasrndn muayyen olan yev 
mı muh:ı.kemede lsb:ıtı vücut etme. 
melerlne binaen, davanm gıyaplann. 
da rlliyetlne ve iı:ıbu ke.rann ııanen 

tebUğlne ve muhakemen.ln 7.7.912 Sn 
lı günU sant 10 n taılkma karar ve. f 

t 'TANHUI. nem ·ASiNiN ~esı.zllkle odnda. derin bir ecaslzllk 

Pnnı. b1rlkt1nınlere12a800 Ura Orra."tl!ye veriyor. 

rlldlgi ilfuı olupur. (8400) 

2~9,ı2 Iı1.)nttarı 1 
oldu. N.haye.t biri tekit! etti: 

Açılııı ,.e Knpanııı : -- Haydi gidip Tahir! bulalım. BU 
Londra 1 St('rlln 5.20 :; yUk lkıamiye)i kazanmış olmımın 

verdiği sevinçle sana bir hisse ayır -• Nevyork 100 Dolar 130,70 
Jnağa razı olur sanırım, Cenevre 100 İllvlcre Fr. 80,05 1 İki arkad o Tahir! aramnğa çıktı. Madrld 100 Pezeta 12.84 ı: 
!ar. Bu kolay b!r 1§ olmadı. Nihayet Stokholm 100 lsveç Kr. 31.16 1• 

ıı; JL\M \"E TAll\'lLAT o~u Balıkpazan meyhanelerinden bi-
rinde buldular. Odacı on1arr g6rUnce 

Tahvll!t üzerine muameıe dlma. 1 soylcndl: 
mı:ştır. 1 - Gene benden borç lstemeğe mi 

NAKLEDEN: F. ETi 
kesmediği fçtn kolll§umuz Fatma bS
nıma ıattım. 

Yıl!§ık bir sar.h~ gUIUınaemesl)1• 
llAvo etti: 

-Fatma hanım lyi ve bak b!llt 
bir kadmdır. Vaziyeti anlayınca b!ıt 
muhakak bir hisse verecektir, ~ 

Bayan Fatma. onları hayretle kar• 
şıı,dı. Kcnu:alne izahat verilince st· 
layıp ıızlnmağa bll§lııdı: • 

- Ah! Benim talılıslz ba§lm ! A111• 
ben ne blley.m ona bUyUk lkramiY• 
çıkacağını? Kime gôstcrdimse o b!lt• 
te para çıkmayacağım söyledi, nu • 
marası gar,p bir ııeymış. Şimdi bC' 
ne yapnyrm? 

- Bilet ne oldu'? 
- Posta muvezz:!lne ısattmı! 
- Onu nerede bulablllriz? 
Bayan lt~atmıı. sevinçle haykırdı: 
- lşte, ıııte o ~a geliyor! 
Oördil birden postacıya doğru J;O} 

tular ve bır ağızdan bağırdılar: 
- MUjdeml.zl isteriz! Zengin oldutl 

--Zengin mi oldum? Ben mi? 
Bayan Falmıı l.r.ahat verdi: 
- Sana satt.ığım bilete bUyUk t.i>• 

ramiye cıktı, 
Postacı c:U1Up b:ıyılrverdi, Onbtf 

dakika aonra kendlıılne geldlği val> 1 

etra!rndıı.kılere mınldandı: 

- Çabuk karde111ıne telgraf çeklJI 
bHet onda .. 

- Kerdeoln nerede? .Adresi ne T 
-AnkaNdıı ı,, bankasında odat~ 

Buraya lıillll seldiğı zaman bileti °' 
na hediye ettim. 

Saffetin beklemeğe 

yoktu, tekli! etU: 
- lşl telgrafla halletmeğe k&lk8f

sak yarından önce cevap alama~ 
Ben gidip telelon edeyim barl. 

Ko§arak tt.lefon ctmcğe gitti. öte
kiler beklediler. Hepsi .sabırıızlıkW 
tırtır titriyor, hisselerine ne Jta,d•r 
para düşeceğini hcsaplamağa çaıııı · 
yordu. Bir sıı.at sonra Saffet g5rtlll' 
dUğt.l vakit yUzü.'1den ıııertn yoıund-1 
gitmediğini derhal anıadılnr. 

Saffet bir Jakcmleye çökerek ıDJ· 
lendi: 

- Bu poııtacının karde§I apt.aVl' 
biri imle! 

Poatacı ııınırlenerek ıordu: 

- N'ediln? 
- Bileti ne yaptıl;uıı aorduğUın f} 

man :ıoğuk ı:anlılıkıa, Ankaraya gtt· 
mezden evvel, Sirkecide tUtllncU li1' 

san:L sattığı cevabını verdı. 

- Bunun aptıı.llık neresinde? S 
ondan daha zekice- mı hareket etti • 
nlz ıankı? 

Tahir &ordu: 
Şimdi ne yıı.pacağu:? 

Postacı: 

- Sirkeciye o lUtUncUye gideltıı' 
kendlslnı tanırım, iyi bir ada.mdll' 
Müjdemlzc mukabil bize muhakk•' 
bir hisse verir. 

TUtUncU Hasan dUkkluıma tıastcJ11 

verir gibi -;elen bu kalab:ı.lığı hayı' 
le karşıladı: 

- Buyurun, emriniz? 
Po.etacı hepalnln nammıı. konuııtıl 
- Kardeıılm Abdullah aana bl.r P 

yıı.ngo bileti satmış. hatırlryor nıu 
ırunuı: 1 

Evet, hatırtıyorum. Hep be~ ti' 
kamlarındnn ibaret olduğu için nıJııl' 
rası b'Je hatırımda ... 

- Aman o bileti ne yaptmuıT 
-Ne lr;tn .sordunuz! 

-BUyUk ikramiyeyi o bilet k~ 
dr da ondan .. 

TUtUncUnUn cll ayağı titrcmtf 
baı:ıtadı: 

-Bundan emin mlslnlz ! 
- Tabll ~minim, emin olmak 61 

aöz mu? Bilet ne oldu? lnıaallah 8' 
madınız? 

- Maalesef sattım, hem de o gUll 
- l{lıne? 

- Bilmem, bir mU~tertye •• Gali 
bir kadm!!ı .. 

Tahır, Sntret, Fatma, Postacı kC 
derle bak!§tııar. Hcpsl kaçrnlan 11' 
servetten Sa.cteU me1uı görm ı;t 
mUttcfıkll. Eğer -o aldığı bileU sŞI 
mamıı oıaa idi hl,;b.rl o heyecanı ı:" 
çlrmeyecokll. Sıı.!fct "·azlyetinl teıı 

ilkeli görerek p.:ı.lnspıı.ndmıs dUkkV 
*' 

Dev1et Deniz Yolları İşletme 
1 

geldiniz? Eğer öyle ise boııuna zah -
met, siz benden do.ha çok maaıı alı. 
yorııunuz, 'paranızın hesabını bilin de 

dan kaçtı ve evine döndü. 

ırıı 

• 
,, 

"1n t va pııır 

khı11r: oıı Kumbaralı ve lhtı:ıreu t.D.8nrnu oesapı.armaa en u 
OIJiUTI&nlııra ttn&dl t defa celdlecek Kur'a lle a.ş&ğld&ID 

60(.ı 

o 'Uı8 ~öre ikramiye cagıtııacaktu. 

ı:.ooo • ııo •cı • 
ı.ooo • 
ı, .. 
ı&,000 • 

ııo 

·~ 
• 
• 

•.soo • 
t.300 • 
il.iN • 

Hesaplanndald paralar btJ sene ıçlnde 111> Uradruı •ğı 
kramtye c;ıkuğl tak<1lroe % 20 ta.zlaalyle rortıeoekttr. 
ı ı Mıırt. l1 Haziran. 11 e:yını 1l Blrt~kAnun C&J1hle· 

Umum 
Müdürlijğü İlanları 

İstanbul Şehir hallan vapurlarında. parasız ı.eyahat hakkı verllen pa. 
solarıa bütün hatlara ma.hsus ııcrbeırt seyahat karuarınm de&-lııtırllmeslnc 
bnılanmıştır. l.7.942 tarihinden itibaren eldeki pasolar hUkUmsltz addolu. 
Lacağmdan e.l!Jtadarların bu tarihtcıı evvel 1eletmemlz Yolcu, YUk servi. 
-'ine Jldocr fotografla mUrncaat edip paııolarmı değiıılirmeıcrı llft.n olunur. 

•(6685) 

Dağıtıma Olitıi Uma~ Müdürlüğünden: 

Evvelce ilAıı. eclndltı vecblle .~ıdmra Merkcıı kadrosunda münhal olan 
100 - 260 lira ttıe:reW ınennıd.yctiere tallp olanls.nn mllsabaka imtihan.. 
lan 22 Huiran Paaı:riıeıdı.gf)rrll Qelfı.tada Petrol afi.el dair.ealnde icra oıu. 
nacaktır. ~ıce miıtwt ~ <*uıl&rla. yonlckm müracaat etmek lıte. 
yenlerin :ıneztror. tariMe Met H dem. evvel ofiste hazır bulunmaları llAn 

ohmur.. ,(6768). 

borç l&temeğe mecbur kalmayın! 
Rakı odacının nezalreU üzerinde 

kotu tesirini göstermişti. Saftet onun 
bu kabalığına aldırı,ş etmeyerek: 

- Hayır, diye cevap verdi, blllkls 
sana para getirdik! 

- Para mı getirdiniz 1 
- Para mı, ne ,parası? 
- Hem de bUyUk bir servet! sana 

sattığım piyango bilet.ille büyük lk4 
rami~ çıktı. 

Tahlr yerinden fır.tadı: 
- Ne! Vay canma! Bea o "1llleO: 

atmıttııa. 
- Kime 1 Sen de Attın ha! 
Tahh' yeiele befmı &ıUne efdl, ms

nldıı.ndı: 

- o bilete para çıkacalmı aklan 

J<arm onıı bir k&ğıt ur.attı: 
- Bak euna, tanryor musun! 
Saf/et hayretle yerinden •ıçradl 

Aman yarabbi! Bu mUmkün mU idi 
Kaybettiği piyango bneU karrsınıl' 
elinde bulunuyordu. 

Kekeledi: , 
- Hadiye.! Onu ncredo bulı.tutı 

Evet, tamam. o." .Beııim biletim .. 
- Blrkocl6Ô bk tnt.ebcüden ald~ 

•Jeyvetl;namar&llllX l,ıeğjmme79rek ~ 
mak ~ Jl'alıilat ~etin ti 
kö~ 1ım1Dl'_....Dı ... ~ 
almak aı~~ Dl i§te ti 
Jlbta bir 9ıt.1na.,,,a.t t;gibl olmllf ' 
tam. Alrblc:ı•ngtı+s,• •4w! 

Banet o ~ dlıılıa <ılmak ~ 
:zıere, fı*llt be~.• 8' p n, dil 
llP~ 
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~Jit gUzel .. gllnler .~ ~ I evve1dea elSylodb, tcap ederıec 

~ \ rupruı:21 güzel ş~ı:nden bı- çalışt.rğmı m~n de ayrıla • 
• e tayın edflmckliğ.m:ı temen. cağını vt> aleyhlerine tıir de dava Mu•• s ' 
il~ ediyordu. Bundan daha güzel ikame edeceğim. zeyyen enar fı 
b1r şehir tas:ıvvur ohmnmaz değil / Birden Kadar Kelemenin sözü ~ 
illi ., nü «esti • - ~ d' 1 k f Af .. M d . 1 ~ '"eme ırıatını kaçırmayınız. Temiz hava, boğaza nazır eısiz man-
, ru!S. - a am Sımccuın yen Kele.men ayda ne kazanıy~ .. ~~ zaralı bahçemiz içkisizdir. Gelenlerin istirahati temin edilir. 
~~ha .rahat değlldl, Dans edenleri ıun: ~~ Ç A L A N L A R . HANENDELER OKUYANLAR 
t;or~t>Jm~ ~~mı sık ıık yana Dıye sordu. Bu .9Ual lilzumsuz ~ Keman NECATI TOKYAY YAHYA FA/DE 
Çevınn{'Sı ~cap edıyordu. Kadar bu: ve saçma idi. !la öniinc baktı, kaş ~~ Keman SAiM ARTAKI MELA.HAT 
~u Carkedince de~ ~ yerinı lannı çattı ve biraz düşündükten ~~ Piyano ŞEFiK BEHÇET SEMiHA 
'\erdi. Bwıdan kendJısi de mem- 800ra; ~ Kanun AHMET IBRAHIM GOZIN 
1-~n~u. Çünkü yU_zU kapı ~ın& - İhtiyacmıdn.n beş kere ve ~~ Kanun ISMAIL VAHiD SANiYE 
do~Uk ol~~ için içeri~ ~ren.. haket:t.iğimdcn de on ikcre az. ~~ Cünbüs KADRi ÇAN 
lc:-!n hepsını teker teker gorebi. Bu cevnp ltizmnsuz ve saçma ~ Nısfiye SALiH 
lı?·ordu, Dakikalar a.bt>nktar musi- suale ka.r§ı verl.lecek en mlikem _ ~~ Klôrnet NiHAT 
kıye knrı~nn. tıı.tlı neşeli konuşma. mel cevaptı, K<ılcmen acı bir li • ~~ u.tad darbuka 6'Haıan Tahsin ve zurnacı E • d 
lnr içlnde :ı.krp gidt;yordu. Yüzb&§ı mola devam e<llyordu j' ~ ' R r ve Ka .. th h ,, l mın en 
Siınon oosynl bir adamdı. Kansı - Çok az kazanııyo~um dostum ~ ""' ,.., ume 1 gı ane ava arı 
d:ı sov :ın l idi .. OtUNluklar yer de diyorilı, Pek ehenımivetsiz bi; ~ """' """' """' """' ~~~~~~~~ 

guzel, şık, lükB ve p:ıhalt bir yer. şey .. Eğer sana (}İmdi ~kam sör- Kaoaıl zarf usulı"le eksı"ltme ı·ıanı dı .. Ifaclu ötekinin buralara kadar Jiy~cek olıınıam $en ele 
Srlmiyece~ne, gelcmiyeceğine e. Kadar bu a.c.? sözlerl .. dinlerlten 
:ınlndı .. H~ şilp.'ıes\z ffendi cvir.<ic, diğer ta.raftan da Yolinin na.srl 
gayesiz, heclcfalz oturuyordu. acı acı hayatmdan şikayet etrud·. 

ıt: • * te olduğunu dü~Uyordu. Kele • 
İlk mmsnla:r 1la kocasmrn her- mıeo bir ktyınet o'duğu hnlde gür. 

gijn öğleden sonra ya'rurr. ba§ma lUk eloneğ;ni çıkarmak için nıUca. 
gttmeğe çtkmasmdan hoşlanma- dele edi}'l)'l' ve Yoll de güzelliğinin 
nuştı, D:ı.h:ı. dol;""U.<ru bu gczintile- hakkı o'an bayatta muhakkak ki 
l"in seb""birJ bir türlü nnlnyama. ı;ok uz:ıklarda )~ryordu. 
~tı. Ka.dar 6C'DÇ kmn bardaki kıya-

"P .. et>n" snnfünantal'z.m!" sözü fetini hatırladı. üzerindeki yefilil 
Kad:ır'ın nrk !'rk ku 'ı:.ğt;r>.a geliyor- dbisc ile karrsmm Uzer:ndeki e. 
du. tın bundo.n sonra bıı öğle ge • ğır ipek}l. siyah elbiseyi mukayr. 
:ı:intilcıinin hedef:."li mera~ etııılş se etmişti. 
araşt.Trmrş ve ıı.: zamanda kocası • tıanm sesi ~dislni bu düşün,. 
:tun eski ııchri, ı;:ocukluk hntıralan. celerden kurtardı. Kansı Keleme. 
nı tsşıyan şf'hr: :ını<\ı~ nı anlaırıtş· ne: 
tı. Bımn nrtrk hiç oUphesi yoktu. - Yoli namı? 
Ya.but da !U'lık bu gezintil<>rc a. Diyl' 80ruyordu. 
~·ştr .. Bir giln öğleden sonra - TeşekkUr ederim Madam .. 
Kndnr evde kalmca l1a Gorrlu: birkaç gilnd<.>nberi nez.lesi va.rdr. 

- Niçin bugün çıkmıyorsun 7 li'aknt bugün öğleyin uğradığını 
J{ad:ı..r bir nn sustu, sonra cevap zaman kendL'Jini çok iyi buldum .• 

verdi· eğeT proğramınm bozmazsa bu 
- Nereye glttiğ.lmi bir gün bi- günlerde ::.izinle birlcaç 1'aat ge -

le ha.na IY.>!'IT'acl:n. çimıekten her halde memnun c. 
- N<> diye solılymı.. Nereye laeaktI. 

gitijini bilirormn. Geçen gün do.cı. - Ben de ayru ~kilde dilşlin.li 
tı!.11 Kc1emen iki.ltclme 1çfnde bu- .ronım.. diye l1a. cevap verdi. 
:rr.ı e.ıı 1ntn1r•lr mı? Gençlik hatıra- Kendisini h~ ıaman yanımda gö. 
larmın ı.ıc'"inılc ko!5uyor, eski hah- rürs0m Çt>k mesut olunım. 
ıuJarmı e!'lu hayatını arıyoı~un.. Sonra muhtelif gezinti projelc • 
Eğer ben de buradn ynMmış o!sny rinden bah.cıettiler ve ertesi a.knam 
~-m. hen d(' senin "ibi ya.par·l m, it3n hava mtlsaade ettiği takdlrde 

Hostelerlyt> kadar bir gezinti yaıı-
Vc bir dnhn bu mevzu üzerir,e mağa ka.nı.r verdiler. Bu karar 

dönmediler .. Ycmeklerfien sonra 1. veri.lince Kadar, Kelematl otomC'. 
la bir.ız uyu)'or \'e bu mliddet zar- bfJle- ye-tiştlıip Yolilıin ba.~a bir 
fında Kadar o:.o:nobille dol&§tyor- taraf aeöz verm~fn 8n1lne ~<'· 
du. mek için içinde mUthi!I bi:r arzu 

Bir gün öflede-n sonra eve dö- lıi!ıse<llyordu, 

Bolu Vilayetinden 
1 - Eluılltmeye konulan l,ş: Boluda yeniden tnp edilen hastane bina. 

sının kaJöri!er tealsatma alt moırıtaj ve ikmAl nevak1BJ ne mczkQr hnstahıı 
nenln muhtelif tesisatına alt montaj ve ikmall·nevakım 18916 lira. 05 ku. 
nı,tur. 

2 - Bu i§e alt prtnameler ve evrak ,unl.ardı:r: 
A - Eksiltme §artnt..meal, 
B - Mukavele projesi, 
C - Baymdtrıık İflerl Genel prtnameai, 
D - Hu.rust prtname, 
F. - Ke§l! hUl&auı, menha oedvelleri, 
F - Yapı ve tm&.r İşleri !ennı prtname. ' 
İsteyenler bu prtnamelert Te evrakı Bolu Nafia MlJdth1l1~nden, ke. 

§if \'e hu.sual prtnameler1 latanbul Nafia MUdürlllğünde göreblllrler. 
3 - Ekalltıne 9.7.9•2 tarıhlnln pel'fembe g0ıı11 aaat 16 de Bolu Daimi 

cncUmenlnde yapılacaktır. 
4 - Ek81ltme kapalı zart uaulile yaprtacaktır. 
6 - Ekalltmeye girebilmek lc;ln iatekllnin 1'19 llra muvakkat teminat 

vermesi bundan ba§ka aşağıdaki vea'lkalan haiz olup göetermeal J.Asmıdır: 
1 - Ticaret odaamda kayıUı bulunduğuna dair vesika, 
2 - Bu l§leri görecek taliplerin Na!l& VekAletlnden almacak 

ehliyet vealkuı tekllf mektuplarile birlikte nrmelerf. 
e - Tekllf mektplan yukarda QçüneQ maddede yazılı natten bir saat 

evveline kadar Bolu Daim! Encümen dairesine getirflerek eksll.tnwı komla.. 
yonu rdallğtne makbm mukabllinde verllcoektir. Posta ne gönderllecek 
mektupl&nn nihayet Oçtl.ncU maddede yazılı saaıte kadar gelmlf olman ve 
dı~ zarfın mllhUr mumu ile iyice kapatrımr§ olması lAzımdtr. Poet.ada ola. 
cıık gecllaneler kabul edilmes. (6480) • 

Pazarören Köy Enıtitüm Mücljirlüğünden: 
1 - Pazarören Köy Eruıtıtll.sll ve bun& bağlı köy eğitmenleri yetiştir. 

we kursu lçw aımacak ııado yağı 2490 sayılı kanunun '1 lnct maddeat mu. 
cıbınce kapa1l zart u.sullyle 27.VI.llK2 cumarteeı saat 115 te Pmarbqı Be. 
ıecnye dalrealnde 1haleal yapılacaktır. 

2 - tateklller bu l§e alt p.rtııameyt Enatltn mUdllrltıg\lncSe ve Pm.ar. 
ba.§ı belediye daircslnde gbreblllrler. 

a - İhale için Ticaret odası vealkası ve temln&t mektuplan taleb 
edllttektlr. 

f - Kapalı zartlar en geç ihale aaatmdan bir saat evveline kadar 
satınalma koml!yonuna verllmelldlr. Postada. olan gecikmeler kabul olun. 
maz. 

Taliplerin ihale günUnde kom!Jlyona mtlracaatııın 1lAn olunur. (8:167) 

nerkc:ıı otQDlObilile Yolinin otur • Akşam yemeğinden sonra tın, 
duittJ caddeden geçti. Ertesi gün, mf biraz ylhilmüş ohnak için bir 
<Wın ert.esi gün de bu hareketini gezin.ti ya.pmatnrmı istedi .. T-.ın:ı 
1 C"kmrladı. Ve nihayet gilnlln bi - boyunca iilci defa. dolaştrlar, son. 
rinde Yolinin evi önünde otomobi. ra bir bann tanıçaS'Jl.S. oturdula.r.. Mlkdan 
llni bir kaç dakika durdurdu. Ba. Etrafr, gecenin hareketlerini sev. KDo 
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tıtanbol Asliye 9 unca Hukuk JQ.. 

kı:~den: 1 Dr. fallrl Celil 1 
Beyoğlu Bura& aokak 42 No. da 8lnh ft kekeleme tedavı.I 

mukim Allçc taratmdan Beyoğlu Tar Hez gtı.a ' te Oafaloğlu No. ıı 
lab&§ı Beyaz Yuemln sokak No. G 
de iken hAlı:n Esk.l§chlrde 11835 Na. 
!la müdürlllğtınde T. 146 d& muk1ın 
Yorgi aleyWne a.çılan akdin :feshi da
va.mım yapılan mulıakelllOltnde M.. I IKAYIP 
aleyhin lkametgAhı meçhul oldufmı- Eminönü merkez nahiyesinden aldı 
dan davetiye mahkeme divanbaneaine tını B. 176 numaralı ekmek kartmıı 
talik ve gazete ile de DA.n ecffidlğt hal kaybettim. Yenlalnl alacağımdan es. 
de gelmedlğinden muhakemenin gı - k1B1nln hUkmll )'Oktur. 
y&ben JcrUma .,. aval> branrım 

yfrml gün mUddeUe llA.nat 1cruma 
ve tebliğ tarlbinden ltlbaren tahriren 
be§ gUn içinde itiraz etmedlğl tak • 
dlrde bir d&ba mahkemeye kabul e. 
dilml~ ve mahkeme g11Dl1 01&D 
10.7.~2 saat U. e taUk edildiği gı)'&b 

karan makamına Jta1m olmak ibere 
ilA.n olunur. ( 40252) 

SAHiBi : ASllıl US 
Basddılı yer: VAK11 MATRAASI 

Umumi Neşriyatı fdare eden 
R~fllc A.hm~I S~·~nqfl 

Yeaı po.tabaae ld&ıf kalem odacı
• Nuri Fidan 

• * • 
Befikt8f anıu. memUrhığımdan 

1279 dOğUmlu nutu.a tezkerem! 17 ha_ 

Z1ran 942 tarihlnde zayl ettim. YenL. 

mm Ç1ltaraca#mıdan eslds!nlD hWrmu 
yoktur. 

Ortak37 OavHaJa mahallml Ayay. 
cim llOkak 11umara 41 Neftee 

Neftae bin Ahmet 1179 
• 111 • 

Gllneşin kuvvet.Ii ışıklan evin nmda bfl'!:ok arkad~lar olduğu 
<!.elik dcışik duvo.:-la.rm.a ve inile "si- halde geÇtiğini gördiller. Y()\i de 
l'tıh ıst.orlan ile kör gözler gibi onlan görmiı_,tU. ha elinin <lostr. 
be.kan pencerelerine ıı.ksediyordu. ne bir hareketi ile genç km ma • GuetemJzln 18 ıubat 942 tarihli nllahasınuı 4 Uncu aahl!e.slnde nep"Olunan Hocapap llallye 

İktisat !aktlltesinden aldıfmı htM.. 
yet varaka.mı ve paaomu z.ayf ettim. 
Yenilerini alacağmıdnn ealdleriDln 
hUkmU 70ktur, 

"O"çtıncll lllllıftan 815 Oltlaa GöE.. 
aydm. Kadar: ~sma çağrrdr. 

"Şimdi otomobilden insem, yu- Üzerind~ mati. kısa bir f'tck 
kanyn ~tkenr.ı. Bonjur Yoll nasıl. vardı. Kfiçük ma\'l ~pka.sını elin. 
l!ln? •• d(\'JC!ll .. ,, diye dllşilndfi . fa... de tutuyol"du. 
kat 5l)IUıı dll§ünüşlerine daha doğ. - Arkıt.d~lanm gelip a ı<lılar, 
:rıı i,Ukamet.ler vererek: ''Fakat hava almak için biraz ıuınğı indik. 
ben çılrtmyor muyum? .. dedi, ke:ı- Dedi. Sonra birkaç k<'lime ko _ 
di kendim~ tesir edip, zihnfml hep nuştular.. tı.a k .. nrlisini oturm$ 
bu .işle dolduruyonım.. ~ ki ya- davet etti, fakat Yoli af dilectl: 
londa gidecEi.fz .• Hayır, hayır ken - Aff•<iin, dffii bu kıyafefü 
elimi bu oyuna kaptırmama.lty:rr>~ burada oturmama bnkA.n yok .. Son 
Diraz Tilliye benziyor .. Yahut da ra nrka<la.~l:ınmı da bıraka.marn .. 
hiç benzemiYor, yalnız kızıl saçlan halbuki siz.in ys.nmr?.dıı kalma.k 
var o kadar ~.. gitme!i.. git- bcna bilvük zevk verirdi. 
nıell .. Bur.ı!artla durmamalı .. ., - GllT.c1., şu ho1dc yarm a.k • 

Vıtcs kolunu ~e\lren eli titriyor- §am .. 
du. Dişliler gıcırday:ı.rak birbirine - Memı\univelle Bondi.. Bu 
Ccçti ve otomobil Mn'Jılarak hare- g-ece bizden g~j ve yarın gece 
ket etli. Bir kör g:bi caddeleri, için beni dnvet etmek nezaketini 
nı_.eydanlan geçiyordu.. Dört yol gôstl'rdi;?brlzi ıı<Svlc<'li. 
&.gzındn i§aret memuru: Ve bunun Uzerbıe Yolinin e~i 

- Yeııil işareti gôrmüyor m~u- akMm Jmrdt'§f ile beraber otele 
nuz, haydi geçin.. gelmesi k:ırarlo~ld:r. 

Diye bağrrdı.. Yoli UZ3.kla.ştıktruı sonra tla kr. 
Otele döndüğü zaman Keleme- rnsına: 

lli 1Ja i'e buldu. O gezintide iken - Fe~:ılA<lf' ~v.el lf~ kız clr. 
}{elemen U-ldon etmiş ve İla da ğfl mi? d~. Hnlbuld böyle kIZil 
kendi&ini davet e~t.i. Kelemen saçlı knbnn ~Uzel olmaları biraz 
dairedld işlerinden ve kendisinden zc:>rdur. F:ılrot YoHnin kwıursuz 
bahsediyordu. Resmen izinli olma. bir dlc1! Ye feYkaltıde gö21'eri var .. 
EIJna rağmen ('efi yine kendisini Ancak bira:ı: nğz.ı drk'n ... 
çağırmış ve cvv~lce ba.5Jdığı, ha - - Evet, ağzı halrlkaten biraz 
7.ırlallığı b:r iş fç!n izahat istemiş- çirkin .. 
ti., Diye Kadar cevap verdi. lla 

··-- Milhim bir iş, diyordu. An- sanki "c:in'l .. n kopuyormuş gibi: 
cak idare ile arnmııda anla.şama.. - Faknt ne ç:-.kar, dedi ağzı 
mazJık var. Ben noktai ~ı ç'.rkin olmuş, in4':ın yirmi yaşmcln 
fiıl safh3.sma koymak tc:In tabii gay c..lduktan sonra: 
retime mukabil kardan h~ is.ti- Ertesi ıı.kş.ım Kadar ailem aşa.. 
Yorum ak.fil halde ... ,, ğı indikleri zn:man Yoli ile Kele _ 

- Tabii hakkın var.. diye Ka- men kcndilr>rini otelin salonunda 
dor sözUnU kesti .• Ailem Iiızon ol- bekliyorlardı, Yolinbı üzerinde 
duğu gibi geçinclırebilmen için gay yine her zmnanki ycşfl elbisesi nr 
•·etinin karşılığı oln.n parayı alman dt ve o zaman tıa da genç kwn 
ı a•l er1er. gözlerinin dt' elbiscei renginde ol· 

- Aksi halde her şey: gi5:ı:e al- du~nu g&-d.it. ve bunu söyleyince, 
mı0 bu'unuyorum .. diye Ke1emen Yoli: 
<1cv:ı.m etti. Ve bunu kendilerine 

Şubealne alt vergi mUkclle!lerı hakkındaki İJıt. Dett, 11Aıunda görülen tertip yanlı§lıklan aoağıda dUzelUlmioUr. 
Allkadariarm ma!Qmu olmak uzere llı\n olunur. 

1amt ve aoyadı ı,ı 

Eyüp Sllel Terzi 

Molla Z. Cafer Tayyar Daktilo 
Hakkı Glller Kahvehane 
Abdullah Hu!Qsi 

Ar§ak Bayman 

Abrabam Arslan 

GUreğ Gilretyan 

Cemli Hırt1ç 

" n 

" " 

" 
Kevork Çadırcı 

Mehmet Yıldırım 

" 
Klrkor Sinanyan 

" 

İhsan Ünver 

Halil ErgUn 

Nlkogos Mara§lı 

Mlnas Yosman 

Bakı Bak~ 

Hilmi Tekba§ 

Kuma§c;ı 

Saat, göz1Uk 
ve tamir 

Mezeci bakkal 

Kutu !milli 

Kahvehane 

" 
" 

" 
Terzi 

Kahvehane 

" 
Dl§ doktoru 

" " 

Terzi 

Kahvehane 

Tuhafiyeci 

Terzi 

D1§ lmAlclsl 

Aşçı ve ma. 
halle bici 

Klrkor Şehinyan Koıanyacı, Pi_ 
yango, bllet .au ve aaıre. 

Mahallesf Sokafı Kapı No. 

H. B. Sultanhamam fi 

Hektmçtkmazı 7 
H, B. Vezlriskeleal 170 
H. B. Hayrlefendl cad. Reyon 

Yenlcami caddeSl 

Mimar Vedad 2/1 

Re§ldefendl Han 9 

İ§ han binası içinde 

" " " 
" " " " 

• 
" " n " 
H. B. Artaryan Han 3 

lstnııyon bekleme salonunda 

• " 
CelAl bey Harı 13 

" " 13 

Artaryan Han. 2 

Hamldlyc Caddesi 3 

Vakıf Han 

Roza Han 7 

H. P. HUdavendlgllr 

HUdavendlgı\r 1/1 

H. B. Y enicami cad. .,.. 7S 

160,00 U.07 
F. 3,52 

37MO 93.75 
816.00 110.25 
00.00 .u 

F. 
rıouo 

.04 
77.32 

F. 19,33 
H0,00 18,22 

F. 9.11 
90.00 2,07 

F. .62 
lrı<>.oo 112.50 
150.00 ı12.50 

150.00 

72.00 

23.01 
1''. 5.75 

ll,05 
F. 2,76 

155.00 C!O 
F, l,05 

860.00 M,89 
F. 27.44 

240.00 36.50 
F, 18.29 

134.00 21.47 
11', H.74 
M. 8.01 

184.00 67.00 
F. ~.00 
'M. 25.00 

135.00 16.42 
F, 4,10 ' 

900.00 •7.47 
F. ll.87 

720.00 208.6-0 
F,104,30 

116.25 28,09 

~.00 

160.00 

F. 7,02 
M,12 
27.06 

162,50 19.70 
F. 4,92 

720.00 97,84 
F. 2U6 

2.81 

18.75 
22.05 

.03 

15,46 

3.64 4.65 

.41 

10.50 63.00 
10.50 63.00 
f.60 27,61 

2.21 15.715 

.84 

10.98 

7.82 

5,00 

18.40 

8.28 

D,49 8.44 

41,72 

5.62 

10.82 18.80 

19.57 

t LA Jf 

!ııebolu orma.n ldaren Tekill avu. 
kat Fel.hi .Mağara taraımdan Çat.al-

40 zeytnn nah1yeshıln KUğu köytınden 
88 Dem1rcl oğullarından Emin ~ıu KA.. 

40 ıam aleyhine a.çılaıı tazmtnat dan _ 
smda: 

lıılüddeaaleyhln lkamet.glhı meçhul 
bulunduğundan hakkındaki davetiye 

41 ilı\ncn tebliğ edllml§ ve gıyab kar&
rmın da ilAne.n tebliğine mahkemece 

41 karar verilerek dlll'Ulma 29.6.942 pn-
zartest gQnU saat 9 za bırakı~tır. 

88 Mumalleyhln yevmi mezkO.rda. mah. 

39 kemede hazır bulunmadığı veya mu 

40 detlnde IUraz etme::llğl ta.kdlrde vt'l _ 

luayı kabul ebn~ ımyılarıık gıyabe. 

40 intaç edlleet?ğl gıyap kararı yerine 
.41 kalm olmak Uzerc key!i~t uıın olu. 

40 

41 

41 

fl 

41 

nur. 

İstanbul A llye Altıncı 
Mahkcıncııindcn: 

942/106 

MUödcl: Ülfet Turgut 

llukulı 

MUddclaleyh: Mehmet. Turgut: 
lat.anbul Uzwıçarşı bll§ında İbrahim 
pa§a sokağında. No. 12 

MUddel Ülfet Turgut tarafmdıu 
müddelaleyh Mehmet Turgut alçybl. 

41 ne açılan bo~anrruı davası lçUl mUd 
delaleybln j G.9•2 Cuma GilnU saat 

40 15 de mahkememizde hıızır bulunm 
aı lüzumu tcblığ cdılmcst Uzcrlne mt. 

41 malleyhin o gUn gelmemesi veya bır 
vekil göndermemesine mebni hakkın. 

40 da gıyap kararı ittihaz olunmııa ,. 
lmıtl kılınan bu karara alt fhb:ırna • 

40 menin bir nUshnsı d:ı mahk mc dl 
vanhancsln:? asılmış ve keyfiyetin o 

40 be§ gtın mUddetle iltını için tnhk1ka 
tm 7.7.942 Salı gUnU saat 16 e bin. 

41 kılmJ§ olduğu tebl!ğ yerine geçmek 
üzere ııAn olunur. 



Sümer Bank Yerli Mallar Pazarları MüiS_s.iSesinden : 
22-6-942 Tarihinden itibaren Yapılacak Tevziatın Kupon Numaraları ile Müracaat Günü ve Mahalleleri Aıağıda Gösterilmiş Olup: 

l.) Numaralan ilan cdilmişolan kuponlar hamillerinin nüfus cüzdanlarile beraber bildirilen mahallere müracaatlan. 
Z.) Ayni soyadmı taşıyan birkaç nüfas cüzdanıuın, aile efradından birisi tarafından "ibrazıotla kuponlan mukabilinde istihkaklannın verDebileceği. 
3.) Henüz ilan edilmemiş olan numaralar için müteaki!) ilaruanmızla tevzi günleri biMirileceğinden numaraları ilan edilmiycn kupon hamillerinin mOncaat etmemeleri. 
4..) Tevzi ekiplerimiz taraindan evlerinin ziyaretlerinde evde bulunnıayan veya henüz tevzi kuponu almamış kimselere nahiyeleri mmtakasmda tevzi kuponu verileceğinden bu dağıtmaya inti 

zar etmeleri rica ve iJiln ohmnr. 

ÜÇÜNCÜ L 1 S T E 
22/6/942 23/6/942 

Müracaat olunacak mahal Pazartesi Salı 
Kupon No. Kupon No. 

~~~~~~~~~~~~~--='-----~~~ 

S. B. Yerli Mallar Pazarları Bah
çekapı mağazası. 

S. B. Yerli Mallar Pazarları Bey 
oğlu mağazası. 

S. B. Yerli Mallar Pazarları Ka.. 
dıköy mağazası. 

S. B. Yerli Mallar Pazarlan üs
ki.idnr mağazası. 

12401- 13900 13901- 15400 

201001.201750 201751-202521 

167001-167700 167701.168400 

54101- 54700 54701- 55300 

24/6/942 
Çarşamba 

Kupon No. 

15401- 18700 

208001-208600 

168401-169100 

55301- 56000 

Burman Sunar ve Süleyman Ür
gene Yeni Pos. Aşirefendi S. 58 

123001-123330 123331-123660 123661-124000 

25/6/942 . 
Perşembe 

Kupon No. 

18701- 20000 

209001-209600 

169101.170600 

154001-154600 

140824.141050 

Müracaat Edilecek Günler: 
26/6/942 

Cuma 
Kupon No. 

38666- 48050 

21000L210600 

170601-171300 

154601-155200 

141051-141375 

29/6/942 
Pazartesi 

Kupon No. 

66500- 68000 

211001-211600 

171301-172000 

155201-155800 

141376-141700 

30/6/942 
Salı 

Kupon No. 

84500- 86000 

338001-338900 

212001-212700 

155801-156400 

141701-142000 

1/119'% 
Çarşamba 

Kupon No. 

86001- 87500 

338901-339816 

212701-213400 

156401-157000 

160001-160300 

-Z/7/942 
Perşembe 

Kupon No. 

87501-101770 

240001-240750 

213401-214100 

157001.157500 

160301-160600 

3/T/942 
Cuma 

Kupon No 

101771-103200 

240751-241500 

214101-214800 

157501-158000 

160601-160900 

Mustafa Sami Humanazlı Yeni P. 160901-161500 161501.162100 162101-162700 162701-163300 163301-163900 163901-164500 164501-165100 165101-165700 165701-166000 172501-173000 
Aşirefrndi sokak 20 

Sadi Kap1ancalı Yeni Postahane 173501-173600 - 173601-173700 173701-173800 17380L173900 173901-174000 219501-219600 219601~219700 219701-219800 219801-219900 219901-220000 
Aşirefendi sokak 48 

Ahmet Ata Köseoğ'Iu Mahmutpa- 221001-221500 221501-222000 222001-222600 222601-223300 223301-224000 284001-284600 284601-285200 285201-285800 285801-286400 286401 287000 
şa başı No. 195/197 

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

Ahmet Güvenç Mahmutpaşa başı 254893-255050 255051-255200 255201-255350 255351.255500 255501-255650 255650-255800 255801-256000 287001-287150 287151-287300 287301.287450 
No. 143 

Arusyan Balıkçıoğlu Mahmutpa- 287451-287750 287751.288030 288051-288350 288351-288650 288651-289000 312001-312300 312301-312600 312601-312900 312901·313200 313201.313500 
şa başr No. 130 

Mıgırdıç Ba1tayan Mahmutpaşa 220001-220100 220101-220200 220201-220300 220301-220400 220401..220500 220501-220600 220601.220700 220701-220800 220801-220900 220901-221000 
başı No. 68 

Kadri Özüyılmaz Mahmutpaşa ba 276242-276400 276401-276600 276601-276750 276751-276900 276901-277100 277101-277250 277251-277450 277451-277600 277601-277800 277801-278000 
şr Doğu mağazası 91 

Leon Gevelyan Mahmutpaşa başı 281001-281165 313501-313650 313651-313800 313801.313950 313951..314100 314101-314250 314251-314400 314401-314550 314551-314700 314701-314850 
No. 134 

Remziye Atalay Kasımpaşa Uzun 188001-188100 188101.188200 188201-188300 188301..188400 188401-188500 188501-188600 188601·188700 188701-188800 188801-188900 188901.189000 
yol Turşucu sokaka 6/ 1 

İhsan ve Hüseyin özer Hacıkö - 314851-315250 315251-315650 315650-316000 316001-316400 316401-316800 316801-317200 317201-317600 317601-318000 318001-318400 318401-318800 
cek camisi N o. 15 

Hüseyin Hilmi ve Süleyman Sır- 318801-319100 319101-319400 319401-319700 319701..320000 321796-322200 322201-322500 322501-322900 322901·323300 323301-323650 323651..324000 
n Kapalrçarşı Aynacılar No. 5 

Mehmet Faruk Kapalçarşı Sipahi 333501-333600 333601-333700 333701-333818 334001..334100 334101..334200 334201-334300 334301-334400 334401-334500 334501-334600 334601..334700 
sokak No. 20 

İbrahim zade Bekir Sultanha • 107004-107500 107501-108000 148718-149350 149351-150000 280001-280415 294001-294600 294601-295200 295201-295800 295801-296400 296401-297000 
mam caddesi Ece mağazası 

Mehmet Nuri Topbaş Fincancılar 289001-289500 289501-290000 7.90001-290500 290501-291000 291001.291500 291501-292000 292001.292500 292501-293000 293001-293500 293501.294000 
caddesiMahmudlyeh_a_n~3._4~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
Hayri Doğu ve ŞeriJd Fincancılar 340001-340500 3405Ql-341000 341001-341600 341601-342261 176001-176500 176501-177000 177501-178000 178001-178500 178501-179000 179001.179500 
caddesi Mahmudiye han 1 

Zeki Zerrin ve ortağı Fincancılar 110000-110200 110201-110400 110401-110600 110601-110800 110801-111000 111001-111200 111201-111400 111401-111600 111601-111800 111801.112000 
Yusuiyan han içinde 8 

Şermin mağazası Sultanh:ınıam 324792-325100 
meydanı l, 2 

325101-325400 325401-325700 325701.326000 326001-326300 326301-326600 326601-326900 326901-327250 327251-327600 327601-328000 ·-···-
Şakir Şatır Sarıyer Sarıyer cad- 248001-248200 
desi 9 - 11 

248201-248400 248401-248600 248601-248800 248801.249000 249001-249200 239201-249400 249401-249600 249601-249800 249801~50000 

Burhanettin Baştımar Sanyer 250001-250200 250201..250400 250401-250600 250601-250800 250801-251000 251001-251200 251201-251400 251401-251600 259501-259750 259751.260000 
Ortaçeşme caddesi No. 25 

Hüseyin Özsaraç Beşiktaş Orta.. 103201-103300 103301~103400 103401-103500 103501..104000 241501-241600 241601-241700 241701-241800 241801-241900 24i90t-242000 242001..242100 
çeşme caddesi No. 67 
David Bahar Beykoz Fevzip'lğa 348001-348100 348101.348200 348201-348300 348301-348400 348401-348500 348501-338600 348601-349700 348701-348800 348801-348900 348901.349000 
caddesi No 72 
Pertev Kondu Beykoz Yalıköy 349001-349100 349101-349200 349201-349300 349301.349400 349401-349500 349501-33961.)0 349601-349700 • 349701-349800 349801-349900 349901..350000 
Çayır caddesi No. 28 
Ah.met Turan Beykoz Fevzi.paşa 350001-350100 350101..350200 350201-350300 350301-350400 350401-350500 350501-350600 350601-350700 350701-350800 350801-350900 350901 .. 351000 
caddesi No. 38 
Halil Hikmet Ergez Mahmutpaşa 179501-179800 179801-180100 180101-180300 180401.180700 180701-181000 181001-181300 181301-181600 181601-181900 181901-182200 182201.182500 
İrfaniye caddesi No. 16 
Cemal oğlu Yaşar Tophane Boğaz 242101-242220 242221-242340 242341-242460 242461-242580 242581-242700 242701-242820 242821-242940 242941-243060 243061-243180 243181.243300 
kesen caddesi No. 112 
Abdülvahap Şehremini Saray - 203001-203100 203101.203200 203201-203300 203301-203400 203401-203500 203501-203600 203601-203700 203701-203800 203801-203900 203901-204000 
meydanı caddesi 37 
Fethi Bener Kasımpaşa Bahriye 184001-184400 184401-184800 184801-185200 185201-185600 185601-186000 186001-186400 186401-186800 186801.187200 187201-187600 187601-188000 
caddesi No. 66 
Tekeoğlu Haygaz .Mahmutpaşa 334701-334800 334801.334900 334901-335000 335001.335100 335101-335250 335251-335400 335401-335550 335551-335700 335701-335850 335851.336000 
caddesi No. 109 
Pandeli İlyadis Mahmutpaşa sa- 330001-330200 330201-330400 330401-330600 330601..330800 330801-331000 331001-331200 331201-331400 331401.331600 331601-331800 331801-332000 
bık Haçopulu han 6 
Muhip Alptekin Eyüp Kalender.. 158001-158100 158101-158200 158201-158300 158301-158400 158401.158500 158501-158600 158601-158700 158701-158800 158801-158900 158901-159000 
hane caddesi No. 78 
Hakkı Sağesen Eyüp Muhlispaşa 159001-159100 159101-159200 159201-159300 159301-159.WO 159401-159500 159501-159600 159601·159700 159701-159800 159801-159900 159901-160000 
caddesi No. 6511 

Osman Eren kardeşi Eyüp Mnh.. 266001-266100 266101-266200 266201-266300 266301-266400• 266401.266500 266501-266600 266601-266700 266701-266800 266801-266900 
lispaşa caddesi No. 65/1 

Mehpare Heper kardeşi Zeki He 267001-267200 267201-267400 267401267600 267601-267800 267801-268000 272001-272200 272201-272400 272401.272600 272600-272800 
per Eyüp Ca:miikebir No. 60 

Kenan Büyükakman Eyüp Rami 115001-115100 115101.115200 115201-115300 115301-115400 115401-115500 115501-115600 115601-115700 115701.115800 115801-115900 
Mahmudiye caddesi N o. 2 

Mehmet Kafadar Eyüp Rami 132998-133100 133101.133200 133201-133300 133301-133400 133401-133500 133501-133600 133601-133700 133701.133800 133801.133900 
Mahmudiye caddesi N o. 34 

Kavarina Çirkinoğlu Kadıköy 224001-224100 224101.224200 224201-224300 224301-224400 224401-224500 224501-224600 224601-224700 224701-224800 224801-224900 
P::.zaryolu No. 152 Koncagül 

266901.267000 

272801..273000 

115901-116000 

133901-134000 

224901-225000 

Sıtkı Zorlu Büyükada Çınar cad
desi No. 30 

17300 730 237. 500 237501-237700 237701-237800 237901-238100 238101-238300 1-173250 173251-173500 236917-237100 237101-237300 23 1-


