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ALMAN ·RUS 1 
HARBi 1 

Moskova bildiriycrl 

Alman 
ilerleyi! 

durdu 
Karadenizde Cephelerde les harp sonunda tees· 

ıüs edecek dünyayı öyle tatlı 
tallı tarif ediyor ki hu kadar 
gü7,eJ ve faydalı bir gayeyi te
inin için Alman dostlannıızın 
harbi bırakıp da Okyanus üze· 
rinden Amerikaya el uzatma.ma
lanna cidden hayret edilir. Çün
kü lJ.Ir. Sumner Welles'in bazı 
Sôz'..:ri var ki taınamiyle Nas
yonnl Sosyalizm edebiyatından 
ınülhem teUl.klti edilebilir . 

Sovyet merkez orduları ba<;lm· } 
Rus donanması mandam mareşal Tiın~nı.0 şiddetli harp er 1 

na hücum edildi Alman· Rus A, devam ed~yor 

; , 

Mesela Amerika hariciye Hind' · . • .,_. 
ınüııt ı da 1914 · 18 Harbi- ıı.ıınnun """ygon limanın dan umumi bir manzara 

:~~:r~~ ~~ce~~~~~a;:ı~i ·Japon vapurları J"'"'""w_ ............. 

1
:-
1
· .... k ............. e ........ ·;-n-ı· n Japonya niha

yet Hindiçinide 
üsler alıyor 

Macar orduları da 
ileri harekatlarına 
devam ettikleri· 
ni bildiriyorlar 

harbinin 
tahlili Alman ilerleyişi· 

nin durması hak-
Bir İngiliz gazete- kınd~ ~ngiliz ~aze· 
sine göre vaziyet telerının ncşrıyatı 

edilen Milletler Cemıyetinı hiç A • 

1 
beğenme. nıektedir. Bu . i~ibarhı. merlkaya t k 
w~ııoııı muahedenamesını tadil n u u 
Ve taslııh bayrağını açarak mü- •t • l 
<lalleleye atılan nazi şefleriyle A- gı mı yor ar 
rtıedkaıı _ _hariciyesi arasında tam "Amerika bir kö-
bır goruş mutabakatı mevcut 
demel<tir. su~er weııes. b~ Amerika Japonya· şeye çekilip Bit- Bir Fransız gazete-
devıetıerin Milletler Cemiyetını • 
Statu. quo'yu muhafaza etmek ya benzin gönder· /erin darbe/er Sİ vazıyeti açıkça 
llıaksadiyle bir filet gibi kullan- kt d d •t• f d• 
<lıkl&rını söylüyor ve böyle bir me e ne en e· indirmesini ı ıra e ıyor ve 
hareketi hiç tasvip etmediği vam etmiş beklı·yeme""., izahat veriyor 
itadesiııin tarzından pek açık ,,,, 
surette anla.şılıyor. AJmanlann Vaşington, 25 (a.a.) - Ofi: Hanoi, 25 (a.a.) - "Volonte 
'likayetleri bundan başka bir I Pasif korunma komitesi azasını 1 Sanfransisco, 25 (a.a.) - San lndochinoise, ,gazetesi, mülhem 
§ey mi idi? kabul eden Roosevelt Amerika- fransiscoda bir nutuk söyliyen olduğu zannedilen bir makale-

Gene Amerikan hariciye ı nın ne gibi sebeplere mebni ja- Wendell Willkie demiştir ki: 1 sinde ja.ponyayı cenup Hindi-
w·ıs ponyaya petrol ihracını menet- - Hürriyetin müdafaası müs ~inisinde üsler terkini derpiş e-

llıüııt""•'"'na. göre ı on'un bet b" l 1 ılı ~ 
kurın-;;k"~tediği Milletler Cemi- memiş olduğu hakkında izahat ır şey oma ı r. I den anlaşmadan ilk defa olarak ı 
Yeti fi'le çıkamamıştır. Buna vermiştir. Müşarünileyh demi§·! Hit!er, hürriyetimize meydan 

1 
açıkça bahsetmektedir. 

h d ki h d'" tir ki: okumuştur. Bir köşeye çekile • Anlaşmanın hiçbir memleket ı 
em Amerika a • em unya.· _ MaksadınıR, şimdiki har-ı rek Hitlerin bize darbeler in-J aleyhine müteveccih olmadığı- l 

llın başka ta.raflarındaki insan-
ların kör bodgiimhğı se~ ol- bin Büyük Okyanusa sirayet dirmesini beltliyemeyiz. Sür'atle nı ve bilhassa muvakkat ma • 
ınuııtur. . . . I etmesine mani olmak idi. EğerT ona doğru giderek beklemediği hiyette bulunduğunu kayde • 

(Sonu sayfa 3 sütun 5 de) Sonu .ayfa 3 sütun 3 de)) 1 (Sonu aayfa 3 ai.itun 6 da) 

Nazilerın Versailles nızamı -------------------------------------

lngiliz hava 
hücumları 

Ve Cenevre Milletler Cemiyeti 
aleyhinde bundan dah_a fazla. 
bır şey söyleyemezlerdı. Hele 
bazı devletlerin Milletler Ce
ıniyetini her şeyden evvel kendi 
siyasi ve ticari içtihatlarını ta
hakkuk ettirmek için kullanmış 
C>!dukları yolundaki tenkidi, 
lnuahedenamelerin tashihi bay
rağını açmış olanlara tamamen 

Bütün taksiler 
işliye bilecek 

~ Kiel ve Emden 
hak vermektedir. 

Sumner Welles, Cenevre Mil
letler Cemiyetini defnediyor ve 
llıezar ~ına şu kitabeyi yazı. 

Buhusustaki karar dün resmi deniz üsleri tek-
gazete ile neşredildi rar bombalandı 

Yor: 
"Bu Milletler Cemiyeti, hiçbir 

zaman Wilsonun fikri mucibin
ce Milletler arasında lazım o Dün Ankarada bütün taksiler işledi 
lan düzeltmeleri sulh ve adalete Benzin sarfiyatının tahdidi· j 
uygun bir surette yapmağa muk ne ait kararnamede tadilat ya
ledır olamamıştır.,, pılınası ve taksilerde tek, çift 
Doğrusunu söylemek 18.zım numaraların birer gün fasıla 

gelirse biz Türkler kendi ~esa,. ile çalışmaları usulünün kaldı
bımıza Milletler Cemıyetınden nlması hakkındaki Koordinas
şikayetçi değiliz. Türk h~kları yc>n kararı Heyeti Vekile tara
ba!umından ıazım olan duzeıt- 1 fından tasdik ve dün çıkan res

barla bu sabahtan itibaren tak
silerin tamamen serbest olarak 
çalışm~a baŞlamaları miim -
kündür. Bu itibarla alakadarlar 
18.zım gelen tedbirleri almışlar
dır. 

. 

Bir gün zarfında 
30 Alman tayya· 

resi düşürüldü 
Londra, 25 (a.a.) - Geçen 

gece !ngiliz tayyareleıinin Al -
manyayıı karşı yapmış olduk 
lan hücumlar, bilhassa Kiel ve 
Eınden deniz üsleri üzerinde te 
merküz etmiştir. 

Afınan ilerleyişinin yavaşlamruıı 
Stokholm 25 (a.a.) - Ham· 

delstidnig gazetesi diyor ki: 
Almanlar, son yirmi gün için

deki ileri hareketinin ilk on 
gün zarfındaki sür'atlerine na
zaran yarı~ya. ~ğı oldu
~nu ve şayet hareket böyle a
gırlaşırsa Ağustos sonundan 
evvel Moskovaya varamıya -
caklarını kabul ediyorlar. 

Sovy10t filosuna hücum 
Berlin, 25 (a.a.) - D. N. B. 

nin öğrendiğine göre, 23 Tem • 
muzda Dniester mansabına Ru
men savaş tayyarelerile Sovyet 
harp gemileri arasında Ş"iddetli 
bir muharebe olmuştur. Sovyet 
harp g,emilerine Sovyet tayya • 
releri refakat ediyordu. 

Her tipten ve her tonilatodan 
mürekkep olan bu filo Besarab-ı 
ya muharebelerinde kuvayi kül
liyeden ayrılan ve Karadenizin 
şimal limanlarına iltica eden 
Sovyet kıtalarını nakletmekte 
idi. lstiab kabiliyetlerinden de 

(Sonu uyfa 3 aütun 5 de) 

Akdenizde bir 
Deniz Harbi 

Ruslar lehine Moskova, 25 (a.a.) -Afi: 
24 temmuz günü Prokhou, 

inkişaf ediyor Smolnsk ve Jitomir ınıntaka • 
larında muharebeler vukua gel· 
miş olduğu Sovyet tebliğinde 
bildirilın.ektedir. 

Londra, 25 (a.a.) - Afi: 
Rus cephesindeki vaziyet, 

düşmana hiç şüphesiz insanca 
ve malzemece azim zayiat ver
diren Rus ordularının devam e
den şiddetli mukavemetleri ve 
şiddetli çete muharebelerinin 
Almanların gerilerini iz'aç et
mekte olması sebebi ile, bu sa
bahki gazetelerde ileri sürülen 
mütalealarda bedbinlik yoktur. 

Times gazetesinin diplomasi 
muhabivi, cephenin her noktası
na şamil bir takım göze çarpan 
hadiselerden bahsetmektedir: 

Evvela bundan on gün evvel 
zaptedi!miş olduğu Almanlar 
tarafından resmen bildirilen Ki
ef, doğrudan doğruya tehdide : 
maruz bulunmaktadır. Kiefel 
yakla.şmış olan Alman kolları
nın tevkif veya imha edilmiş 

oldukları zannedilmektedir. ı 
(Sonu sayfa 3 aUtun 4 de) 

Diğer bütün ınıntakalarda 
mühim harekat olmamıştır. 
Smolensk ınıntakasında kıt.a
atımız, düşmanın çok mü!•im 
kuvvetlerinin bütün taarruzla
rını tardetınişlerdir. Bu hare
kat esnasında Alınanların be
şinci piyade fırlrası imba edil· 
miştir. 

Kara kuvvetleri ile mesai bir· 
liği yapan tayyarelerimiz, düş
manın zırhlı ve motörlü unsur
larına, piyadesine taarruz ve 
düşmanın tayyareleri ile tayya· 
re meydanlarına hücum etmiş
lerdir. 
Alınan sarih maliımata göre 

bugün içinde hava muharebe
lerinde ve yerde 58 Alman tay
yaresi tahrip edilmiştir. 

Yine alınan maliımata göre, 
Sonu sayfa 3 sUtun 3 de)) 

J HARP VAZiYETI ı-
ı . 1-

l.ta~ ya~ .tayya~eıe.ri Alman -~us harbi 
hır ınoılız kafılesıne 

hÜCUm etfiler Harekat, Leningrat, Moskova ve 
· ~ Kiyef istikametlerinde inkişaf ettiı·il-

Bir /ngiliz Destro- mek istenmektedir 
yeri batırıldı 1 YAZAN: ------,. 

Londra, 25 (a.a.) - lngiliz Emekli General Kemal Koçer 
amirallik dairesinin tebliği: 

Sonu sayfa 3 aütun 3 de)) 

Büyük bir sanatkar;:] 
ll'l.eleri Cenevredeki Milletler mi gazete ile ilan olunmuştur. Ankara, 25 (Hususi) - BU -
Cemiyeti sulh ve ada.Jete u_ygun Fakat dün akşama kadar ka· tün taksilerin işlemesine ait Ko· 
bir surette icraya. muktedir ol- rar alakadar makamlara res-ı ordihasyon heyeti kararnamesi 
ınuş ve bizi memnun etmişti. men tebliğ olunmadığı için şeb- bugün (dün) resmi gazetede 
Milletler Cemiyetinin hiç bir rinıizde taksiler dün eski usul intişar etti. Bu itibarla bugün • 
tenkide müstahak olmadığını dahilinde çalışmışlardır. Kara.- den (dünden) itibaren şehrimiz 
iddia edecek değiliz. Fakat ka- nn bu gece tebliğ olunması de bütün taksiler serbest olarak 
bahatin biraz da adalet isteme- kuvvetle muhtemeldir. Bu iti: işlemeğe ba,<ılanııştır. 

Öğrenildiğine göre, dün vu· 
kua gelen müteaddit hava mu 
harebeleri esnasında, İngiliz 

Taarruz ordusunun asıl he
defi, şüphe yok ki, Sovyet or
dusudur. Her vaziyetinje engel 
teşkil eden müdafaa ordusu, 
külliyeli itibarile sahadan çekil 

(Soııu Sahife 2 Sütun i) 
-.. ~~~artsma~ı ~~~::~~ g~ş:ı mızı daha kaybettik 

şurmuşlerdır. 

Diğer taraftan İngiliz avcı ı ~ e , nin tarzına terettüp ettiğini !!"!!!!"!!!!"!!!!'!"'!!'!"'!!'!"'!!'!"'!!!!!!!!!'!"'!!'!"'!!'!"'!!'!"'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
1 ııöylemek doğru olur. kanidir. Bütün milletlere mü· , 

savi kaynaklardan istifade hak· 
kı tanımak lazımdır. Bu olmaz
sa, sulhun teessüsüne imkan bu· 1 
l~amaz. İptidai maddeler tek 
bu·. milletin elinde bulunduğu 
muddetçe adalet ve sulhe müs
tenid bir dünya nizamı eksik 
demektir . 

!eti gibi medeniyet ve teknik 
sahasında vücudu elzem bir un
sura da yeryüzünde raqat ve 
mes'ut yaşamak hakkını mem- , 
nuniyetle tanır. Harp başlama
dan evvel iMr. Roosevelt bütün 
milletleri bir konferans masası 
başındıı. toplanarak ihtiyaçları, 
şikayetleri ve derdleri ortaya 
dökmeğe davet etmişti. Bu tek
lifin red ve istihfaf edilmiş ol
masına esef etmek ııizımdır. 
Çünkü Amerika devleti Sumner 
Welles tarafından işaret edilen 

tayyareleri de dün ceman 12 j 
~~~~~ş~~r~~z ~~ Reisülhattatin Kamil Akdik dün 
:i~~ı~=~~~-avcı tayyare- ebedi medfenine tevdi edildi 

Alınan hava. kuvvetleri 
takviye edildi 

Londra, 25 (a.a.) - Şark 
cephesinden garbe Alman hava 
takviye kuvvetleri geldiğine 
d:ıir "The Aeroplane,, mecmua
sının verdiği haber dün öğleden 
sonra elde edilen mali.ımatta te
eyyüt etmektedir. 

mana kavuşmuştur. 
79 seneye varan uzun haya

tı esnasında merhum, Türk ya
zı sa'atına ~iz eserler kazan
dıran büyük bir sa.n'atkardı 

Bu itibarla san'atımız Hacı 
K8.mil Akdik'in vefatiyle büyük 
bir kıymet kaybetmiştir. 

Amerika. Hariciye Müsteşarı 
Yalnız :ı.Iilletlcr Cemiyetini ten
kid ile kalmış olsaydı görülü • 
Yor ki bize yeni bir şey öğret
ıniş olnuyacaktı ve sözleri bu 
kadar alakaya değerli görülıni • 
Yecekti. Asıl mühim _olan ~
y:ınat, fikrimizce istıkbale aıt 1 
olan tasavvurdur. Sumner Wel
les'e göre devletler,. dünya?a 

1 

kanun ve nizamı yemden tesıse 
kalklştıltları zaman .. milletler 
arasında 18.zım olan duzeltmele
ri imkfın dairesine sokmak için 
bir teşkilat vücuda getirmelidir

Amerika Hariciye Müsteşa
r~ bu beyanatı sırf şahsi bir 
mutaıeadan ibaret olsa bile, 
~erikan hariciyesinde hükiim 
suren hissiyat ve kanaat hak
kında az çok bir fikir verebilir. 
Sumner Welles bu sözleri bir 
~.erasim_de irad ettiği nutkun 
ıçınde soylemiş olduğuna bakı
lırsa onları sırf şahsi düşünce
lerinden ibaret addetmek pek 
doğru olamaz. 

hedefe doğru yürünıek azminde ""'""""vvvv_,..,..,..,..,...,...,..,.,.,..,.,.,...,..,,,..., Cenaz.e merasimi 
Merhumun cenazesi dün öğle 

üzeri kaldırılmıştır. Cenaze sa
at 11,30 da talebesinin, takdir
karlarının ve akrabasının elleri 
üzerinde Fatihte Gelenbevi or
ta okulu karşısında bulunan e
vinden alınmış ve belediye tara
fından hazırlanan cenaze oto
mobiline irkap olunmuştur. 

ler. 
Demek oluyor ki Amerika 

hariciyesi hfila 1914 - 18 Harbi 
neticesinde vücut bulmuş bazı 
haksızlıklar bulunduğuna ve bu 
haksızlıkl:ınu tashih edilmesi 
lazım geldiı{ine inanmaktadır. ı 
~akat yalnız be,ynclmilel müna
sebetlerde bazı şeyleri düzelt • 
ınekle ış bilmiş olınıy:ıcaktır. 
Dünyaya yeni bir te~kilat ver
mek de IUıllhhr. Yapıl:ıcak iş
lerin 00.,nda silii.lılnrunanın 
lıalıcbdi m&ele..i ~cli\·nr. Welles 
bu m~enin haili :inz<ik bey
nebn!lcl ~ılrı ve kati tarzda bir 
ltonirol tes:f'l ile kabil olacağına 1 

Eğer Birleşik Amerika dev
leti hakikaten bu fikir ve ka· ı 
naatte ise dökülmekte olan kan
lar beyhude değil midir? Sum -ı 
ner Welles'in müstakbel dünya 
hakkında tasavvur ettiği nizam
da bütün hüsnüniyet sahipleri
ni bir araya toplamıva kafi e
saslar mevcuttur. Çünkü en kü
çük bir millete bile hayat hakkı 
tanımak istiyen Amerikan pro- , 
jesi, pek tabiidir ki Alman mil-1 

idiyse toplanacak dünya kon
feransında sulh ve adalete müs
tenit bir nizamın temelleri atı
lacağı muhakkaktı. Welles'in 
sözlerinin Almanyada ne tesir 
yapacağı merak ile beklenmeğe 
değer. Fakat iki senedenberi 
devam eden harp, ihtiraslar o 
kadar kamçılamış, görüşleri o 
kadar daraltmış ve kinleri o 
kadar coşturmuştur ki sükft • 
net ve itidal dairesinde düşün
mek ve derde çare aramak ka
biliyeti maatteessüf ortadan 
kalkmıştır. Bunun için bu be
yanatın yapacağı aksülameller 

1 
hakkında nikbin olamıyoruz. 

Hüseyin Cahid YALÇIN 

Ticaret Ofisi 
kadrosu geniş

letildi 
Ankara 25 (Hususi) - Tica

ret Vekaleti tarafından lstan • 
buldaki ticaret ofisi kadrosu
nun genişletilmesi hususunda · 
yapılan teklif Vekiller Heyetin
ce kabul olunmuştur. Bu itibar
la lstanbuldaki Ticaret ofisi 
kadrosuna yeniden 10 şef, 15 
~ ve 20 bekçi ilave oluna-

B. K9mil Akdik 

Güzel San'atlar Akademisi 
Yazı profesörü Rei.sül Hattatin 
Hacı Kamil Akdil<, evvel gece 
saat birde Fatihte Kayak sokak 
ta bulunan evinde rahmeti rah· 

Merhum Eyüp Sultan camiine 
kadar bu otomobille sevkolun
muş ve cenazede hazır bulunan
lar cenaze arabasını otomobil ve 
otobüslerle takip etmişlerdir. 

1 
Cenaze nıa.mazı Syüp Sultan 

camiinde kılındıktan sonra 
merhumun cenazesi Eyüp me-1' 

(S..nu sayfa 2 ıütun ~ do) 

Qazeteler 
4 sahife 
Dün neşredilen Koordi

nasyon kararma tevfikan 
gazetemiz diğer re!"iklcri 
gibi 4 sahifeye inmiş bulun
maktadır. Son hp: pler dola
yısile meml ... kete kağıt itha
li imkanının kalmaması, hü
kiımeti böyle bir karar itti
hazına mecbur bu-akmıştır. 

G«zetemiz, 4 sahife içinde 
de okuyucularının bütün ih
tiyaçlarına cevap vermek 
için ica,:ı eden tedbirleri al
mış bulunmaktadır. Memle· 
kete k:"iğıt ithali imkan da
hiline girer ı;innez, hüku
metin bu karar geri alacağı 
tabiidir. O l51UDan "Yeni Sa
bah,. yeniden daha fazla ea
hifeli olarak intişııra devam 
edecektir. 

Okuyuculnnnın btiyük 
teveccül,üne dıı.naa mazhar 
olmuş bulunan ~..cm.z bu 
tevecciihe lh'lt :ıaı-Jı: için 
icap eden fc · ;~ı y:ıp
maktau h~ bi~ v:dılt ,;,.'.i:ı
memiş ve ~!:lnru!)'c.-c(.Ltir. 



Sayfa : 2 

-

nan a 
aB 
Tü 

n aluka gib" 
iy 1 yhin 

·rıere 
ak1rdı 

mı otuz· • a 
ucuna ve i 

Sara.yl1. Banya Luka arnsın-
da deınirvolları o kadar karı~ık YAZAN 
ki, yağmı'.ır sağnakları var diye 

lanacak Oı-ahrdit da dedikodu 
çıkac'1k. IC.i!<fımet dahili işlerle 
uğra§mak i~ n Hat:ı.y meselesini 
yi:izü :-::t• ı bırak:ıc<ı.k ! otokara binmedim de. rahat o- Aka Gündüz 

!ur diye ( ! ) trene bindim. Hem 1 Şimdı :>anya Luka gibı şehir
lere gı fa-.i ~ de Türkiye aleyh;n
<le !Ukınlı söyleyiniz; adamın o
tuz iJ.i di~nı siıküp avucuna ve
rirler! 

niçin Banya Luka.? Çizdiğim se- "-ıı;;mı•ı:am••••m:ımD 
hayat yollarının epeyce aykırı
smda. 

Beni buraya ~etiren bir ço
cukluk hatırasile bir avcı arka
dl.Şln sözü c.ldu. Renim Bosnak 
dediğimiz Turçinleı dPn çok dos
tum vardır. Çocuk!u;;tımun ve 
askerliğimin bir k•sınını hep on
ların memleketlerinde ve kom
şuluklarile geçirJ•m: Metrovi
çc, Yenipazar, Taşlıoa, Brana. 
~balarını !!imdi bile baba yur 
dum sayarım. 

Mektepte iken coğrafya. der
sinde zorla ezberletmişlerdi: 
Bosna - H -mıek eyaletinin mer
kezi Saray - Bosnaclır. Meşhur· 
ijehir!eri de şunla.rdlr: Banya 
Lııka, Bilıke, Mostar, Hersek, 
Travnili, fnlan, filiı.n.. Daha o 

1 
zaman Banya Luka kelimesi ı 
kulaklarıma hoş; sempatik bir 
ahenk vermişti. O ahengin cazi
besine kapılmışım demek. İkinci 
tesir de Ankaradiı.ki avcı a.rka
da.<;ımclır. 
Şimdi .adı Bahaeddin olan 

bu iyi insan avcılık arkadaşım
aır. Banya Lukalı imiş. Ben 
~eyabate çıkarken dedi ki: 

- Madem ki B<Jsnava da gi
decelcsin, ~ez yolun uğrarsa, 
amma uğramak şartile, Banya 
Lukadaki ihtiyar babamı ı;ör, 
aağ ve Tilrk olduğumu söyle. 
On bel/ ''Ildır ki hasretimi çeki- ' 
yor. 

Bu kibar ve içli sözler bana 
1 dokundu. İçimden karar ver

dim: Gider< miyim, giderim! j 
Ne iyi etmişim de gelmişim.. 

Saray gibi, Banya Lukayı hiç 
yadıraamadıın. Bana Ankara
nın Yenişehrindeymi§im gibi gel 
di. 

Banva Lııka mühim bir Ba· 
\ovin&°dır. Yani bizim umumi 
ınüfettlslikler gibi bir yer. Hır
vatlımn manevi merkezi. Hır
vat! bir gün i.st\ktile kavu
şurlarsa burada tes'it edecekler
miş, veya baı-Ianna bir kral bu
labilir! l"S(> vine turada tru; giy
direceklermiş. Sırplar bu haki
kati bilmemi'} olsalardı, burada 
ifşa e raek ayıp olurdu. Ne ya
palım ki, hakikat hakikattir. 

Burada ekseriyet Turçin 'er -
de. Mü~liirruln evkafının yaptır
dığı Evkafpala.s oteline indim. 
Orta A vrunanm erı modern o
tellerinden biri. B:ınya Luka l'V

kafını çok beğendim. Eski me
ıarlık, eJki nrsa, eski bina de
memiı< degerile Htnıış, p rası 
ne de moıiern binalar yaptır
mış. Vı J:"h&~ 1111ıüğının iki kıyı
aına kmıılıı:ı;" Bar. ya Lukıı. mo
dern. yeı•yeni >f'hirlerıkn biri
~idir. 

İlk isim Babının ihtiyar ba
basını zıyaret r-tmek ve oğluna 
gntiirnıek üzere resmini çekmek 
toldu. İlk tanıdıifun da Banovina 
ziraat işleri müdiliii Ali Bey Di
miriç, .bnine boyuna; pembeba
vaz, tombul tombul bir ya>ılı 
B.ıy Deıımiç. 

Bay Ali Gala araymın son 
Rınıfımlan Mısıra kaçmış bir eıs
ki inkılapçıdır, Sultan Fatih ser 

1 duların<lan Demir Beyin torun- I 
!arın andır. Bir ev dolusu çolu
ğu, çocuğu vardır ve heosi rle 
moıiern tahail görmektedir. Bu 
sayede bi.rçok Turçin ailel"'"1e 
tıı.nıstım. Beni bir akı;.-ım bir e
v~ ça~dılar. köprünün öte ya
kasında. Kadınlar, kızlar örtiln-
1c<lilcr va erkekler ürkmedileı.·. 

Bana. biteviye Ankarayı, Sakar 
ı·ayı. ıııkıl:ibı, Atatürkü, İnöııü
yü, ÇiLkmağ'ı sordular_ Onla.ra 
dair hikaveler istediler. Na:sıl 
dinliyorlardı yarabbi! Tüylerim 
ııaıa tatlı ta.J.lı ürpcri yor. Ben 
a.ıtlatl.ıkça sa.nki hatiftan ilihi 
bir SC'S <'eliyorm~ gibi sessiz, 
huşiı içinde, vecd içinde, mest 
ve heyecanlı idiler. 

-Söyle, diıha. söyle, daha! 
Bilmiyorum nE"ler s .. yledim ki 

bir an oldu hepsi için için. ve 
inci inci göz yaıılan dÔk:meite 
ba~ladılar. 

SaL&ha karşı suısabildim . 
Blı da bir tıcıklı fa&llüır: 
Bir mil<lıl•t önce buralara Sü

riycdcn mı, :Mıruman nıı melllle
k.ııtlerilıde rical tanınmış buı 
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adamlar P'elmi.ş. Sam nerede Akşamları otelin altındaki 
BOllDa - Hersek nerooe? Hafta- bilyilk, müziklı lokanta - gazino 
larca, aylarca oturmuşlar. Git- da oturuyoruz. Birçoklaril~ t .. -

1 tikten sonra T'tirkiye ale)lhinde nışıyorunı , ne yazıl< ki gençler 
1 dedikodular çıkmış: Ağıza alın- Türkçe bilmivo•far .. 

mıyacak, hayale sığmıvacak he Burada da · İslav ortodoicslu -
zeyanlar. Banva Lukalılar mü- ğundan ziva.de Isla.v k.ıtolikliği 
tessir olmuşlar. tleri gelenler - hakim Rattfı m u•lak suretle 
den birkaçı demişler ki: hakim. Vivaııa kilisesi ço!< iş-

- Hiç bir nropaganda.ya inan lemis. Belki asırlarca. Bunun 
mayınız. Memlekette kime ina· içindir kl Beogr.ı cneyce uğraş
mrsmız? ma ... a mecburdur. Fakat .. dost

- Bizim eski müftüye, de- r;ı söylediğim ina..'!ılsm ki bu-
mişler. günkü tarzda bir ç Jıııma siste-

Yol masrafı toplanmış ve es- mi hi~ nıiliıi:ıet netice elde e
ki müftü - ki çok muhterem bir dece;.,'e bcmımıivor. Kral Alek
zattır, tanıştım - -·ola çıkarıl - sal'.drın ölümünün m' müthiş ve 
mı~. Eski müftü E<lirncye .vak· 1 tarihi bır darlıc oldnğuıru anla
laşınea kavuğunun yerine fötr mak irin uzun zamana ihti~ c 
şapkayı, cübbesinin yerine de I V<•k gitı geiiyor bana. 
ceketi giymL~. Mevsim de b.m Turiatik istihbarat bi.iroların
Ramazan. İstanbul mahalleleri- dan birine JFirdim. Bunılarda 
ni, camilerini dolaşmış. Bursa.ya her se•.,·aha istediği malümat 
gitmiş. Ulu Camide mukabele bol bol verilir. Birkaç dil konu
dinlemiş. Herkesle konuşmuş. şuyorlar. İnce yapılı madmazcl 
Ankarada güııl;!!rce kalmı.ş ve ho.,n:ınıı gitti doğrusu. Lafı kay 
Hacıbayramda Cuma namazı ımştırdık.. Aııka.ralı ol~umu 
kılmış. lzmire uzanmış. Niha- ı öğrenince bili1bütün ıuızik!aşti. 1 yet memleketlne dönmüş ve yer Gaf bu. ya. Gafın saıh •olu mu 
yer maliımat getirmiş: olur. Ben de bir gaf ediverdim: 

- !namnaym ! Hepsi propa- - Güzel madmazel eledim, 
ganda.! Hep~ düşnuınlık. Yeni siz Sırp mısıruz? 
'.l'ilrkiyerı~ her şey yolunda gi- I Öyle bir bakış baktı ki! Bir 
diyor. Ne c-;uni kapıların.i.ı ya· ı saatlik dostluk birdenbire suva 
saklıyan ptılis var, ne d~ oruç düştü. Asabi, hırçın, ıslık gibi 
tutanı har~•diyorlar. Şiı:nd' da- bir sesle: . . . 
ha hüı·, da.ta esaslı daha canlı - Beın, Zaı;repliyun! dedi ve 
bir akide virdan 'akidesi ha- arkasını dönüp dos.yalarile meş- ı 
kimdir. ' gul olmağa baı!ladı. 

- Neye bu hainler bize öyle · Balkan Antantının uğraclığı · 
propaganda. ı:ttiler? militküllerden bir düğiim daha. 

- Anlaı>ııyacak ne var7 Tür- çözdüğümü hi11Settim. Bund:ı.n 
kiyecın R • ıak çok. im onl=ı faıılasım söylemıık benim salihi· 
yazacaı;1ız, onların zihinleri bu- yetimin dışındadır. ı 

HA AZiYETi 

- h bi 
(Baş tarafı Birinci sayfada) ı mesine sebep verdi. 

dikten sonra, seçilen ve tutulan Son günlerde harekat, mev
bu istikam.etlerde Sovvct yur- zii bir mahiyet alıru4tJr. Bunun 
dunun hinterlandına dalmak da amillerini tahlil edenler ŞU ka-
gÜ«; o!ınıyaca.ktır. naata vacmaktadırlar: 

Alman ordusunu bu çok mü- a) İki taraf da aibr zayiatll. 
him ,,chirleFistikametlnde hare- m= kalnnştır, 
kat icra .. ına mecbur eden se- b) Seferberliğini bitiren Rus 
bepler muhtelütir: !ar, cephe}-e taze kuvvetler sür 

a.ı Lefuı.ıgra.l. Romaruıfların 1 mekte, şiddetli mukavemetl.eri
asırlarca paytahtı idi, büyük le, mukabil taa.rruzlarile ham
şark d~lelinin ihti"am ve aza- leleri karşılamaktadırlar, 
metini yasadı. Stratejik bakım- c) Z.rhlı ve motörlü kuvvet
cla.n Leningradın ehemmiyeti, !er, tamir, tathir ve takviyeve 
büyük · ı Baltık~dır. Eııa- ihtivaç göstermektedirler. 
sen Finlanuiya cenup kıyılarına dl Vaziyet, veni ve daha 
inhisar eden donanma üslerinin makul ve esaslı tedbirler ittiha
elden çıkması doanmanın malı- zını mecburi kılmaktadır. 
vını intaç eder. En kanlı musaraalar, Smo- I 

Almarı ordusu, ilerledikçe ge- lensk etrafında devam etmekte
ri bizmetleıi zorluklarla karşı- dir. Bu şehrin ııarkında cereyan 
!aşır. Rug tebliğleri. bu sularda eden muharebelerin inkişaflar 
birQOk ik:nal kafilelerine zarar kaydettiğini Berlin radyoları 
verdirildiğini y~ydılar. Taarruz bildiriyorlar. Sovyetler ve İngi
ordusu, bütün bu zayil.tı göze fuler ise şehrin iı;tirda.t edildiği
alarak, yo1l.amayı kmine uğraş- ni iddia etmektedirler. ı 
mı~lır. Alman hava filoları, üç gün-

Diğer taraftarı. mi!nahaa or- denberi her gece, Moskovayı 
dw;unun ~ağ y~nınııı emniyet ?ombalamakta ve burasını, Al- j 
altında bulundurulma:...ı. Lenin- man tabirine "Öre, hilcmna elve 
grnd bölgesinin mıı:ı~fawsına rişli (Sturmreif) bir vaziyete 
da \'ahestedir. getirmek maksadı takip etmek-

b) Mosi<ova, t::ütliıı hiikiımet tedirler. 
müc~riui ihtiYa eder, bir Vaziyet şöyle mütalea edile-
çok yol ve demiryollarnın kavu- bilir: 
şağıdır. Bu hılkiımet merkezi I Her iki lw;ıro da büyük kuv
kaybecliifrse', ı;imal ve cenupta- vetleril her üç mıntakada sa
ki ordular da biribirinden a}Tıl- vaşmaktadır. Vaziyet, büyük 
"'-"' \ 'C at"Jkh bir duruma dü.~ü - güçlükler çıkarmaktadır. zıa,. 
riilmw. olarlar. ,;at, korkı.inç olmakta berde -

c) Kiyef Ukraynanın merke- vamdır. Ru;; mukavemeti kırı\
zidiı ·. Ukrayna ötedenberi bil - ınış değildir. Taarruz! harekatın 
yük bir askeri garnizondur. inkişafı, bu mukavemetin -azal
So\ ·etler, yabancı nazarların masuıa bl.ğlıdır. 
Okraynava tevcih edildiğine Fillıakilı:a., Stalin liattı yarıl -
kani idıler. Buyük mane\Talar ıruştır. Fakat; daima artan mü
ve tatbikatlar hemen daima daha.le kuvvetleri, hatta "ecele
Ukraynada yapıtirclı. • "İn, meydan muharebelerinin 

Merke& -rupu harekatının devamına vol açmaktadır. Kat'i 
"eniş Ol~üde yarmaya muvaf- neticenin elde eılilmai, en u 10 
fak olıı:wn,: büyük tazyikler miJvonllllı: on:lıılamı dliell'*111-
karşıımıd& kalmamakla berabet'. dan senr.ı. miimkUn.dür: O sebep 
Budienni grupunun geri çekil- le, durum nuiktir. 

Y FJ NI SABAH 
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iMDE; l 
·iYAPIAL 

Manifatura 
.. _Pil "::öll • R .".:a~ tı 

Hükumetin açtığı akre
ditif bitmek üzere 

Hariçten manif.abını. ithali: 
iç;n açılan 250 bin liralık akre
diliften istifade edilmektedir. 
Bu ıruktar temen hemen bit -
mek üzeredir. Yevmiye 30 - ~O 
bin liralık manifatura. sipari.1!i 
verildiğı gurülme'·tedlr. Sipa -
rişler, Basra yoluyl& memlekc
tiınıze ihracatta tııılunabile(:ek 
memleketlere yapılmaktadır. 

es 
E!'ollaştı 

sipariş 

e eker 
şeker şirketi 
.<abul ediyor 

Ticaret Ofisince hö.riçten 
Mi rsine getirilen kesme şeker
lmn ııatışına Şeker Şirketi ta
rafından başlarmuştır. Şeker 
Şir~ti bagfuıtlen itibaren 1<Üp 
~eke sipa~lerini kabul etmek
tedir. 
Kazaya kurban 

gitti 
!znurden bildiriliyor: 
Kemalpölia kazasının Çelebi 

Yaka ml.-Ykiinde müessü bir ka
za o'.muş~ur. Süleyman avcı 
oğlu 17 ya:, nda Ali avcı çifte 
tüfe!;ini kı.~:ılarkcn çıkan kur
şunlardan ağır surette yaralan 
mış ve biraz sonra da o1inilş -
tür. 

Orozdibak Adliye· 
ye veril i 1ı Me"hur Orozdibak mağazası

nın r ·ul fiyatları üzerinde 
tabi ., bır şekilde ihtikar yaptığı ı 
tesbit" edilmiş ve sahipleri as
liye ikinci ceza mahkemesine I 
verilmiııtir 

Anlaş.! lığına g&e. mağaza. 
meşru kari" satın aldığı bavul
ları , ikinci el olarak yeniden 
kar ilavesile satınu;tır. Muha -
kemeye yakında başlanacaktır. 
""'~~ 

BE/.}_ED/YEOE 

.Fırancaia tevziatında 
vapılan yolsuzlukliira 

ait tahkikat 
Adalar kazasında francala 

tevziatında yolsuzluk yapıldı
ğını ve bunun belediye müfettiş
leri tarafından tahkik olundu -
ğunu yazmıştık. Müfettişler ha
zn-ladıldarı raporu dün akşam 
belediye riyasetine vermişlerdir. 

Raporda yolsuzluklara vaeı
tiı. olan bir kaç memuron isim
leri tasrih olunmakta<hr. Bun
lar şiddetle tecziye olw:ıacak -
tır. 

üy ··k bir sanat
1 

karı kaybettik 
(Bat tarafı Birinci sayfada) 

zarbğına gfunülmüştür. 
Merhum Hacı Kiımil Akclıl<.'e 

Cenabı Haktan mağfiret diler 
ve ailesine en samimi teessür ve 
taziyetleriınizi sunarız. 

Merhumun tenıünııef hali 
Ahmet Kamil Akdik 1862 

sesinde Fınclıklıda Güzel San
atlar Akademisi kar.ııınnda kü
çük bir evde doğmuştur. 

Merhum ilk tahsılini Zeyrekte 
Saliha Sultan Sübyan mek
tebinde yapnnş ve ilk ya
zı dersini Zeyrek mektebinde 
hoca bulunan Süleyman efendi
den almıştır. 

Kamil Akdik müteakiben Fa
tih Rüştiyesine devam etmiş ve 
mektebi bitirdikten sonra dahi
liye nezareti muhasebe kalemi 
hulefalığına, mühimme kalemi
ne ve namenüvisliğe ve nişanı 
hümayun kalemi mümeyyizliği
ne tayin edilmiştir_ 

Merhum bu memuriyetleri es
nasında büyük bir aşk duydu
ğu yazı san'atı ile meşgul olu
yordu. Nihayet 1884 senesin -
den itibaren bu sahada çok gü
zel nümuneler vermeğe başla -
yan iistnda san'atın asıl ince .. 
!iğini veren büyük hattat Sami 
efendi merhumdur_ 

Kamil Akdil< Sami efendiden 
vefatına kadar ayrılmaıruştır. 
Bu iki üstadı birbirine bağla -
yan san'.at.rabıt:a.ııı bir baba ev- 1 

li.d rabıta.sından daha kuvvetli j 
idL 

Bu ınünaı;elıetle merhum Ka
mil Akdilt'in san:atkar ruhuna 
fatihalar ithaf ederken muhte
rem hocaııı Sami etendiyl de u
nutmıyorıız. 

,-OKUYUCU 

DİYOR Ki 

iyah semte göre 
eği n ilaç 

Dört aylık bir çocuğUD> var. 
Doktorun vermiş oldu&ıı (S. M. 
A) markalı bir lamıda 400 gr.ım
Jılı:: mama71 her zaman Babçel<a
p•da!ci cczahanelenlen (250) ım
ruşa alıl·ordımı. Çocuğumun ;a
cı bitti. Klıilragümrükte misafir 
ı dik. D•=>rJn!' E.ılrnelaıpıdalc.I 

A rlf ı .ıey- ecztı: l! n:'"5İnd <!-n aldım ~ 

(2R5 ) l<urıı ;lcdi. Her zaman 
( 230 ) ı;:u . ımı S.Oyleclim. 

.- ırayır ol~ istersmh alınız. 

B"41<~ bir. ~tlyene ~ µahalı 
veririm! dedi. Kutuda hUk\ime .. 
tim:.zin re-.m:ıi bir Ugıdı vardı,. 

burula d a Cvatı yazıyordu. F~

kat AM f B~den aldıgım kutuda 
bu .. a d da ~ktu. ~bıni S&r

dum: «Artık bu k~gttlar kalktı> 

cev;ıbLm verdi. Çok rica ed"'f"im, 

Sıhhaı MUdtirlüğüntin ve alik:ı
dar ınak .. ntb ... ın dikkat nazarını 
çekin. 

Eyup, Sofular cac'desi No. 17 
Samı Sam-er 

Kahve 
tevziatı 

--- ~ 

Büyük bir san'at
kar kaybettik 

Yazan: ULUNAY 
Vilayet tevziatı serbest İçime doğmuş gibi geçen plY 

bırakacak zar müsahabemde b:attatlard311 
İstıa.nbul vilayeti bunılan son- b~hset~im. Hayatta old~ 

. · 1 ıçın kendisinden bahsetmeu> 
~v~ ~~ ğim hattat Kamil Akdik dünde!' 
mı.ııtır. Bunun seeebi, Ticaret 1 beti. merhum san'atkfırlar kll>' 
Vekiıletlnin son günleroe şeh- 1 file$Ine.karıştı; . ··-~•li 
rim.izc çok ııııktarda kahve gön- Bu .~ıya son devrın en b~ 
dermesi ve ayni zamanda şim- hat, Ub'tadım kaybeden nıat· 
diye kadar numara usuliyle s~ atı ıcın pek acıdır. Sa.,.eb;e 
yaoılan tevzia.tın iyi netice ver- karların sınlerı kemale de ,, 
memesidir. Viliyet kahve tev- devırler onl~ra. doyamıvorla!:· .. 
zi&lını Ağustos ayından itiba- J Hattat Ka!'1ıl merhum, .büJ.~ 

serbest bırakacaktır Fa- hayatım san ata vakfetmış. b 
ren · ı ··k bi rt· t ·di 1862 ınde kat serbesıt şekilde telfziat ya- yu r a ıs 1 • senes iO 
pncak olan kuru kahveciler vi- Istanbuld.a Fndıklıda - g.arbU 
!ayet tarafmdan tesbit: olunacak b~: tes_ıulüf ese,rı olarak mısı· 
ve sıkı bir kontrole tii.bi tutula- ~n Guzel San a~.ıa.~ akade 
ca.ktır j nın karşısında knı;ük bır evde 

· • doğmuştu, meslebni o kadal' 
Terfı eden benimsemişti ki memuriyet ım· ..:. ı~ı yatını oile onunla mezcetınıŞ-

au.ıuı eı• tir·. l\Ierhı.i1h bütün bati~~ 

Bir ele tren ar.-
tında parçalandı 1 

Adliye Vekaleti yakında ka- kuvvetli idi, fakat bilhassa1 ..,.,..., 
rariaştıracaıjı. terfi listesin.de Sülüs. Nesih ve Divanide fevk:ı
birer derece terfie hak kazanan lıi.dedir. Tfilik yazıda Yesaıizad~ 
adliyecilerimiıden bazılarını kaklesine riayet etmiştir. Gar I 
tC3bit etmiş ve bir listesini müd- nedense. Şarka ait güzel san'atr 
dciumumiliğe yollamıştır. Bu !arın meş'alesini elınde taŞJyııı1 
listedeki işimler şunlardır: 1 Türk san'atkarlarım dauıta 

Birinci ağır ceza mahk~mcsi 
1 

Arap ve lrana malcderler. . . 
Düıı akşam saat 16,20 

de Pcn<likten kalkan banliyö 
treni lfaydarpaşaya gelirken, 
Ffar ·l~rpaşa mağazası amelele
rinden Vahap Toplu'ya çarpmış 
ve altına. alarak parçalamıştır. 

Tren, makinist görmediğin
den durmamış ve Vahabın ce
sedi tekerle!der araııında sürük
lenerek öteye beriye dağılmış. 
tır. Zabıta. vak'a etrafında tah
kikata başlamıştır. 

Üsküdarda yapılacak 
yollar 

Belediye reia' muavini Lütfi 
Aksoy dün sabah Üsküdar 
ıruntakasında belediye tarafın
dan yeni inşa olunacak yolları 
teftiş etmiştir. Bu yollara ait 
proje ve keşifnameler belediye 
fen heyeti müdürlüğü tarafın
dan hazırlanmaktadır. 4 Ağus- 1 
tosta inşa:a.tları müteahhide iha- 1 

le olunacak olan bu yolların ı 
isimleri ŞUn!ardır. 

Dayakadın, Selimiye camii, 
Selimiye mesiresi ve Beylerbeyi 
Çınar yollarıclır. 1 
Diğer taraftan Küçük Çanı-1 

lıca - Acıbadem. yol inşa.atı ta
mamlanmıştır. 

Üsküdar meydanına ait tan
zim planının tatbikına da ya
kında başlanacaktır . 

Kamplara iştirak eden 
talebeler bir eğlence 

yaptılar 

Maarif müdürlüğü ilk okul 
kam planna iştirak eden talebe
ler için dün Fcncrbabçede bir ı 
eğlence tertip etmiştir. Eğlence 
!erde kamplara iştirak eden bü
tün talebeler hazır bulunmWJ _ J 

tur. Ei{lence sabahtan akşama ! 
k.adar neş'e içinde devanı etmiş 
ve bu arada talebeler arasında 
bir çok müsabakalar yapılmııı- j 
tır. 

azasından Salim Başol, icr<t mu- [ Halbuki en muazzam m:ızi$1 
avin hakimi Celal Tilrkgeldi, olan Türkler, islii.m camiasınl' 
Nail Topuz, Çat:ı.Jca Hukuk ha- girmekle, san'at ateşini oniııl"" 
kimi Sabri Sezer, Şile Hfı.kımı dan almamışlar, belki ruhtarııı· 
Muhlis Şen, Fatih birinci sulh da mevcut ol:ın büyilli istıJaıll 
hukuk hl.kimi Recebçe Öge, Ga- onlara nefh!'derek isliim mecle
lata sııllı hi\kimi Nusret Bil- niyetini "mukaddes- ateş., !eriyle 
gin, Sulh ha.ki.mi Zeki, Adalar par!atmışlar ve zengin!clmi.ş!er· 
Sulh haklın! Niyazi Karkazan, dir. 
asliye onuncu hukuk hii.kimi Na- Türkün fıtri olan zarafeti, Dl'" 
il inci, Üsklıdar salahiyetli müd- sıl lisanı, mimariyi , ~iiri, oyıı~a.· 
dciumumi muavini Şevket Teo- yı, kendi inceliğine intibak ettif" 1 

maıı. mi.,<;Se, hatta da öyle büsbüt~ll 
ba~ka bir hususiyet venniştlT,·' Bir hakim kazara pat

lıyan tabanca kurşunıie 
yaralanarak öldü I 

Beyoğlu sulh hukuk hiıkim- 1 
!erinden Kadri, diin sarnli Bii- ' 
yükderedeki evinde başından ta 
banca ile yaralanmış bir halde 
ölü olarak l:inlunmuştur. 
Yapılan tahkikat sonunda 

Kadrinin tabancasını silerken, , 
silahın kazarıa ateş alması neti
cesi kurşunun başına isabet et
tiği ve bu suretle b1dilğü anla
şılmış, cesedinin defnine ruh-. 
sat veri.lmlı,tir. 1 

Mezarlıklann tanzimi 
İstanbul belediyesi şehir da

hilinde bulunan metriık mezar -
lıkların tarih! kıymeti hn.iz bu
lunanlannı tanzim ve diğerleri
ni tamamen ortadan lialdmnıya 
karar vermiştir. Belediye ~İ:c· l 
zarlık !şleri Müdürlüğü tara- I 
fından resmen tcsbit olunllıı -
ğuna nazaran ı,elrrim '·zde 700 
kadar metriik mezarlık v.;r<lır. 
Bunlardan ancak pcıkazı tarihi 
kıymeti haizdir ve tanz\m edil· ı 
meğe değer kıymettedir. 

1 
Belediye bu tarihi kıymeti 

haiz mezarlıklann tanzimi işi 
için Vakıflar İdaresiyle temas 1 
!ar yap~nktır. Diğer taraftan 
mezarhk bekçileri kadrosunun 
takviyesi i<:in de lıi.zını gelen 
tedbiı:Jer alınmaktadır. 

Türk hattatlarının Slillis:11 

Celisi, Nesilii bütün mevzu kal". 
delerin haricinde bir başkajj]I; 
arzcdcr. Bu hususiyet. bil~ 
hatlarda mevcut olduğu gıb• 
her hattatın şahsiyetinde de t& 
celli eder. 
Yazıdan anlayanlar, hattr';11' 

i.m2asmı okumağa Jüzıun ;or• 
mezler. Böyle eserlerinde ~· 
siyetleri tebarüz eden Şe}'lı 
Ha mclullah, Rafız Osman, ıuı· 
kım gibi üstadlar mcyanırıcl& 
Hattat Kii.mili de zikrcdebiliı~ 

Merhumun va:•ı•h horıı!' 
Hattat "Sami .. ıı·,,.. : :erhum, ııo• 
casını yalnız b. ~ lı. Lıd gibi dır' 
ğil ayni zamanda bir "mürşit.• 
gibi kabul etıni~ti. 
Hocası ona yalnız ya.ııııJJI 

ka vaidini değil esere vcrilc<.-elC 
şalı.<;iyeti de illıaın evlcmişti. . 

Bu itib:ırla Kamil efcndit11? 
yazılannda müstesna Dir eunıı• 
yet vardır. Harflerde tcttddü~0 
uğı:anııyan bir keskinlik tebarti.ı 
eder. Kftmil Akdik'in bir [13lll 
tcdkik edikliği zaman dcrııııl 
bu vazuon ancak bu kadar y:ı· 
zı!abilectği kanaati h:ı..~ıl oJUf· 

Swı'atkarın ıx-k çok asarı 
arımrula bilhnssa billur üze~~ 
hftkkcdilmiş bir Lafzei Ce
van:br ki harflerin isti.fi nokt:V 
naz:zrından bir lale demc·tini a.ıı· 
ilin~ . 

- Alllt BiR SARHO 
Elycvnı Mısır sa!Lııuı.1. n:ı.ibl 

p.-ens Mehmet Alinin ınii.,~ 
sinde bıılımruı bu c.;crle ILlJıll1 

--, Akdil<: 
"Y :ızrnııı yüzünü ıı.k etü 

l{arahbıı.ri .. 

Kafayı çek· arkadaşına tabanca 
ile ateş etmişt fakat denize düş·· n

ce de yardım istemiş 

Evvelki geçe, Bakırköydcki sa
hil gazinolW""ırım hlrlsi.nde cinayet
le neticeienmesi.ne rama.k Ulan 
garip b.ı.r ~ cereyan. etm.işUr. 
Dun öiliıden sonra asliye ikinci. 
Ceız.Q. m.aAkemesiade mcşhuden mu 
hake i gi)rlilen vak ·a şlıldu.r: 

Süriırt adtnda bir &;otör, Ömes; 
adında bir arkaW\.~ıl• uzar, za. 
matınanberi, bir meseledeo doJ;.,yı 

kavgalı bulunmaktadır. Surürı 
dün akşam yanında Oıeman adın
da diı:er blT arlaıdaşıle ber.ıber, 
sarhoı bir halde Bakırkö,.U ki b;r 
gazinoya gitmiş burada bir kö:;e
de 1t-avga,11 olduğu ömeri görmtış-
tör. KQ1.ıs:1 dunranıı olan Siittiri 
hernen çileden c;ıkrııs: ve ômenr.. 
rn&":1 ~n:r doını ko~nrıık~ • 

- l 'd bakalım, demiştir. S.... 
ninl~ l:ıegapJaeac;ıgız! 

Öm-'1'" kaçmak istmı ~ ,. ft.Kat bir 
tlro!ına SüM\ri, btr Utrafına da 
O:mum ~~tli:lnden buna muvıı!
fak: o1::J.~ıntışbr. B3ylece üç sor
hl:ş .,.,.,,,.nıı, şiddetti bir müna

kap b:ışıarm~ ve btr atalık: 01-
m'1tr sl!Alnm çekerek: 

- !lılno bok beti' adıınn bir 1ı::ıır 
şont>. rrhettm!me götrdertrtın de
miştir. Fukot Osm:ın daha sözlert
ıı.ı bl~c !ırsat bulamaılaıı. fiız-

la sinirlenen Sürfiri tabancayı bir
denbire elinden lrap:..ra.k Örn•-e 
çevirmi' ve aUışı~tu·. 

BerPket k.urş:un ~ g,tın i ,, 

gnz..uw, bir auda kG?"mh"-'"'rIŞJk bir 
hale gelerek. mU..v .. •·rHf'r hag1rn 
çağıra kaç1şmaı:a baflo.mı.,ıardır. 

Kurşunun ktılaiJ dihiırde-n vı-

7.ıldayarak geçli~ d~h>P!ıe la~k 
eden Ömer tse, Si.lr;'\rinin ıkln 

kurşwlli SJ.kmatiaa nl"')'d:ın ver
medm ketıdl~i!'tl pddet.l.t gö ~ un
cien it.en~ ,·e Di;ylece kenarda rlu
ran SUrüriyi denize yuvo:ıriamış

tır. 

Bö:rltte biraz. evvel 1:ıbc:ıti.ca?.111a 
ve birnT r .... , :nuu.'Trl~kt a rkachıtma 

ır0veıfrt· ITT: tp tnt•n SU:rl'trl. bu 
rf"le l ., u rku:;.jlf•: 

- •l'h.l .,::ı! Ho~nluyorum ye ~ı.~:ı! 
diye lrngınnaı.tt baş:ılmı;-ye· Ptrnt
t..ın ye~ ~),ıo.\·ıf~r Wtafonttau 
güc beti kurtarıluıı • .rr. 

Biraz sonrn :.ve-4(·n p-,li:-ılC'r 
knverıCll:ırı r.ıT.;ı.letn1 ı ş; \'t dt4ı de 
adliyeye testim" timi~l1....,nı:r 

N:Tiye il<:;~ i l'C'1-1 tfı o.l~· ... ~ ... J 
dun:ı;rrn. GOn~ırul~ ~rUrili krn·
kutmaJc k'<t»dile ).;l~~n N1.: .. rn.ak
tan 12. ı;iin., O-.m;,ı,ı,; da sf1ih "teş

hir etmekten :ı: gün haıııı• n~ 
kdm etmiştir. 

dedikleri mc:;hur üstaıd J~ 
hi~urlıya yaklaşmıQtıı·. 

Bu acı haberle taziye eJil•ll 
bütün Tii rl~ sım ·at ftiemi, taziY" 
kadar, te.sdliye de muhlıtctı.r .. 

Kföııil Akdik"in ~an'at atcnJI" 
ne hcdiy~ eliii(i son yaZ'.sıııı 
rornber okııyı.!ım: 
Her ncH!> mevün lnu1ini 

lnnı)tt~n.kiır· 

l·Lll ı .'\ \' 

1 --> 
r 1 Kısa: Habe ieT ! 
1 1 1 

1

. w * Ei41k eı.....,.kle• - Dwı B,,,.O•, 
lu k:üt.Iiaınd:.tk: ra nhır- tclt.4; edUO' :; 
bunla'rd n be. L.ı ı:.c:il: ye 838 :lÖ 

etunic ekrı1e.it b:uluı !tnu-'t.U.T. ~!(."" 
1eor mlı.ot.aci<'re olu.r.nnır. sahiple!'\ <·r" 

• . )'a ı..-arp1lm1ctır: ,i * Bir M11da-' &·ırtlcll - fti.ZC· 
ı J.:~ ;y ı kç;. Ssdık D..-n:!rtaş. di11ı ıt\ 
a~ adas ından cl6r.erkm .!:;tnc.i~'. 
kapolı.la!lm.:ıtır. Dımizc düoen s-ı41 ' 
hlr bit.yl~ bAi;!J.rdıkt.an $0!U'O.- t:.lı1'~ 
çı~r U.ra-f r;J;ı.n kw-•M:lınıs.,: ~1v 
allı= nhruıil$11<. _____ ...,,._ __ 

Umum alarm ıecrübeterf 
ll İai.ı::!h:ıl vll&yeti ::fü!µ.tl&Ô 

l. <lalıiiln<l yupılıloak ıımwnl_!~ 
li<reı t«ri.ibe>Un., ait hıısıl11....,,... 
J>lıi:n vali t'C hol ~iye reint ~~ 
fını.laı.ı tcıdkık olunarak: m~~ 

lliırhumwı rnhu. elbetta.. bu· 
nunla şiid olacaktır! . 

göriilm~'.ir. PJttı. mıı~~Ml'V";;. 
~kile olmm:ııı. Ur.ete· '-------------------Jl y-. göndiı:'ileeekdr_ 
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lrend1 derdine düşen bu ufak 
~ek kadın, meııhur Şahika ha
lıııııefendi idi. Btitlin hayatı da
l'alarıa geçtiği için en yüksek a-
11\ıkuatlar kadar kanunun incelik 
lerine vuktıf peyda etmi"°i. Mı-
8lrın ve lstanbulun hukuk ve 
!er' mahkemelerinin bütün er
ltizu, her iki memleketin en m&· 

l'1ıf avukatları Şahika hanımı ta 
ilıriardı. Onun ha.yatı dava.dan 
~aretti. Her şehirde dava eUiği 
lr dükkan. mağaza. ev. konak, 

Yalı, bahçe gibi birçok emlak ve 
ayı·ıca Mısırda arazi, Bağdatta 
arsalar, Ba.ıırada. burmıiliklar 
~ardı. ı 
. Ağzında (vakıf, icare, şartı 

~akıf) gibi tabirattan ba.~ka bır 
IJey yoktu. Nerede zengin bir a
dam ölürsa Şahika hanım ,·ere
lieden olduğunu iddia ediyor, ve 
0ttaya atılıyordu. Bu davalar se 
'1elerce sürüncemede k:ı.lıyor, 
~hJj hibreler tayin ediliyor, mü 
tehassıslar se<;iliyor, dosyaları ı 
lloiapiar almıyordu. 

Bugün muhatabına anla.tığı 
dava Mısır Mevlevi evkafına I 
'İtti: 

- Tasavvur ediniz, hemşire! 
diyordu. Beıum J;üvük ceddim 
lııeşbur koca Mevlevi vezr, Mısır 
tvkafuun varidatını tezyit ettir
<liğj zaman şart olarak tevliyet 
hakkını zükfır ve inas tasrih et
lııeksizin ailenin ekber evladına 
~ermiş. Kendisi cellada teslim 
~ildikten sonra çolul: çocuğu 
'UYiik Taunda vefat etmı•ler. 
~alnız benim ceddim Muslihind
ıl.in çelebi kalmış. Büyük anne
lııe kadar nes~bimiz böyle ini -
'1or. Oradan en büyük valdem 
:abiattie mütevelli olacak iken 
;oca Mevl~vi vezir vakfı birdcn
'•te büyük ceddimin biraderı.:ı
~lerinden olduğ'unu iddia eden 
~acı Yusuf ağa koluna gec;miş. j 
Uou öğrenince derhal Hacı Yu 

lıır ağa veresesinden hakkımı al 
llıak için dava açtım. (İsbatı 
~ttaset) beyyinesi ikame ettiler. 
r nda da muvaffak olduk. Bu se-
1er (Vakıfname tahrifi) diye 
, 'lııınmun avukatı ortaya bir 

11ll<Urük attı. Fakat benim ve-
1Um de o zıman meşhur Ha

llıid molla idi. Tabii işitmiıısiniz 
Ur. Şn meŞhur "müzevi~ Ha
lııd,, fledikleri adam. nıahkeme
(e iki çift lakırdı söyledi; reis 
11e dayanamadı: 
- Molla! Molla! Bun_u da ne
~en buldun? diye bagTrmak -
n kendini alamadı. . .1 
Bıına rağmen dava bitti .mı 

~tınectersiniz? ne j!czer. Yıne 
~hitıerin tezkiyesini is~ediler. 
ç yüz kişinin tezkıyesı kolay 

lıı.ı? Onu da başa çıkardık. ~r
l~ yüzdiik, yüzdük kuyn:.~ 
i'ı-ldik, derken veresenın bütun 
;ekaletini alan Hüseyin ~ev ve
<t etmesin mi? Bu sefer ı.şe Mı
~r evkafı k'1.rıştı. Yetim. h kin 
~tdır vasi tavin etmek ıcap e
.r. d~di. Vci-eseyc vasi tayin 
lltiıınek ve mes'ul bir müdde-j 
~ .nlevh karşısına .. cı k.->nak tam 
ilar•ız beı; sene surdu:. . 
Şahika harumın bu sinierın 

~·n bir kelime anlamıyan şiş 
~'in hanını iki kat gabg,ablı 
~'Ynunu kı:;mış, uyuklı~an an~c 
':r güvercin gibi bekliyor, so: 
liin edası, yükseldiği 1~man dug 
e iliği gibi süzülen ı;ozlerı hay 
~le açılıyordu. 
b;~:tlıika haı:wn d vam ediyor-

.._ Yalnız bu mesclc ol.!ia. lJ-1 
;l'ıııniyeti yok. Ayni zamanda 
'4Yiik amucamdan k~lan Hasırlı 
ftuğinin davası, Sındırıpdakı 

'1-ııın madeni için Goncagulyan-
olan da\'a biribıri üstüne gel

. Bütün bı:nlarla uğraşacak 
ll<len başka kimse yok. Çıft-

<lte zulyed olan müte<"aflibe -
~n Senetçioğulları damyı kay
"l~eklerini anladılar, bana 
<Uı teklif ettiler. Yirmi lıin li
~a kadar çıktılar. Hemen ve
.'4'ri topladım. Büyük bir kün
.Jtasyon yaptık. ~epetçilerin 
itıııeri çok ısrar etti. Fakat ks 1 
;ı etmedim. "E»;ülhu Seyyı- ı 
<l ahkam,. diyoı. Öyle ammaı 
·l~ bile hakkını• nasıl feda e- l 
Jinı.? "Ya hep? Ya hiç! .. de-

1 ~· Yeniden mahkemeye çık • 

ltrom madenine J!dince: Bu
hamal Ounik isminde bin 

i arazidir diye Gon ·agülyaıı
.aatmış. Büyük ccd.ılııı şeyh 

· Kebki ruu:edtlerı Kars
~ geldikleri zaman Sındırgı da 
Ieiımişler, o zaman padişah 1 
~ ziyaret etmL~. hayır d~- j 
nı alın~ ve ibllll!l olarak goo j 
•hüdiği kada.r kendiııin. arazi 
~ bu ft=ıa1t e\Ta.k hazi • 
Ne nı.evı>ut. Kaıki si.Ualeıti 
lı;''.liye lr.ı.a.ar lxı \7ıi{•( aı:aziden 
-~e etmişler. H~ı>ımal On
J4 aı:n.z.\Clo ı;kan madem sa-
. :oıı., aıra.Jdı. diw naaı.l ııata>

-1'? I:ıer!W. ela.va ~et= Fakat! 
lJlı tarıili ı.araca. çok kıı.v -
1 Gııın:a~üfyan·ı11rla ıHtrıuı -

mak için ~aka değil, par'\ lazım. 
Büyükderede yanar. yah nrsa
sını derhal sattım ... Altı sene -
dir bu işi,, arkasırdayım. 

Şişman hanım, atık göz ka
paklanna birer kı taşı kon -
muş gilıi idi. Yanında munta • 
zam bir mırıltı ile nılitemadiyen 
hukuki tab;rat Mrfe<len bu di
dişken kı>.dına baktığ• zaman ba 
zan onu t:.ı uz·~ t(lii ~js;}er arasın ... 
da kayb<Jlmıış gibi. bazan da 
F,Özlcrin.,. -;:recekmiş kn<b.r ya
kıııında ~oı uvordu. Arada ablak 
yaııaklat-ının • araaında kay. bolan ı 
minjmıcı :J·ımunun altındaki. u
facık a)t<.mı kı,,;a gagalı bır ku
şun csne.mEsini taklit eder gibi' 
açırı kapıyor ve o derece uyku' 
ihtiyacını his:;cdiyordu ki esner 
ken elini bıle ağzına e-ötüremi
yordu. ı 

Salona ellerinde üzerine bil
!Ur kadehlerle ııerhctlcr drı:il
miş geniş gümüş' tepsiler taşı-! 
yan iki. hizmetçi girdi. Başı ho-

1 tozlu bır zenci kadın ,eski saray 
larm çeşnici başıları gibi tepsi
yi alarak davetlilere şerbet ve
riyor ve içenler.e omuzunda du
ran ucun altun klaptaıılı işleme
li ipek bir havluyu uzatıyordu. 

. Refika hanım müı,külpesent 
bır erkek tavrile sordu: 

- Ne şerbeti bu? 
- Ahududu eıendim. 
- İstemem. 
Samiye hanımefendi, kendi 

ka:ichini bitirdikten sonra Re
fika hanımefendiden çırak çı- ı 
kan sahipsiz kadehe de saldır-
dı. 1 

Şahika hanımefendi anlattığı 
davaların kavbedilrnesi korku
sile yanan vüreğini söndürmek 
için bardağı bir ba mlcde devir
di. 

Şerbet, şişman muhatabım 
uykudan uyandırınağa bir vesi-1 
le teşkil etti. Şimdi yalnız csne-ı 
mek iç.in acılan küçücük ağzına 
bu tatlı mayidl'n cür'a cür'a a
kıtıyor ve bu :;uretle muhata -ı 
bınin anlatacağı tafsilata ta
hammlil etmeğe hazırlanıyordu. 

Dilfikii.r, henüz dairesinden 
çıkmamıştı. Misafirleri ağırla -
mak vazifesini gayri resmi bir 
surette Nadire hanım yapıyor-ı 
du. 

Şark salonunun ara kapıları 
açıldığı için davetlilerin bir kıs-J 
mı da orada yerleşmişlerdi. Ser 
vetin ufak şımarıklıklarına alı-1 
şan davetliler bulundukları mu-' 
bite ehemmiyet vermiyorlar, 
hepı;i ufak kümeler halinde top 
!anarak dedıliodular yapıyor -
!ardı ' 

Refika hanımefendi, dudakla- ! 
ı;nın üzerinde mevcut olmıyan 
bır bıyık gölgesi arıyormuş gi- I 
bi parmaklarını yüzünde f'ezdi
rerek, metresi olan bir vahudi 
karısına barışma hediye~i ola
rak üç yüz bin frank değerin
~ inci biı- gerdanlık veren ye -
genınılen bahsedi"or: 

- Bu, böyle devam edecek 
olursa birka n sene sonra bu oğ
lan hasır üstünde kfilacak ! di
yor ve sanki bir erkek meclisin-, 
de imiş. ~bi ilave ediyordu: 

- Kadın milleti bu! Şakaya 
~e!ir mi? Bir kere böyle enayi- 1 

len el:ne düşüıiirse cascavlak 
soyar, ı;oğan~ çevirir. [ 

Yaşlıca bır hanım itiraz etti: 
. - Se\'iyoraa ne yapsın hem-1 
~re? ' 

Refika hanım, sözüne itirru-, -
dan ziyade kendisine "hemşıre., 
dıye hita.p edilmeııi.tıe kızmıs 
gibi bir tavır aldı. -

.:- Muhabbet karşılıklı olur. 
BoyJe kanlarda sevgi olur mu? 
Be., senedir Faik bu kadına dün 
yanın parasım yedirdi. Karıya ı 
para lazmı olunca müthiş bir 
kavga çıkarıyor, aynliyorlar, 
o zaman Faik bir çek imzlayıp 
kaf atıyor. Oh! diyorum, 
çocuk kurtuldu. Bir hafta sonra 
yeniden hanşıyorlar. Darılırken 
çek, barışırken h.,ctiye... Karı 
destercye benziyor, çekerken de 
k""'yor, ıterken de ... 

Na.dire hamın, şark odasın -
da~i Prens Muhammed paşanın 
yağlıboyıı resminin duvardan 
indirilnı..nesini acayip görü
yoı u. Fakat kendi kendine: 

. - Fazıl bir kere yalıya yerle~ 
sın ~lann hep i yoluna girer
dıye müteselli oluyordu. 

Ziyafet büyiik komdaki köşk
te verılcc~kti: Mis Bartriç sa _ 
b.3!1tenl:ıerı bir alay hizmetçiyi 
sılah altına alarak ziyafetin te
fe:ıüatile uğraşıyordu. Birden
l:>irr bütün davetlilerin ağızların 
ôan lüzumsuz hayret nidaları 
yiikseldi: 

(Arkası var) 

itizar 
Gazetelerin dört sahifeye in

ıne · doia.)'llı:İle bugiln Çörçil 
ve Hazreti Yusuf tefrikaları • 
mızı. ll'oyamıai.ık. Özilw dileriz. 

BERLE 
r 
J G AF V 
~------------------------------Alman ilerle-

durdu • •• 
yışı 

(Bat tarafı Birinci ıayfada) 

23 • 24 temmuz gecesi Alman
lar tarafından Moskovaya yapı- 1 
lan akın esnasında be.ş Alın.an 
tayyareııi diişiirülmiiştür. 

lo ko,-aya tııarnıs 
Moskova, 25 ( ıı-a.) - Ofl: ı' 
24 - 25 temmuz gecesi Al

man tayyarelerinin yeniden 
Moskovay<" hücum te.,ebbiiaiiıı
de bulunmuş clduklan Sovyct · 
tkbliginde bildirilmektodiı. ) 

Bir düşman tnyyaresi düşü
rülmüştür; Bir Jüşman ta}') • 
reııi mfuıi:ı. hattım geemeğP mu
,·affa kolarak lıumbalanm at
nıış işe de, bu tayyare d' dü-
şüıiilinüşti.ir. j 

M kovada gect'.'leyin ikı de
fa tehlike işareti verilınifıtir. 1 
Birincisıi oır buçuk, ikinci ı de 
iki saııı d 'Elill etmıştir. 

Alman ilerle~ İ.">fain 
durdurnlma.sı 

Londra, 25 (a.a.) - Tirnes ve 
Da!ly Telegraph ga?etelPri baş
makaleleı:inde Sovyet cephe.sin
deki askeri harcki..tı bal1is mev
zuu ı>tmektedirlcr: 

Tiıne::; diyor ki: 
Almanya Svvy birliği tııp -

rnklarını istilaya baslıyalı beş 1 
hafta bitmek üwredir. Alman 
harp makinesinin bcı mihldct 
zarfında azami gayretini f18.r -

fetmedi§'ini diı~iiımıek kadar 
büyük hata olamaz. Bilinnı"si 
lazım gı>len meseli!', di.1<Uatc (le
ğcr dinamizm ve tc:;kiıat ka -
biliyetine r. ğmen A mau or u-J 
sunun başarabileceğinin fevl:ü"~ 
de bir isi tahakkuk ettlrrne~e 
teşebbüs, edip etmediğidir. • 

r.-- Kısaltllmış-, 
Ajans Haberi ri 
İngilterede mahsul 

iyi 
Lcndra, 25 (a.a.) - ı\fi: 

Dün A van• KamarJSUıd:l yine 
z_;,·aat işleri hak.kında yapılan 

n1üt:.akereler esnasında ziraat na
zır1 İngiliz çiftliklerir.in bu sene, 
hiır ket deı"C'<'esi Eylül ortasın:ı 

kadar pek bilyük bir değişiklik 

ı;tı·~tcrmcdi~i t 1.kdirde bir asırdan 
lıC'ı-i &orülrrcmi;; dercccdC' fc.zl:ı. 

ın ~ktarda gıda ın~ddeleri i~tihsal 

edeceklerini ı:i.iylemiştir. :Naz..ır~ 

<;iftçile!"den bu ı;ene iki milyon , 
a~ ara7.iyc 
L.ıir hnle gctirınel~r.Lni, 
meler ni t:llcp etmiı 
il3\"e eylE>mı.şt:r. 

narl<Fi ct

olchığıınu , ' 

Arjantin mecliGinde 
bır hadise oldu 

Buenoı- - AirP.S, 25 (u.a.) -

M<'busan ıncclisindc ınuhar<Jza

kiir tnebus Videlrl hirle~lk /\nıeri
kanın kara li:-te~ine hücum et
mı ;tir. Bu münasebctlP. Vidcla 
it(' ınebus l\l[c:·cader araı;ında sirl
detli bir h3disc ohnuştur. 

Her iki tc.ıraf dJello 
!ikrinciedir. 

yapnlak 

lngiltere için şilep 
Nc\'yoı-k, 25 (;ı.a.) Kaliior-

ntyuda Todd te.::..~iıhl<.,rn,,J;r İn

giltere hesabına i~a edıle(.'{'k

ilk otuz ~ilebin 15 Ag:ostosta de ... 
n1~ ınd rile{'ekleri tahmin ed.il
nıekteciir BU rmrctle bu vapur
la!' tcı.gaha btndirdikler.nderı 4 
ay sonra denize ı .dirilm:ş bLılu

nae klardır. 
Iialcn denize indirilmcğe Ama

de ayrıca 3 tekne cı...tıa Vill'dır. 

?ı.11aine eyol tirde Portlandda
kt Todd tezgôhlarında ela hu va

pu•Lna benzer 30 şilep ınşa e
dibnektedir. 

Siyam bitaraf 

Harekat i ki
şaf ediyor 

(Etaı tarafı Birinci sayfada) 

fazla asker yüklü olan bu gemi
ler Dniestcrde müteaddid defa
lar taarruza. uğr:>.ınıştır. Oğle 
günc.'linin berrak aydınlığı al
tında Rumen tayyaı·eleri hücum 
etmi•ler rn atılan bombaların, 
tam isabetivle vapurlardan bir 
kaçı b4t.tmış ve diğ r!eri ağır 
hasara ujrıyırrak <lunnağa mec 
b1ır kalmıştır. 

Rumen tavy;u·ckri z:ıy:iata 
uğramp ks.ız.ın - il~lerine. dönmüş
lerdir. 

Abııau ill'Tle)1şinin durması 
Buda.pe~"ti', 2!5 (a.a.ı - Ma

car resmi t<>bliği: 
Son gün!· rde. mütemadiyen 

düm.ıar muharebeleri veren 
düşmanı kıta!arımız takip ede
rek şark ictikametinde yüzleme 
kilometre ilerlemiştir. 

Bimg nehri mıntakasında şid 
detli muharelwJer olmaktadır. 
Seri kıtalarımız. bilbaasa 22j 
T~mmuz<la lli'-!Vzi alan ve sid
detle kendini müdafaa eden 
düşmanı mağlup etmi~lerdir. 

Japou. vapurları 
Amerikaya 
gitmiyorlar 
(Baş tarafı Birlnei sayfada) 

japonyaya yapılan sevkiyatın 
arkasını kesmiş olsaydık j;ı. -
ponya, bundan bir sene evvd 1 
Felemenk Hindistanında petrol , 
araştırmağa kalkacak ve or-.ıda I 
harp çıkacaktı. 
Japon vapurlanmu. vazi~'Cti 

Sanffanciaco, 25 (a.a.) -
Japonya Hindiçiniye hücum et-. 
tiği takdirde mütecaviz addcdi· 
leceği hakkında M. Summer 
Welles tarafından yapılan be-

ponya n 'hayet Hin
di çinide üsler ahyor 

(Baı tarafı Birine! ooyfado) 

den gazete, Fransanın Hi.ndiçi
nideki o~ritesinin bundan mü
teessir olmıyacağını iddia eyle 
mektedir. 

Keza gazete, Hindiçininin, 
Felemeniı: Hindistanı ile Sin
gapur yolu üzerindeki coğrafi 
vaziyetini kayd ve işaret ederek 
japonyanın cenuba doğru yayıl 
ımı. siyasetinin Hainan, Forrnoz 
gibi uznk üslerle işgal altında
kın Çin üslerinden veya ja -
J>Onyadaki üslerden tatbik edi
lemiveceğini bildirmektedir. 

Nihayet gazete, anlaşmanııı 
doğrudan doğruya Vichy ıle 
'fökyo arasında akdedileceğini 

1 
ve Fra.nsanın "muvakkaten mü
elllm görünebilecek bazı taviz 
!er babasına da olsa,, Hindiçi-1 
ninin harp sa.lmesi olmasını 
menE't:mek arzusundan mülhem 
olacağını yazıyor. 

Japonların ithamları 
Tokyo, 25 (a.:ı.) - Ofi: 
U"'lkşarkta bir t:ıkım değişik

likler vukua g11lmektedir. Bun
dan mesul ve tev.bihe ili.yık o- 'ı 
!anlar, lngilizlerJe Amerikalı
lar ve Soryetler olup japonya 
değlldir. Bu sözleri, Uzakşark -
taki vaziyette bir tebeddül hu· 
sule geldiği takdirde buna mu
kabele olmak üzere Amerikanın 
japonyaya karşı tam bir ambar 
go koymağa amade olduğu su
retindeki haberleri tefsir eden 
Cougais Hogyo gazetesi yaz
maktadır. 

Bu gazete, ilave ediyor: 
Filvaki, bn üç millet, Man

çul'i hadisesindenberi Chang 
Kaitchek rejimine müzaheret 
etmişler ve bu hal şarki Asya
da nizam ve sulhu ihlal etmiş
tir. 

.Gaspedileıı 
bir hak 

11.!; 
f' 1 

' 
Dün matbaaya bir ilk oktıf i 

öğretmem gelerek hlili· ı 
saten şu sözleri söyledi: . 

"Hayat pahalılığının bu mü· 
~ yük.&elİ!fi k~ısında aldı• 1 
gım.ız m~ beş, altı nllfualulıj 
efradı ailwmte ancak ve za.ı:: l 
zor geçinebiliyoruz. o kadar ki, 1 
yeni elbise ve ayakkabı tedari• 
ki bWnı için hemen hemen İm• 
kansız hale gelmiştir. V aziyee 
bu merkezde iken bir çoğumu
zun hii.lli. 1932 senesinden mü
devver ve geçen sene Mayısın
da dört aylığı ödenerek sekiz 
aylığı kalan mesken bedelinden 
alacaklarımız var. Bir ay kadar 
evvel gazetelerde bu bekaya 
mesken bedellerinin ödeneceği 
hakkında bir havadis intişar e
dince hepimiz çok sevindik. Hiç 
olmazsa elimize geçecek beş on 
lira ile üstümüzü, başımızı dfu.' 
zeltir. ve sene başında talebenin 
karşısına tamiz bir kıyafetle 
çıkal'IZ' diye düşündük. Fakat 
aı:adD.n bir ay geı;tiğl halde bu 
havadiain aslı çıkmadı. 

Ru hakkımızın arzettiğim se
beplerden dolayı şu buhranlı: 
zamıınlarda tediye edilmesi için 
alli.k:ıdar makamların. nazarı 
diklratlerini celbetınenizi rica 
edenz.,. 

Vcrilmiyen hak 

• 
i lk okul öğretmenlerinin bu 

derleri tarihinden de anlaııı-
lacağı veçhile çok eskidir. Bu pa 
ranın hangi berbed lort:aBiye
cılik ve formaliteler icabı olar 
rak ve:-ilmediğini anlamaya bir 
türlü imkan yoktu!'. 

Alman harp makinesi ill< duta 
olarak siliı.hlan kendisininkiler
le mukayese edilebilecek bir or
duya hü um etmiştir. Alın n -
ya, sahaları geniş, Sl!vkulceyşi 
hedefleri ise nisbeten mahdut 
ve coğunun bayati eberı:miyet ·] 
!eri hakikatte az olan bır mem- ı 
lekete hücum etmiştir. Yapa -

· maınl k h Ban~konk, 2!1 (a.a.) - Reuter caklan ı~i ta ama usu -
1 

j 
yanat üzerine .Amerikaya gel
mekte olan 40 dan fwa j:ıpon 
vapuru sahillerin açıklarında 

1 

durmuşlardır. 

Elimizde bulunan bir takım 
vesaik, japonyaya karşı. alınmış 
olan bir çok hasılnane tedbirler 
den mes'ul olan memleketler
den birinin Amerika olduğunu 
göstermektedir. 

Şehrin parası mı yok? Muhalı: 
kak kı var. Bunun isbatı mil
yonlarca lira tutan istimlfilde
rin yapılınwıı. büyük meyda.nla
nn açılması, gittikçe genişliy.eu. 
imar hareked.erinin ba,,arılrnar 
sıdır. Vaziyet bu merkezde iken. 
cidden paraya muhtaç birJ..-ıu;. 
yüz öğretmeni sevindirecek olan 
ve mecmu tutarı on, on beş bin. 

sunda Hitlerin ordularına verdi- a)an.•ından: 
ği mtihlet hakkında endişeye Siyam başvekili B. Luang -
mahal yoktur. Bununla bera - Pibul - Sommgrams, memlekc-
ber Hitlerin de namütenahi bek tl•in tam b.l.arofl>k '"l'a•ctine 

ltu1 ~adık kalacağını rcs.rnen bey 
liyeceğ:ini düşünmek ma o-
lur. Leningrad, llloskova ve Kı- 1 •• •.tm.ı,,·ı.u.r. __________ , 

Alman us 
harbinin tahlili 

,, 
. . ~ . Bugün L A L E sinemasında 

l\.fevsimin en güzel iki filmı birden: 

liradan ibaret bulunan bir pa
ranın tedariki ıııı.sıl irnkil.ns1.11 

ı oh~~na hakkımız yok .: 

:; l - DÜŞES PETROVNA Ve:!~~e~iun;::~ 
l ı (TOVARITCH) [ı istedikleri bir lfıtuf, bir sadaka 

GHARLES BOVER ve CLAUDETTE COLBER•ın en guzel filmleri değil, bir haktır. Mesleklerin 
en ulvi ve en mukaddesi olan. 

ef istikametinde Almanların 1 
ilerlediklerini biliyon.ız. Fakat 
kat'i bir vaziyete doğru ne ka- i 
dar ilerlediklerini tayin etmek 
güçtür. Alman ordusuna muaz
zam bir vazife vcrilmisıtir. Bu 
ordu bu vazifeyi yapmak husu
swıda büyiik terakkiler kaydet 
miştir. Fakat henüz başaııama
mıştır. 

2 - Asyada Kopan Fırtına mu:allirnliğin ııAliklerine bu ka.-
c Bat ta.rafı Birinçj sayfada) Cebelüttarık Casll!'U, DM Kö.i.Utkları filmleri kahramanı l 1 da.r ıztırap vermcğe asla hak.-

Saniyen Almanların geçen i l GREGOR OUCHENE'nın CONRAO veın - SESUE HAYAKKAWA kımız yoktur. 

-----<>---
' ilkie'nin nuf Ku 

(Bas tarafı Blrlneı ıayf3da) 

bir za~da klU'fllöına çıkmalı, 
onu şqırt.malı ve bize hesap 
vermesini istemeliyiz. j 

Müsbet müdafaa, fedakarlık-
1 !ar icabcttirir. .Japonyarun e

nerjisini başka tarafa tevec- j 
cüh etmesini temin için Çine 
yardım etmek ve lngiltereye 1 

yaptığunız yardımı iki misline, 
onu da bir daha iki misline çı
karmalı}'IZ. Şimali Atlantik ia
şe yollarını himaye etınek için 
muntazam yeni hava ve deniz 
üsleri elde etmeliyiz. ı 
Almanyanın İspanya ve Por 

tcklze da.yanar.ak göstereceği 
faaliyetlere mani olmak için 1 
de cenubi Ati~ deniz ve 
hava :ıwllarını muhafaza altın-/ 
da bulundurmalıyız. ı: 

Totaliter devletler bu şekil- 1 

de ihata edilmiş olur ve naıd 
hareketinin genişlemesi bu su
retle son haddini bulursa bun
dan sonra gerileme başlıyacak
tır. 

Tarih bize böyle kuvvetlerin 
ancak genişledikleri müdrlet~e 
aya.I.ta durabileceklerini. gös
termiştir. ğ 

Akdeniz e bir 
DeRiZ' Harbi 

( Baı tarafı Birinci sayfada) 

Akdenizden bir kafilenin geç
mesi için bazı deniz bareltiltı 
vuku. bulmuştur. Bu harekat es.
nasında. kuvvetlerimiz çok şid
detli ve gündüz vaki hava taar
nızlanna maruz kalmış ve bu 
hücumlarda bir miktar düşman 
tayyaresi düşürülmüştür. Düş
man tayyarelıeri gece torpido- , 
botlarımızın hücumuna. hedef 1 
teşkil etmişlerdir: Şimdiye ka
dar ancak ilk raporlar gelmiş 
olmakla lıen.bıtr yalmz m.- tek 
ticaret vapurunım hasua uğ -
radığı ve bunnn da. keDdi vesai- ı 
tile kafileyi takibe seyahatine 
devama muvaffak olduğu sabit 
olm~ur . 

Ba harekeb e1111uında Fesre-1 
less torpido muhribinin llattığı 
teesııürle ~ 

hafta zaptetmiş olduklarını id - MADLEN ROBEN&ON - MIŞIKO TANAKA gibi bbyul< Şimdilik bu kadar! 
dia ettikleri Smolensk civarın - y>ldızlann heyccoııh filmltn. MtJRAD SERTO<iı.U 
daki şiddetli muharebeler ecre-----------------------=-----'----------------
yan etmektedir. Bu şehrin ki-ı 
min işgali altında olduğunu söy 
!emek mümkün değildir, fakat 
son haberlere nazaran Alman -
!ar iki defa şehrin varoşlarına 
girmi~ler ve iki defa tardedil
mişlerdir. Daha şimalde Rus -
!ar, Lcningrada c\o~u ricat e
derek Fokovdan itibaren yapmış 
oldukları ric'i bir takım hare -
ketler neticesinde Porkhova va
rarak mukavemetlerini takviye 
etmşilerdir. Cenubda Besarab
ya hududunda Alınanlar büyük 
zafer iddialarında bulunmamak 
ta. Ruslar da zırhlt bir Almau 
kC\'unn imha etmiş olduklarını 
söylemektedirler. Başka nokta
larda Almanların adın zayiat 
pahasına bir miktar arazi ka
zanmış oldukları zannedilmek -
tedir. 

Diplomasi muhabiri diyor ki: 
Rus tebliğinde kayda şayan 

iki nokta vardır: Evvela Rus
ların ricat ettikl~rini ilk olarak j 
haber veren. Moskova olmuş -
tur. Saıllyen Rus başkuman -1 
danhğı, harbin umumi seyri 
hakkında malumat vermekle 
beraber, cereyan ettiği mevkile
ri tasrih etmekten imtina et -
nıi•tir. 

"Smolensk istikametinde,, gi
bi mühim işaretler kullanılın:ak 
istenilmiştir. Çünkii Alman er
kfuıı harbiyesi. ekseriya ileri] 
kıtaatımn nerelerde harp et
mekte olduğunu bilmemekte -
dir. Rusların sarih bir lisan 
kullanmadıkları, Almanlara tak 

1 
viye kıtalarım nerelere gön
dermek lizım olduğunu öğret
miş olmadıkları, diğer taraftan 
Alınanlar, ya evvelce Rusya ta
rafından hazn·lanmış olan ve
yahut Fransa harbinden alınan 
dersten istlfaıde edilerek yapı 
b.n çete muharebelerinden en
dişe etmekte berdevamdırlar. 

Diplomasi muhabiri, Rus as
keri h~tinin bir <;ok izMımn 
Londray& avdet etmiş oldukla
nm kaydederek şöyle diyor: 

Bu fı.za, Moskovadaki Alman 
taarnızımun daha ziyade şid
detleneceği hesaba katılmakla 
beraber harbin zafere kadar te-1 
madi edeceği beya.n etmişler- 1 
dir. J 

H;,ızinenin kefaleti altında ~t; -;ı ('1karılan T ruf boııoları satıp. çı• arıim~br. 

Bunlar h~r k.,.eye clveri~lidtr. 5, 25, ıoo. 500 "'' 1000 lir:ı.lık bonolar ınr.ı.ı; edibıılştir. 
Bir Tasan·uf Bono:ıu almak hem paranıza iyi bir f;liz temin etmek, hem de milli 

ınlıdafaanın artan ihtiyaclannı karşılamak için devlete para ikraz dcrnekt'r. 

Bonolar f!azinenin kefale-ti altındc:ıdır. JIAmiJine mahrustur. BQnofarı bli.tün ban
IC.;,larJ.a şube Q :ı~ Milli PI:ranıo idaresırun resnu uş gı~elerlnden, banka. 
olmayan yerlerde 1\1alsandıkl:ı.rından alabiLrsinız . 

3 
6 

12 

BONOLA1 iN FAiZİ 
ay vadeliler bir senede yüzde 4 

5 
6 

ay " " " " 
ay " " " " 

PEŞİNDİR 
faiz getirir. ,,· ,, 

" " 
Fajzler bono satın alınırken bonG k1ymetindE:n tenzil edılmek t:ureüle PQiin üdenir. Yan! bir sene vadeli 100 

liralık bil' bona içın 94 lira verecek ve buna mukabil bir .-ene ı;n:ıra 100 lira aL":ıeaks'lnız. 
6 ay vadeli 100 liralık bir bono için 97,5 Lra \·C'rccek bwı:ı mlılkabil altı.:ray sonra 100 li ·a elde edecelai.niz. 
3 ay vadeli 100 liralık bir bono için 99 lira verecek lıuna rnukabil ilç- ny IOnr""d. 100 lira alacaksınız. 

PARANIZ DA İJJI A PARADIR. 
Bono alm!ik için v~rdiğiniz para baı,:ı.:!dnmı" de<.!ildir. Yulnrz adi değişmiş ve sil.e a.>'n bir fnyda temin clm"ştir .. 

V~de dolmadan parnya ihttyacmtz olcrrşa ~rhangi bir banka)"ll müracaat. eduek. booo f.&izJ.nden )"'ilzd.e yo.n.a.ı 

fedak3.rlık yapmak sınetile bonoyu derh~l lı konto E>ttirebılir"iniz. 

ranızın en • emm Devlet kasası 

'kasası hem sizin 
ve istiklali 

Devletin 
bütünliiğünü 

par anım, 
korur. 

asasıdır. 

toprak 

Elinizdekini israf etmeyiniz. Para art.tırınız. 

&nnnla bir TASARRUF BüNOS.rJ alınız. 
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• -,~ _Be~iktaş ~eref sta~ı toprak tesviyesi 
1 M _ve drenaj kanalı inşası açık 

eksiltme ilanı 
Yazan: M. Sami Karayet _____ ss k • 

Deli Hafız, çırağından emin yenileceğini biliyordu. Fakat, Beşi taş gençlik klübiı 
HE R GE LEC I iBRA H 

olduğu ~in onun ne yapacak- .ıııa.hsustan güreşi karıştırıyor, b k J ğ d 
!arını biliyordu. Daha ille elde hasmını allak bullah ediyordu. aş an ı ın an 
Tosunu kandırmıştı. ' Yoksa, Tosunu bir hamlede 

Bir nara atıp üstten giriver- yenecekti ve hem de onun akıl Beşikt.ıştıı Gençlik klübü tarafından yaptırılacak Beşiktaş Şerel stadyo-
miş gibi göstererek topuk- ve hayaline gelmedik bir oyunla munun toprak tesviyesi ile drenaj kanalının !nı;ası illi açık eksiltmeye ko-ı 
lara kadar inivermişti. Tosun, mağlup edecekti. nulmuı;tuı. 
ne olduğunu ~tı. Bu da Uıkin, her şeyin sırası vardı. 2 - iş,_ vahit fl,yat esası üzerine olup lllt keşif tutan ll879 lira 83 ku-ı 
ne bıçlm girişti? .. Na:ul olup al Oyıınun ~ gitmemesi !Azım - N:ıtur, 
danroıştı.? dı. Bu sebeple gilreşi altüst et. 3 - thale ıs Temmuz 041 briblne m!lsad:lt P:ızarlcsi g(lnü saat H de 

Hem sonre., sarmada ne b!- mek Te hasmını a.nOOle etmek T8kslınde Sıraserviler caddesind\ı kAln :ı:ı nmnaralı heden te<htyest tsl:ımbul 
çim bağlanmıştı! ffiçbir tarafa. 1 gerekti. IXS!gesi hlnuında yapılacaktıY, 
kıpırdanamıyordu. lbram ona ı Tosun, yine bir flrsa.tını bu - 4 - Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin ihale tarihinden en az 2 saat 
ooyle bir bağ göstermemişti. lup Hergelecinln altından kur - evvel bölgeye mtlıacaaila bu nevi spor sahası işleri yaptıklarına dair res-

1 'I'osun, kendi kendine düşünll tuldu. tki pehlivan ayağa kalk- mi vesika ibraz ederek ehliyet vesikası almaları şarttir. 
Y"rdu: 

1 
tı. Her!'eleci, çırpındı ve mutat 5 - Eksiltmeye gireceklerin yukarıda yazılı ihale tarihinde ve yazılı 

- Demek bu, beş oyundan narasını attı: saatten en geç blr saat evvel ilk teminat bedeli olan 215 Ura 97 kuru~u 
t>iriı\:r. bana göstermemiş.. 1 - Hayda kardeşim be!. bölge muhasebesine yatirmalorı lazımd.r. 

Halbuki bu, beş oyundan biri Güreş baslıyalı on iki dakika 6 - Bu işe ait proje, keşi!, fenni şartname vesair evrak yukarı-
değildi. Bilakis bu çerez kabi- kadar olmu.0tu. Fakat, her ne- =da=a=dr=es=i=y=a=z=ıl=ı=l=s=ta=n=b=u=l=b=ö=lg::e,;=·=ln=d=e=n=a=lı=n=a=·a=k=t=ır=.===(6=2=4=8)'::::==== 
!inden oyunlardı. Asıl beş oyun dense seyirciler bu güreşin ciddi 
büsbütün b~a idi. ı olınadıi?;ına kani idiler. 

Tosun, sarmadan kurtulayım 1 Hatta etraftan bağırmalar o-
cliye uğraştı. Fakat muvaffak o- luyordu: 
t~ınadı. Hergeleci, biraz nefes- - Yetişir artık .. 
!endikten sonra künteyi doldur - Meydanı boş bırakın? 
t!u. - İdmanınızı Torlakta yapar 

Tosun, Hergeleciden künte in aınız ?. 
celiklerini öğrenmişti. Kendisini Hergeleci, bu bağırmalara i
nasıl müdafaa edeceğini biliyor çerlemişti. Domuzuna ve ciddi 
du. Dağtlmamak için icap eden o'ilre.ş vantığı halde bu gibi uy
manevralan yapıyordu. <>unsuz laflar söylenmesine ta-

İstanbul deniz komutanlığından 
Deniz lisesi ve gedikli erbaş mekte 

bine talebe alınacak 
Aşağıdaki ıarUarı haiz olanlar Deniz lisesi ile gedikli erbaş lnelrlebine 

talebe olarak alınacaktır. 
Deniz: Llaeıine girecek taHplerln: 

1 - Yaşlar1 birinci sırut için 15 - 18 olacaktır. 

2 - Yaşları ikinci sınıf için 16 - 19 olacaktır. 
3 - Bu yaşlardan oıtı ay büyük veya küçük olanlar da kabul edile-Zaten, Hergeleci onu künte hammüJ edemedi. Derhal has -

ile yenecek değildi. Onu, kendi mının eru;esini bıraktı ve bağır 
oyunile venecek.ti. İki pehlivan dı: 4 - Lise birinci sınıfa orta mektep mezunları alınacab gibi u..enJn 
altta epeyee uğraşWar. Oyuı> - Usta! Şu davul zurnalan birinCi sını!ında ikmale kalmış olanlar da alınacaktır. 

. cektir. 

dan oyu.ı:m. geçtiler.. sustur.. Deniz Gedikfl Erbaf Hazırlama okuluna glrmeğe tallplertn: 
Nihayet Tosun, bir baskı ile Cazgır, meydana yürüdü, ve 

dönüp kalktı. İki pehlivan ayalı: İbrama sordu: 1 - Yaşları 11 - 17 olacaktır. 
1 2 - Bu mektebe ilk mektep mezunu alınacağı ıibl orta okulun ta biribirlerile tekrar karşı aş -ı - Ne oluyor? Ne istiyorsun? 

tılar. _ Şu davul zurnaları dur _ muhtelif sınıflarında ikmale kalmış olanlar da alınacaktır. 
.. 11 _ 3 - Tahsilini yalnız blr-sene zayi etmiş olanlar da alınacaktır. 

Herveleci, ayaga ka ..... r k;ılk dur .. söyliyeceğim var.. Gedild 
C Bu ~artları haiz olup Deniz lisesi ile Deniz 1 Erbas hazırlama 

mtlZ çırpındı ve bir nara salla - azgır davul zurnaları dur -
dı: 1 durdu. Herkes Hergeleci ye ba-

okuluna girmek istiyen taliplerin ISAğustos 941 tarihine kadar lstanbulda 
bulunanların Kasımpaşada Deniz Komutanlığına, hariçte bulunanların da 

- Hayda Tosun be!.. kıyordu. Hergeleci söylendi: 1 c 5708 ı 
Hergelecinin bu naraları çok - A be güreş cıddidir. Kim =m=a=h=all=l=as=k=e=r=li=k=şu=be=l=er=in=e=m=ü=ra=ca=a~l•:::ıa=r=ı.============ 

canlı ve diri idi. Tosunnn üzeri- oynaş diyorsa meydana çıksın!.' 
ne çırpınarak yürüdü. ! Etraftan mukabele ettiler: 

Tosun, ilk an, düştüi(ü hata- - İbram! Bizede mi? 
ya düşmemek için dikkat edi _ ı Hergeleci, kızdı ve mukabele 
yordu. etti: 

Hergeleci, hasmuu ensesınden - Vallah billah güreş cid,JJ. 
bağladı ve dimdik durdu. Tosun, dir. 
kendini koruyordu. Bunun üzerine Deli Hafız, 

Hergeleci, bir elile hasmını me.,dana Peldi ve şunlan söy -
ensesinden bağlamış, diğer elile ledi: 
de hasmının boş elinin bileğin - - İ.şin iç yüzünü bilmiyorsu-
den tutmaya çalışıyordu. nuz .. Sizi namusumla temin ede-

Tosun, bileğini vermemek için rim güreş ciddidir. Anam avra
mücadele ediyordu. Hergeleci- dım olsun ciddidir. 
ni.n bu bilek iIJinde de bir usta- Dedi ve Cazgır da: 

Nafia Vekaletinden 
Eksiltmeye konulan: 
1 - Hatay su işleri on dördüncü şube müdürliiitü mıntakası dahilinde 

bulunan Amile gblü ve Oataklıklarırun kurtulması ve Asi nehrinin ısllhı işle: 
rinden bir k.ıgmı muhnmmen keşi1 bedeli vahidi tıyat esası üzerinden 
244,154 lira 97 kur~tur. 

2 - Eksiltme 31/7/941 tarihine ras\lıyan _,emOe g(lnll 10at 15 de 
Ankarada su işleri reislii.i binası içinde toplanan a:u eksiltme 
odosında kapalı zart usulıle yapılacaktır. 

komjsyonu 

2 - istekliler, eksiltıne şartnamesi mukavele pro~i. bayındırlık iıle
ri genel prlnamesi, umumi su işleri fenni şa.rtnamesile hususi ve fennl 
!ljiartnameleri ve projleri 12 lira 21 kuru~ mukabilinde su işleri J'ıeislllinden 

ah'ıbilirler. hğı vardı. Tosun bunu da bil- . - Ağalar, beyler içinize şüo-
mezdi. he gelmesin .. Güreş tövbe olsun • - Eksiltmeye girebilmek için isteklllerin 13.451 Ura 15 klll'\lfluk 
Hasmının ensesinden bağladık ciddidir.. muvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacatı günden en az Uç gün 

tan sonra diğer kolunun bileğin- Dedi. evvel ellerinde bulunan vesıkalarla birlikte bir dilekçe ile Nafia VekAle-
den tutmak ve bu vaziyette iken Sevirciler, bunun üzerine -üre- tine müracaat ederek bu işe pıahsus olmak üzere vesika almaları ve bu 
birdenbire enseyi boşaltarak i- şin ciddi olduğuna inandılar.. vesikayı ibraz etmeleri ıartUr. 
ki el ile kantığı bilek kolundan Çünkü, Deli Hafız anasına av- 1 Bu müddet içinde vesika talebinde bulwunayanlar ekıillmeye ~ak 
kaoıırak döndürün hasmı sa - radına yemin etmişti. 1 edemezler. 
vurmak ve arkasına geçerek he- Ezerçeliler ve Torlaklılar da 5 - isteklilerin te'tlif mektuplannı ikinci maddede yazılı saatten bir 
men avaktan şaklamak ve ka- bağırışmışlardı: saat evveline kadar su iı;leri reisliğine makbuı mukabilinde vermeleri 
sip aşırarak sırtüstü vere vur- - Vallahi güreş ciddidir. lazımdır. 
mak... Artık herkes ina.ıımıştı. Bu 

1 
Postada olan &eclkmeler kabul edllm... '(4136 - 5646) 

Her~eci, bu oyunu fevkalA- sebeple güreş herkesi sarmıştı. =========================== 
de mükemmel yapardı. Ve her- Güreş tekrar başladı. Fa:kat bul 
kesin de bildiği ovundu. sefer alaka büyüktü. 

Tosun, birdenbire savrulup Fakat, ne çareki bu alAka ve 
dönmüştü. Hergeleci, hasmı dö- heyecan çok sürmedi. Ancak 
ner dönmez ayaktan şakladı. dört beş dakika kadar devam 

Yani, iki bacağının arasından etti. Hergeleci, güreşe girdi. 
sağ elini geçirerek hasmın kis- Hergeleci Tosuna kolunu kap _ 
betinin ön kasnağından pençesi- tırmak istiyordu. To~un kolu ka 
ni geçirmişti. pıp hasmını arkadan bağlıyarak 

Görülilvor ki, oyun çok teh- bastırmakta mahirdi. Ve bu o
likelidir. Yabana atılır ovunlar- vununu her hasmına tatbik e-

derdi. 
dan değildir. Ayaktan hasmını Tosun, kuvvetli ve iri oldu
kcsip kaldıracak ve bir anda ğundan, böyle kol kaparak has
işini tamarıılıya.caktı. 

Bu ovunu Tosun da bilirdi. mını döndürüp arkadan dolaya-
. . rak büküp bastırmasını kolay . 

Fakat onu çalımına getırıp yap bulurdu. Ve her vakit te bu o- 1 
mak her nchlivanın karı dc.;il· 
di. Tosun, birdenbire şaka taK •1 yununda muvaffak olurdu. 
dığını görünce, kudurmuş bir Hergeleci, Tosunun bu oyunu 
bo;;a gibi şahlandı. Olanca kuv- nu bildiği için kolunu kaptırdı. 
vetile hasmının şaktaki nençe- Tosun, Hergcleciyi kaptığından 
3ine hamle ederek budadı. dolayı memnundu. Derhal arka 
Eğer T0>1un, bu ani mukabil dan doladı. Her iki hasım da bu 

hamlesini yapmamış olsaydı şekilde ayakta idi. 
b Hergelecinin sutı hasmının 

yilırle yüz sırtüstü gitmiş ulu- göğıriinde idi. Bu il.ni hareket es 
nacaktı. -

Hcrr:elecinin elini kasnaktan nasında birdenbire bir şeyler 
kurtulmakla boşa ~tmedi. Der- oldu. 1 
h:ıl ha.ınııııı arkadan kitledi ve Ve yine ini bir surette Tosu-

Emniyet Müdürlüğünden 
Müdüriye\ hizmet otomobili ile motosiklet ve deniz motörlertnde kulla

nılmak üzere alınmasına ihtiyaç görü leıı azı 10000 çoju 18000 litre benzjn 
aı:ık ek!iltme suretiJe alınacakbr. Eksilbne 29/7/1941 Salı günü saat 15 de 
yapılacaktır. Benzinjn muhammen ti yatı 4536 liradır. Muvakkat teminatı 
340 liradır. Taliplerin ayni gün ve s atte müdüıiyetimiz bint.ı!; ında kurulu 
komisyona ıartnameyl &örmek için de Ş. 3. Müdürlüğüne müracaatları. 

(5894) 

1 İstanbul Belediyesi İlanları 1 , ______ _ 
Ueküdarda Ayazmada Veli oğlu ve Selimiyede Çeşmei kebir, Cami, 

Şair Nesimf, Daya kadın, Beylerbeyinde Çınar sokakları adi kaldırım, Ka .. 
vak: iskelesi yolunun bir kısmı şose veŞemsipaşa cami önündeki rıhtım kor
kuluğunun inşaatı kapalı zart usulile eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 

14910 lira 35 kuruş ve ilk teminatı 1118 lira 28 kuruştur. Mukavele, eksilt
me bayındırlık işleri genel, hususi ve fenni şabıameleri, proje kesif hül.A
sasile buna mütcferri dit:;er evrak 75 kuruş mukabilinde Fen İşleri Müdür
lüğünden verilecektir. İhale 4/8/1941 Pazartesi günü saat 15 de Daimi En
ciımende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları ihale 

tarjhinden sekiz gün evvel belediye Fen İşleri Müdürlüğüne müracaaUa 
alacakları fenni ehliyet, 941 yılına ait Ticaret Odası vesikaları, imzah şart
name ve kanunen ibrazı lfızungelen diğer vesaik ile 2490 numaralı kanu
nun tari!atı çevresinde hazırlıyacakları tekli! mektuplarını ihale günü aaat 
ı.ı e kadarDaim1 Encümene vermeleri lAzımdır. (5952) 

Giızel 
Sağlam 

ve iştahl• ! 

ÇUNK Ü 

Eif'i ;u~ .. 
Kullanıyor 

Çocukla.nnızı küçükten SA 
NtN D i ş nıseunu kullan. 
mıyıı., SANIN diş ına.eunn 
ile günde üı.ı defa dişlerini fır
çalamaya a.Iıştınııız. Gürbüz 
yetişmelerini temin etmiş o
lursunuz. 

Eczanelerle bilyük ıtriyat 

mağaza.la.nnd& bulunur. 

Bana inanınız 

Bu süt kreması 
usulü sayesinde 

'50 yaşındaki bir çok 
kadınlar ancak 20 

yaşlarında 
görüneceklerdir 

Oklarla işaret edilen 
yerlere tatbik ediniz. 

Sonra da bütan yüz ve 
boynunuza sürünüz. 
Buruşmuş, solmuş ve ıre~ş 

bir cildi, tazeleyip gençleştirmek için 
işte size basit bir usul: Takim ve tas
:fiye edilmiş bir miktar süt krema~n- ' 
nı bir miktar saf zeytinyalile karıştı
rınız. Sonra hepsini iki kısım en iyi 

krema ile karıştırınız. Bu halita, cil
dinizi besleyip t.azeleştirccek ve ina
nıbnaı. bir güzellik temin edecektir. 

Bir aktris gençlik manzarasını mu
hafaza ve idame için bu basit usulü 

1 Devlet r ~~!rr?l!ar1 ilanlarJ ;. 
Muhammen bedeli (3225) lira olan 86000 adet muht"1i! eb'atta .ıı..

ve .. serpa~t:n boruları icin aın.yanUı bakır rondelA taahhüdünU. i!a ed~ .. 
muteahhıdi nam ve hesabına (18/8/941) pazartesi gUnü saat (11) on P»~{ 
Haydarpaşada Gar binası dahilindeki kouıisyon tarafından açık eklfltrdl' 
usulile s~tın alına<'nktJr. ı, 

Bu işe girmek istiyenlerin (20) lira (88) kurıışlulc muvakkat teı11ınııf! 
ve kanunwı tayin eltiif vesaikle birlikte eksiltme &ilnü saatine kııdır )<O" 

misyona mö.racaatlan lAzımdır, 

Bu ile ali ııartnameıor komisyaıı.dan paıasu olarak c!aiıtılmaktadıt• 
(51136) 

• • • 
l/8/1941 tmihinden itibaren Mudanya Buna, Samsun _ Çarşamba ıı.ta 

lan hariç ve Avrupa lıattı dahil olmak llure ve her hattın lııendl ~ 
göre tt<.Tet ahn otıretile Devlet Demir yollan ana ııebekeslle, EmJT1ll" • 
Sankamtı - Kan hattı istasyonlarına ve miltekabilen: 

A - Dökme halde olan veya tam vagon hamulesi.ne tabi tutulan e:nti• 
ve eşya, 

B - Canlı hayvanlar, 
C - D. D./222 numar&lı tarifeye dahil para ve kıymetli mevad: 
D - Kıymeti nakil ücretinin üç katından az olan deJ:ersiz. eşya 
E - PaUayıcı, ateş alıcı maddeler, 
F - Çabuk bozulmağa müsait mevad, 
G - işletme nizamnamesi mucibi:1ce alelô.mum trenlere kabul oıu,...,ııı· 

yan veya kabulü bazı şartlara menut bulunan m~vad, 
H - Beher parç;ıın 200 kiloyu müle<:aviz bulunan emtia ve eşyndafl 

gayri ve beher mersulenin sikleti 2~00 kiloyu tecavüz etmemek şartiylt" y:ıl
nız dolru ı-;eyri hafit perakende eşya kabul ve bir tek nakil evrakı il• 
sevkedllecellUı·. 

Bu nakliyata a.it ticreiler mOnhasaan ana hat istasyonlarmda tahsil ttdi"" 
lecektir, Fazla \afsilAt için i.s\ao7onlara müracaat edilmesi. ( 4~ 

Babaeski belediyesinden: 
Trakyarun Keklik kokulu çayırları, yemye~il ve geniş meraları, t,erte"" 

m.iz ve iyi sularile her yerden üstün bollukta ve güzellikte hayvan yetişti'" 
.ren bir yer oldutunu bütün dünya bilir . 

12 Atustoo 1941 de açılacak ve dört gün silrocek olan Babaeski bayvoı 
ft emtia panayırı bu güzelli.tin biricik meşheridir. 

Babaeski panayırında her keseye uygun ti.yatta emtia ve her işe yar• 
hayvan bulmak mümkündür. 

Tüccar1anmı.za, celeplerirnize, canbaz1arın1ıza ve esnafiarımııa bu P'" 
nayıra gelmeyi ihmal etmemelerini tavsiye ederiz. (6158) 

İstanbul defterdarlığından: 
• 

Muhammen 
Do•ya No. 

1/ 840 

6 l161/1806 

F. 2/ 308 

116100/4155 

61151/3872 

2/ 968 

52302/ 9 

21 312 

1/ 935 

52159/ 1ae 

62159/ 186 

52159/ 185 

Ş2159/ 185 

52]Ş9/ 185 

Nev'i 

Fenerde Tevkil Cafer mahallesinin 
Vodine caddesinde 35, 37, 39 No. lı 

klr&ir iki evin 4.10_ hisseıri. 
Edirr.elı:apı E: Çakıraiıa Y: Avcıbey 
mah. Eski yeni Usul So. l O No. lı 

50 M2 arsa. 
tlsküdar tcadiye mab. Kerpiçhan• 
So. E: 3 Y: 7 Na. l1 104 M2 arsa. 
Kuza:unC\Utta Tarla So. 19 No. lı 

227 M2 arsa. 

Kumkapı Emin Sinan .Mah. Hamam 
So. 11 3, 5 No. lı arsa. 
Kadıköy Rasimpaşa mah. Söğütlü 
çeı;me So. E: 18 MU. 269 ve 271 
No. alluıda dilkklru olan bahçell 
ahşap evın 2/3 hisııesi. 
Yedikulede Hacı Evhat mah. El. 
Çıkraklı Bostan Y. Zeııberek so. 
2 Na. l1 evin 25/120 hissesi. 
tlsküdar tcadlye mah. Arif bey sa. 
E. 25 Y. 14 sayılı evin 2/8 hiS$esi. 
Mercan San demir malı. Uzun çar
fı caddesinde E. 9 Y: 331 No. Jı ah
şap dükAnın 2/960 lıiuesl. 

Burgaz adasında E: Kızı!lop<ak Y: 
Çakıltaşı So. 1, 11, 13 Mil. No. 1ı 
460 M2 arsa. 
Burgazadastnda E: ltı.z ıltoprak Y: 
Çakılta~ı So. 1, 11, 13 Mü. Na. 1ı 

arsaınnın 1/3 hissesi. 
Burgaı adasında E: Kızıltoprak Y: 
Çakıltaşı S: 1/11, 13 Mil. Na. lı 800 
M2 arsa. 

Burgaz adasında E: Kızıltoprak Y: 
Çalul\aJı So. 1: 11/13 '.Mü. Na. 1ı 

288 M2 arsa. 
Burgaı adasında E: Kızılloprak y&
ni Çakıltaşı So. 1: 11: 13 Mü. Na. lı 

403 lll2 arsa. 

b edeli Terftl• 
,,.u 

2268 171 

75 

ol2 • 
78 e 

500 S8 

16'3 1%5 

TO 6 

IOO 

29 

5 

ıu 9 

3 

132 ıo 

Yukarıda yazılı gayri menkuller 10/8/1941 çarşamba ııünil saat 15 d• 
Milli Em1rut .Müdürlüğünde mUteoekki l komiayonda ayrı nyrı ve açık arıtır .. 
ma ile satılacaktır. Fazla izalıat için Milll EmlAk 4 ÜJlcü kalemine rıı ıi' 
racaat. (6278) 

Sahibi: A. Ca maleddln S•raçoOlu Neşr:yat Müdürü: M aclt Çet lrl 
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tı:tblk etmiş ve 70 yaşında, gene ka
dın rollerini oynam_..,tır. Eczacınız da 
bu halitayı size ihzar edebilir. Fakat 
muhteviyatı az miktarda olmakla be
raber pahalıya mal olur. (Yajisız) be
)'QZ renkteki Tokalon kreminin terki-

binde sa1 zeytinyaiile ihzar e<liJı1lil 
süt kreması mevcuttur. Cildinizi b~>~ 
lemek için en mükemmel ve hakJJC 
bir cild unsurudur. Her halde .ınecıl .. 
nuniyetbahş semeresi g:ırantilidir. ~ 
si. halde paranız iade edilebilir. 

d k .. tekli al nun sırtüstü Hergelecinin sağ 

1 

bir anda ön en os yerek yanına düşüp yenildigı" · go··riildii. 
tın·1 aldı. 

Tosun, alta düşmemek için e- Ne olmuştu? Tosun nasıl sır-
pey<'e çırpındı ve deprendi. La- tüstii düşmüştü? .. Bunu kimse 
kin Heruelecinin üzüntüsüz, kuv anlıyamamıştı. Tosun !?iireşin 
wt sarfctmrden yaptığı iki ·dir-ı on yedinci dakikasında daffelı'.ıo 
henılik manevralarla Tosun, ku olmuştu. Hem de sırtı aşağı ol-

Conun peşi sıra binaya girdi
ler. 

Bir merdivenden çıktılar. 
Kısa bir yürüyüşten sonra, 

Con bir kapı açtı ve genç kızı 
hızla içeri itti. Diyana korku
dan birdenbire bağırmıştı. 

r HiKAYE K o R K u E v i 1ı 
'======================================ıl 

Gözleri sanki uzaklara dalıııJŞ' 
tı. 

Doktor l<Aşlarnıı çattı: !· 
- Haydi, diyorum sana ... 

gitmiyor musun? 

·ı oihı alt.'t diie,müştü. mak üzere ... 
Güreş ba~lıyalı beş altı daki- Tosun, olduğu yerden ezile 

ka n!dnğu halde Tosun, ikinci büzüle kalktı. Hergelecinin elini 
•Jefa<lır ·ki, hasmının altına düş· fct~ü. Ne de olsa ikinci ustası 1 

ıııüş \ıulunuvordu. Hergeleci de onu alnından ön 
Çok aşikar idi ki, Hergeleci, tU. Meydandan ayrıldılar .. Her

uumıına hakimdi. :\,stediği gibi geleci, üç hasmını da yenerek bü 
n~~uvabiliyordu . 1aten idman yük ortanın J!alibi olmuştu. 
. ,pa yapa Hergelfci; Tosunun Her iki çırak ustalarının elini 
na"ıl basbrıl:ibileceğini, nere - öptüler .. Fakat, Tosun hangi o
den çıkılabileceğinin fendini al- yunla ve nasıl yenildiğini bi~ 
mıştı. türlü kavnyamamıştı. 

Zavallı Tosun, küçük hasmı- Bu, oyunu yalnız Deli Hafız 
na karşı kı•yarruyordu. öyle "'emı~tı. Tosunun gözleri dol· 
01aııe\'!Oil:ır yopıyordu ki, bun - ml'· · .. 10.an bu kadar da ı:a -
J0 n ku"vclle karşılamak ka- buk mivdi? 
',il dc.'.(ilcli. D •. Tosuna dönerek: 

Hcr>"~lrei ile hasmı altta e- ı• ' - - ; ovunla V<'nil 
eye~ ı:.':"raştıhr .. Tosun, kendi- din? .. 
ıi b[itiin km.wtile ve zorile mil- Diye t<l)ı ~ .. 
:afa •. ~ıJ. YC'nilmemek için ca- nerek: 

Tosun düşü -

ıını ılişine taktı. - Bilmiyorum usta!. 
Herveleci. Tosunun nereden Ari"'"' var 

Burası tavana kadar kitap 
dolu raflarla çevrili bir oda idi, 
ve karşısında doktor Hendrik 
giilümsiyerek oturuyordu. Genç 
kız içeri oirince: 

- Bunsuvar Mis Diyruıa ... 
dedi .. 

Gevrek bir kahkaha attıktan 
sonra devam etti: 

- Bu vakitte misafirli!{ ol -
maz amma, buyurun canım .. Ta· 
bil sizi beklediğimi söyleıneğe 
hacet yok değil mi? Benim sa
dık Con'um, evvelce her şeyi 
haber vermişti. Nasıl da onun 
bana bu kadar kolaylıkla hiya· 
net edeceğine inandınız!.. Şunu 
biliniz ki Mis Diyana etrafımda 
ki adamlar çok itimada layıktır 
!ar. Aman sakın kaçmağa te -
şebbüs edeyim demeyin... Pek 
uzağa gidemezsiniz, çünkü be-

nim sadık uşağım Con koridor. 
da nöbet bekliyor ... Oturun da 
güzel güzel konuşalım ... 

Diyananın gaşkuılığı biraz 
geçmişti. 

- Eğer, on beş dakika içinde 
beni ve babamı serbest bırak -
mazsanız, polisi kapıda görecek 
siniz.. 

Doktor Hendrik güldü. 
- Canım bırakın şu çocuklu

ğu, dedi. Eğer polise haber ver
miş olsaydınız, buraya yapa
payalnız gelir mi idiı).İz? Baba
nızın meselesini herkese duyur
mak isteınedinğiz için bu işi her 
kesten gizli tutuyorsunuz, öyle 
değil mi? Ne kadar iyi bir ev
latsınız! .. 

-,- Siz bir can.isin.iz ... 
- Olabilir, muhterem Mis Di· 

yana .. . Fakat korkmayın, sizi u
zun m üddet Jılbanızdan ayn t\l· 
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tacak değilim. O burada ... Zan
nedersem daha d-. uzun zaman 
kalabilir: Bir milyc·nluk çeki İm· 
zalayıncıya kadar ... Sizin de ar
nızunuza karsı koyacak değilim. 
Sizi onun yanındaki karanlık 
hücreye kapıyacağım. Böylece 
baba koz beraber olursunuz, du
varlara vurarak konuşursunuz .. 
münasip değil mi? 

- AJçak ... 
- Ooo! .. Rica ederim, öyle 

büyük sözler sarfctmeyin.. Ma
demkj bu şekilde konuşuyorsu
nuz, ben de konuşmamızı kesi -
yorum. 

Doktor zile bastı. Birkaç da
kika sonra, kapı üçıldı ve Finç 
içeri girdi. 

Doktor .Heodrik soğuJı: bir ta,. 
vırla: 

Finç, dedi. Madmazeli 26 
numaralı odaya götüreceksiniz, 
tabü iyi muhafaza etmek şarti
le ... Sire itaat etmezse, bıa.na söy 
!ersiniz, ben çaresine bakarım. 
Fakat bana gelmenize lüzum 
kalmıyac.-ık, çilnkU bu güzel 
mahlfık usluya benziyor ... 

Diyana Finçin sakil yüzünü 
gör\lnce bUsbütün korkmuştu. 

- Alçak .. alçak .. diye bağırı
yordu. 

- Size uslu durmanızı söyle
dim. Ümit ederim ki yaramaz
lık edip de bizim delileri zincir
lediğimiz şekilde kendinizi zin
cirletmiyeceksiniz .. Haydi Finç, 
P."ötürün şunu ... 

Fakat Finç birşey anlamaını
ı;ıa benzivordu. 
Kapının önünde kollarını ka

vuııturmuş, dimdik duruyordu. 

Yine cevap yoktu. Hendril' 
hiddetle kalktı, ve bızhı. eczacı· 
ya doğru ilerledi. 

- Bu da ne? Yoksa sarboll 
musunuz ? 

Finç irkildi. 
·- Hayır, doktor ..• 
Hendrlk şaşırmıştı. 
Çünkü işittiği ses kendisiıl8 

J alancı gelmişti. Sonra, Fillç 
Jronuşurken gayriihtiyari ağ~' 
na bakmış ve bütün dişleri~ 
bembeyaz olduğunu görmi4JtU. 

Eir hamlede yazıhanesine sıç 
radı, çekmeceyi açtı. Fakat öte' 
ki daha evvel davranmıştı . 

- Eller yukarı doktor Heııd' 
rilt .. . 

Bu sözleri söylerken cebindell 
henüz çıkardığı büyücek bir t&' 
bacanın tetiğine basmıştı. M er· 
miler odada boğuk sesler çıJrar1' 
rak vınladılar. 

(Dmıamı yon n) 


