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~~ilt~.re ve Sovyet Rusya, Türkiye~in toprak
1 

butünlüğünü tanıdıklarmı bildirdiler 

ltıgi/iz-Rus began.I 
~Q11z • • 

Anka ra, 13 (A.A. ) - İngilte
re büyük elçi.si Hughe Kna.çbul Hu 
gesen ve Sovyetler Birliği büyük 
elçisi Virıogradcf 1 O ağustosta ha
riciye vekaletine müttehidi,ilmeal 
b'.rcr nota tevdi etmişlerdir. 

4 
esının manası 

lu~a.dığımıza göre bıt, iki devletin 

lngmz notası şudur: 
Majeste kralın hariciye nazırı 

tarafından verilen talimata tevfi
kan müttehit krallık hükümeti 
namına eksclıinsınrza aşağıdaki 

Alman bombardımanları tarafından bir harabe haline getirilen Smolcmsk yanmor 

Alman tebliği Sovvet 
tavvare

leri 
Bulgaristana 

hücum 
ettıler 

Sovyet tebliğ i 

Bir Alman 
fırkası 

imha edildi 

--
gi ~ıye a~eyhinde hiçbir anlaşmıya 
rışrnedıklerinin bir ifadesidir .. 

· beyanatı tebliğe memur bulunu • 
yonım: 

.Müttehit krallık hükumeti, ~fon·· 
trö mukavelesine sadakatini teyit 
eder veioboğaz.la.r hakltmda hiç bir 
tec:ıvüzi niyet ve ne de muta.le. 
batı bulunmadığını Türk hüküıne
tine temin eyler. Müttehit krallık 
hlikiımcti ve keza Sovyet hükume
ti Türkiye cümhuriyetinin toprak 
blitlinlüğüne ihtimamla riayet et· 
meğe amadedirler. 

Karadenız 
limanlarına 

çekilen 
·~~ 
~ 

Yazan: ASIM US 
lc>ııra lllnunu"esı· d" "a 
l!t' Çtkart " , un Oe,· 

ıubaru gazetelerde, u-
~~Yen e Yeni bir mevzuu 

t.alaiıd,_ fa.kat bizi ya.km· 
l . Qıı h .. a.n bir h b k 
oııg1Uı il\'~ ıı. erle ar-

~ So §Udur: 
~ 'cttrıcrj\l'yet d_.osUarmıızın 

litjy 10 agustoe tari 
t 

1tı.ıııı ~ V ckiliın.iz Şükrü 
l'!Qıll ınuYaret ederek hUkü-

'4t~ tc\'di ~erek bir beyan 
, b.,..,, t.Jnışıcrdir. 

"Olclll·a~.!1 nüshamıula 
~ lıitilte~ce~niz bu beyan-
b:~ar h c ıle Sovyet Rus
~lııc a.kkındalti, Montri. 

ııııı 8a(Itk kalacaklarını 
~ ~ ~ğaııar aleyhin~ 

(jl't,ıı lllı~ bır Va.it ve taah 
' tıı eo~nu, ikl devletin 
t .,.c ~l~·cUıı 1 Ve mülki birlik 
t~ı tlal'ct -~ lhtJ.ınamia hür· 
ıı~e ~;;::tereceklcli.ni bil

~t:; c~l\k Pa harbine ko.rış
tı L.~l'Urk· arzusunu takdiı 
~~lrı.dlYeye bir Avrupa 

\ l'ıt .. :"<na :n taa rnız va.ki o-
l:'l'lt a ~aldoı.:ır bulunduklan· 

ı ~l'e 'le ektectirler. 
tıı 11ahcdo ~ltcre arasında 
tr ~ta~· ~ve lngilterenin 
Se~ il bey 

1 
goz önüne geti

() ~ 0hoe~lllnenin bize yeni 
~e de, ile cdlğinl anlarlar. 
lk~1 ~taf rıı~klye ve ne !n
tu1 edecek • :mer'i muahede· 
t~ O\ınlld.ı~ hiç bir hareket 

tt( -~,, b·gı halde, 1ngiliz 
t~ Yle b ııe Sovyeıerle müş· 

IQı hır en 'le ~.~:Ya:ına.me ver
b d daha t "aJ n:talüm nokta
t (atı~aıa~8ik etmek Jtizu 

l'ıı.biıt~? dan nasıl bir ma 
~l ~ &ötı:ıük Acaba kendimiz: 

1 \'c: 'lıayllıun de İngiltereyle 
ltCtııı~~lctin. bize bir beyan

"ııt a ~~ ~ nıı istedik? Ha-

" ~tıı~~ tıı.'tl bııtdu~ zamankinden 
.J ·1~, kUçuıt bir uz, hiç bir ta
, ıı ıu hoyıe b. tehlike sez· 
~ ~ S.,. ' ~ ,,.;: lr Z8.manda buna , ~~?cıt ~ .. vrellın? 
~ ~t'tıı:re ~ve lngilterenin 

~ı~itı~an :va .~e vermeler i, 
tıı~ıa. q~ oıd:.ll!lll§ bir tahrik 
~ ıı %11"'1ldarı. ıy~acağına göre, 
~ ı~ ~et a dogruya do~tl~ . 
lltu. ı~~ g():~a ve l~ute1-e-

"'lllaJ1ı}' eder Uş olmalarını ka 
'ta. l ' 1 a\lali · Bu takdirde iki 
lı ll.~ ~ille akla gelir: 
~ e~l'i ,,~r:, ve Rusya bu be. 
;ı<' 1 ek iJ:tt1~~le b izi ~aran· 
tıh~~ tı&ilte-oçınışlerdir? 
~~. ~ 'ile~ ve Rusya bu be· 
~ ~llıa. ki~e alekıe •. bize arala· 

titaı:ıenın rrıev eybınde h iç bir 
~ltjlle~e ~aı~ut olmadı~mı 
~IQ~ "e' SU.alin ı lardır? 
ı..: c. lt\y<i ~"ab~ heden doğdu. 
~il'~ ~~liın: ın ne olab ilece 

~~rı~"U§l.l~tne ~etinlerinin 
~-"altj evıetı e 1'urkiyeye bir 
~)~t 0~ tarafından taar
~~a ~e<!ekJ~u~venet ve mü
~aı.~ ...., a?'ak b nın ortaya atı. 
•))ı"ilt bti e~ekı Una bir "':- ranti 

(ıld,:. o~ ~.!!;, düşuc~f\ b1.4! .. mı.~ilir .·· 
~ ~a?ıtı ~ lll'k • nlerı n bı r ke· 
~: l'tiı-ı .. 1 işa~'e~t.tst etinin gaili 
• ~ et "' 1 ~e en ek. 
'il ;ı ... li~· · .'\vru ç ınme. 

"'l<ll( b·ı llıt:->d Pa harbi d e-
ıı- lı~ ~. siyasetini 

lfad,e etmi.ş ve 

çi?.diği yolda en küçük bir inhi
raf göstermemiştir. Türkiye ga_ 
rantinin Türk bütünlüğüyle, 
Türk istiklfiliyle, Türk kudre
tiyle k ab ili t elif olmadığını tak
dirden aciz de,itildir. 

Türkiye, kendisine lazım olan 
~arantiyi hudutlarında cckliyen 
Mehmetciğinden çoktan almrş 
bulun makta ve ancak onun ga. 
rantisine ~venmektedir. 

İkinci ihtimale gelince: 

f Devam1 Sa. J, «ril . /J de ) 

Krallık hükumeti ve keza Sov
yet hükfuneti, Türk hükumetinin 
harbe sürüklenmemek hususunda
ki anmımnu tamamiyle takdir et -
meklc beraber Türkiyeye, bir Av
rupalı dvlet tanı.fından taarruza 
uğradığı takdirde, her türlil mua
venet ve müzaberette bulunmnğa 
amade olabileceklerdir. 

ı (Devamı Sa • .6 sil. 4 de ) 

" ! 

Reisicumhur lsmr.t lnönii , kağıt fabrikaS?nın temelini attıktan 
aom a söyl.evini verirk.etı ••• 

izmitlilerin bayram yaptıkları 
gun: 14 Ağustos 

1 

Rus kuvvetler' 
takip edil19or 

Dümdar kuvetler ne 
zay at verairrldi 

Berlin, Ul (A.A.) - Alman ordu. 
larr başkumandanlığının tebliği : 

Cenub! Ukranynda Alman piyade 
kuvvcUcri ile Alman ve müttefik or• 

1 
dulara mensup seri te§ekkU!lcr kare.. 
deniz limanlarına cekllen rlUşmanı ta._ 

1 kip ctmcktcdır. Bu teş,.kkUllcr anu-
da nc bir surette cereyan edon takip 
harcket~eri esnasında Sovyet dUmdar 
kuvvetlerini muharebeye mecbur ede. 
rck ağır 7,aylat verdirmlşlcrdlr. 

(Devamı Sa. lı sü. 5 de) 

Sof ya, ıs ( A.A.) - Sovyet 
tayyareleri, Bulgaristanın şima. 
li şarkiı:;indc Şumnu mıntakasr 
üzerine yeniden infilak ve yan. 
gın bombaları atmıştır. Büyük 
maddi hasar yoktur. Bulgar teb
liğine nazaran. iki kişi yaralan. 
mıştır. 

Aynca bildirildiğine göre, şi
mali şarkiden gelen yabancı tay
yareler. saat 1 ile 3 arasında mü. 
teaddit defalar Şumnu mınta'ka· 
sı üzerinde uçmuşlardır. Bu tay
yarelerden bir kac;t, muhtelif 
çapta bombalar atmıştır. Birçok 
noktalara bombalar harman ma. 
kincleri ürerine atılmıştır. 

50 tank, 4 
muhrıp 

tahrip edildi 
Mask.ova, ıs (A.A.) - Sovyet 

istihbarat bürosu, 68 inci Alman 
f1rkasımn uzun bir muharebeden 
sonra imha edildiğini bildirmek
tedir. 

Moskova, J,fJ ( A .A.) - Dün 
akşam geç vakit ne::ıl'()dilen Sov 
yet tebliği: 

12 ağustos günU cephede mu. 
him bir hareket Qlmamu;tır. 

Hava kuvvetlerimiz, kıtaatı 
mızla işbirliği yaparak duşm.a· 
nın piyade kuvvetleriyle z-.rlılı 
kıtalarma qarbeler ind irmiştir 

(Devamı Sa. 4 sü. 1 de) 

, ... ·-~~ ~llııAAtA6• ...... AA ....... 6 .. ~ .... ~ ... A.bAj__.,...\• • • • •• •. + +•+ ......... 

ı Bu sene 90 bin ton şe-
1 ker istihsal edilecek 

Fabrika ar ev Ol orta larına 
doğru ça ısmıva baslıyor 

Ankara., 18 (Hususi) - Haber aldığımıza gelerde pancar sökUlnıeye ve fabrikalara sevke 

KA"' t e kar' on fabfıkasının temeli ~ göre Alpullu ~eker fabrikası bu gece yarısı ye- başlanmrştır. Bu seneki pancar ist.ihsali 550 - 600 ag 1 v ' ~ ni sene mal:.~ulünden şeker istihsaline başlıya. bin ton olace)tt.rr. Bundan da 85 • 90 bin ton şe-• 1 b •• t 1 t 1 caktır. Uşak fabrikası eylflllin ilk hafta&mda Es- ker istihsal eöilecektir. Mahsul yağmurlardan za-Se k iZ sene evve ugun a 1 mış 1 ki~ehir ve Tırhal fabrikaları da eyliılün ortnla.:ı- rar görmeZSP istihsal bir kaç bin ton daha artaıbi· 
lz.mlt, (Huausı) - H Ağustos (lı.. ken, tzmıt, sessiz, hareketsiz, 111tms. na doğru istihsale girişeceklerdir. Muhtelif böl- lesektir. 

mit K!ğıthanesl) nln kurulduğu mes_ hk bir beldeydi. İhmal ve işgalin do.
1 
· ~~~~~~~ ~~~ ~ ~~~~~~~~• •••,,,._,.-• v-~~Y++•• ••••• 

ut gUnUn sekizinci yıl c!önUmUdür. A"urduğu facia ve yaralar yeni yeni, ------- ----------------

BilyUk Mill1 Şefimiz tnönlıniln uğur. ııarıııyordu. KA.ğıthanenln kurulduğu BAŞ KUMAN DAN ll K MEYDAN 
lu elleri 11134 aenesinln H Ağusto. gtlnden sonra lzmitin iktisadi, içti- L·· z .. .. se 
sunda, tzmıt kAğıt ve karton fabrt _ mai. ?.irat, sıhhi hayatında, şehir ve u um gorur 
ka81nın temellerini atmıştı . imar sahalarmda çok mesut inkl5af. 

Mllll Şef, o' gün irad buyurdukları lar ve tahPvvüller oldu; tzınit inşa Amerika Fransız M u HARE BE s •ı 
tarihi nutuklarında lzmitlilere §U bü. halinde, A.deta yeniden kurulan bir mÜstemlekelerini 
y·ük iltifatta bulunmuşlardı : §ehlr seviyesine yükseldi. o zamana İşgal edecek 

Büyük merasimle kutlanacak "İzmitte kAğlt fabrika8tnm kurul. kadar lzmitin nUfusu 14: bin ki§i idi; 
ması, ileri bir irfan, Cwnhurlyet in_ şimdi 30 bin kişidir. İlk okullara 1064 V&§in.&'ton, ı s (A.A.) .-• Son .za• r 

ıı.. 1 tal-,be devam ederdi, bugUn 28f>9 ta_ manlara kadar a.yan hariciye eneli. 
kıt!plarına huııu!t bir ba#!'lılı~. 0 an ah meni reisi olan George gazetecilere 
•-ıt için iyi bir tesadüftür. Fabrl. lebe devam etmektedir. Eski ve • Ankara, 18 (A.A.) - Aldığı-
ızw 1 rl l371 iken cılmdl yaptığı beyanatta demiştir ki: 
kanın bir samimiyet muhitinde buiuıı.. OAP ev e n sayım . · " ' mız malümata göre başkumandan-

ı b · tıcs~eselerle bu - Birleşik Amerika, garp yarım 

ltöY ve kasa.balan halkından istik
lal ha:rbinde bulunmuş olan müca
hitler iştirak edeceklerdir. ması' müesseseye aJA.ka ve yardım yepycn e nıye ve m " irk meydan muharebesinin 19 un-

1 Uz tm kt-""ı'r kUrresindekl F-~sız mUsteınleki'. 
gösterileceğine delildir . KendiSlni se_ m ktar 2319 zu tecav e c ~-u • o ...... cu yıl dönümüne tesadüf eden 30 Duml 

b Uhit Orta Anadolunun lthatll.t ve ihracatı !erinin idaresine Almanyanm muh- .. gu~ stos gu"nu·· Dumluı>ınard" .._,,,._· upmarda yapılacak olan ven. krymctini anlayan ileri u m ö ... .. un..ıı b t•• 
lhu bugün tzmlt limanından yapılmakta.. temel iştlrAklnden evvel lüzum g - hul 0 .,ker a"bidesı·n<lc "--aınlacnk U orene saat 11,30 da atılacak 

JE", yerleşmesi için de lyl bir tal r . ., k ..., " b' t ı ..,, .. yük 
tıı de ) j rürııe Martinlk gibi sevkUlceyş no • merasime ait proğra.m tesbit olun- ır op a başlanacak ve .ou 

KA.ğıt !abrikasınm temelleri a ır. (Devamı Sa. 4 sii. 4 talarını ~uraue işgal edebilir. muştur. Millet Meclisi, Başvekalet, veka-

;;;;;;;;;;;;;;~~--------------·----, ı ı CumhuriyP.t halk partisi genel letler. ordu, cUmhuriyet halk par-
, ------------- sckretcrr{;i tarafından hazırlan - ti.s.i, · beden terbiyesi genel direk· 

1 
M tam b k Amerika yeni hava mış olan bu proğrama göre bu törlüğU, krzılay, hava kurumu, or-u sa d am ı Z ı • d• merasime 28 vilfıvetten gönderi_ du harp malülleri ve Türk basın üsleri tesıs e ıyor " . vı . • tl tarafmd lerek ve cumhuriyet halk partisi birlig ile vılaye er an 

· va11ıngton, ıs (A.A.) - İngiltere- ııe halkcvlcri ve diğer vilayetler- gönderilmiş olan çelenklerin meç-
V AKIT Daimi okuyucuları arasında açtığımız mü- ye gönderilecek bombardıman ve sair den umumi mecllsleri adına s eçi- bul a..c;kcr abidesine ko?ulma.smı 

sabaka, yarın sona ermi! olacaktı. Anadolu okuyuc.u- harp tayyarelerinin teslimi için hare _ lecck mümessillerden mürekkep müt~8;1tip ordu, cümhunyet halk 

ı3rlm,zın bir kısmı, cevap müdde\.inin uzatılmasını 11. heyetlerlo Afyon, Konya, İzmir partısı: lrnlkevl, Ankara ve ls~-
ket noktası olarak kullanılmak Uzerc iwileri Ankara ve İırt.anbul yUk- I bul yüksek okullıın ile gençlik 

tedikierincJen müddet, 20 Ağustosa kadar uzlltılmııtır. yeni Brun.svick hududı· civnrında iki sek ok'uııarmı temsilen bir kısmı kltiplc~i adına birer nutuk aöyle-
Cevaplar, 21 Ağustos günü tasnif edilerf'k netice 23 muazzam hava ussu tesis edilmekte. tıılebe, beden terbiyesi gençlik nr klır . 
Ağustos Cumartesi günii ilan edilecektir. dir. Bu üsler 5.750.000 dolara mal o- klüpleri adına bir mükellef kıta - 1 'l J .. ,;n" b ; 'ik bir askeri g"c: ı · 1.---------------------··----. ıacakttl'. • 

1 sı, Kütahya ve Afyon Karahisar resmi ı le nı.ııayet verilecektir. 
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İk 411 evvel Japonyamn ta. 
I ... fycı.sından bahsetmiştik. 

hfi.d·c 1 ri herkesi JapQn· 
• • dar etmekte devam 
18 9 da Japonya meşru· 

.. d vlet olmuştur. Fakat 
ıktidar mevkiinc geçen, 

Konoye siyasi paı tileri 
rek Jnponyada totaliter 
ım kurnıu tur. 
n ımparatorluğu mlistcm 
' b·ıkımından çok inkişaf 

tir. 1910 da Korayı ilhak 
n , 1905 de Rusyadan Saha

il mm yarı mı almı ... Çin. ' 
ıvao · Tunk, Kuril, Riyu · 

l.,ormos adalnrou kazan· 
~ erı::ay muahedesiyle de 
'ardan Mnriyen. Palaos, 

m ve Marşa! adalarını al. 
r. 

1 J > danberi Çın toprakları ü· "' 
• ı ,. dit bir mücadeleye gi

~ir. 

e biye i 
den • er 
c 

Beden rerblyesl Müı.telleflerlniıı Nazarı DlkkCı.tine: 

ı ·-.Heden ıerbl.>NI tcşlrllr.t~ıc ve mlloose Jercc kıırıılnn "'" lmrulıt-Ott-k 
oınn entlll< ıdup \e J"rllJllıınuı oıım,.up mlU·eııe:t az.ad.un ld:lt olarak ilk he 

m l\:lrı ulııuıı·al< ıı ı;.nrı nldllt ıwd" be:; kuru tur. 
2 - yda ;, lmr.ı~ \erlrkNı malı W. ti mUsuit olnu)ıın mlilrnllcf aza 

rııen ııp olduğu l<liıp , ,., :ı ~nııı ıdanı he) etine ınlll'$caat ""'""A!k, ldıın• heyml 

kar-.trill' bı. ııldnttun l!>t. nl\ t':dUoo. ktlr. 
8 - ~llıkellr.r urudıın beş kııru tıı.n fnzlıı isten ildi 'I takdirde \'tl2'.I.} et t••t 

kik ı·tllirnı•iı ll:ı:ı•re, ımlıındn~ı klhtı \eya gruımn tabı olduğu kaı.n kayma.. 
kanıma ' e~ l)(•deıı h•rtılvesl tı;t;ıntmı bölı;ı 1 direktörüne mUmt'JWt oollnw. 
lidır. 

ı - Aidat ltltibıın roıımi hllvh"t '~ml.Mmı h11mll t:ıh!W.ldartam muJı... 

hm: muluıblllnde \ crlle~·~ktlr. 
6 - •r~r:ldl tın tttUür kad•vm·lt-tı lledl?lı 'fl'!rblyesl Kıınıuıwıun (19) ıuı. 

cu muddffl!fnln O~) 1ık"88ı mudbtııorı ma.l>btız mukabili tl!berrU kabul f'df"..r. 
Tcberruıla bulunn•nk tıımnmım 11.11,lnrldlr. 

BAŞVt~KALET HEDEN TERHll ~ i 
UMUM l\IODURLt1r.O 

Rusyada bülün 

lzmir fuarı Ticaret Vekili 
tarafından açılacak 

Ankara, ıs (Vakııt) - Tica· 
ret Vekili, İzmir fuarını açmak 
iızerc bu cumartesi akşamı An
karadan lstanbula hareket ede. 

Atıkara, 13 (Vak-ıt) - Arttır. 
ma, eksiltme ve ihale kanununa 
muvakkat bir madde eklenmesi· 
nedair kanun layiha.siyle yeniden 
yapılacak su işleri için 50 milyon 
talısi~t verilmesi ve Ankara 
şehri liığnnlarının iru asınn ait 

cektir. Vekil Istanbulda bir glin 
kalacak, oradan vapurla hnıire 
hareket edecektir. 

kanun layihaları bugün meriye
te girmiştir. 

Ankara şehrinin lA.ğımlanna 
ait projeler hazırlanmıştır. Önü
müzdeki günlerde ihalesin.$? baş. 
la.nacaktır. 

J oonruııın ekilen toprakları 
...:.z sinin ancak yüzde 15 idir. 

'uradıı ancak pirinç yetişir. Ja
ziraatinde yalnız insan kolu 

AMERIKADA AS -
KERLlK MUDDETI · 

NiN UZATILMASI 

Askerlerin arzusuna 
bırakılmıyacak 

Polonyalı esır ihtikArla mücadele ·nonU'nUn 
Ve mahkum/at Dün 14 müracaat oldu Merzifona teşriflerinin ' ır . .J>irinçten başka Japon 

<>nrakllınnda yetişen mahsuller 
kcr kamışı, pamuk, çaydır. Ba 
~ ılığın çok ileriye git!!liş ol· 

:na rağmen Japon mahsulii.
ı Jaı>0nyayı besliyemez. Hindi. 

Vııılngton, ıs (A.A.> - Mebuse.ıı 

mecllsl, ukerllk ınUddetlmn uzıı.tıı • 
maamı, askerlerin kendi &l'.ZUlnnna 
bırakmtık maksadlle yapılan tckll!:I 
H6 reye 1ta11ıı 185 reyle reddotm~ 

tir • 

lhUkArla mücadele etmek \ızere tı. yıl dönümü . 

Se e St yat mUraka.be komisyonu halkı neş. Amasya, 18 (A.A.) - Milli 
riyatıa muhteklrlerl haber vermeğc Şef İsmet lnönU Merzif onu teş
davet etml§Ur. DUn ak§am& kadar riflerinin yıtdönümü bütün hal. 

· 1en pirinç, Amerikadan buğ-
. Cavn.ds.nseker alır. 

b 1rak11d1 Fiyat MUnı.kabe komift}'onun H mu. k~ i~irakiyle ve candan teza· 
raca.at vaki olmuştur. huratla .b."Utlnrunıştır. 

Japonyada ormanlar çok mü· 
mmel işletilmektedir. 
Jap~anın eskiden mevcut 

:ııayii kM1t ve porselen işleri
ır. JapoQ topraklan .kömür ba.. 
,ımmdan çok ungindir. Senede 
31 milyon ton kömür çıkarır. 
J.r kısmını ihraç eda-. Petrol 
"dır. Onun için Japon sanayii 
ektrı tten •stif nde eder ve su 
reyan1anndan 1,5 milyon kilo-

•at f'1 ktrik istihsal eder. Japon 
praklan bakır ve man~nnez ba· 

.nnmdan zenginse de demir ba
K mmdan çok !akirdir. 

Jaoon irr1·<':ı;c'n dünya.run en 
yuk 1< ip, '·('ili-;dir. Japon iJ>P...k 

P1 iinr.c 2 milyon amele ça. 
hc:ır. 

So Pnelcrde Japonyada kim-
ya sanayii <'Ok ilerlemi~tir. Ja.· 
ıonv nın ihracatı 1917 denberi 
th ıatınd"n fazladır. Japon a· 
hlanndn 18 bin kilometre tu. 
· nde ve müstcm!ekelerde 5.000 
lonı +re uzunluğunda demiryo· 

u anlır. 

1 
VECiZELER 

Y U'\t:! • L OEl\ltL PEK 1' IUIŞl 
, _ _. 

:.. "Mıbneti kendine zevk etmedir 
'i hUner., diyerek mUb:ı.rlpler 

kte devam ediyorlar. Mısraı 
n Enderunlu Va.ıııf bu muharip_ 
ıımctınt cıu,unerck o ınn söy. 
ş Onun luısdettiğf 1.(1.hmet, 

rıplcrı ban§tırmak gibi hayırıı 
"?\ tıcre kaUanmtıktırl 

1r. Yetim maır bnlık kılçığı gibidir, 
t ılmaz. M Uhariplerln iki tara!ı da 

jetim btrakb, aca mallArı yu,, 
llccck mı! 
Filosof Dlyojcn gündllz fenerle 

yırlı adam nrıırmıa. Şimdiki harbin 
hengltmealnl görse fıÇıamdan dı§a. 

rı çıkmazdı! 

• Şehrin ihtiyacım önlemek Ur.ere 
dUn ınczbo.hada 2618 koyun ve 2215 
kuzu kcsilm.JşUr. 

• Çöp i§lcrlndc kullanıımşk üzere 
18 ma\'tla v Uç orta çapta kayık 

aıınmıfbr. 

• Avrupııdan geUrtU cek olan tram 
vay, tOncl mnlzcmcsile otobllslcr için 
Beledlyıo Merkez bankasına 890 bin 
Ura ~urmqıtır. Bu partlnm 600 blnl 
otobUs, SOO bini arazöz, 90 bini mUb. 
telif mo.Izcm dir. 

• MIBlrç&l"§tlllilln Emlnönünden ftı. 

ibaren yapWıco.k olan kanalizasyon 
veaalr in§aatına alt kC§!f evrakı hn.. 
sırlanmıştır. Yakında belediye riya_ 
ecUne verlleccktır. 

• Şehrin havagnzı ihtiyacını kar§ı
ııımak üzere yeniden 100 havagazı 

sanU gclml.§tlr. Havagnzı almak Lııtt. 
yenlere dağıtılmağa ba§Ianııcaktır. 

• Sandovlç imal eden mllesscseler 
belediyeye başvurarak şimdiki ekmek 
unundan~sandovlç ynpılnıası için mn. 
saade lııtem~lerdir. 

Belediye isteği tetkik etmeğe ba -
loml§tır. Bu t&!ı:dirdc ndovlç fiyat.. 
lnn dUşccektir. 

lvırnıı yı. evvelkı Vakııl 
14 - 8 - 921 

ihtikarla mücadele 
komi yonları 

İhtikli.rla mücadele ebnek ilzere 
eehremaneUndc ve ticaret ve zi
raat nezaretlerinde Uç komisyon 
kurulmuştur. Komisyon bu gUn iç.. 
Uma edecektir, 

JOf>kova. 18 (A.A.) - A..fi: 
Sovyet radyosu bildiriyor. Yüksek 

Sovyet o<ıram rtyaactı haJ'.P ea1rl n 
hukuku umumiye mahldUnu oıaraıı 

Ruayada bulunan bütün Polonyal!la 
rm atfedilerek serbest bırııkı1mıf oL 
duğunu bildiren b1r karamamc l.mZ8 

ve L!ıdar etm!§Ur. 

Ballık 
memleketlerinde 
Alman sivil 

idaresi 
kuruldu 

BerJin, ıs (A. A.) - Rigadar 
bildirildiğine göre, §arkta iıJgal e 
dilen arazlnin §Jmıı.l kısnnlıırmılı 
bir Alman sivil idaresi teşekkU 1 
etmiş ve bu idareııln bo.şma Lo . 
he devlet komk;erl olarnk geti. 
rllmlştir. 

Lohe'nin emri ıı1tmda, sabr1' 
Letonya crbest devleti için d~v 
lct mll§aviri ve Lubck belediye 
reisi Dr. DeshJer ve u.bık Utvnn· 
ya serbest devleti arazisi için de 
Dr. Van Renilen, umumi komiser 
stfaWe çalışacaklardır. 

2 Holanda nazırı daha 
tevkif edildi 

Lnndrn, ıs (A.A.) - Loııdronm 

iyi lınber alıı.n Hoıanda mah!Ulerlndc 
öğrenfldlğlnc gftre,y nlden 2 Hoıanda 
nazın Almanlnr tarafrndnn tevkif e. 
dile.role bJr temerktlz kıı.mpıno sevke. 
dilmiştir. Bunlar eııkl maliye nazın 

De Vildc ile eski milli mlldntııa na7.m 
Van Dyekttr. 

Nazırlar. e11kl bll§Vekll Kolljnln bu
lunduğu kampa gönderilınlşlerdir. 

Bunların arasında İsUkllU cnddc-
sinde Uyon ruağazıuıı da vardır. 

Bir ihtikar karannda 
ısrar 

Bilecikle mahsul 
harap oldu 

• Bilecik. 13 ( A.A.) - Evvelki 
Niko ve Yuvan Bako.v İ§çi isminde .. ·· .. led burad "d gun og en sonra a §t • 

lk1 kardeo Bunıa Merlnoe fabrlkuı detlc yağan dolu kasaba içinde 
lplllderlnl perakendecilere vermemek 1 ve civarında bulunan bağ, balıçc 
ve thUklr yapmaktan lkinct asliye ve bostanları mahsul alınıruya
ceza mıı.hkemeslnco beo ay on gün cak bir hale getirm~tir. 
hapse, 7150 eer Ur& para cezamın ve p· • f" l b" 
67 gUn de mıığazaı mırn kapanmam. ırınç ı~a~ arı tes ıt 
na. karar verilmi.§ti. edılıyor 

Ankara, 13 (Vah"lt) - Tica· 
Bu karar temy1.Zcc bozulmuş oldu. ret Vekaleti şimdi pirincin fiyn· 

ğund:ın dUn yeniden bakılmış, mah.

1
1 tını tesbit i<:in çalısmaktadır. Bu 

keme evvelki karıı.rmda rm-ar etmte. fiyatlar yakında ilin o1unacak-
tir. tır. 

ve 
heyecanlı 
Yeni bir 
Romana başlıyor. 

Bir cas s öldürU dü 1 
İngilizceden Çeviren: H. ""!?.:-:~~J 

VAKii. ~e' 
Sizın gazetenizdtf• §i*' 
arzıınuzu yazırııı' . 

/. tıf verece 'l ceva,, 
=============================::::;:===============:;::::========:=:::::::::===========::;:::==:;::;;:::=:==================================~9' 

köye, üç aydır hakkında hiç bir haber ıılrıdıı Tefrika numaraaı: 42 

,Kahveci çırağı, mektebin hocaları hak-
da bir bir malumat verdiği !halde Selma 

fumrul'dan bahsetmemi ti; Ahmet Dündar 
m ktepte !hademeden alacağı malumatı bu 
~cık göz oğlandan belki de daha esaslı ola· 

l, öğrenebileceğini düşünerek ordu: 
- Peki. Selma öğretmen ne oldu? 
Çocuk yüziinde sevgi taşan sıcak bir 

ifad0 ile ba:ımr kaldırıp Ahmet Dündarın 
y{7iine baktı: 

- Ha ..• Selma öğretmen, dedi ... Sel· 
r ı:ı oğretmeni siz tanıyorsunuz deme... O 

dı burada değil 1 
-Ya nerede? 
- Hani haştala.nıp lstanbula gitti idi 

bir icere ... Siz onu biliyor musunuz, dört 
) ay kadar evvel hastalandı idi bir kere 

o öğretmen. 
- Pekı, sonra ne oldu} 
-- işte hastalanıp da lstanbula ~ittik-

ı flOOla orada h stahanede yattı Selma 
og etmen. l 

- Spnra, sonra) • 
- onra iyi olup bureya ~~ldi ama ar-

tı!. iz'm ohıda öğretmenlik ,.tınedi. 
- Öğrebnenlikten nyrıldı mı, evl«"ndi 
e oldu. oğlum) 

- HayYr, evlenmedi. .mın <'ok sinirli 
"u için h kimler ona f'cık hav cin y n

masmı, tebdilihava etmesini söylemişler, 

, ' 
1 

Edebi Da M fEi) A n D REFl~8
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...................................................................................... ._ 
Selma oğretmen de onun için Pınarcık kö
yüne gitti; şimdi oradaki okulda öğretmen· 
lik ediyor. 

- Nerede bu Pınarcık köyü, çok uzak 
mı? 

Artık mektebe gitmek için sebep kal
mamıştı. Ahmet Dündar yolun döneme inde 
durdu. Çocuk, eli ile ş(~yle bo~lukta bir isti
kamet çizerek: 

- 1 te u tarafta ... dedi, o kadar uwk 
değil! 

- Ne kadar uz k? Kac ac tte gidilir, 
ne yoldan ne ile gidilir? 

- Pınarcık köyü köyli.ileri rk sık gc· 
lirler hiüm kasabaya ... Araba ile küfeler do
lusu mcyv getirirler buraya ... Hattrı lstan· 
bula bile ~der o meyvalar... Köylüler de 
meyva getiren arabalarn binip gelirler bu
raya ... 

Ahmet Diindar çocuğun knfo mda nıe· 
afe mefhumu bulunmndıı!ını, belkl de bu 

ki:)yün nt'r'"dr olduğunu bilmediğini unla 
yırica: 

- Haydi dönelim. 
D di 
- Okula gitmıyecek misiniz? 

- Sen orada kim c yok dedin ya ... 
Dön, bakalım. 

Ter yüzüne döndüler; yine aynı bo· 
zuk şosenin üstünden yürüyüp geçerek is
kele meydc:ınma geldiler. İstanbuldan gele· 
cek yolculan Bursaya götürecek olan oto· 
bü ve otomobiller arralanmağa ba lamıştı 
Ahmet Diindar çocuğu eline bir kaç kuru 
verip savdıktan sonra otomobillerden biri i· 
ne yaklaşıp şoföre sordu: 

- f'marcık köyüne otomobille gidilir 
mi? 

- Gidilir, beyim. 
-Yol? 
- YoJ tabi toprak ... Kara yolu ... La-

kin daha yağmurlar baslam21dığı için gelinip 
gidilebilir. beyim. 

- ;e kadar siirer bu köy buradan? 
- Eh ... Sürse siirse bir saat, hadi bir 

hucuk saat sürslin ! 
hmet Dündar ~oförle gidip gelme pa

zarlık etti v~ kahveden çantasını alarnk o· 
tomibile girdi. 

2 

I 

Bir ma<"ı..raya atılıyordu. RilmcCliği bir 

dığı bir güzel kadını görmeğe gidb'0~11~· 
Kadının henüz evlenmemiş olduğunu 00Jıı 
veci çırağından öğrenmi ti: fakat Arı0 ~il 
köyleri:nde tek ha ına ya ıyan bir gerıY1111e 
dına dışarıdan yabancı erkek misafir ge rıı' 
sine no derler, kcıdrna ne gi)zle bcıkarları 
safiri na ıl karşılarlar? .. ~r 

Köyli.ı ne derse desin, Ahmet Dll11 bıı 
nihayet bir .. aat kalıp dönecekti; faktıt 1'"' 
vakitsiz, habersiz,, ansızın 7.İyareti kBcbf1 bıll 
sıl karşılıyacak ~ Üc dört ay evvel 1 ttı~ •0,r 
da hastanede kendisini tedavi eden he 1

1:ı 
minnettarlık duyguları içinde tiç beş f1t'~ii 
ket ciimlesi öylemi se bu sözler böyle ~/ 
nün birind kadınm basma bir b~la J1'11 

tirmeli? . d,11 
Otomobil Anadolu 1 tiklal l larb1 ıı1,,;rı 

sonra icinde Mudanya mütarekenartıeS .~r 
imzalandığı me hur tarihi binnyı, yurtse;ti' 
bir hayır s<ı.hibinin lıimmetile viicı.ıdc : rı' 
rilmi gi.izel hastahaneyi filan ı.rdake 

1 
~dl! 

karak kasabadan ayrılmıs, gectiği yer e ~·'' 
miithiş bir toz bulutu kaldırarak t9pr8 k I trı 
lun üstiinde toplaya zıplaya ko~uvordt1 • ~h 
fif bir yoku iistiinde tiı:buson gibi ıi~.;ul!' 
bir yol otomobilin önündf'! kıvrıla b~ \:!t'' 
vatlyordu. Bir taraftn ağaçh bir sırt yil }cta 
fiyor, bir tarafta gittikçe aşağıda ve uııı ıı( 
kalan deniz alabildiğine geni .leyip ııııt 
yordu. · 

(Devamı var) 
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1 
~ etrafında V 1 · . d . . k . . t ft. 1 . 
~~~~ a ının un u e ış erı 
~~ =-~:- :.::· Gazi bulvarının . istimlak işleri iki 
~Ş :.ı =r:.:,ır! aya kadar tamamlanacak 

,f ·~ ~ tan.fmdan alenen 

~~ Fnuwanm yeni Dl· 
\..._' zaruri addetttren 
~ ~ler \'a.l"dır. Ba &e• 
~. lıir kısmı radyoda zlk. 
~ · lıau kısnn da hedihl ınr 
~ 1 ndeo 1di.kld edilerek 

'-..'-~ görüJmeml§tlr. 
\~ b .. ]~enI nlı.am esasma 
~ ~~ dahlli 'e sosyal 
~~ ~ler \vdır. 
~~ lu aııwuda A\TU• 

\ ~ Yüzünden çıkan te
~ Pfinı iı gal etmekte-

~llı ile Alman)'& en.smda S ~ 0 diinynnm mukadde
~ "-cı.ıt 8 Uretiade müt~ blr 
"-' ~tur. Bu tezadı tefer 
~-... ~-:~('o söylece hula.sa 
~ -.ctindür. Ui.kimlyet re-

~ ~rıu cephelerden tiirlü, 
~~lara göre muha.. 
\..'in 1., ol:ı.ıa bu rekıı.bet 
~ ·~ l'U:b.saya temııs eden 
~ IQ~: e tanıft.arlan lr&. 

Vali vo belcdlye .reisi doktor 
Lfrtfi Kırdar diin §ehrln muhtelif 
semtlerlııde yapılan imar faaliyet
lerini tetlcik etmiştir. 1lk olarak 
sabahle:;in Fatih kaymakamı ve 
başmübendisle birlikte Gazi kö{)
ıiisünden .Aksa.raya doğnı açılan 
Gazi bulvarı inşaatı gözden geçi
r.ilmiştir. Bulvarm gUr.ergahma 
tesadü.f eden yolun lstl.mlWnc bir 
yıl evvel ba§la.ıımı§o. Gazi köprü· 
sUndf" a 5ehza.debaşma kadar o
lan kISmm 110 metreye yakm kıs
mı tamamen fstimWt edilmlştir. 

Tamamen f.stbnlB.ki biten 500 
metrelik yolun yapılması i§i. ihale 
edl.lm.!§tlr. lılütebaki kısmın istim. 
liık :i§ine devam edilmektedir. BU· 
tün istimlak iki ayda bitecektir. 

Bu va.zlyete göre 24 met.re ge
nişliğinde Gazi bulvarı. Gazi köp
.rü.silDden Sa.raSbanc başına ka.dar 
olan bu kısım Beyoğlu ile lstan. 
bulu blrlblrlne bağlayan yol ola· 
ca'kt.ır. 

Vali ıve belediye relsi bilAhırc 
Beyoğlu !kııuısma geçmiştir. Ken
dls1ne buradaki tdt~lerde ~·oğ 
lu kaymakamı, fen iııleri mildürü 

refakat etmisti'r. 
Taksim - Harbiye asfalt yo

luyla, asker ocağı yolu, Taksim 
meydanından başlıyan Mete cad
desi ve dağcilık klübUnden Taş. 
kışlaya giden ve Taşkı§ladan Dol
ma.bahçf"ye inen yolun inşaatı ile 
lıPJi 1Jl§8.da bulunan ve Maçkayr 
Beşiktaşta. bağlı:yan. Akaretler
den geçen Spor caddesi, Maçkayı 
Dolma.bahçeye bağlıya.n (Yorul
dum) caddeleri gözden geçiril
miş, çalışmanın daha siira.tlc Ut. 
mal edilmesi için aliıkadarla.ra teb 
liğ edilmiştir. 
Diğer taraftan, Kasımpaşayı 

Şişliye lbağhyn.n yolla, Taksim -
Harbiye yoluna. muvazi olan Do
lapderc yolu da vali tarafından 
tetkik edilmiştir. ToprS.k tesviye
si yapılmakta olan bu yolun sü. 
nı.Ue 'katran kaplanması muvafık 
görülmü§tilr. KEŞ! evrakının ta
mnmlnnmnsma. b!ı§lanan bu iş 40 
bin lıraya mal ola.caktlr. 

Bu yol ikmnl edildikten sonra 
Kasmıpaşa hnlkı ~eni bir yol k~ 
zanacnktır. 

Maarif Vekaleti 
Muhtelif vilayetlerde 

san'at mektepleri 

1 
açıyor 

Maarif vekilliği muhte!if vila • 
yetJerde yeniden orta ticaret' ve 
kız ('J)Stitüleri tesis etmeğe ka-
rar vermiş ve bunlara ait binalan 
ha.miamıştrr. Adana, Ankara Ba
lıkesir Buma :r:--1:-- ~ ... ,_,_ 

' ' ..cAJ.UUC9 ~.u.ı t 
lzmi.t, Kayseri, Manisa, Samsun.. 
da köy kndmlan için gezi kursla· 
rı, Adana. Samsun, Trabzon, orta 
ticaret okulları da Ticaret lisesi 
haline konmuştur. • 

Edime bölge sanat oitufu ka.d
roısu ibölge sanat okuluna devre -
dilmiş, talebeleri bu o1culla diğer 
bölge &nat o1ruUarma dağıtılmış
tır. 

lstanbulda açılan Nişanta§l kız 
enstitfuıil Beyoğlu akşam :sanat o
~uluna. bağlanmıştır, 

Sanal okuluna 
Elektrikçilik şubesi 

ita.ve edilecek 
Maarif V ekfıleti İstailbul sanat 

okuluna yeni bir elektrikçilik şu
besi i!A.vc etmcğo karar vermiştir. 
Bu §libeye orta Okul .mezunlan 
lise sıniflarmrn herlıa.ngi blıinden 
aynlmış olarilar !kabul edilecekler
dir. ~ ~ bUyilli rekabet oyu· 

~ "• t. cepbe)i tutmahdır? 
~ ~...,.1r-at_ta.rtan bu suale ıu 
~"t er. 
~ ~ltere ile beraber bn· 
~ •ıııuııa i Mrlri cttik,c 

Ekmekte ihtikar yapan mezeci Za~~lamemurlarına 
hucum edenler 

r~-~ 'eh ma müte
~~-~ ıztır:ı.p ~
~~':Ye yapılacak tazyik 
'\..'' once bir kara momlc
~~~ ~"tılıtt.rl-'ransada l1ııe tesir gös· 
~ • ~ memlekcü olıuı 
~ ~cnb. memleketi olan 
~-· lıa ö ce oııunla lsblrllğt 
\~ta A\rupa.smm bir 
~~ • ranc;a tclıdlde rna-
~ ~ • Cwaun için kara 
\.:'" tıullıu muhafam et
~~ ~ Lı;; ltcre ile değil Al
~~ İ!b.lrliği yapmak. onun
'~ du nıemek fktlı.a eder. 
'ı ~ &cbep yanmda 1'lıaıısa· 
'-'I\ ~r:a ile i<J>lrliği yapması· 
~· lrecc'lı: bir sebep de da.-

~\~tarlan için )eni ni
~ Ce!>hesi de partl müca
~ " fani clcmo~-rasi :rlhııi· 
~ ~a. etmek xanırcüdir. 
\!. ~lo ot.ortto esasına da} a
~~ j1 bakmımdan partilerin 
\ ~ ~okrasi müessesele
~ ~ı Peten Fransnsı iı;!n 
~. ~ t; addolunaktndır. nu 
~' P bir tal.."UD so yal za
~ ,,~'Yanmakta.dır. ı~ransn · 
~ 't\.ft edilen il.-tısadi içti· 
~ ~ Ycııin tahakkuku için S ~ goriilmemekteclir. Ser· S ~telakkilerlnln doğurS ~ eler 'e ccml:.•ct için. 
'-~kla1' ;ytlulması İt'.ap e· 
~ ~ uıısurlar telükld e
S~lcl; dr. llu yeni f;llrtJıırı knr-

iıı etnokrasiJert- değil oto-
l:'~ . ec>loj\k.rc 1 tfnat etmek 

ıı.") }~t . 

~
~ ., ll'ansanm blfbrünkü 

0 toprağa a\·dct" pren· 
•- ;: ıslah etmek 1 1 de 
"Clıt Fransnnın Almanya 
~ '4- olan tezatlarını tasfiye 
~. 1~1? merhale •mtctrnck 
tı.._~ l'&ıısa san:ı.)11" mcdc 
~~ ~ \'e kap!tnli. .. t maliye 
~'t~ tbl bulundolcta tabii bir 
'~~ naranın \ c N C\'J'Orlt 
~."it ı .t~ri altında lınlu.cak. 
~tt~l, i~ politikada ko\'\etli 
~ hliles lr olııcaJ,tır. 

~'~ın a\det siyaseti ile hem 
L'f\ı' el Uzusu yerine getiril· 

tın ~~m bünyesi u. 
'\... "llleaı 0-u~Jerin nilfuzundan, 
~4'-lll tukuıtantmı olacaktır. 
lıı.~ "tııı.o tacağı bo h:ıttı hare
.,. ltııra Ilı Almanya nilfuzu al· 
~~~~ğı birlikte Fnuısaya 
'' n edebilir. ~ :~4 ~crt sürdüğü fikirlerin 
,., ·~ıqllc ki de yakında muhte· 
' ~ltt~e kendini gö tcrecck· 
~YtiJt -.oıtraı Darlaııa l cni

~~~rt>tlc~ salihlyetler ,·erildll;ri 
~l'tıı r. Bu salihl:rctJerln 

\ ~ tıl'a ~ttıayUUerı ı;özönilnclc 
~le "'iki Fransaııın bir hnr
~ttl..ı ıırn l llıtimallni bile 

•tr ı.·~--- .. 
~t}( • -scıı ihtiyar maro-

G~~rı 1 ccı>heslndo ecre~ an e-
l "<lı!( la.kkr:•ıda soylcnd'[;I söz
~111 kat~ ı· ),kttr. 

11 
tı~1 bu l''nuısnnın mUh!m 

tı btr : sn.r1< seferine f tim
~ b~d tıkadclim<' 1 s:n ılııb!llr. 

) ~ ~"'11 c llıal'eşnUn mıtkundan 
lotın~~da YenJ bazı lıa.tt':cet· 

..,. icap eder. 

SADRI ERTEM 

ile çuağı mahkUm oldu 
Dükkanları da 15 gün kapanacak 

Sirkeci istasyonu k&l'§lSrnda 
me%ecillk yapan Mehmet Süvari 
ile çırağı Haydar Seyhan 13 ku
rup satüması !hım gelen ekme
ği, civardaki fınnda mevcudun 
bitmesinden iatifade ile b.'l.Zl kim
~ere 15 .kuruştan stnuoıar, ya-

Usküdar Meydanının 
İnşaatı 

Üsküdar meydanının asfalt in
şaatı 73 11.in liraya ihale olunmuş
tur. 

Para çalan çocuk 
ıs YD§Dlda Halil adında bir ço

cuk, evvelki gece Çarşıkapıda 

tramvaya blnen Cafer adında bi
risinin cebinden 32,5 lirasını çarp
Dll§, kaçmağa tırsat bulamadan 
yakalannrştır. 

Halil çocuk, diln asliye altıncı 
ecza mahkemesi tarafından 2 ay 
mllddctle hapse mahkfım ve he
men tevkif olunmuştur. 
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kalanmrşlardu'. 
Cürmilme§hut halinde yalkaJa.. 

nan suçlular, hemen asliye ikinci 
ceza mahkemesine verilerek 50 
şer lira ağır para ceza61na ve dül...-
Jtanın da 15 gün kapatılması ec
za.sına mahkf.ım ~. 

Mal saklayan manifatu
racı adlhreye verildi 
ÇStma'kçıla.rda bllytl'k yeni ban~ 

da, 42 numarada manifatura ti
carctile uğraşan Ali Cavit adında 
bir tacir, mağuasma müracaat &

den Silüteaddit ltimaelere kaput 
bezi olmadığmı söylemiş, fakat şj,. 
kiyet 'lizcrlne yapılan aramada 
saklanmıs, bir ha}ii malı bultm
muştur. 

Ali Cavit yakalanarak müddei
umumll'.ğe teslfm edilmiştir. 

Şubeye Davet 
Yd. Piyade tğm. Rüo.t oğ. Ta-

1At (21919) Dcnizabdal Mh. Dilek 
so. No. (3) te ço1t acele şubeye 

müracaaUan ilan olunur. 

Bir sene iki ay hapse 
mahkôm oldu 

Feriköyflııde oturan lsmail a· 
dmda birisi, evvelki a.kşa.nı hasta 
ibulunan kardcine mahalle çocuk
larmm talalııwmıa Jamuş, biraz 
sadıoş Olduğundan çocukların üze
rine salciınm§tır. 

Etraftan yetişenler kendisini 
polise teslim etmişler, fakat bu 
sefer suçlu polislere de bıçakla 
hücum etmıştir. 

Ancak herhangi birisini ya.rala.
mağa muvaffak olamadan y&k& • 
lanmış ve Beyoğlu cllmıU meşhut 
mn.hkemesine verilerek bir sene 2 
ay mtiddetle lıa.pee mahkfım ve 
hemen tevkif olumnuştur. 

Metresinin burnunu 
kesen bir sene 9 ay 

yatacak 
Sabri adında birisi. bJl" müd. 

dettenbcri metres olarak ya.,."8.dığı 
Zehra ile geçenlerde kıskançlık 

yüzünden kavga elmi5 ve kadının 
iburnunu jiletle kökünden kesmiş
tir. 

Heniiz 18 yn3mda olan Sabri 
di.in ikinci ağır ceza mahkemesi 
tarafından 1 sene 9 ay mtiddctle 
hapse mahkOm edilmiştir. 

- Senin felaket.ine varan. kn· 
rının ölümünden sonra bile kain· 
pederin.e içli ve samimi: "Baba" 
diye hitap etmene ve hatta şim· 
di öğreneceğin hakikate bakarak 
cesaretleniyorum. Beni scvdi;;.ınc 
kendine yakın buldu~una inana· 
rak soruyorum Hakkr. Benden 
saklama, söyle ... 

Hakkı, kansına ait tek keli · 
menin sorulmasına tahammül e· 
demiyordu .. Yiı.zü birdenbire sa.. 
rardI. ve sonra renk değiştirerek 
kızardı ve morardı.. Thtiyarın 
daha uzun boylu konU§IIlasmı 
istemedi. Onu susturmak için sö· 
ziinü kesti: 

YAZAH: l.fMAN AHISKAl 

- Bana bir şey sorma, yalva· 
rırnn sana .. 

Mahmut beyin gözünden kaç. 
mıyan bu haller, ihtiyarı bir kat 
daha tecessüse sevketti. Öğren· 
mek ve anlatmak ihtiyacı için
deydi.· Bu öyle bir istekti ki; 
miltemadiyen anlatmak ve sade
c.e anlatmak, kendieini dinlet • 
mek istiyenleri kudurtan. ÇOk 
defalar susulduğu takdirde has· 
ta eden bir ihtiyaçtı.. Mahmut 
bey tekrar sordu: 

- Sen bana cevap ver .. Ondan 
sonra ben sana birçok şeyler an· 
latacağun .. Bu kadar zamandır 
ıstırap çekmek için. masum ol. 
duğun halde kendini mildaf aa et· 
memek için nasıl bir c:ebep var
dı? .• Neden kendini feda edi~"Or
dun? .. 
Hakkı başını önüne eğdi .. Du. 

daklan titredi: 
- Öyle icabediyurdu, ba1-. 
Mahmut bey her şeyi anlamak 

istiyordu.. Kızından şüphe edil· 
mesini ve hem de bunu, Seniha· 
nın kardeşi, öz kard~i olarak 
tarudığı HaJdcmm aizmdan işit· 

me.k istemiyordu amma, elinde. 
ki delillerin Senihayı masum çı
karacağına imanı vardı: 

- Hayır, hayır Hakk:ı .. Ha.yır 
oğlum .. Benim bilmediğim, daha 
doğrusu, mutlaka öğrenmek is
tediğim sebepler var.. Nitekim 
senin de öğrenmiye mecbur ol· 
du~n noktaların bulunduğu gL 
bi .. 
Hakkı sövliyeceklerinden uta· 

n·yor gibiydi: 

- Sadece bir şüpheden iba -
ret ... 

Mahmut bey Hakkının omu • 
zunu sıktı: 

- Demek kıznnı ölüme sil. 
rükliyen sebepten daha başka 
ve seni 21usturacak. utandıracak 
kadar ağ-ır iUıamlarm var öyle . ) 
mı ... 

Hakkının gözleri ya§ardı. Ba· 
şınıkaldırdr. Mahmut beyin göz
lbobeklerine baktı .. Onlardan ce· 
sa ret dileniyordu: 

- Olillere hürmet edilmesini 
ve onların iyi hatıralarını karış. 
tırmayı biraz önce bana sen söy· 
lcdin .. Aldanmıyorum değil mi? 

Mahmut bey başiyle işaret 
etti: 

- Evet .. Fakat şimdi iş deği
~iyor .• Bir ölüniln haklarını mU· 
dafaaya mecburum, 

- O halde ~ylcmcmekliğim 
daha iyi olacak . 

Mahmut 'bey Ilakkmm iki o -
muzundan tuttu.. Bastırdı .. Ha· 
reketleriyle, hakrnlariyle ve bü· 
tün mevcudiyetiyle Hakkıya: 

- Bu mezarın başına çök .. · 
Demek istiyordu .. Hakkı ya· 

vn,ş yavaş c:öktü .. Dizleri nemli 
toprağa de~di. 

Malını.ut beyde yanına c:ömeL 
mişti. Hakkının nrknsmı okşa
dı: 

,_ Hakkı. yovrurn .. lşte müş 
te. •!k günah ve ıstıraplanmızın 
kıb1esi .. letc fazilet \'C doğruluk 
tümseği, iste benim kız m ve kı· 
zım :ıan kalan vıt?ın ... 

Durdu .. Gozlerıni önüne indir. 
di lri taneli ya.Şat yanaklarm
Clnn sızarak ak Mknlmm sık tel· 
leri aras·nda eriyor. vok oluyor 
du .. 
Ya~lanm kolı.ını..n venleriylc 

sildi. 
- Ve işte .... 
Birdenbire gene sustu . St>yli. 

ycceği hakikatin Hukkıvı diril 
mez bir ölü kılığın:ı rokncağını 
biliyordu.. Kızım kaybetmişti. 
biranda oğlunu rohfrliverek, ha· 
yatndan bezdirmek istememiş 
gibi birdenbire susmuştu .. 

Hakkı da ihtiyarın bu acısına 
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Girip dllladtlkçe: 

Güzel bir propaganda 
"Tahran,, da (Jow-nal de Tehran) isimli Fransızca 

bir razete çıkıyor. Yedi seneden beri, hiç bir anzaya uğra. 
madan, devam eden bu gazetede benim en çok dikkatimi 
çeken taraf, tuttuğu edcb\ yoldur- Hemen her sayısında 
bir Acem ~airinin hayatı, eserleri, felsefesi tesirler~ tahliİ 
ediliyor. ' 

Mesela, ':>eni:n elime geçen son dört nüshasında "Ba
ba TaMir Üryaı\,, ın hüviyet ve san'~i incelenmiş. "Tahir 
Üryan", ancak lran edel:iyatmı pek yakından bilenlerin 
tanıdığı bir ~ahsi1ıettir. O da meşhur "Ömer Hayyam,, gibi 
rübailer yazını! ve "Iztırc..p Şairi,, diye anılmı"'tır. Derin 
bir "vecd,, ile tasavvuf denizine dalan, jç hazinelerin"n 
elmas anahtarlarına ka~ştuktan sonra, dış rueminin ser
vetine, ihtişam ve alayi~ine kanıksayan §8.İr, "Üryan,, 
mahlesil"' bezcnmİ§tİ. 

Şarklıların (Dante) ve "Budler,, e pek benzettikleri 
l:u eski san'atkardan bahseditim, her hangi bir tahlil için 
değildir. O çapta adamiar, böyle daracık b;r fıkra pençe. 
resinden temata edileme71er. 

Hayır, bi.iy)e büyük bir davam yok. Yalmz "Joumal 
cI: Tehranu rn tuttuğu yolu beğendiğimi ve bir ~inin de 
b•zde çıkarılmasını difadiğimi söylemek is'Lİyorum. Me. 
aelıi ayni ıgazetede ne tefrika ediliyor hiliyor mut\unuz? 
Nafile düşünmey!niz. Hic ıummadrğınız bir eser. Firdev.i
nin "Şehname,, sinden, (Siyavuş Destanı). 

G3rip bir tes:ıdüfJe •,u nüshalarda "Firdevsi", "Tahir 
üryan", '•lbni Sina,, birleşmiş. "Hemdan,, da yanyana 
yatan büyükleri ölümlerinden as1rlarca sonra bir gazete 
sayfasında kavufmU§ görmek, insandan ölüm fikrinin ka. 
ranlık yeisini sileuk kadar kuvvetli bir §ey. 

Hala çıkıyor mu bilmem. Bizim de Fransızca intiıar 
eden bir ''Ankara,, m~ vardı. Zaman zaman edebiyatı. 
mızın da makesi olmaij:ı çalışır, şahı;iyetlerin tahliline 
yer ayırırdı· 

N~ yazık, ki lıu gazeteyi galiba Türkiyede çıkaran. 
larla bır ka': resmı makamdan başka gören yok. Ne yap. 
tıklannı, nasıl çalııtıkl1rım, hangi yollarda yürüdüklerin1 
bilmivoruz. 

Halbuki propaganda gayesi güden gazeteler, öteki. 
lerden daha .sıkı ve daha ıntisamahasız bir tenkit kemen
dine bağtanrnek gerek\:ir. 

Bizim de muhteıem eserlerimiz var~ "Ankara,, 
kağıdı güzel olduğu ve mükemmel bir matbaad basıl • 
ğma göre, "Hat:", "Nakıı", "Minyatür" "Tezhip rrihi 
T .. 1 ' 1 d ' ,, b uriC ıan at arın an da er.fes örneHerle süslenebilir. 

U~arız.: ki bu f~krimiz o?lara da 'hoı görünür ve ga. 
zetele~ıne boyle cgf'nış ç:ıplt hır program çizerler. Mem1e. 
kete hızmet, ba:}anldığı dakikada ulvi bir zevk olur. 

HAKI<..J SÜHA GEZGiN 

1 G O N
1

D EN GONE 

'' istanbulda 
derdi,, var mı 

a 
ır? 

1 stanbulda tel"kOS suyu· 
ntın, hemen her eve r.a· 

yet ehven ~arla getirt.il~ i 
yolunda dün yazdığımız ibıı- f ık. 

kapılmıştı. Neler söyib•ccek1cri· 
ni .bilmiyordu amma• durakla • 
ması, kekelemesi, bu yaştaki bir 
adamın hıçkmnıya yakın bir ağ· 
]ayış tutturması her halde ~ 
ve ufak bir hadise yüzünden o· 
lamazdı. Bu ihtiyarın tahammJ· 
lU ve birdenbire boşanışı karşı
sında kendini çok ku<:Ok v za
vallı buldu: 

- Babn. dcdı. Daha önce söv· 
Wse}•din mcznrcıya yalvarır ve 
bu mezarın yambac;mda, cemiyet 
ortasına çıkmı)'a yüzli olmıyaıı 
bu cesedin mezarım da olçü. une 
göre hazırlamalarını isterdim .. 
Çünkü ...• 

Mahmut beyı Hakkının özü· 
nU kesti: 

- Çünkü burada cu mukad • 
dcs ölümüz vnr. Çünkü burada 
doğmıyan evlf'dın vnr. Çünkü 
burada f nzilcti başında mahşere 
kadar nöbet beklctmiye de. 
ğer ıbir 'ücut var. Ben de ayak 
ucunuT.da kudretimin yettiği gil· 
ne kadar gimah ızl•ğıruzın, yük· 
sckliğinizin bck<:iliğini yapar. 
dım ... 

Bir iki vutkundu. Hakkıya 
döndü: 

- Bugün eni buraya bir ha
kikati itiraf icln getirdim. lki 
Qıydır heo bugiinü beklbordum .• 
Bundan sonra ölsem de ne zara
rı var. Çünkü içımi kemiren kur
du. burndn ~z.cccğim-. 

Anlntmıyn başlamadan önce 
anlaması 182.ım bazı ş~yler var. 
dı .. Bunları da Hnkkı biliyordu .. 
Israr etti: 

Hnydi oğlum Hakkı .. Bil -
dikleri mi sö~ lemcden Cince seni 
dlntiycceğim, aUphenl ıı.lJ ar • 
tık· .• 

(Devamı oor) 

tanın ardından, !stnnhulun sa
kalarma teınns etmek gayri 
tabü ıgclmı}ccektir. 
s~ı a.ı çc 

melcrınin uzaklığıdır. Bu sc· 
heple lstanbulda, eski zamarila. 
rı~ bekçiliği, kayyunılugu ve· 
snırc gıbı bır nevı gedik usulu 
kendilığindcn meydana çıkmıs: 
tır. Her mahallen.in kendine go· 
:re salrn.ları 'e bu sakaların da 
muayyen hudutlarla tahdit e 
dılmi§ mmtakaalrı vardır. Çc • 
melcrin ııe mesnf esi dıkkatc a 
lınır; ne de gctırilen suyun <: • 
ıdı ~':zuuhahıs ~ur; her b ı 
ımka gnıdan dogruya kcnd • 
sı tar an taym edilmiş bır 
1 iyatln i tedigi 7.amanlar evler · 
su taşrr. Hem de nasıl? .. En 
tid;ıt taşıma Fek ı demek ( 
sırtla! lJaha cl rusu orr. ~ \ .•. 
1 alınca bu· . rı t k ı 
lE'nek~yi, bır <; m J ıı ü r 
du mu? Az sonra \11 

nundedir. Boşaltır. Her 
neke basınn bazı ı su ı 
r.ısı uç kurus, b zı-:,ı b 
alır ... Bu fiyatları kont 
mek hakkımız olmakla ı. 
nedense. sakalar istcdık o 
bi hareket etm 1 te k~ı ı 
serbest bu!uyorlnr. ·e b ı 
reler aralanndn ucuz u 
lar,hem ucuz sattıkları 
he~ de busebeple goı ti 
tercih Yüzünden kendilerın 
ı·ılmış olan mahallclerd T\ 

kilere de gec:ebildiklerınd 
layı, nrkadaşları tar 
nıuliteb edilirler ... Bu ,. iv 
ciddi mahiyetler aldıgı d • 
rUlmliştür. 
Şu halde, lstanbulda t ı 

ceşmelcrinln daha ziyade r 
rılması ve bilha a hem n 
eve kadar gctiribne ini t 
ipin ileri}-c silrdilğUmilz t 
nileri tekrar ederken b 
yokhı.Jhı, yüzünden mah 11 
rinde alıp yilrilınUş olan 
saltanatına da makul 'h r 
konulmnsmı sarnimivetlc 
·eb iliriz. 

lllKMET MOJ\l, 
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r· <ada 
b~r arar 

. 
anı 

A kcri hizmet müddeti 
uzatılacak 

Vaşingtou. ıs ( A.A.) - Me
busnn meclisi 202 ye karşı 203 
reyle yeni bir ckscrıyetle orduda 
hızmet müddetinin u.zatılmnsına 
ızin veren kanun layihasını ka
bul etmiştir. 

Esrarını muhafaza 
ediyor 

Va.şingto11, 13 (A.A.) - üç 
gündcnberi M. Ruzveltin yatı 
Potomnc bir esrar perdesi arka_ 
sında gizlemnektedir. 

Bn.hriye neznreti, son defa ola
rak. cumartesi sabahı yattan ibir 
telsiz ald4,.Tını bildirmişti. 

Darlanla He oandın 
mu? 

Ncvyork, 18 tA.A) - Ne\'YOrk 
TaymJs gazet i Avnıp.:ı mcrl<e:fü:•,. 
rlnd n gelen hn.bcrlerd.:n Lahs<ıd rek 
yaz ılh b r yazıda ezcl\mle şöyle dl.. 
~or 

A ıra. L .rı ın mılli n1Udataa na. 
zırıı nı d deruhte etmesi Uzcrloo 
C n ral Vereand ile Amiral arasında 
önUmUzd lti 4S sıı.at zıı?fındıı ciddi bir 
ihUltı.f çıknın.'ıınn intizar edileblllr. 

(Baş tcırn/ı 1 inclclc), 

ll a~tota 41 Alman tay~ are
si dU§;ürülmilş"lür. D•z 31 tayyn.. 
re ka}iliettik. 

ll ağustosta Moskova} a ya
pılan hav.a akını esI-..:ı.fil!lda 2 Al
man tayyaresi düşiirülınUştür. 

Hnrp ger.ıilerimizle donanmaı
ya m~"lSUP tayyareler Baltık de. 
Dizinde 11 ağustosta 4 d iıqman 
muhribi ile 2 na!diye apurunu 
talırip etmi~1erdir. 

M oskova, ıs ( A.A.) - Bu sa· 
balı neşrcdiıen Sovyct t" hl· ği: 

12 - 13 ~ustos gecesi bütün 
cephelerde mühim hiç b1r şey ol
mamıştır. 

Kara orduları ile işbirliği ya. 
pan ha.vn. kuvvetlerimiz dili ma· 
nm zırhlı. mot"rlü vo p' · de un
surlarına ve tayyare IDBydanları_ 
na karşı tn.:unızlarma devam et
miştir. 

11 ağustosta üç Alın.., ı tayya
re grupu Leningrada tarun.z te
şebbusünde bulunmuştur. un. 
lar avcılanmız ve hava d'1f top
çumuz tarafından tard lm!ş
tir. Üç A1nuµı ta.yyarP.si dilJil· 
ıiilmuştur_ 

Moskovn, ıs (A.A.) - Sovyct ıs.. 
tlhbarat bUrosunnn 12 ağuJtos tarUı.. 
11 tcblfği: 

11-12 ağustos gec i zarf'mda kıta.. 
l:ı.nmız Kcsholm, Sol!lti, Smoknsk, 
Koro ten ve Uman istilcam tlerlndc 
dil! manla. muharebeye devnm ct.nl§ler 
d·r. Cephenin ~r ıstikamct ve 
mmtakal.:ırmd:ı. mühim hnrcktl.t ol • 
mamı.ı~r. 

Kara kuvvetlerimizle mU3tcrck ha 
roket eden hava uvvetıerimiz 

harp mcydruımda dll,.'mW.IUJl zırhlı 
kuvveUcrllc piyadcslno ve hava mey. 
d:ınlarındn tayyarelerine t.Ueum et 
mı tir. 

Koro.sten 13UkameliD.de hava kuv. 
ıııctlcrlmiz, tanklanmız, topçumuz ve 
piy kttalanmızm mllştcrek hare • 
ketllo b rçok fa§l.st tmık latalan 1m. 
"ha. cdllml,;'1tlr. 

'l)ııp;g;nınuzun nte,.q ve J:uıva kuvvc.Uc 
2° mütemadi ıı.kmlarllo çok b~ 
) 1ilc myhıta uğrıynn fn._'!fst tnnklan 
ka~tı.r. 
~ boyunca 10 ltitomctr~ı!k bir 

me e tlzcrlnde infll!ı.klnr nctlce31n .. 
de Y!lll!lil ve harap olan Alman tank
ıım g&1llmekteclir. l:S l ağır olmak 
11uro 50,.d!'Il fnzı:ı Ahnnn tankı, lld 
.lıa\'a d:ıfl batnrY".ı.-n 12 bava. mlt:r:ıl• 
ı:ylSzU, 8 kLlnyon vo 15 motomklct,.uın.; 
Tip edilml~tr .. 

Elr çete, otomobili bozulduğu için 
ttr lwyde durmağa mecbur olan bir 
:Alman gen raılni esir etnııştlr. 

l\Ioskova ıs (A.A.) - Kızılordu 

umumt k~g9Jıının teb!I~: 
12-18 arrustos gecesi cephelerin hlı; 

'tlbindc kayda d ğcr ehemm!yetU hıı. 
rek t oL"llamı tır. linva ltuvvcucri .. 
~ ka •:ı. ordu armuzla iş birliği ya. 
par.ık e ru:ım motö:ın, piyade ve 
zırhlı c Utıırnl.ırm:ı tnnrru::a devam 
etmtg ve dllşnun ıınvn meydanlanm 
bombal'J.ID13tır. ll ııaıısto:.ı gilnU dil;
nuının Uç hn\"n ~ ltkUlll Leningradı 
bombardım:ı.n ctmcğc ~ebbUs et~. 

erso ~ avcı tAyynrclerlmizln ve da. 
fi bnbrynbrımtt.ın ntcşllc tardcdll. 
ınlşlerd r. üç .Alınan tayyaresi dllşU .. 
rıllm~. 

• 
ıra 

Türk gazetelerinin 
dostça neşriyatından 

Sitayişle 
bahsediyor 

Tahr:uı, 13 (A.A.) - D.N.B.: 
İrnn basınr, bir çok Türk gazeteleri 

tarafmdnn TUrkiycnın İran hakimi. 
daki dotıUuk hislerini ifade eden ma.. 
kalelerin hUlAsnlarmı vermekte ve sı_ 
kı btr bitaraflık siye.seti takip ederek 
1ranm istikla.ll:ıl ve sulbu idamo hu. 
swnında snrfedllen gayretleri hararet. 
le tasvip etmelttedir. 

lrnn gazetelerinin en mühimmi o_ 
lan "ltınat,, Tllrk !jllZ:ıtero::-Inde lntı. 
~r eden makaleleri bahis mevzuu e. 
derck diyor ki: 

"Bu harbin başrndanbcri lranrn tıı._ 
kip ettiği sıyıı.sEit, §llrkta sulh ve SU. 
lrllııun muhafazası için mutlak bir b!. 
tııraflıktnn bnşka bir şey istihdaf et_ 
meıniştlr. lran, basının Türk mllletı. 
ne s,kı bir dostlukla bağlı lranm s:ı.r. 
teltiği gayretleri ıuılııclığmı gllrmck.. 
le bahtiyardır. Tllrk • !ran dosUuğu .. 
nun gittikçe daha ku'I' veUilİımesini 
her iki tnrnfm da bir çok milşterek 
menfaatleri vardır. Ve iki mlllet iyi 
gUnlerde olduğu gibi :fena. gUnrere 
mU§tcreken gtsğl.ls serecclclerdlr. 

lnm, her §eyden evvel Reisicumhur 
İsmet tnllnünUn Türk mlUeUnin mu. 
kadden:.tmı ld:ırc cdi,tl tarzmm hay. 
ranıdır. Türk mllleU de ~lmillye ka. 
dnr sulhu ve memleketin nizamını ko. 
nımuştur. 

Tahr:ınd:ı. tıkan gnzeteıreın Q1l es. 
kisi oliın ••trruı,, gazetesi do Türk • 
tren dostluğuna memnuniyetle işaret 
etmekte ve İran haklu:ıdo. bu kadıır 
Y.'.!.IÜID haberlerin vcrlldlğl bu uuh,,. 
rmılt d vrcdo, Tllrk basını tarntmdo.n 
!ran h-ı ' tncb ne,jredllen habcrterln 
doğru old klnrmı vo iyi komşuluğu 
ita® ett.ğlnl ve yine TUrk gnzeteıe. 
rlnln iki memleketin mll§terck mdn. 
!ıı.:ıtıerinl ltaydettiklerlni yaznınkt.a,. 
dır. 

Mosko' a, Berlin ve 
Londranın 

bombardımanları 
Mf1"1-ooa, 13 ( A.A.) - Sovyet 

teb!.ğme göre Alman tayyarele· 
ri 12 - 13 nğusto3 gecesi Mos.l{o
vn.vı bombardıman etmek teşeb. 
bü'1ilnde bulunmuşlarsa da Sov
yf't yyare dafi bat:ı.:ryalannm 
at~~i ve gece n vcı tuyyarelcrinin 
hareketi hCU'Şısmda dli.')lllan tay
yarelerinin şehir üzerinde uçmıı.
S!na mani olunmuştuı. 

Londra. ıs ( A.A.) AvCJ 
tayyarelerinin ref nkatinde olan 
Blenheim bombardıman tayya_ 
releri dün akşam erkenden Let
rait inşaat tezgahlarına hücum 
etmişlerdir. Bir hedefe bomba
lar atılmış ve havuzda bulunan 
bir gemiye tam isabet kaydedil
miştir. Avcı tayyarelerimiz bir 
~ an avcı tayyaresi dü§ili'. 
ır.. erdir. 

Londra, 18 ( A.A.) - Hava ve 
dnhili emniyet nezaretleri tara
fından çarşanba sabahı neşredi
len resmi te'bliğ: 

Dü.11llIDl hava ku\'\<·etlcıi dün 
gece Büyük Britanya üzerinde 
Şark! İngiltere ile Midland mm· 
ta.kasında bazı yerlere bombalar 
ntı1mıştır. Hasar azdır. İnsanca 
zayiat da fa?la değildir. 

Berlln, IS (A.A.) - D.N.B.: 
Son haberlere gllro İngiliz hava 

kuvvetleri dÔıı 3C> d~ğll takat 41 tııy. 
yare lcaybetmıaUr. Filhakika. dnfi ba.. 
taryıı.larmm evvelce blldlrdtlenlerden 
b:ı.şlca dahıı. iki lngUiz a.vcı tayyare.. 
si dll§UrdUklcrl 15b'1'CI1ilmlı. Ur. Bu tııy. 
yareler :Unnş sahili yakınlarında dU.' 
§UrUlmUştUr. 

Bundıı.n txışkn. Alman avcııarı, f~ 
gal altındnld mmtaknya lt:ı.I'§l yapı... 

ıan yeni bir akın lciieb'bUstlndc D ln. 
gillz tayyaresl daha dUşUrmu,ıerdir. 
Bu suretle İiıglliz hava. kuvveUerl 
dün cem'an ll bombardıman ve 80• 
avcı tayyaresi lmybetmirJUr. Almıı.r
lar, bir tııyynre bll<ı kaybctmeın1şloı:;: 
dir. 

Loııdm. J.8 (A.A. ) ,- 1nglllz tay. 
yarelcri blltün gün, hemen hcnicn fa
sılasız bir surette !)imal! Fnınsaya Vl' 

Avrupa kıtasırun do.ha. !çıerindo mı_ 
ıunnn diğer hedeflere doğnı İngntt>. 
renin cenubu ş:ı.rki sahillerinden gc. 
çıp gitmişlerdir. Bombardtman ve a:v_ 
cı tııyyarclerlnln çok yUksektcn ve 
(V) harfi ter:nm etmek ı::urcUlo uç. 
tukları g6rUlmtıştllr. Halk bu sonu 
gclmiycn tayyare tnolarım gazlerile 
tııklp etmiştir. Tayyarelerin moWr 
&e!lcri öğleden sonra ırct vakte L~ 
i2!Wmlgtir. 

mi koordinasyon kararı 
- awwws zwwwı "-12 awwwa z .. 

Değirmencilerin buğdaydan ala 
cakları randıman tesbit edildi 
Bazı vilagellerımizde daha 

m ahsule el kondu 
Anknrn, ıs (llıısus1) - Koordinar

yon heyeti 100 kilo buğdaydan 89 _ 
91 randımanlı un çıkarmak Uzere bir 
karar vermiı;Ur. 

Bir Ağustostan itl!:>aren bUtUn d<'. 
ğ!rınenlcrln bu randımandan dnha az 
un Üğlltmelerl yasnlc edUmlştır. 

An:knra, ıs (Hususi) - Koordinas.. 

r 
ilerlemekte 

Uelslnltı, JS (A.A.) - D.N.B. 
Resmen bllcllrildlğine göre Lıı.doga 

gölll sa.hlllerinde muhtelif gruplar ha 
linde llerllyen Fin Iataıa.rı tıırafmdD.n 
açılan gcnig gcdlltlerln doldunılDUl.81 

hnrekMma Lndogn g61UnUn şimali 
gnrbtslnde devam edJlmelttedir, 

Bulgar 
ordusunda 

Sofya, 18 (A.A.) - Otı: 

Bulgar ordusu yUksek kumanda he
yetinde yapılan değlı:ılkllk ve tayinler 
Bulgar slvns1 mıı.hfıııcrınce memnu • 
nlyctlo • ~ılnnmıııtır. 

Bu ma.lıatll, kralın hıırb.ye nazın 

ile bllltU!ak orJu yllksck kumanda. 
heyetini genl,2lettirmeği ve son defa 
Yunanistan ve Yugoslavyanın lnhllA. 
l1 ne Bulgn.ristana inde ve ilh:ık olu. 
nan mmtakalarm ~gali sırn.smdn l!. 
yakat ve chllyeUcri tııl•dlr otunıın rUt 
beli Umeranm ordu başına geçirmek 
kararını verdikleri mUtaleasmı ser. 
dcdiyor. 

Sofya a~am gazeteleri bu tııyin.. 

terden tr-ınsedcrek Bulgar ordusunu 
mcth ve se.n:ı. eder!cen b:ızı ecnebi pro 
png:ında ırmnı tesiri nıtmda ltnlabUe.. 
cek olanlara d:ı naznrı dlkko.U celbe. 
diyorlar. 

SlOVO go.zctesl, §UO!an yazıyor: 
"Genç nesnıer devleUn askerlerini 

sarsmağn muBtelt bir takım beyne!. 
milel ideoloji methumlıırmdıı.n hiçbir 
§ey bcldemcmelldlrler. 

İçimizden bnzılarınm "Slnvizm., 
diye gtlstcrd!l<lerl komUnizm methu • 
mu işte bunlardıın blrld!r. En çok 
dll§Uneecğimiz nokta: Bulgar devleU 
ve Bulgar ordusudur. 

Slavizm ve kom\lnl.zm hakkındaki 
mUnnkaşalarnnız meşguliyeUeriın1zlD 

en son sa!hnsına btraktlınak icap 
eder.,. 

Slovo cazctcst yazısını uöylc bltiri-
yor: 

''Dostlarımız vo dll~ma.nlarımız ta. 
rn!mdan rl:ı~t g6rmel• için kuvveUi 
olnlnn.,. 

I ngiltere ile 
Japonyanın 

arası 

on derece 
ao . cağından 

korkuluyor 
Lcrtdttı., lS (A.A.) - Afi: 

Dey~!Icyl gazetesi, Nok3 Stlmson 
ve Kcriicl Hut arasmdn ııktedllml3 
olan konfenı.nsın ehemmiyetinden 
balısbaor:ck bu kabil konferansların ' 
çok nıı,dir olduğunu asker1 ve siyası 
işbirliği temininin blr muktı.ddimesiııl 
tcSkll etUğini lşarct ediyor. 

Vll§ington m:Uıfillcrj, Japonya ile 
1:ıgUtercnin arasındaki vnzlyeUn rcv. 
lmlD.de gel'gln olduğunu ve 48 snat f. 
çinde dnhn fazla gerglnle§meğe mUsa. 
'it olduğunu tAhmln etmektedir. 

yon heyetinin lSO numaralı kararl1e, 
A[;n, Aydın, Bingöl, Bitlis, Bunıa, 

Çorum, Erzincan, Caziantt'p, Giresun, 
Hııklırı, Kara, Knstamonu, Manisa, 
Manı.ş, Muğ'la, Mu,, Ordu, Rize, SUrd, 
Sinop, Tunçell, Zonguldnk, ve Erzin_ 
can bölcelerlnıle buğday, arpa, yulaf, 
ı;:wdar, mısırn el konmu§tur. 

ıHül<Ometimize tevdi 
edılen notalar 

r Bas tarafı 1 incids ) 
Sovyct notn.<ır da tıudur: 
Hariciye halk komlser!nin tali· 

nııı.tın:ı tevfikan Sovyet sosyalist 
cUmhuriyctJeri birliği hükCımeti 
namına ckselfı.nsmıza aşağıdaki be. 
ynna.tı tebliğe memur bulunuyo .. 
rum: 

Sovyet sosyalist climhuriyctleri 
llirliğl hüklı.metl, Montrö mukave. 
lesine sadakatini teyit eder ve 
Boğaz ..ı.r hıı1klundn. hiç bir tecavU~ 
:zt niyeti ve ne de mutalebatı bu,.. 
Junma.clığuu Türk hükf.ımetine to· 
min eyler. Sovyet hüklımetı ve 
keza mlittehit "krallik hüküm.eti 
Türkiye cilmlmriyetinin toprak 
lbiltünlüğüne ihtimamla riayet et
meğe amadcdirlcr. 

Sovyet hilkf.ımoti ve kezn kral· 
lJk hükumeti, Tilr".c hü.kümetinin 
harbe sUrüklenmemek hususunda.
ki arzusunu tama.miyle takdir et
mekle beraber Türkiycye, bir Av. 
rnpalı devlet tarafından tıı.a.rruz:ı 
uğradığı takdirde, her türlU mua
ven""" vo .zaherette bulunmağa. 
amaae olnbileccltlerdir. 

Anknm, 13 (A.A.) - İngilte
re bUyUk elçisi Hughe Kn~bul -
Hugesse:n ıo ağustosta hariciye 
vckfıletine yukarıdaki notayı tev
di ederken aynı zamanda ~u Jkin
cl notayı clıı. tevdi etmiştir': 

Bur;ünkU notn ile mUUehlt krnl 
lık hilkfuxıeti ve Sovyet SO!l)•alist 
climhuriyetlerl birliği hüküroeU.. 
nin bey~mı.tı metnini ekselar.smı
za tevdi ederken. krallık hilkı1me
tine müteallik :ııususta bu bcya -
natın 19 teşrinievvel 939 tarihli 
Türk - İngiliz muahedesinin bi
rinci nıa.ddcslnilc Türkiyeyc ka:rşr 
münderiç tv.ahhüdünün sadece tek 
ro.rr olarak tavsif edildiğini hükiı· 
metirnin mUsaadesiyle izah ederek 
kesbi şeref eylerim. Beyanat bu 
mu~1ıedooe hiç bir değişiklik ynp 
mndı&'I gibi onqnn mütvellit veci
beleri de ne tevsi ne de tahdit 
edebilir. 

İzmitlilerin bayramı 
(Bas tarafı 1 ıncideJ 

dır. Bu sebeple İzmit traı:.sit merkezi 
bir şehir olmuş ve bu vaziyeti birinci 
pltuıda yer almağa bn~lnmı~tır. lz_ 
mitin etratmı yer yer, kapılan batak
lıklar dıı hep kurutulmuştur. Eskiden 
yU.zde 27 olan sıtmalı nlsbcti bu glln 
yUzde G ya dll:ımu'}ttlr. 

lCD.llıt sa.nayii için !dcaı bir muhit 
oldutiUJıa bu L,ı bilip anıayanlarea it_ 

Ufakla karnr verilen 1zmitln faja ve 
imnr hayatı devnm etmektedir. tnkr. 
11\p hamlelerine ve hayatına en genlg 
ç:ı.ptıı hareket sahası olıın tzmlt, kt. 
ğıt fabrikasını bağrına basmakla 
cidden mUftehlrdlr. 

Fabrikada, kendisin! anlayan bu ı. 

Jerl muhitte bulunmasından hor halde 
husus bir zevk duymaktadır. SellUloz 
sanayii mUcsseselerlni Türkiycde kur 
mağa v~ ille TUrlt l<t\ğıdr çıkarmıya 

muvaffak olan ilk kD.ğıtçımız Mehmet 
.Al! Kt\ğıtçıya İzmitlilerin §llkranını 
sunmak §U anda bir va1Jfe halinde te_ 
cem etmektedir. Ne yazık ki onu a. 
ramızda göcmemek bize tasa veriyor. 

İngiliz -Rus beyan-. . 
namesının manası 

(Bas tarafı ı ıncideJ 
Bize öyle geliyor ki İngiltereyi 

Sovyet Rusya ile birlikte böyle 
bir beyanname vcrmiye scv:kedcn 
sebep, ı adyolarm ve ajansların, 
hatta g-azetelerin zaman zaman 
İngilizlerle Sovyetlerin '.Cürkio/e 
n.lcy'hinde anlaşmış bulundukla
rına dair dünya cfldi.rı umumiyc
sinc inandırrnıya ~ışt1kları mi· 
de bulandınc haberin tesirini iza
ledir. 

Şayet bu müşterek beynnna
menin hedefi buysa.. - k i biz sa
mimi olarak böyle anlıyoruz -
yerinde ve i~tli bir harekettir 
ve bundan dolayr bize sadece 
memnun olmak düşer. ASIM US 

Bulgar 
kralı 

Yeni ve eski askeri 
kumandanları 

kabul etti 
Sotya, 18 (A.A.) - Krnl Borla, 

harbiye nazın General Dııskaıoru, 

,mütcıı.kiben de sabık genel kurmay 
bll§kanı General Petkofla yerine ta.. 
yln edilen general Luka§'ı kabul et. 
mlştlr. 

Z:ınnediJdlğlııe göre krnl De Gene. 
ral Daskalot arasındakl mUIA.katta 
Bulgar yUksek kumanda heyeUnde 
yapılıın değlfjikllkler görU§UlmllştUr. 

Amerika 
Müdafaa ted

birleri için 
Brezilyaya 

Jtalyan hava üslerini 
almayı tekl if etti 

Nevyork 19 (A.A.).- Vaşing_ 
tondan bildirildiğine göre Ameri
ka hükumeti, garp yarım kürre
sini müdafaa ve Da.kara kar§I 
herhangi bir Alınan tehdidini 
önlemek için Brezilyada bir hava 
~ teşkil etmek üzere müzake. 
rededir. 

Kongren.in nüfuzlu azasından 
bazısı Amerika hariciye neznr~ 
tinin Natal civarında ltalyanla
rın elinde bulunan hava meyda· 
nım alması için Brezilyaya tav. 
siyede bulunduğunu beyan et· 
miştir. 

Peten'in nutku 
Amerikada infial 

uyandırdı 
\'ıışington, 18 (A.A.) - Röyter: 
\'~ngtonda ba.zı siyası mllşahlUer, 

Mıır~ı Pctenın nutku neUccsinde 
seri diplomatik alusUIP.nıeller ookle
nıcktedlr. 

Radyo spikerleri, tenkitkAr b'.r dil 
kullanmalttadırlnr. Amlral Darla.Da 
verilen bUyUk sal~iyeUer bcğen1J. 
memckte ve ''Fransada I.avalden son._ 
re. en bQyUk nazt,, n1n hnlen Martınlk, 
GUynn ve Cenubi Amcrikayn Siçra
mak için bir bas:tDıak tevkil eden Da. 
lıar tızerlndo h~m stırdllğü tebarilz 
ettirilmektedir. 

Umumt hissiyat, lccndlslııo az çok 
itlmıı.t edllml§ olan Mareşal Peteııın, 
artık mevcut addolutııı.mıyacağı mer .. 
ltczindedir. Ve Amerikalılar, Darlnnm 
arkasında Hitleıi görmektedirler. 

ir1giliz-SO'l'i 
beyannanıd 
leri hakklrt 1 ingiliz matbd8 

ne diyor?# 
Londra, 1S (A.A- ~ .": ~ 

ye tevdi edil~ ~~ .ı. 
talarmm eııemmıYe ati.,. ti 
bulunan İngiliz gazete~ ~ 
la.rm.da buna geniŞ. ~ııtıııl 
mektedirler. Ha~..ttr J 
telcrde intişar etınl9~ '-1 

Tayntis, bıu:ııı<.'a ~~·ıı<IJ 
lerinde ve oı .... c:· ( 

halfl()rle şöyle ya.zı>0~1 
''Türkiyeye verilen u,, r 

giliz - Sovyet beyan' ti 
ma uğradığı takdirde .~ , 
yardım", "Boğazlııl' uz.cr;e~ 
Ienen bir emel ~t__{Jll ~ 

Havadis, Deyli 'l'clW~-e f"'..t! 
cl sahifesinde .. ~-e~~ r"" 
İngiliz - Sovyet ~ t 
lığı nltmda Uç sutun f 
tedlr. ~ 

Deyll Meylin bütilD bl"1 
fesi ayıu kelimeleri 
çılmu§tır. eSI ae ıA 

NJyuz Kronik! ~:ıAe 9"' 
c:l sahifesini aynı ş05J>"'" 

mıştır. c:JJl..ıt 
Deyti :Eltspresdeld ~ teY 

ya, Türkiyeye ya.rdDJlııı 
eliyor" şeklindedir. A 

Havadis hakkında ~. 
Iunan Deyli Telgrtıfı ,"' - .J. 
sinde §Ulllan yazıyor:~~ 

Haber, bu gece il erce'" 
Haiz olduğu birinci d ııl ?~ 
hemmlyet üzerine detll~ 
bık kalınacaktır. J)ıt ~ıttır· 
müteaddit tesirleri oı.sc:-~ 
velA, Tilrlciyenin bft;aral ..... .dit 
lal eylemek ve onu b~ ~ 
mek istlyen herhangi t' 
devlet için bu, bir ıııı.ar _.J<f 
mektcdir. :IW':ı 

Saniyen, Tüı'kiyenin ~-ev 
şarktaki hududunun t 
susunda evvelce rue~ ~tit· 
olan endişeyi izale cd;ri~1.i 

Bu garruıti, bilyük uğl r. ı 
müttefiki Sovyetler sır ~-1 
da orta §arkta yapıltıJ.l ~ 
askeri işbi>-liğinin s~ .. i ıJ,U. 
ve menfaatlerin birlfs--
mektcdir. . ist~ 

Naziler, bu neticcYl etltr 
mamakla beraber, So\l)·~ıı: 
ğine taarruz etmeklO eıe 
Ruslar a.rnsındakl h~ ~ 
yet verdirdiler ve bU t~ıl 
keti orta §arkta is~ il"" 
dccek siynsr bir tşbirliS 1 

11 
birleştirdiler. 9~ ') 
Müşterek notanın en > ~' 

Al hl siri, Türkiyeyi bir bıı.TP !~ man te ig""i olmak ihtimalinden d~~ 1"1 
zakl~tırmak ve onu ~}~ 

r BM tarafı l incide) raflıgı hakkında dcğil~..ı" dl 
Şark cephesinin diğer böl&clcrinde m:ınon teşkilatı ba.Jd<Ill""' / 

Alman kuvvetı.~ri dllfımnna hücum min ('bilekte olacaktır· seJelı 
ederek yeni muvntrc,kiycUer elde et~ Ya km ve orta şaric ıııt l)S)~ 
mişlerdır. · de btiyük Britruıya ile ıı t~ 

Dlln gece oldukça kuvvetll Alman smda menfaat birliğinin ~ 
savaş tııyyare tcşekkUllcri Moskova. ne gelince, bu tezıı.Iıilrflll..tıf. " 
nm garbında bulunan mUhim demir,. nıilhim bir neticesi olflCV,jstl 
yolu mlinakalfl.t merkezlerine infil!l.k trandıı vaziyet, Nazi ııjlld' ~ 
ve yangın bombaları ıı.tmışlardır. !mdan mahirane bir §eı.il ,,,~~ .J 

İngiliz 18,tlc gemilerine yapılan mn. entrikalar ytlzünden uzun J1ll ~ 
r.adeledo Alman s:ıvaş tayynrelerl rışık bir hal almış ve lJUlllll .;.'J 
Feroo o.daları açıklnrında ceman u günden güne çoğaımııls.f1. d' ; 
bln tonluk iki tlcaret gemisi ve dün ve I..ondranın lhtarlartnS 
gece 1skoçya sahlllerl açıkıannda be!J verml§U. ı!l'ıı 
bin tonluk bir Ucaret gemisin! b.') tır. Türkiyeyi mı.zJ bUcun1uıı ~ f: 
~!ardır. malc ve HiUerin şarkta ll~etP~ 

Alman hava kuvvetlerının Bırming. bileceği bir hıı.:be kar§l ıcıı :ı;r'~ 
hamdnkl sllllh fabrikalarına vo Gre. cephe kurmak için :auyUlt tJll 
ııtyarmouth ile Ramsgate Umnn t.c.. ı.e Rtı.sya tarafından n~ıı.# 
slsatma yu.ptıklnn hUcumlar tam mu. admı, dahill işi.cr'.ndeld ı~ 
va.ffaklyetle neticelenmiştir. Diğer ka~ı giri§Uği mUcadelcdC 
sava§ tayyareleri de İılgillz adalarına vetıendlrm11J olacnkt•r. ~.Ş 
mUtenddit tayyare meydanıarma tn_ Dally Herald'ın sıya-1 I 
nrrı.ız etınişlerdJr. §Öyle yazıyor: ı.-o<' ~ıl 

Alman hücumbotları tıırafmdan Bu nota, l.ondra ııe ıı~ şı-, 
Mazı,, denizinde yapılan ve 12 Ağus. sında Türklere kar§? bir ıfU > 
tos tarlhll tebliğde zfürcdilcn taarruz ma.nın mevcut bulundu~ıı11 tef~ 
esnasında 4 bin tonluk diğer bir dil§. lnıı.ndırma.k istiycn Alınllıı ~P t 
man geml3l d!ı torpillennıl~tir. ne karşı son ve kıı.t1 'bir ce !* 

Şimal A1'r1kasmda. Alman tahrip etmektedir. ~ rP f 

tnyyareleri Sollum'un cenubuprk1stn_ BUyUk Britanyanm "° </t~I 
do dUşmanm moU:SrlU yaBitalar te- mlnıı.t, geçen sene c • .sen .f>I'~ 
cemmU!erinl bozguıııı. uğratmışlardır. lan garantinin takviyesini •• t-9 

11-12 Atustos gccesı Abusuer'de. etmektedir. _,.,.d) y _, 
ki İngiliz tayyare mcyda.nma yapılan Rusların teminatı 1SC gı--..~eJ,. 
bir hücum esnasında hangarlarda Ve Türldyeye verilen ve bU JJ1 jjıd" '.J' 
cephane dcpolarmda büyük yangınlar bir taam.ıza uğraması ~ !ll1 tP'_,; 
çıkmış ve tlıldeUi lnfilllklnr olmuştur. ranığın muhafazası ~ Q1)U ,t>'-/ 

lngillz tayyareleri dün garbl Al.. mun eden teminatın pınultJı>_:~~ 
manyaya \'e i§gal altındaki Manş an.. tadır. Şimdi, Almanya ~~ı' 
biline bUeum etmek tcşebbllsUnde bu. taarruz.o. uğradığı takdf.rdB ~ 
lunmuşlarsa da bu hücun:.ıar Alman ye yardım etmeği RUS)'B dil 'İ 
mUde1'ansı saye:ıinde ald.m kalmı§tır. gibi teahhUt etmcktcdll'• /' 
42 İılgillz tayyaresi avcılarımız, bav& Dally Express'ln siyasi JJ1 • 
dafl bata ryalarımız ve donanma top. Guyng 5unlan yazıyor: /.,-
QUlnr!mız tııra!ından dll,:ıtlrlllmll§tür. Ahiren imza edllın1,ş oıır.ıı ııı~ / 
Alman havıı. kuvvctl<ırl ?..ayiat& uğra. TUrk pııktı, Almanya taraf*~ tJ' 
mıı.mı11tır. tedllen paktlarm bir çoğıJIJ ~ ~ 

lngillz bombardıman tayyar&lerl duğu gibi paktı tmza ed~ıı ";# 
dUn gece garbi ve eımau Alınanyanm raftan im.kAruıız mutaıe .dr tİ 
muhtelit mmtaknlanna bombalar a t. nulmaBI veya ona. ~ ~,t I'. 
mrşıa.rdır. Askeri veya lktısadl harp doğruya blr hUcuma gece d&ıSııı' ~' 
bakımından hasar olmam.ıştır. bir mukaddeme olmak isti 

1
tJl1 :J 

Gece avctlarnnız, bava dafi ve do_ tertrse, lııgtllz .. eovyet no, 
nanma topçulanmız 16 lngtıtz bom- klyenln hareket eer~ 
b&rdıman tayyareıd dU,UrmUflerdir. h1mıet edecektir 



(Ba:Jtarafı dföıkfi sayıda) 
YUzUmo baknınctıın cevap verdi: 
- İstedi beyim amma biz öyle o.. 

dama kız vermeyiz. 
Israr etnır>d!m ve sozlı değiştirdim 

<Şlmdı işi hal ı,ın ne gibi bir çare 
bulacağıınızı dU§Unellm) <'edim. 

Ve dO!'Undilk, tam 2 sınt karşı kar 
.,ıya eıı az zarnrla meseleyi kapatıı. 
cnk ı;areyl bulmnk ıçin kafa patlat
tık. Aallye veya zabıta.nn işo mUd::ı. 
halesi, rczaleU herkese duyunıcuktı 
tkim~ de bunu istemiy orduk. Ben 
vakavı sessizce halletm.ık \'e §ehrln 
tanın.mı~ lki adamını bı.: mtlşkill va. 
ziyetten kurtarmak flkrlnd" idim. Ni
hayet zorlukla Hacı Alılullnl\n şu 

fikri kabul ettlrcbildım. 

İkimiz de Alinin çlflilğ ınc gıdc.:t . 

ğiz ve mUmkUnse kızla kor.u§llcağıZ, 
nabn.Bı ona hiç çıkı§mıyacak. Ben hu 
.hareketinin fena. olduğunu aile §Cre. 
fiylc bir evlfldın bu derece oynaması.. 
nm doğ"n.I olmadığını kı~a hazin ve 
acıklı cümlelerle anıatmağa çalışacn. 
ğım Bu suretle kızın babasının arkıı. 
sına takılarak ocnlmle ocraber 12ehrc 
dönecl'ğini kuvvetle tıuur.ln ediyor. 
dum. Bu kararı aldıklar. sonra yolcu.. 
tuğu nasıl t"np:ıcağımızı C:Uşünme(;e 
başladık 

Abdullah Alinin (:Lftliktc oımadığı 

bir zaman kızlyle konnşmak utıyor. 
du. GUne§ batınca "(Soğuk .Ayazma) 
çlfUiğine gttmeğe karar verdik. ÇUn
kU ikimiz de Alinin o saatlerde top. 
raklarmı gcuneğe çıktığını biliyor -
duk. \ 'e yine bilıyordum l<i. :.: gen~ 
blrll'.ştiklerintn daha Hacı Abdullah 
tarııfından blllnmedlğinr kanidir ler. 
o halde Ali her zamanki itiyadını 
dcğiotırmeğe ıuzum , görmlyecek ..-c 
kızı evde bırakarak glinlllk ycıklama
sın'l çıkacaktı 

Bu l{llr&rdan onra akpmı belde. 
mcığe llllıladık. Be.'l blr hlıkümet m -
muru olduğumu unutmu_!j sırf bu iki 
nııenin nraeını bulınalt ve bir tat.ııız. 
uğa meydan vermemek içın böyle bn. 
rcket etmeğl doğru bulmuştum. N::
hayet uzun. sıcak ve yorucu bir gUıı. 
nen sonııa gUne'I bnttı. llık bit· gurup 
b:ışlndı. Biz dı:? tıUarımı7'.a atıııyıp yo. 

ı Yaşlı kadma 
tecavüz eden 

14.8.1941 
7.33 H atif orkestl'a#ll 

pl'O~rant 19.SO A jans 
7.'5 AJıuııı 19.415 Yurttan 
8.00 Hafit - •er 

program %0.15 R adyo 
8.SO E v'" ııaata Ga.zete8i 

12.~ Şarkı ve %0.1'JS Fıunl heytıU 
TtlrkWM %1.00 Ziraat 

ll.l lJ K&nflk Takvimi 

prol'"'m ILJO Fuıl heyeti 
J8.03 Tang o or. t l.U Sıln'atkfır. 

keetru. lannıız 

J 8.SO Serbee& konuşuyor 

10 dakika 2 1.ff Senfcmlk 
llt ıo Saz eM'..r1eri P roKnm 
19.00 Konuıµna .H.O:> Drutı 

( Dertle'"1t' m07.lğl 

:-wıU) Jt.M Ajans 
19.l ü Tana-o :auıs Cubaild 

:E Perşembe! Cuma ı 
> 14 Ağus. ~Ağus. 
~ er RN-ep : 20 1 J~p: 21 
ı-- Ilt11r: ını Jlızır: 102 

\IUUUeı ~ ""'tt ı t;um , ... , ~un 
Utın~ın 

6.QIJ ... 9.63 6.10 10.01 

Öğle ıa.ıs A.08 IJ.18 6.09 
lklndl l'J ,08 8.59 17.08 8.69 

Al.sanı 20.10 J :?.00 20.08 12.00 

\'atliı ! 1.M 1.48 !1-6% l .U 

lınııak ı. 1 11 8.0t .C.16 8.06 

Celal Yarman 
şehrimizde 

Dı.cı ticar et umum müdürü Ce
ıll Yermnn dün .Anka.radan şeh
rimize gelmi~tir. CelM Yerman 
Almanlarla yapılacak ticaret an· 
laşnsı işlcrile meşgul olacaktır. 

Akıntıburnunda 
· bir motör battı 

Şile limanına kayıtlı YUPıı.f. kap
tana ait motör dün Pa.~bel!Çeden 
odun yiikleyerek Arnavutköyüne 
gelmekte iken mo~r bozularak 
cereyana kapılmıştır. Akmtı ile 
sürüklenmeğe bıışlryan rnotör bi
raz sonra elektrik ida:rcsinln kab
lo vapuruna çarp~rak hemen bat
mıştll' . Denize dökülen kaptan 
Yusuna Mehmet ve Hüseyin a
d.Iiıdald tayfa1ar kurtarılıruştı r. 

VAKIT'A 
ABONE 

OLUNUZ 

la çıktık. Ben yoldc her ihtlmıılo kar. 
şı 811Ahını bana vermesini Abdullııhn 
söyledim. O muU bir tavırla ııözUmU 
ycı lne gcUrdi. Ve ı;iftuğe kadar ar. 
tık hi<ı konuşmııdık. 

Çiftliğe ~<rdlğlmlz zaman alaca. 
knranJılt adamakıllı basbrm1ftı. Ve 
kö kUn alt katında ltımbalar van. 
mıştı. 

GörUlm meğ" gayret ederek ihtl. 
yatla eve yald~tık. Perdeler açık ol. 
duğundan içerlslo! koluyc::ı göı·ebili· 

yorduk. Hacı Abdul!ahın kızı masa. 
nm başında bir şey ütülüyordu. YU. 
zU rahat ve sevimli idi. Her genç kız 
tçln bUyük bir macera sayılan bir §<'Y 

yapan sanki o değilmiş gib1 sakin ve 
mı'sut işiyle meşğuldU. Sarı saçlarını 

uzun iki örgU ile arkasına atmıştı. 
'Oslı.inde ince vUcudUnU sa ran bir el· 
blse vardı. 

OtUlediğı şeye bUyük bir ıtına goı;,. 

teıiyor, bazan ağ'Aını açrp kapama. 
sından şarkı söyled iği anlaştlıyonlu. 
ÜtUledlgi şey tUldcn yapılmıı;ı bcya1. 
blr elbise idi. Anla§ılan genç kız eı. 
biseyi bu gece glyecekU. Bir nevi gl!. 

linllk elbisesi. 
Hncı .Abdullah kO.ranlıkta yavaş 

yavaş kıSşkc yaklaştı, kapıyı hafifçe 
çaldı. Ben de yüreğimde btlyilk bir 
çarpmt ıylıı arkasından gittim . KOçtlk 
ayakların acele. §n4km ve mesut t:ı. 
kırlılannı ~ttık. Sot!ra kapı açıldı. 
Ve hafif bir kadın çığlığı kulağımı 

acıttı. Kapı ayni acele ne kapana· 
caku. Fakat Hacı A.bdüllah ayağını 
eşikle kapı arns1na sokmuştu. Ya. 
va.şça tokmağı ttt!. Ve hiç bir muka. 
vemet gi>rmeden içeri girdik. Genç 
ıuz masanın ba§ınd!\ ııaııkın nyakla 
duruyordu. YUzU bembcya:z: ve çok 
gUzeldl. Bir kaı; ııanlyc baba \Uz b r· 
birlerine baktılar. Ttpkı düşman glbt 
Sonra genç kız beni sıırdU, 1ltliledlğl 
tUIU hızla çekti, btı.ııına !lrt tU. Ve dik. 
ıeşmeğe meyyal bir eesıe: 

- Bend~n ne lstiyoraunuz? dedı. 
~§1 ıayaııı h~et derecede dik ' c 

\•ııl<urdu. Scııi titremiyordu blle. So. 
nunıı lHı~r eeven her kadm gibi cll
retkar v~ mUtecavizdl. Babası hırsını 
lclndc s:ı.klAyan bir seaıe koııuıtu . 

Bir buçuk sene hapse 
mahkUm oldular 

Ahmet, Osman ve yine Ahmet 
adında tlG arlı:n.daş, bir müddet ev
vel Beyko-L kı:rlarmda Jd1çük toru
nu ile birliltte odwı toplayan 58 
yaamda Saniye adında ibir kadına 
rorla teca.vü.ıde bulunmuşlar, cilr
milmC§hu t h alinde yakalaunuşlar
dır. 

Maznunlann ikinci ağır cezada 
görUlen muhakemesi dün b:t.irll
mla va Ahmetle Osma.nm Saniy~ 
ye zorla tecavüz ettikleri sabit 
görUlcrek blrer buçuk sene müd
detle hapse mahküın edilmişler
dir. Suçu görülm&yen diğer Ah -
medın bCTactine k arar verilmiştir. 

Ölüleri diri gösteren 
beş seneye mahkUm 

oldu 
Fatih malmüdUrHlğünde maa.s 

fövzi memuru bulunduğu sıralar
dn, ölü bazı maaş sahiplerini yı:.· 

ıııyormuş gibi g&tererek, sa.hte 
mühürlerile paralarını alan ve bu 
suretle bin küsur lira ihtlllsta bu
lunan Hüseyin Aksoy dün birinci 
ağır cezada bitirilen mul1akenıe& 
sonunda be3 sene ~o a.y hapfö(' 
mahkum edilmiştir, 

Y eşilaycılann 
Çamlıca gezintisi 

••1·e~lay Gençlik uhMJ., umu
mi kiUpllğinden: 

Evvelce yapılacağı ilan edilip, 
havanın müsaadesizliği yüzünden 
geri hıra.kılan gezintimi.z, 24 A
ğustos 941 pazar gUnü "Çamlı
ca" ya ya.pılacaktrr. 

Muht~rem nzamızm, davetiyele
rini Sirkecideki büromu.zdan ahı· 
b!lecekler inl bildirir: teşrlflerlni 
rlen ederiz. 

348 elanek 
müsadere edildi 

Belediye ekmcJderi kontrol ho· 
yeti dün de Fener, Balat, Ayvnn
snrny semtlerini teftiş, buradaki 
fırmlann elmıc.k imalini gözden 
geÇil'miştir. 348 noksan ekm~ 
mfuıadere edllmJş, Yahya Batgı.m~ 
nın !rrınında un çuvalları Uı.erin
de amofe yattığı görlllmüş ccz.'l 
zaptı tutulmuş, Gedikpa.şada Lam 

{ 

bo, Beya.zıtla Şe\'\kı fena ekmek 
imal et tikler~nden günlük un sar
fiyatından beşer çuval kesilmiştir. 

- Bu yaptığın ayıptır Ze:,·nep. B • 
nl ve hayslyetlml.Zl bir paralık ettln. 

Sualu. lındat ister glbJ bana baktı. 
Sırasının geldiğini hlsse<1en bir aktör 
g1bl iki adım uttım ve eöze b:ı§ladım. 

- Zeynep Hanım babtınız bu mU; 
essi! vnkndan çok mUtcessirdir. Bi
zimle sessiz ve hAdlseslz §ehrc döner. 
seniz gayet makul hareket etıniş o. 
ıursunuz. Ak.si ıamıırde işe hUkunı' t 
ınUdahnle edecek ve zannederim ki, 
Aliyi hapsederler. Çlinl<U siz tS Y -
~ından kUçUksUnUz. 

Zeynep başını bana çevirdi. Yeşil 

g8zlerl pete;nden tırn ğıtn!l kadar 
lll.kayt bir gezlnl! yaptılar Sonra s •. 
sece: 

- Onu seviyor um •. c;iı•di. 

Bu öyle bir cevaptı kl, artık ne be. -
nim hazırlnıımı'} nutkum, ne babası
nın tchdiUerl onu !stcdlğimlz yoıo. 

sevkedemlyec.-ekti. Her şeyi göze alan 
bir ta\•ırla konuşmu3tu. 
İkimize de orayı bırakıp ı;ıkmak 

dllşUyordu. Ben hazırlanırken Hacı 

Abdullah tekrar konuştu. Seııi bam. 
b.'l kn ve garip bir llhenk almıştı. Bir 
yılan ıslıttt gl bl kulağnnı tırmalıyor. 
du. 

- Pek~O., dedi. Onunla kal. Bu e.. 

llepslzllğine mani olacalt blr şey yap 
mıyacaıtım. Yalnız şunu bil kl, Allnln 
babası senin dedeni öldürdü. Yani be. 
nim babamı! Anladın mı1' Kızına 

yaltlaşmış gözlerinin içine bakıyordu. 
Ali ile senln aranda bir kan dava!!'t 
var. Siz bu bUyllk manlc:ı rağmen blr
lcştlnlz. Allah bu ııarekctinlZl katıy. 
yen affctmıyccektır. \'e ikinizin Us. 
tUne bUtUn şcıımctıeml ıncnhus~tfo

r!nl yağdıracııktır, 

7..eynebe bnktıın. YUzU bcmbcynr.dı 
Dudaklarında bile kan kalmamı lı 

endcledl ve masaya dayandı Blrnz 
vvelkl n.ağrur \ e muhte m $ UzU 

ııoımuş bir manulya kadar harap bir 
h:ıl alını tı. l\:ısık ve ınuıtarip ağzı.. 
nı araladı. ll:ığlracak, lnllyeeek, ağ_ 
!ayacak zannetUm v Urkcıek onn 
tı:ıktım. Zeynep hafit lıir acsle: 

Sizinle geliyorum aeaı. 
Sonrn döndü yondaltl odaya s-eçli. 

Şaşırnuşum, bır kadının bcle ZCynep 
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Ankara-izmir aras ında bisiklet 
müsabakası tertip edildi 

Bu müsabakaya aiti bölgeden 26 
sporcu iştırak edecek 

ı eyllll 1{)41 pazartesi gümi An
karadan bn la.malı ve lmıirin kur
tuluş bayramı olan r eylül lS41 
salı günü lzmirde bitmek Uzerc 
8 kona.klı (F.Aap) bir bisiklet ~a
nı::ı tertip edilmi§tir. 

Yarışa ı eyını 1941 sabahı sa· 
at 8.30 da Ankarada Ulus meyda
nında.ki Atatüık anıtı önünden 
başlanacaktır. 
Yar~ 9 eyliıl 941 salı günü sa

at onda lımirde birinci kordonda 
Atatürk anıtı onündc bitecektir. 
Yarış sek~ konaklıdır. Mesa

fesi 882 kilometredir. 
Yenşm mesafes:ni, ~'Olların va.

ziyetinf ve konak mahallerilc ta· 
rihlerlnl gösterir cetvel ve kro
ki bağlıdır. Bu yan.5a: 

Ankara bölgesinden 4 sporcu, 
ı idareci, Eskişehir bölgcs nden 7 
sporcu, 1 idareci, lstanbql bölge
s.ı.nden 4 sporcu, l idareci, İzmir 
bölgesinden 5 sporcu, Bursa böl
gesinden 4 sporcu, 1 idareci, Ha
tay bölgesınden 2 sporcu i.)ttnı..'lc 

edeceklerdir. 
Bu yarışa iştirak edecek büliln 

müsabıldar 30 ağustos 1941 de 
Anka.ra.da yapılacak Zafer koşusu· 
na ve ı ı. 9. 1941 tarihinde İzmir. 
de ynpılacak Puar yarı larma da 
Lc;tlrak: edeceklerdir. 

Ajanrı gelemiyecek olan bölge
ler a.jaı.ın ye1inc bir fada koşu<':u 
gönderebilirler. 

Üçüncü İstanbul - Edime -
İstıınbul, Hayat.ada yapılnn 941 
Türkiye blrlnclliklcri ve Ankarn
da icra edilen Jıekor koşusunda al
dıkları dereceler gfüonilnde tutu· 
hırnk aşabrıd:ı islınlcrl yazılı koşu
cular bu yanşa tercihan davet e
dilmiştir: 

Ankara bölgesinden: Ahmet 
Suda, İstanbul bölgesinden: Halit 
Oflas. Eskişehir bölgcsindcn: N~ 
7.'l.DlctUn OztUrk, Ali Çetlnrw, Os· 
man Pü.k, Salih Avgın, Kemal A· 
rat. 1zmir bölges'nden: Ahmet 
ZUnbill, Bursa bölg sinden: Hik
met Altıntaş, Ali Boyçnğlı, Hasan 
Kurt.makas. Hilsamettin Fındık. 

Davet edilen bölgeler bu tercih 
hp.kkını n;ı.+W di~te abra.lt ev· 
vela bu koşucuları ta.knnlarınn. it
hal edecekler ve herha.n_gi bir ma
zeret dolayısile gelemedikl<'ri tak· 
d rde yerliıne başka müsabık ika
me edeceklerdir. Davet edilen 
miktarı tamamlrunak için diğer 

gece 
gtbl ~cllmslz ve Meta ufak bir kız 
çocuğunu andıran kllçUlt bir kadının 
slnirl'crlne bu kadar hfil•im olacağını, 
ve bu kadar az sözle bUyllk ııeylcr 

bUyük mUcndeleler ifade ed bileceği 
nl hie dU:JUnın<'mlstım. Babtısı sabit 
bir nazarla onun glrdı •! kapıya b 
kıyor ve belki ktzınm pir daha ora. 
dan çıkr.ıwacağ'lnı d ı inliyordu, ben 
de öyle dUşUnUyord ım. ÇUnkU bu lta. 
dar çabuk ve mllcrdelesl& muvaffak 
olacab'lınır.ı ll'.annetw!vordum 
Kapı gıcırdadı ve Zeynep giyinml§ 

olarak yanımıza geldi. YUzU, gözleri 
ııçık kalmı§ bir ölU yUr.U ltad!lr renk. 
sızdı. Evvelfı bat>:ıaı, sor:ra Zeynep w.• 
ben evi terkcltlk. 7..eynnp hlı:; br tek. 
ııte ıtlzum bıraW.-1.adan btıbtlsınm atı.. 

na çıktı ve cğ,•tll arkasına oturdu. 
Hacı Abdullııh tcı beni ~şırlan bir 
soğukkanlılıklıı e.tınn bindi. ·Ben de 
hayvanıma oturdum. Ve kııtllc ııayo. 

nı hayret bir scssiz!lk içinde yola 

çıktı. 

Gece aysız 'e ıncvku. l zaktan ıı_ 
zağa Ağustos böceklt.:rlnlr: C1;lak ,..e 
yorgun sesleri duyuluyorau. Bu seı;.. 

ler 6yle mA.nevtdi kt. bUyUk ııUldıtu 
aUarımızm tok nal seslerinden başka 
bir §CY 1><>zmuyordu. Kuvvetli karan. 
ııktan dolayı önUmUzl\ görmekte gllç_ 
!ilk çekiyor ve lıiç blnml7 ko!luı1mu-

yordıık. 
Sarı kayayı IU\'t'ılmc ... zaktnn bir 

kızılıık görl\ndü Bu munnrirlerin )ak 
tıklan tarlaların ııığı idi. Bunlar tar.. 
ta toprak elde etmdt lrın sahipsiz a. 
razlye ateş verl~orl ır 'e zıı\allı ağaç-
1 n, otlan çayı!' cayır ) kıyorlardı 
Ben bu \l ule iç rıcm k!c beraber ses 
.;ıkaram:ızdım. ÇUnkU • ~h o zaman 
padi!)t\hlık devri ldı Udyı h:ı.llerc 
mnnl (llnc t ne b mUcyy d' ne de 
balkt ğn<; sev, .. ı ' r ı At en a.. 
ııağı 20 donUmlUk b r ver Y vılmı 
ve gece yangının kudretli k:tzıı ığı n 
knı· nlığını kaybcl.nl•Otl Yanımda l 
iki inıan o kad:ır sıı dndııer kı, b n 
de h yacanımı kı.ni>Nmtş vo gcccnlJı 
bnğTındııkl ou gnr p ve U1eı yaranın 
manza rasınıı kencıimi lrn.ptırmıştım. 

f Sonıı uarın ı 
nnm .. öıı• \\ 

k(){Sucular ajanlıklnrca .açilec.ek
tir. 

Bc§ınci maddede zikredilen böl 
ge ve miısabrk adedi ha.riclndc bu 
milsııba.kaya iştirak etmek b U -
yenler bütUn ma.sraflan şahmla:n, 
klUplerl ve bölgelerine aft olmak 
üzere ve ıs yaşını .ikmnl etmiş 
bulunmak, amatör olmalt şa.rtlyle 

ı tlr&kte serbesttirler. 
Bütiln müsabrk ve idareciler 29 
ğustosta Ankarada bulunmak U

zere bölgelerinden hareket ede· 
ceklerdir. 

.\nk!'ra - bmlr bMklet yan~ı gü
zergilhını ve muhtelif kona.kla rla 

mesnfclcıi ~ü tarlr llst.c 

Konak: 8 mesafe 882 kilomet,. 
re. Konak 1, l eylCıl 941 pazarte
si. Ankara - Sivrihisar 140 km. 
Konak: 2. 2 eylul 941 .salı, Sivri
hisar - Eskişehir 110 km. 

Konak: 3, 3 eylftl 941 GILl"§am· 
ba, Esk. ehir - Kiltahya 107 
km. 4 eyli.ıl 941 perscmbe Küt&b. 
yada istlrnhat. 

Konak: 4, 5 eyllil 941 euma, Kü 
tabya - Afyon 100 km. Konak: 
5, 6. 9, 94 ı cuına.rt.esi Afyoo. -
Uşak 108 km. Konak: 6, 7 eyUil 
941 pazar U§ak - Alaşehir 181 
km., Konak: 7, 8 cylftl 941 pa.
zartcsl 1 l O km. Konak: 8, 9 ey'.l.M 
941 salı. Manisa - Menemen -
1zmir 16 km. 

Yarışn 1 eylill 94:1 pazartesi 
günti .saat 8,30 Anka.rada Ata.t\111' 
anıtı önünden başlanacak ve 9.9. 
fl41 salı günü saat onda İzmird 
birl"ci kordonda AtatUıik anıtı ö
nünde bitecektir. 

\ 'ol ' an cU h*kında eloo edllc
bil<>n bazı mnlümat 

Ankarn. - Poıa.tlı: Şehirde as
fnl t, kısmen şose, kısmen toprak 
)ol. Polatlı - S!vrilıisar: Yaz ~ 
tomo!>ll )Olu, Sivrihisar - Kay .. 
mn.s: Muntazam ı:ıose. Kaymas -
Hamidlye: Yaz otomobil yolu. Ha
mid.iye - EskiBChlr: Muntazam 
şos(", Eskişehir - ırnt.ahya~ Km· 
men ham kısmen şose, Kütahya 
- E~et - Afyon: Muntazam 
ose ehemmiyetli yokuş yok. Kü
tahya.dan itibar n 11 inci kilo -
metreden Porsuk köprüsü )'anm
dn:n Gediz şaseci ay.nlmn ctadrr. 
Her iki cihet i<jaretlcnmistir. 

Afyon - Dumlupınar: Balın.alı 
muda kadar gosc, sonra araba. yo
lu, ~-de istlluı:metderl gösteren 
levhalar da vardır. 

Dmnlupmar - Banaz: Araba 
yolu, Bnnll7. - Uşak: Şose, U-
nk - Kula: Araba yolu, tesviyei 

türnblye, Kula - Alaşehir: Şo
se, Alı:şe!ıir - Salihli: Yaz oto
mobil yolu, Salıhli - Turgutlu: 
Yaz otomobil yolu düzdür. ~ 
ıu - ManJSD.: Kısmen munta
zam, kısmen yaz otomobll yolu 
dü.zdür. Manisa - Menameın -
lzmir: Muntazam eosa.. tehir da.
hilinde parkedir 

• 
Dekatlon birinciliği 

At letizm njanlıl:rından: 
lstanbul dekatlon blıinciliği. 25 

ve 26 ağustos 941 paza.rt.eai v 
salı gunlcri s:ıat 16 da. blltUn 
Türk ntlcUerinc açrk olarak Fe
nerbahçe stadında yapılacaktır. 

Milsabakaya iştirak edecek a; -
!etler saat 15 de FenerbahÇe sta
dmdn hazır bulunmalan lAzmıdır 

Ba ketbol yaz faaliyeti 
lstanbul basketbol ajanlığı iki 

aylık bır lstiruhatten sonra yaz 
faaliyetine 24 ağustostan itibaren 
ba.cıla.."Ilağa knrnr vermişti.r. Mü
mb:ı.kalar Burgnz adasında eski 
tenis kortunda hazırlanmıs olan 
sahada yapılacaktır. 

Şimdiden bir ook takonın kay
dedilaiğı bu müsabakalara eenebi 
oyunculnrın da i tirak ettirilme -
si bir heyecan mevzuu olması ba 
kımından pek zevkll bir spor ha
rek ti olncaklır. 

B g\lM kndaı ancak kapalı sa 
lonlıırda ve kı.5 mevsiminde mu 
sabnka ynpan ta.kımlarımıı.a, açık 
havada ve toprn.k UstUn~e müsa -
baka yaptırmak imk!nm1 her an 
nrnyan ajanlık bu ~n Burgaz a. 
dasın h tertip etmiş olduğu mllaa-
baJ:alarla bu eksi 1 de temin et 
mi.!,' tir. 

MU a alnr te vfk mahiyetle 
dr olduğundruı her teşekktllc a. 

1 ık t il 



V AlilT 14 AGUSTOS 1941 

'stınbu Levazım 

ıarıcı asker 
.; 

<ıtaal• tan ar 
. mır ı. ı nder ıeril e ı ı 

-------108,00Cı kilo koyun eli aıınacakuı. Kapalı zarfla ?lUiıltmeaı ıı-.8.941 Pa. 
irl.eSi gilnil saat 16 da El~ığur. &Pkert satm aıma komtayoounda yapıla. 
.!kt?r. Tahmin bedeli 36,720 Un 111' teminatı 2754 .tradır l'a •• pıerın K&nU. 
ı veslk.alarile teKllf me.ııtuplarmı ihale aaatlnıJen "ir .aRI evveı komisyona 
ermclen. (769 8428) 

... . . 
10,000 kilo sade yağı aımac'\km Kapalı zarfla eka:lt nesı iti" 941 ~ünU 

.ıat 11 de Adıı.nada cs~en Sat1;ı,1lıne Komısyı~ .nda ya;:ıılacakırr rahmin 
edeli 16,0JO lira, Ok teminatı • "00 liradır l'alıplerln kanuni veslkala.nyıe 
ııkl1f mektup:arm. ihale saatlno•n bir saat evvel komisyona vermelen 

(76!'> - 6406) 

Gemilere stajyer. ahcı vamağı ve 
üçüncü sınlf ahçı allnacak 

Devlet Deniz.yolları işletme Umum Müdür
:üğünden: 

İdaremiz gı•m'Jt.r l için stajyer ahcı yamağı ve 3 Uncü sınıf ahcı alına. 
.:ağından stajyer alıcı yamııklıır rıır. 337 ille rden yukarı olanların, 3 Uncu 
ımıf ahcılard:ın dn ı h• ıvat askerll :t çağını gcçirm11' bulunanların mUracıı. 
atları. 170061 

---------
Devl f': t Demiryolla ra ve Limanla rı İşle t me 

Umum idaresi il a nları 

D. D. \ . 111 işletme 'ı uıı•ı• ı .!:;uncıcıı 

Mubamrıı"n bedel! DOrtbın bt:ş•·fu ura olaı. 
" ~xO, 20ıt0,<:0 eb bôıncla ~ıı. metre mikAp Çam azman ve mubammen 

bed il D<ırtbln uçy!.ız ı.re olan. 
4--6•:<>30x0,30 eb'M!mda to.4 Q!eter mikap çam a.zman vf' muhammen 

bedel: ll:!bln lklyUz elli !ıra olau, 
4-5~i) 20x0 20 eb'ı..<.lında t. lli 1Trtre mikap çam 'lzınan ve muhammen 

bede:! lkibln !!uyuz lire. o:an, 
'--5x0.2~x0.2~ eb ~tında e•Jt nıctre mikıl.p çam tzman ve muhammen 

bedeli ik ibin yüz elli ılra olan 
4--6T.0,30x0,~0 o?btıomda ellı o,etre mikA.oı çam <tzman ve muhammen 

bedeli dokuz yi.i?: kırk lırıo olan, 
4-:Sx0,09,;0.3C eh'P.dında yı ·ıo ı metre mıkflbı çam kalas ve muhammen 

bedel: Bc,,bır, bcşyllz lira olan, 
4- 6:>v,0;>- 0,0<;JtO 2i>-0.30 •o ı.omda Yüz metre mlkflp çan kalas ile 

m uhammen tıcdell Beşttn beş}"lz l!rl'- olan. 
6x0.02- 0 03x0.20- 0,30 ~h adında çam tahta k11.palı zart uaullı" 

:n.8,941 Perşembe gUn'ı saat 15 ne Erzurumda 10 . tşletme binasında satın 
&lmacaktır Bu ışe ız:irn•ek Lstlvflnlrırin (2050,M) liralık muvakKat teminat 
ile kanuııun tay!rı ettlğ'l vesikaınrı V'l tekliflerini ayn• t:Un saat 14 e kadaı 
komısyon relnl!ğlne , ermeleri ıAzım~rr. 

Şartnamele,. ll\? i-tıru, muot11.bl:lnde Erzurum veznesinde ııat.ıımaktadır 
165891 

[ İnhisarlar U. Müdürlüğünden: J 
1 ~uyük boydnrı (20) çıt. va yarım boydan (50) çlft IAstik çizme 

açık eksiltme uııuUı. salın alınaa:ktır. 

2 - Mur ımnı.-ıı ltfodell 1541.ı) lira olup yüzde 7 5 mu,•ıı.1<1rat, teminatı 
( 40,'i~ • !mıdır. 

3 - Eksiltm e 26 .. 941 Saıı g tlnU saat 10,30 da Kabata§ta Levazun şu. 
h"mız:dcki altm komisycnunda yapılacaktır. (6943) 1--4 

D evle t Den iz Y o tlara İş l etme Umum 
Müdürlü~ü lJ~nla rı 

Ahı ren 1daremızo ınt.ıkal " "n H aliç vnpurlun ıç!n tan~im edılen ) C'nı 
ücret tarifes i 20 Ağucıtns 941 tnr:hindcn itibaren tatbik cdilmcğe ba1,1. 
lanacıı.ktır. 

Bu l.arıfc mucibince Koprü •• c iskeleler arası mtınasebcUcr dort mınuı
knya e.ynlmıftır. S1111l11r için tPSbit edilen Ucretıer aşağıda yazıııdır : 

' omn: (ilıJi. 

Blrind fklnrl 
l\le\•k ı Me"ki 
Kuru Kuru 

8 

6 

6 

10 

<ıi~ • Dörm 

Hlıtnrl İklnr.i 
\fe,•kl MA-.;1'i 

Kuruı, Kunı• 

10 

ı ı 

ı~ 

6 Kbprti ile Blrinl."i mmtn l<11 ' vAnl Yemiş 
ve Hal iskeleleri arası. 

7 Koprti ile İkinci mmtakn yAnl Kasımpaşa, 
• Cibali, Ayakapı Pener. Balat iskelele r! 

&rast. 
11 Köprü ile üçüncü Mıntakf! ylinl Haııkoy 

Ayvansaray, HnJıcıo~ıu . Deftndar Süt 
lüce, Eyilp iskclP!e,.i arası. 

15 r:oprü ile DördUncU mıntaka yani KA~ıt. 
t'a ne iskelesi arası. 

Aynr mıntaka ıluhHmdcki " Jya karşılıklı lskekler araııı ıırvaha tı t:' r ıç!n 
birincı ımıvkt llcnıtı C~). ikinci •nevkı ücreti (3) kuruştur . 

H er mıntııkada ııt.haylardan ıı., .. Jncl mevk!dc (5) , erlerden !kine me \•. 
k ide (1) . çocuklnrdıuı b,rlncl mevl\lac (5), ikinci mevkide 13) talcl:ıelerden 
bırlncı mevkide (4', il:' r.c! mcvk cl" 12l kuruş Uret alınır. 

Bu ücretlerde ""rbiler dnhUil •• 
Ayrıca t.iltUn ınıntakalar l~l ı t.t-ı:zllAtlı gidlg • dönuş iıcretı.-rlnln tutarı 

üz.erinden onar yapraklı umum'!. rauhsus abonman karnclerı .le memurla ra 
mahsus yüzde otuz tt7"zl1Mlı cll•,se. yapraklı abonman karnclerlr.in de ta r i
fen in talb.lkına bn~l:ınt<ağı tıırilıte'l IUbaren satışa ~ıkanlacağı ilAn oıunur 

ı700i) 

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

"Vakıt,, Kitabevinin yeni 
neşriyatından bazıları 

Fiyatı 

tine· kendi tıaystau Yaea~ - HikAyeler - BE Ktlt 
SITK.ı K U ;-') l'iO 

Seni Se~·iyorum - .Roman - 11UKllAN BURÇAK 60 
20 Denrt(> Gareıedıik - .SflB1L ALTUG %6 
lleclbı; Meb'ulillll lb'7'7 • ıl9;i - HAKKI fAJ.tlK US 800 
"CçüncU &titan Mehmedln sııru. .. 1 OU#iınll - HİLMİ URAi\ 80 
Kendf kendine l 000 kelime tıe c~retlcJ - Fransızca kit.at" UO 
KOlldi kendim JOOO kcllmE' iJe l:Strettcl - Almanca kitabı '!50 
KerıdJ kendfnl' 1600 kelime IJe öğretlcJ - lnglfüce k.ltab• U O 
A*f!fl Karnutı - SALAH,\ '.a TTh KİP Z1i0 
f.lıa~ m l bu - RrAJıan - RASAI" BAStM UI 50 

·. 

' 

ı , , e l.AR ------- , ____ ,.: 
Bahriyeden aldığım askerlik te~ 

• keremi zayi ettim. Yeniııınl alacağım-
Jan eskisinin hükmü yoktur . 

E~ up Sultan Abd\ıh""'Clut mahal. 
l~i IJasan aıt.ı, sol(ağı 1/ 1 11u.nıa 
ra.du 320 l!oguml .ı T u fan oğlu 

.;ükru Y.ııı;ln. • (36895) ...... 
Sellmıyc 4 Uncu alay birınci Tabur ı 

4 Uncu bölükten aldı~ım af'kerlik tez. 
J{erem! zayi ettim. Yenlsınl alııcağım. 

1 

dan uklslnin hlikmli yol<tıır. 

Mcrlil"I· Bankası gece OOkc;i!li SU 
doitumhı Hasan Ozdemlr. 

(36S94J 

* * * 
3678 sayıl! çıtt yük arabamın pıa. 

kasını zayi ettim. H Uk:nU olmadığı 
ilan olunur. l ehmet. !\füsllm 

(36897) 

* * * 3324 numaralı kamyonetin muaye. 
ne cilzdanı zayi oldu. Yenisini alaca. 
ğımdan eskisinin hükmü yoktur. 

~iko Orletta!i ve \·uıı ı Kt'fıılao;. 

(86, 96) 

* * * 
Tirebolu asi.erlik şubC'sinden alciı, 

ğım askerlik tezkeremi zayi ettim 
Yenlııinl alacağımdan eskisinin hük. 
mu yoktur. 

Galata: .~rapcamll Odala r ı;ıK. 

m a7.I 1'7 numamdA Tln·bolulu 
Ahmet ojtlu Esat tııcez:. 820 do . 
ğumlu. (86201) 

Be \lf'1ilu Halk Smeması 
Bu:;un matine ı ı de. ı;eee R.so dıı 

S buyük I· ilm tuden : 
ı - l oronun l uretı ( Ra.,tan başa 

iten k il). 
ı - Poınpıı~ln Son ı:iınlerl. (Tarih • 

Esnr ). 
S - fk'nl nl,,\· lı>r içiMe CH A.r ika. 

l ıır l(jlml ). 
--<>-

P~c;if R•:r.a r ;vatro!fu 
Bn Ako:am Bostanrıda: - Yataklı 

\'agon lıır h.ont roliira - Komedi 
S Prrdr. (Hailde l'l l<lıı b lrllk te.) 

· ı ı_,ocuı; ttelilın 1 
A hmet Akkoyunlu 

r nk!lim f allmha nP Ph lB !I No, 1 

pa:r.ardıın maada br rg u u saıtt l6 ı 
ı ~·n onra. relefon 101%7 

A.cele satılık Arsa 
Karta.ı Maltcpeslnde Kuruceşme 

MevklinGe Bağdat caddesinde 2 dakt. 
1 

ıra mf>..ıtıfedc 544 metre murabbaı ar· 
aa acele olarak satılıktır Tallpler~n 

Vakıt ı;azetcslndc Adnar Evcımtğe 

mür9coatıerl 

GOZ MU f EH .c\SSISI 
Kemal Tarkan 

Pau; rda.r.ı oaşKa neı gün 

001..EOE.."i SO~RA 

1 -::ıksım , K ame, Palas 
1 nci kat 

r .. ıetoo : ı11ısııs 

Sahibi : ASIM US 
Basıldığı yer . VAK 11 M nfl-.tıf!.'l'I 

Umul""I rı~riwıh ıdare eden: 
Dpfik -4 h mel t:.P'l •orı,.t1 

SANiN 
DiŞMACUNU 

Dişlere hayat verir 
~ ANCAK -. 

Her sabah, öğle ve 
lkşam, her yemekten 
'onra mutlaka fırça-
• amak şarttır . Bı. u · 
~ulü şaşmadan. mun· 
taz.am bir metodla 
takip edenlerin dişle 
·i mikroplardan, has· 
'"!lıklardan mu hafa· 
~a edilmiş olur . oas· 
'anmaktan ve çürü· · 
nekten kurtulur . Her 
·aman temiz, par lal: 

.., rY;;zel olarak kalır 

SANiN 
Diş macunü 

ile sabah, öğle ve 
'lkşam her yemekten 
sonrq '(Ünde 3 defr 

M fu 

ıl:czahanelerle oüyük ıtriyat 
mağazalarında bulunur . 

1 taı1bıı l }kinci krıt :'\tenıurluğundan : 

941/2110 
Dıliramlzin !H 1/ :!110 :ıumaralı do •• 

yaslle merhun olup ou kt'rc parayıı 

çevrilmesine kara r verileı. Emınönll 

Emir mahallesi Ankar a caddesi 213 

numaralı diıkkanda buz dolabı , masa 
\'il sandalyenin ilırlncl ac:ık arltırlllHSJ 
J!l.S.941 3alı gilnU saat 16 dan 17 ye 
kadar ifa edılecekt.r. BI! arttırmada 
mahcuz eşya muhammen dcğerının 
yüzde yetmiş ocşinl bulmadığı tak
dirde ıklncl açtk artlırmaı!I 21 S.941 
Per§enıbc gUnU ayni saıı ttc ıra ı dı . 

lecektlr. 

Alıcı olanlar muayyen gün ,.<' sııat. 
te mahallinde hazır b11lunecıık me. 

muruna milracaat ederek almaları 1 
\An oııınur. ( 63ı:l > 

T ü r .~ ı ) e Cumhur ı ye 1 1 ~r k ez 
A l 1 f 

r:ı:.,,.R: 

Alttı. Safi '1Jrı ıtre ı 72.604 G2S 
< ı.nKnt•' 

ı ı raıuııı 

ı ı '111<1••1<' \1ııhıtt>lrlf'r : 

•t r • tea 

• •rı, ıt·h \ Jultllblrler 

-. .. ı ~. ıoı. nın 11.070, 19:-J 
..ıunıı "'ovıı <a rıı iertıcsı lO 

"1Zi ~t 

ıJ,ğt>r 101112ıe ı •• oorçıu K.lırıng 

~a ... l\elt' r 

Hıl7.ın• lalı~ lllnı . 

Jerunıc ·dııer ~na l-' :ıakıl!y• 

ılarşıtıfı 

Kanunua 6 
o(&D ti•2UI~ 

ı; -nadueıerlnt ttvfı. 

tara.: ınt1&D •1.IO 
:.eaıyaı 

hııe<lat cııuıaru ı 

ı'tcarı ~ene'ctat • 

f 
' \ 

Eah•m ve tahv!Jfıt enzcıaııı ı 

'cruht.- edilen eYralu oaıuıı 

ye.cin k&r§ılıfı esham •• 
ı.ab"11At ltlb&ı1 luymeUe 
St!rbNt E!!lbam n Tah"11fıt ı 

& nn• r . 

~ıtm .,,. dö"llz rızertne a•ana 
l'alıvUM ll.zertnc nam 
Hazine,- kma n.<1 ayam 
Razi.neye BR"I' N o kanuna 

açılu aıtm k&roılıklJ &Tana 

Rll!aedar l&r , 

lılUhteut • • • • • 

• 
• 

• ... 

102.124.21 i ,7i 
21.71>5 417,

ôOS 195,55 

l 3ni.M2 n 

1 5.571 . ı10,57 

46 719.649 16 

15S.7f8,(;63,-

21.683.011.-

2iı.234 .096.39 

4l'i .456.3Sl ,ll3 
8 310,245,lll 

4.968,64) 
5.201'.486.1'>3 

167.1500.000.-

Ye~ 

ı .. 1r11 

l.uv ı • ..ı0:.!,7!5 

62.350. i6S,73 

13i Olll"i 552, 

2i3.23t.oon,39 

53.766 627.12 

172.713.405,17 
4.fı00.000,-

7 .531.285,63 

836.914 ~.11 

--~~-----------.A 
eyli - Nehari Kız • Erkek , 

TERAKKi us~51 
ŞiŞLi 

~o5' 
1 - Yuvat llk, Orta ve Lise kısımlarına t5 • 'ç ~ 

tar. itibaren tat~be kaydedilir. Tatil h3;~/oJ.~ 
gün 9 dan 12 ye kadar ve 14 ten 18 e k3 

idaresine müracaat olunabilir. bsi ~ 
2 - Eski talebe Ey liiJt- kadar velilerinin t• 

racaatiylP. kay}tlarını yenilemeliJirler. 
1 Tarifname eönderilir. Tel:~/ 

l..ı .............................. :::::;. 
~ ESKİ F"EYZIYE 

, ~.:T~,:ZL' ISIK LiSE Si 

mUra.caat ,<flıebllir . l'l'r;fr.ame 

Istanbul Deniz KomutanlığındeJ1: 
ut" Sil 

nerıncedc bulm.r.- bir dc:ı.ı;: tr§e~külilndc muaı:neıe :n:,. , 
\inde ücretle ıst1 '1Jıım edilmek •lZQ::-e bır memura ihtıyaç " 8 
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