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lnönü Ansiklopedisi Sovyetlere yapılacak 
yardım için 

Qzırlıkları yapan heyet ilk 
Üçüncü gol 
Basra körfezi 

1nesai raporunu verdi 
le ir fuarı~ın mem

ket turızminde 
~~nadığı rol 
l{e~~ 

t~lldı i il 
'ot tın Alth el Yol arkadaşlıgı 

~U!ıı: 6arh bir dostuma 
...... 1~ ' 

b:J,.~ ~lr fu•u-
'"'! olu ._ •ua kazanızdan 

~'dıtı:ın Yor rnu? 
~' F'uaroevap §u oldu: 

t !loru a gitnıiyen var mı? 
nuzı ... 

~ \' a~a.n: 
~t·(~ 
~ btıe.ı1 . tıharnrtmizden) -
~ lle ı!esinJn nazikane hir 

~ilt"'" lan_buı gazetecilerin
tge :ıı hır grup bir hafta 

~ ıı..iıtıı rntakasrnda f<'tklk· 

~~. ::" iiıere e~ahııtc 
t "Utaıı fil'Sa.ttan sah"'au 
~e efrneğe karar \Cr-

""'-. ~ (\'~nasındaki müı:a
~thn. alcıt) sütunlamıda 
~ tı..ı 
)~ lt)(hıe~erinin ot.eden. 
~ ı.ı"'ı leınas etti1deri bir 
~ ~ Qq \·ardır : Her mem · 
~ '-oh ikt'58di kazan~ 
~ ~ olan turizm hare· 
~ ~ Yenin mahrum ol· 
~ &1aoıan bu menu üze
~ ~ hltt Yoran arkadaşlar. 
~~eu tnenıtekethnizdo hı· 
~ itti itin kendine göre 
\ -.,:_ ~tlniiyor; ~ ''eya bu 
~ ti Pl'ogram1&mu tatbl· 
~ .._~; hftkUmete, he· 
~ -- alt taVilJ'eleNe 
~~ ..... 
~ ~ d~fa. istanbuldan tz. 
~ ~1:.ıbğnn yolculuk C5-
~ ct.bı kanaat !fUdnr: 

1. •• li turizm denilen 
:-l1la ait olan ciheti 

...... ~--..· ~ me,·cut va· 
~~ ideta lsüaha ki.

~ ~~· lstanbulda Kadıköy 
~ ~ ~nrlarmm hali ne 
~~ nakleden vapur-
" ~ 1 

od1ll', lstaııbulda 
...._......._...,., ile t~' ne ise 
..._..~ 1 &Qlllrtn Ba8mahaııe· 
~~ tllyen trenlerin hali 

~~ ~ &ius~tan 20 eylfl" 
"' ~~ l~tr fuar günleri 
\~~ ~iit.ün türldye i!:ln 
~ h.ı mevsimi olmu~
-."'-' '8ttt dahut turizm hare
~ ~ &ele eden yalnız 1z. 
~--·~~eğildir_ Erzurum, 
:-t ~ blı ekefbı en uzak kö· 
~ ~ g·· e lzıntr eot.ernaayo\"t ~ :'1tıeğe gelenler oldu
\k. ,~ evs1ınc1c fPoıendifer 
~ ~ veya 11.maıı mevklin
~ lılt ~ az çok bu hare
~ ~ alb', Fakat tabU 
~ ~dit lllsbeten daha yalcm 
~ ~ ~ iat.uyonlarmm al

~' .. btiytik olur. Misal 
~ ıa...1'1t ~ene.nende bir y(r 

~"' 1ıta .,:iki sene bir ay 
.... ~.. kazanç temin et~ ~~· İzmir enter. 
~ ~~ ._ gelen zl~retçt. 
..._,,,.._ h..1-~ en qagı Y.. 
~ t..._ '-tl-~11'. Bir gön· 

·~ ~~ ~ıinl ~erislne 
.,. \ı..~ tir Parkına yet .. 

~~ ~:~retı;inln gir. 

~~)'o) ~lığı etti
\' ~ bir doetuma sor-

~~ !:?a. kazanızda.n gi· 

~,,, IUdur: 

~ ~~~ giden oluyor 
~ ~ lbnJyen , .... mı 
Ilı.."~ a Ftaar mevslrnlnd~ 

~hklaıııyor. fzmlrde 'S 
1 

ltlwı 'bt Pansiyonlar kifl 
~ 1~ .._. ~l'd r taknn halk g., 
~~ l!l~ iL Yatıyor! 
~ Jet .,.. ~de İzmlre gtlcn 
~ ta.a. -ıelld ~k olun(',a ta
~ ~~~l'I ~belediye ,.e otel. 
~-"it.. ) .... ~• e~ e nı.lsafir1erin 11· 

Hasan Ali Yücel 

Ankara, 18 CA.A.) - Maarif 
Vekillığınin bundan sekiz ay ev· 
vel yapmağa teır•bbüs ett.iği İnö
nü nnsiklopPdisinin şimdiye karlar 
hazırlıklarını bildirmek n ilerisi 
için ansıklopedi bürosunca yazılrnı:: 

olan çalışma metodunu gÖ6terir 
raporu incelemek üzere bugün Alır 
kara Dil tarih coğrafya. fakülte -
slııde Maarif vekili Hasan Ali Yü
cel'in reisliğinde bir toplanb ya
pılmışbr. Bun<la anslldopedi heye
tinin başkanı Hüseyin Cabit Yal
çın, heyet umumi kA.tlibi İbrahim 
Alaettin Gövsa, Maarif Vekaleti 
milste§an İhsan Sungu, hukuk il· 
mini yayma kurumu başkanı Re
fik İnce, tallın vo terbiye reısi 
Kadri Yörykoğlu, fakülte dekanı 
Erişilgil, talim ve terbiye heyeti 
azalan vekillik neşriyat müdür 
vekili Faik Onat, ProfeMr Dr. Şev 
ket genelkurmay mUınossili kur
may binbaşı Enver Sökmen, Ha· 
mit ZUbe~ir Koşay, Dr. Nevza.t 
Tüzdil, Bedri Tunçel ve komisyon 
başsekretcri Nahit Sım bulun -
muşlardır. Şimdiye kadar yapılmqı 
olup heyetçe bildirilmi3 olan işler 
şunlardır: 

(Davamı Sa • .& SÜ. 5 a"-eJ 

DEGiRMENLERE . VERiLECEK 
" 

MUBAYAA SALAHiYETi 

Ankara, 18 (\"AKIT> - Tica· 
ret Velmletı değirmenlere veri· 
ıccck mubayaa sa!A.hlyetine dair bir 
talimatname hazırlamıştır. El konma 
hUkmfi"ldcn istı na edilebilecek olau 
değu-menler u a.ttı&n hab 'OIP.ealt· 
lard.Ir: 

a - Memleket un atoltU tesis ..-~ya 
tanzim satı§mm un olarak temini için 
o!!sce değirmen sahasında faaliyette 
bulunulmasma lüzum görillen §Chir 
vo ka.sabaıardıı. müesses olmamak, 

b - Halkm yiyecek ihtiyacı için 
beyannamelerine mll5tenlden kendi • 
sine bırakılan veya pazularda yapı· 
lan satI§larla temin edilen mahsulle. 
n sahipleri namma muayyen bir üc· 
retle kırmadan kendi nam ve hesabr 

Sovyet tayyare dafi 

tt l~lt Ola~ tniimJdin ola
~ıı ~k raJc ha me,-sbnde 

r llet;a • Yaknı t.&rudık1a
~ ı ~(/ .~ 8Ü. 6 da) ı .. 

. 
ıran 

Hazer denizi 
Fakat bu yolda 

fran var 
1 

Smolensk cephes•nde 

iki Sovyet tümeni 
imha edildı 

----0--

Tayyarelerimiz Moako· 
vaya hücum etti 

'
1 

Berlin, 18 (A.A,) - Ah:na.n 
ocdu1an ba.okuma.odanlığmm teb
liği · 

; Cenubi Ukraynada, kıamen seri 
• bir ricat halinde ged çekilen düş· 
İ manm takibi aşağı Dinyeper is-
i tikametinde devam etmektedir: 
1 Şık cephesinin diğer bölgeleı:in 

1 

de de harekat, eeaBlı muvaffaki • 
yetJere müııtehi olmuştur. 

Alman hava kuvvetleri, Moeko! vada askeri te&isaıta ve muhtelif 
i demiryolu hatlarına çok tesirli 
ı gece hücumlarI yapmll§lardır. 

1 
İngiltere ile mücadelede, mü -

him Alman hava kuvvetleri, dün 
1 gece Hal i8§e limanını bombardı -
I ma.n etmiştir. Her çapta oomhalar 
abıbnı§, Humlcer kıyılarmdalti an

. tr~polara ve §Chir dahilindeki as· 
! keri hedeflertı tam !sa.betler kay
\ dedilmiş ve bir çok yangm çıkarıl-
ı mT ... TM 
1 'S' .... . 

Başka sav~ tayyarelerl, lsk0<;· 
yanın §8.?'k sahili açıJdarmda 4 000 

' ı tonilato hacminde bir §ilepi tah· 

1 

rlp etml§ ve diğer bir ticaret ge· 
misini ciddi hasara uğraıtm?Ştır. 

' CDevt.ımt Sa . .l 8ii. 3 de) 

6 Ba&lraııdan ltib&reD toplaııacaıt kU. ~ 
poal&nD ber ~ adedine mukabi 

7 5 r•v AKIT OKUYUOULA.RJ KtJTUP . 
BAN~ eeı1slnden Af}K UGRUNDA 

Romar::mırı S bllyQlr formam hediye eımeceKur 

Hayati 
suikast 

Mesut irana ve onu 
yaratan Şehinşana 

el uzanamaz ' 
Memurfnın JJa ıl çal~tığmı ya.km. 

dan tetkik etmek tı:in daireleri birer ı 

birer ziyaret eden .. 
KöylUsiınUn lbtl~11~Iarına, dertleri· 

ne r.ıahit olmak, ref&lımı, 68.Bdetlnl 
gözlerDe gönne-k l~in köylerini ziya· 
ret eden .. 

Ordusunun yurt ınüdafaa!IDldakl 

kudretini gözü Ue ,görmek lttn tek 
neferin '\ııillclerlle aH\kadar olarak 
manevralarda birer birer onlarla 
meogul olan bir hükümdar biliyoruz. 
Bu büyük hükilmdar, komşumuz ve 
doetumuT. meeut tnııı ülkeslrıln ba§m. 
da bulunan Majeflte Al& Bazrotl HU
ıınayun ŞP-hinşahı lran R17.a Şab Peb· 
!evidir. 

ingiltz başvekili 
Çörçil 

fnQiltere
ve döndD 

Londra, 18 (A.A.) - Çörçil ile re. 
fakatindeki zevatın bugtlnkU pazartt>. 
Bi sabahı ı;allmen lngUteroyc dön • 
dUklcrl bildirilmektedir . 

Melbum, 18 (A.A.) - Sallhiyet. 
tar bir membadan öğrecildlğine göre 
20 ağustosta Avustralya başvekili 

(Devamı Sa. 4 sü. 1 d.e) 

KUPONLARIMIZ 
"Al'K UGRU.NDA" romaıu fÇin 

ne,,re;mckro olduğumuz kuponlar, 
bugün aona ermiştir. :.=;; kuponla 
okuyucular1Dll7.& romanınu:ıın son 
üç formasını da vemıl~ olacağız. 
Ve bu suretle "AŞK CGRU.NDA'' 
romanı sona ermiş oll!caktır. Yooi 
romanımıQn kupoııınrına yakmda 

baSlryacağız. 
NOT: "A~K UGRU?lı"D \" roına· 

nının son Ü!: forınıun, yeni romanı
mızın ismi itin otnıyucula.rım17, ara· 
smda açtığımız mfüıahaka~a g«'lcn 
cevaplar ta nlt edlhuedlğMıden an. 
cak gelecek hafta l~lndc tevzi edile-

'bilecetldr. Tevzi gilnU aynca llA.n 
edilecektir. 

o 

Anadolu Ajansının 
hususi muhabiri 

bildiriyor 

Varşova 
sefalet 
icinde 

iaşe vaziyeti fevkalade 
müşkül 

Bir çift ayakkabı 
100 lira 
Bir öğün yemek 
10 lira 
Her gün 

Sefalete tahammül 
edemiyen 

300 kişi 
ölüyor 

---<>
Almanlar fethettikleri 
arazinin her metreaini · 

cesetlerle ödüyorlar 

Moıllova civarına 

262 nci Alman 
tümeni imha edildi 

-<>--

Alman tayyareleri 
Moskovaya yanaıamadı 

Loudra, 18 (A,A.) - So,•yet istilı 
barat bürosunun saat ıc,ao da ''Gr • 
envlch saati" Moskova radyosu tara 
fmdan neşredilen tebliğinin metni fU 
dur: 

17 Ağustos gecesi kıt.aııırım~ bU 
tUn cephe boyunca dUşmanla mUcade. 
ıeyc devam etmişlerdir. 

Mot1k0\1L, 18 (A.A.) - Emniyet 
istihbarat bürosu, §U tcbllğl ne§ret 
mektedir: 

Kuvvclli Sovyct mukavemeti ile 
kar§ıla§an Alınıınlar, muharebeye mU 
temııdlyen yeni cUzütamlar gönder 
mckte \'e bunlar, harp meydanlarında 
olüp mahvolmaktadır. Birkaç gün ev. 
veı 262 inci tümenin 452 nci ve 485 
inci alayları cenubu garbi cihetinde 
tamamen ezilmiştir. Aynı tümenin 
ba§ka alayıarı techizatllmnın yUzde 
80 inini kaybetmişlerdir. Nihayet 1MI 
tnmcn, Moııkova civarında vukubulan 
muharebede imha cdllmi~tlr. 

Almanlar harp ııalıasmda bO~ 
miktarda otomobil, motosıklet "Ye bi· 
siklet terketml§lerdır. 

(Devamı Ba. 4 3ü. 1 dr • 

• 
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JC4ponyanın 

Jaoonya 
Sovyetle1e 

hücuma 
hazırlanıyor 

Rusvava 1 To~vOda 
vapılacak imparator, bahriye 
yardım nazırını kabul etti 

To/..1,!0, ıs (A.A.) - Ofi 

- :Son %amili'llarCld.,..., 

Bulgarlara jlhak 
olunan 

T aşoz adasın
da ·otmaniar 

yanıyor 

........,.iiiiiôiiitiiiiı.......,. ___ / 

Darıa1 
Yıne Parist' 
\ l<:I, 1 R <J\.A.) - ı\~re~ 

l nııın dUn gece Par ise h dit ' 

tarihi ÇuJ1g • Ki>ıg, 18 ( A. A.) -
Royter: 

Moskovada Uç Bahriye. nazın Amiral Oi"Xava 
bu sabah ımparator tarafından 

d 1 t d 
kaıbul edilmiştir. Mülil;kat bir 

tiği r('Bmen hlldır ıınelll.e ıeııd 
hlveLli mahfillerde sö> ali•' 
göre Amiralin mutat 9"' 5eı 
'1İn Çf'rçeves:ne giren bll ...n m ,\;eksi halii Japonya -

arcketidir. Japon tarihi ma
a göre dünyanın yaratıldığı 

İyi malo.rna.t alan mahfiller, 
Japonyanın Uzak Şarktaki Sov· 
yet ordusuna taarruz etmek 
niyetinde olduğu hakındal<i ve 
Çung _ King ile Vişi hükUmetleri 
arasındaki siya.:i münasebatın 
bozulmasını nazarı itibar·a ala· 
ı·ak, Japonyanın yakında oyunu. 
nu açiğa vuracağını tahmin et
mektedir. 

eve arasın a saat k~d~ ~ürınüştür. A~Jral 
nezaretıru alfııkadar eden ışler .ı:ısasü~ 

ı başlar. Güneşin tonınla- b·ır konferans hakkmda imparat.ora izahat ver-
miş ve muhtelif meseleler hak. SOrJa, (A.A.) - OH aJansı ollrurı. 

yor: · · t or ızmıı e su ., lzaııagi ve lzana.nıi isi:mle
bır kan koca tarafından ku
tur. BugUnltU Japon impa· 

u da bu hanedana mensup -

Yapılacak kınd9: S?rulan suallerin ccva'bın1 
vennıştır. 

Son zıı.manlarda Bulgarlııtana ilhak 
olunnn taşos e.ı:lııSJ ormanlarında bU· 
yUk bir yangın çıkm11tır liulgar ne. 
ıı:ııretlnln blldlrdıgine gl5re bin hektaı. 
lık orınıı.n harap olmujtur. 

bölgesi gazel b1 

plaj yaptırdı n) anın hultlki tarihi Japon
.} azı .}azmayı bilen kMiple -
cldlği gilndcn yani milAdm 

uncu nsrmdan başlar. Bu yeni 
e !er Japonya.}a Budizm'i ve 

ra.torluk fikrini soktular . .Al
t asırdan itlbaı en Japonya.da 
ananelt-rine gorc impnnıtor

kuruldu, 
710 tarililnden 784 tarl.lilııe ka

Japon imp.'.Lrntor'uğunun mer
al Naı i ı. 7 4 d~ merkez 

an'a n ulldi. 1192 de Ja -
a Mo0 ollnrtn istilasına uğı a -

Bu ıstila ı 281 yılına kadar de
e ttJ. 16 nc.ı asrın başlangı -

tnda Japon gemicileri Çinde gö
eye b~'}ladı. 1542 de Avru -

misyonerler, Japonya.ya ~ayıl
r. Fakat. Japon hlikllmett bir 

et sonra misyonerlerin Ja
aya girııneSinl menetti. Ve 
ı~ anlar aleyhinde takibata 
adı. 

At lı silMılar.uı ve topun Jıı -
yaya glı'Ş J pon febdalitesinl 
dan knldirdr, ve meı1te~iyete 
laruın .Tapon imparatorluğu -
kurulu.suna sebep oldu. Ja -

ya bu tarihlerde dUnya. ile hiç 
asebette bulunmadalı yaşıyol"-
1855 de Amerikruı filosu Ja
aıhillerine dayanarak Ameri-
ti arctine :r<M açmnğa ikalk -

1853 de lııgiliz.Ie.riıı, Holandalı
Frnnsrzlann ve Rusların 

~.:ıhalcsl Japonya.da bazı liman 
Avrupa Ucarotlne ~tlnuıaı -

oldu. 1868 de Japon pa
Tokyoya. nmdolwıdu. l 877 

Japon m~tiyeil atu.nıldu. Ja
yada içtimai inkıUl.p çok çabuk 

1872 de ilk şimendifer ya
l 873 de garp takvimi ııhnaı 
• lizce ı eımıl dil oldu. 1880 

luuıunu medeni ~attı. 18741 da 
ar Kora~a girdiler. Bu ta· 

n itibaren Çfnl!e Japonya .,_ 
sessiz b.!r mücadele başln-

lsmi de bu mUcadelo bir harp 
i aldı. Çhı mağ!fıp oldu, Ko- , 
h>rketti vo Liyno-Tunk mın
snıı kiraladı. Fııknt Avrupa 

Jetleri bu kirnlo.yışn razı olma.
r. Bu mmtakn Rusynya ciro 

ld'. 
190-t - 1905 de Koın ve Mançu· 

el leri yUziinden Ja.pooya 
nusya arasında harp başladı, 
lar mnğlüp oWu. Potsmut mu
eslyle Liyao-Yunk ve Sahalln 

:sının \arısı Japonyaya veri.idi. 
muahede ile Kora ve Mancu
serbes· c~ hareke etmek im

nlan Japonya bu memle
en 1907 de hlma.yt>si altına ol-
1910 da ilhak etti. 

a - 1918 har.bindi' Japonya 
anya ale~·hinde harbe girmifl• 

hafhln F.oounaa Alinauya
P slfıkteki adaları Japon man 
altına brrakıldr. 1021 den iti-

Japon İngiliz ittifakı bo 
, o tarihten itibnrl'n Japon-

numarası: 4 .... 

Cin menbalanndan gelen ha. 
berierc göre, Japonlar, Binnan· 
ya volunu ke.sn'ıek teşebbfurlinde 
bulundukları takdirde, Çin'e bu 
volun mildafaasında yaroım e_ 
debilmck iQn. lngiltcre ve Bir~ 
§İk Amerika şimdiaen 1~
len ted'binri almakla meşgWdUr. 

Burada bildirildiğine göre, In· 
giltere, Birmanyada 8 bü ük ha. 
\•a. üsaü ,. Rangoon'u, Yunnan 
eyaletinin merkezi olan Kun· 
ninge bağlayan yol, Japonların 
bombardımanına uğradığı lak
airde 'Çinlilerle irtibab muhafa· 
za etmek maksadiyle, Birman. 
yanın şimalinde üç yeni yol inşa 
etmektedir. 
Japonyanın Siyamı ~ 

etmesine rağmen, iyi malffina~ 
alan Çin mahfilleri başlıca Ja· 
pon hedeflerinin Sovyet Rusyaya 
taam.ız etmek oldurrunu iddia e
diyorlar. Aynı mtı.hfillere Jfö.re, 
Japonya halihazn'<la Hindiçirİi 
ve iyamda gösterdiği faaltvet 
sayesinde kendini İngiltere ve 
Birleşik Amerikanın muhtemcl 
bir müdahaksine karş1 korumak 
istiyor. 

Tahmin edildiğine göre, Ja.. 
ponyanm cenup denizind<> büyük 
miky:ı.sta harekatta bulunabil
mesi için asgari 200,000 kişili'k 
bir orduya sahip olması elzem· 
dir. Halbuki, şimdiki halde Hin
diç!nide bulunş.n .Japon ask~ri
nin miktarı ancak 50,000 dir. 

D. N. B: Ajansına göre 

lngilizler 
9 günde 

298 tayyare 
kaybettiler 

Berllnt 18 (ı'\.A,) - D.N.B. 
blldlrlyor: 

İngiliz hava kuvvetleri Alman -
yaya 'karşı mUcadelelerinde 9 ğiln 
içinde 298 t.aj--yare kavbe.tmletii". 

Bu zayiat h&kk.rnda saUUıiyeUi 
Alman kaynaklanndan ôğrenlldi • 
ğine göre İng11..iz1er 23 temmuzda 
54, 24 temmuma 34, 30 temmuz
da 36. 7 ağtistosta 80, 9 ağustosta 
l9, 10 ağustosta 19, 12 ağustosta 
60, 14 ağtıstosta 14, 16 ağustosta 
da 26 ta.yya.re lka)l'betmişlerdir. 

ya Çinde k!endiSine geniş t.oprak
lnr aramaya ve HatttiBt..üvanm ce. 
nubundaki Amerikan ve Hollanda 
mllstemlekelerl üzeninde iktısadi 
Ye siyasi emeller beslemeye baş· 
ladı. , 

Göz goz bölmelerde boyalan dökül~e
ba..,lamış ınce, cılız demir karyolalar var: 

Loııdı"'• 18 (A.A.) - CuıııartR,Sf 
gUnil Moskovadu İngiliz bUyUk elçi.si 
Slr Staf!ord KriJJ.' ile dı:;ı ticaret ko • 
mfseri Mlkoyan tarafından hnr.alıuıan 
Ucarl anlaşma gtınUn en nıUhim si. 
yam hlldısesıdir. 

Bu anlll§nıa tınklunda tef ı.ratta bu
lunan 'l'aymis gaz.,tcslnln slyas.1 mu. 
harriri diyor ki: 

ı o milyon .ııterııng ilk 6nce kllcUk 

güzUl.t.Uyor, cUnltU İngiltere bu meb. 
la~ın iki nılsllnl hergUn ıu.rp lhUyaç. 
lan için sarfetmektcdir. Mnanınflh 

SO\")'Cl Rusyanın ihtiye.çlc rı çoğaldi.k

ça kredi miktarının da arttııılacağına 
ııüphe yoktur ve hattA tnglltcrc ile 
SOvyet Rusya anuiinda. ir.kl,.cıaf ede • 
cek olan çok bUyUk if hacminin an. 
eak kUçtlk bir k.Jamma t!ll'.Bls edilmek 
Uzere daha mlihlm bir kredinin de 
veri\mcsl mutnııavve.rdir. 

Sovyet Rusyaya ihraç edllecek 1n.. 
gtıiz mamulAtwın lıedeh Sovyet Rua. 
yadan lt.bal edilen mallar veya Peoin 
para ile Udeneceklli. 

SovyeUe.i", paraauıı veremlyecekleri 
1nglllz ihracatını, kred1ıôen isttfade 
etmek sın-e.ttıe Cldı,eoeklerdJr. 

Unaedildiğilıe göre, yalttnda Mos.;. 

ko'ii.dil toplanacak olan Uç devlet koo 
:feranei esıwiıııitiıda atm&cak tedbirler. 
den sonra tı:ıg&üere Ytl birleşik A.nıerı. 

rıwım ~et Rtlayaya. g&ıaereoeklerl 
&eıra.zımm lDgUiz Rwı ticaret atıl&Ş. 
mumda zikredilen ml.ktan agacalitır. 
SO~t t°RmıJBY& yapılaealt yardım. 

da C8tu1 tutul9ıeak gey, D!all 8hla§ma.. 
lann metni delil Rutl!arm ihtiyaçları.. 
dır. 

.Aın«1ka w 1ngllterenln Rusyaya 
gtindel<cceklerl maızeme.ım martarı, 
askeri bir 111r olduğund&tl ifp. edile • 
mez. Bu h11S118ta fazla tatsııa.ta girl. 
§llit96 ma.ıZeffieiün ~ğl yonar 
hakkında dl\f'llıııDll maınmat Tertıebl. 
lir. 

'NymUı, lnttlt.eie 06 ~ ~ 
arasında miibilöele ew:ıecek ına1lar 
bakkıhda clı'ıiflı malQmat vererek 
tngiltcrcnln Rusyaya kauçuk, kalay, 
elnuus ihraç edeceğtııi ve RuayadaD 
plA.Un, kereste ve lteten ttbal edece • 
ğinl ııöyıemektedrr. 

Moskova on-
feransında 

ıngıHereyi Lord 
Baverbruk, Amerıkayı 

Hopl<ins temsıl edecek 
Loııdra, 18 (A. A.) - MOBko • 

va.da bir konfeT"ıınsın toplanması 
hakkında Ruzvelt ve Çörçi!in yap 
tıklan teklifin Stalin tara.fmdnn 
kabul edllinesi Ueii'ine, halihazır_ 
da Londrada bt.ilunm&kta olan 
lord Bcııverl>rook'un Moekovayn 
gidecek olan İngtliB heyetine ve 
Reisicumhur Rusvelt.in hususi 
mfunessfll Harry Hopkinsin de A
merikan heyetine riyüet edeceği 
zannedilmektedir. 

Ofi Ajansına göre: 

3 devlet konferansı 
Moıkovada 

Yeraltı sara vında 
yapılacakmış 

Bto'/afbfm, 18 ( A.A.) - Ofi: 
Alınan tayyarelerinin son za_ 

manlnrda Moskovaya yapmış ol· 
duklan tmmlbatdımanlar netice
sinde Kremlin sarayının birçok 
binaları mühim h:ısarata uğra_ 
mış olduğurtc1an Sövyet Rusya, 
Jn.giltere ve Amerika mümes~il
leri arasında !\11.oskovada akti 
mutasavver olan konferan in~
ati iihiren ikmal eClilmiş ve Sta. 
lin sarayı ismini alan yeraJ.tı sa· 
rayında topl~nacaktır. Stalin 
Yoldaş bu sa.ra}"da ikamet etmek 
t.edir. 

Deyli Meyi gazetesinin 
mütelaaaına göre 

Moskova kon
feransında 
lngilteTeyi temsil 
edecek en mUlıim 

pbsiyet 

Ede·ndir 
lJo,ıdro, 18 ( .A.A.) - Yakında 

Moslrovada toplanacak olan tn. 
giliz - Rus • Amerikan konferan • 
sı hakkında tefsiratta bulunan 
Da.ily Mail gazetesinin siyasi 
muharriri diyor iri: 

'M. Çörçil, Atfantikte Reisi. 
cutnihur Ruzveitle yaptığı görüş_ 
me hakkında lngiliz !harp kabi
nesine 'bütün 18..zmı.aclen malu· 
matı verdilden sonra Mcdcbvaya 
gidecelk olan 'İ!ngiliz heyetinin ti· 
zalarmı tayin cbniştir. 

Söylendiğine göre, İngiliz he
yetinin reisi olarak en layık gö_ 
riincn şahsiyet, M. Edendir. 

Muharririn kanaatine göre, 
lronfet'8.Jl8 takriben 10 gün sonra 
ilk toplantısını aktedccelrtir. 

~ talinin vakit kaylbetıneksi.Zin 
Anglo - Sakson tekliflerini hara· 
retle kabul etmiş olması lngilte. 
re ve Blı'leşik Amerika ile müm· 
kün olduğu kadar sıkı bir i .. birll· 
ğinin ehemmiyetini anlamı~ oL 
duğuna delfilet etmektedir. Şüp 
hesiz ki Ingil~ - Amerikan. Rus 
i$>irliğinln neticesi olarak Uç 
Q.evlet arasmd8. gerek strateji ge
rekse levazım meseleleri hakkın. 
da bir noktai nazar teatist YU'ku· 
bulacaktir. 

Ateşi aöndUrmeğ'e memur edilen aa.. 
ker kıtnlıı.rı gilnlcrce sUıoen gayretle.. 
rlnden sonradır kı yang:;ıı tamamlle 
tahdit ctmcğc nıuvntrı.ılı olmuştur 

Hasar pek bUyllktllr. Yangının ıılddet 
il sıcıı.kları'lnn çıkllğı z ~'le611nıeldc. 
dlr. 

Bulgarislanı 
bombaiıyan 
tayyareler 

Sovyetlere ait değil 
Sotya, 18 (A •• ) - Oft: 
Bulgar hUkQmeU M..oskova aeflri 

va"1tn81ıe Sovyet hUkOmct111e bir nota 
tevdi ederek 11 12 i.ğtll!t.oe gecesi 
Şunınu ve Sllfera mıntaltiilarmm ka· 
labiılrk mahallenne Doınbardtmanmı 

protesto etmiştir. 
SureU umuiiıiyede iyi haber alan 

mahfillerde beyan edildiğine g8re, 
Savyel bükfimetinln cevabı Sovyetıer 
Blrllğlnl.D Sofya eeflrl Lnariçef ta • 
rafmd&n Bulgar bllkOmeUne tevdi e· 
dllınl§Ur. Verilen bu cevapta Şumnu 
ve Sllfcrayı bombardıman eden tay· 
yarelerin Sovyet tayyare& oımadığı 
biltıltilmektedir. 

Japonya 
Holanda 

Hindıstanile 
Ticaret muzakere

leri yapıyor 
Tokyo, J8 (A.A.) - &tavya

ıdan Domel ajansına ielen bir tel
grafta deniliyor iti: 

"Alacakların bloke edilmesi,, 
mUcadelesine bir nihayet vermek 
üzere Japonya Hollanda Hindieta.
nı ile yeniden ticaret mUza.kerele· 
rlne ba~lamıştır. 

Müzakereler o derece memnuni 
yelle ilerlemektedir ki iki mem
leket arasındaki ticaret miinase -
betlerinin gelecek hafta normal 
bir cereyan alması öeltlenl~T. Bü
tun ticaret mesolelcıi fiilen hal· 
ledilin ş buluıunaltt.iıdır. Yalnı~ 
Holanda HindlBtAnından Japonya
ya ihraç edilecek mııllara müteal
lik leıtnlk meseleler tctltik edil
mektedir. 

Altın fiyatı 
DUn bir Reıadlye altmmm fiyatı 25 

Ura 40 kuruıtu. Külçe aıtmm blr 
gramıııın fiyatı l.iıe 889 kunııtu. 

/\ ocaeıı, 18 ( A.A.~t:e ~ 
bolgesı tarafından 1~1 ı~ 
tırılmakta olan ptQJıfl oııel 
ikmal olunmuş ve bu g 
merasimle açılm~~· • .unt '.ti 

Bu plajda 32 soy~ .. 1 ~ 
lôOO metre murabbaı ~utP ~ 
sı 50 _ 25 eb'adıhaa bi.f' ,.,, ~ 
ha \•11m, tattı su banyo!~ 
ve ayrıca geniş bir Be_:.ı.n 
me sahası vardır. B~ 
deniz mevsimi mfiddeti~.it 
den terbiyesi mUket~ı:...ı ~ 
pacakları beden teri>1Yj;'°tif 
ketleri, su sporlarına U ııı 
miştir. Şimdiye ka<lar be '.../ 
bir yümne yeri olmı~al' cııı' J", 
bu plaj• büviik bir ihtıya dt ... ırJ .. ,., 
şılaını.ş ve lmıitlilerln ~I 
azami surette irtifade e~ı-" 
ve su sporlarıyla alik1J1 
rına imkln vermiştir· _, 

o 

iz';;it f~;;;;d., 
serbest gureşN 

başhyor 
A >ıkara, 18 ( A.A.) ~'f. 

ald•ğımıza göre. 20 a~ 
mir fuarının açılına t~ 
fuar serbest güreş m~ 6'' 
da başlıyacak ye iki gufl J 
edecektir. A"" 

'"'u mUsabakalara: ~!·,,; 
İstanbul, Kocaeli1 Balrlc~~.:I 
dın. Seyhan, İçel, h.ımir. ·~ 
c:.anısun. Çankırı bölgeler,. 
"::\ ... ide gUreşGileri iştır:k ./ 
tır. _/ ... 

rı•" • Pinti ile cömerdiD clıte ,.-
dul, kalbi ayni tarada i1ıleıJl:rı• 
de keseleri büabUtUn bafka t 
vermektedir: Ne gWUnç t~~ /. 

• PinUler kendi matlar:ıP~ 
ı<a kimseyi aevmer:lerı cölll' ,. 

0 
lılQ aevmezteq çUnklı bu ~
onl.anıt çirkin ahlAklar nı 
bliyUten mlkro•koplardır. 

1
_,. 

• Terbiyeli zlltıann nıu1<atl tll ~ 
çirkin sayılınca en medeni)':. " 
ıeuerüı mlıkateıeıen mer<Jut 
rın Hyılmaz mı! ti' 

• Yer, ay, ıUnef •e c•11 ~ 
bunları !dire eden ecrafu. neP rtıl"~ 
n yaşatmalR yarar; ıuanl• l)JY.ıJ 
tıkları ti.hıip lıetıen lM" tteP ıU ~ 
rm ınabVine hizmet edM ·~ 
tablil mi kör, hrsla, )'O~ 

mır ~ 

Y 8Z an: 
bulunabilir diye dütündiim. . ıte 

DMRAIL~ ~EF1K AHMET 
SEVENGIL mye yerme iki tahta uzatrlmıt; tahtala· 

uslunde ot minder. Lakin örti.iler, yas 1 
Edebi 

Roman 
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Hacı ağanın küçük km kapının önU tJ'. 
çıkardığı mangalın ilstüntle i1tiıer pgrçıtk( 
bölünttıüı sucukları maşaya yerleştirip "_ı
zartmaya bqlamı~tı; ateşe damlayan ? 
lar dumanla karışık yalazalr alev çıksr 110• ve ortalığa kesif, keskin, ıert bir sucuk hakikalen temiz ... Karyolanın yanm

bir hasır ıskemle. Y erlet çıplak tahta. Ah 
t Dıindarcı ayrılan odada fazla olarak bir 
mnsa. ile üstiinde bir de sırçası soyulup i.is

•urm:ıcte yer yer siyah delikler hasıl olmağo. 
larnış bir ayna vardı. Belli ki burası lük 

l i ! 
Bu odanın penceresinden tatlı bir me· 

•lliillle asağıy<i doğru uzanıp genişleyen ağaç
ova. günün muhtelif saatlerinde güneş va· 
y tınt~ göre türli.i renk inceliklerile göz için 

.,. .. _...ılkul.ide hır bedii ziyafet teşkil ediyordu. 
~I. yeşil, ye il bir ova; fakat her saatte, 
r rsık huzmesinin temasında başka bir gii
Jlik gösteren başka bir yeşil. 

Hacı ağanın verdiği izahata göre kap 
MllCanın çokluk müsterisini gerek Pınarcık 
•m;i"nün ıçinden, gerekse civar köy ve na 

ye merkezlerinden gelip günübirlik yıka
gidenler teşkil ediyormuş; bununla be
r civar nahiye merke2:lerinden gelenler 

de aşağıki umumi yatakhanede birer iki· 
ece kalanlar d!\ yok d~ğilmiş. Yukarıda 

D•ren topu topu altı oda var. Bunun ikiein
aılesi ve t'ocukJarile beraber Hacı ağa o· 

ruyor. Öteki dördü kirabk. Bu dördün iki-

si boş; birisinde Mudanyadan gelmiş, bir ay 
kadar kalıp eski tarz an'anevi kaplıca teda· 

' visi görmek için sabah akşam sudan çıkma· 
yan bir mütekait memur oturuyor: Muhsin 
Efendi: dtekisinde de hem ~nyo almak, 
lıem istirahat etmek ve yaz tatilini geçir 
mek için gelmiş olan bir kadJn öğretmen; 
Selma Tumrulun Mundanyadaki e!ki arka
daşlarından F atına <>ğretmen. Bu katlin Pr 
narcık kaplıcasının Bursa kaplıcalarından 
daha masrafsız ve daha ucuz olduğunu he· 
saplam1~ 1 eski arkadaşı Selma T umrulun pr 
narcık köyiinde bulunmasını vesile saymış 
ve yatıp kalkması, yıkanması, filan, hepsi 
icinde olmak üzere günde otuz kuruşa pa· 
zatlık ederek çıkıp buraya gelmişti. 

Kaplıcada yemek yoktu. Muhein i.fen
di Hacı ağı:ıya yalvarıp yakannTŞ, üç b-.. ku
ruş fazla vererek onutı ailesi i in pisen ye· 

lekten birer tabak da kendisine verilmesi· 
ni temin etmişti. 

Fatma Üğretmen her giin öğle ve ak
sam ytmekleri icin ökula gidiyor, Selma 
fumrulla ~raber yemek yiyor ve maııırah· 
na iştirak ediyordu. Döktor Ahmet Dündar 
için de yapılacak başka ,ey yoktu. Kaplıca-

yı gezip bitirdikleri zaman Fatma öğretmen 
sabah banyOl'lunu bitirmi~. kurulanmış, gi· 
yinmiş, hatta biraz da istirahat etmiş, yeme· 
ğe gitmek üzere odasından dııarıya çıkıyor
du. Selma T umruJ, onu Ahmet Diinclarla 
-ikisinin de hiiviyetlerinden bahsetme· 
den- yalnız isimlerini söylemek sur~tile ta
ınıştırdı. Sonrn Ahmet Dündara dönerek: 

-Yemekleri biz Fatma öğretmenle be· 
raber bizim evde yeriz: zaten beska tlirH.i 
karın doyurmşk imkanı da yoktur; sizin de 
yemek kin bize gelmenizi rica edeceğim . 

Dedi. Ahmet Di..indar şimdiye kadar 
bunu hic dü§iinmemişti ı 

- Davetinize tesekklir ederim. Renim 
icin rahatsız olacaksınız ... Kaplmmın lokan
tast filan yok mu L. 

Diye sotdu. Selmo ve Fatma biribirle· 
rine bakarak hafifçe gülü,tUler: Fattna öğ· 
retmen: 

- Siz ne diyonmnuz, beyeff"ndi? derli, 
Pınarcık köyünde lokanta mıL Bunuıını Is· 
tanbul mu tıandmız) 

- Hayır, lsmnbul Mnma.thm ama böy· 
ı~ kaplıcası, mis?fir kalınacak veri, filan ol · 
duğuna göre betki iyi kötü bir yende de 

kusu yayılıyordu. Selma T umrul: 6' 
- Haydi buyurunuz, eve valtti1e gi 

lim de biz de yemeğimizi hazırlıyalun.0• ~ 
Dedi. Ahınet Diindar iki tarafında 

kadın olduğu halde yokuıtan ata~ dol" 
inmeğe baıladı. 

s 
ı . 

Okulun öğretmen ikametgal\ı dl~ 
aynlan kll'lmımla iki kac.lın, dikkat -.e ı .,_
ile ö~ene bezene temiz örtliler, 'kar tf1I ~ 
yaz peçeteler çıkarıvorlar, Pınarcık klSy"'-
de blr lstanbul evinin yemek salonunu ~ 
latan muntazam, tertipli, temiz. güzel, ~ 
telım,, bıçağıne, kat kat tabağına ha~..,. 
zoların içine 'konularak mMBnın M'IP'"".."' _ 
yerleştirilen çiçeklere kadar hic btr ~ey~ 
sik olmryan bir 90fra hazırlıyorlan:lı. ~ ..... 
PUn&u bu faaliyeti takip ederken ~
T unırulun fikir hayatına ait meziyetleri ~ 
nmda güEide bir ev kadmı hıHledne eahi1' t .. 
du~nu hilhuM memnuniyetle kaydef111C 
te idi. 

(Devum vaı )' 
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. ~~~~!~ .. 
' \k,~~ lıe. ~t~ek beyanname 
~ .. ~e~ t&rarmaa türlü tfu'. 
~~lete :r hıısuıe getlrdJ. 
'~- A"'--~- beyannameden 
~~ -crua.. hoşnut, mihver 
~ ~ bııgıı:aYrlnıeınnon... Bita
~~r kete ;tılhun uzak olduğu. 

~,. aba inandıkları i!;in 
t "tltiiıı ler 
~ ~~ bıı ahi 
~~~ ()tta sleri husule geti-
~r. 8ıı la. atılan prensipler 
\~a ııasıJ Prensiplerin t.a.tblkat 
~~ it\ \ e kimin ta.rafından 
~~ iht~elesidir. Nazariye ü· 

~I' Giı~tii~ h~:n hemen yok 
L".'\ l\tııcı . sılfilılıırm teslimJ 
~ ~~tdlr. llmumiyetlc sl1ah· 
~~Olr lyt nıeseıesı be<ıer tari-
~, oıllr hildJği ekiJde iki 
" ~illhiaı, 
~~ dostr,a elden alınrr. 
~ hOİılde d~- ~liblann teslimi 
~llıııc ~~.~:Uk garantiler, bi.i
'\f 4 ~ ~hürleri gösterilir. 
~O·t~ b8:'1 sudur. Her 'ık! ta. 
tı..~ı~l'nkr takım esaslarda sa
ı..'\ ~ anlaşırlar. Preno;ip 
' ~ 'il&.ııı 9aınJnıi olduğu ofs
\ ~t ~l"tn- teslimi kolay o-
' ~llgün böyle blr pren
~<rktıı,. ınr .temin edecek bir S Jıt 19 Esasen bu olmadığı 

'1Clp 39 _harbi başlamıştı. 
, , ~I ettiren sebep benüı 
~ 'Ca ldrr. Mücadele bunun 

ıı:. ~il ha!'>lddetile devam etmek
~ hen~·de &ilfthlann dost4;a 

d ~;· Sııa.::= rne' znu bahis de· 
p ~ tııı bab. rın dostça teslimi 

ı~%ır'1ı !lolınayınca gidip silih -
jjr ~Qu~ tl alınaıt iktiza eder. 
l1 ~ ~~lıe C?nokrasiJer için harbin 

'~ 1ilıı:ı.d,ıiı.b_ö:vıe bir hal meyda
·~flltır · .. -.arbin uzaması, ha.rbl 
~~ lrıı~n sartm ild taraf için 
\ '1ı~"etu olnıasmda.n ileri 
l~Qtı~ llarp, silô.hm. kuvve
~~lar tı· 1 demektJr. Bu ko
~~1 ır tararm dJğer tarafm 

k, ~kabul edip pes deyin
ı..~ ı.... r de\'run eder 
.~~ "q\'V • 
~ ~llbuıetln olduğu de,irde blr 
,~tııı edilme i için askeri 

~~ıı~na ~ardım etmesi ti-

\;~ eıd ">Her bu h-uvvetl za
o;1~'ı:ı: .e~eceklerine kanidir
' t, •t:uı ~mı.hı terketmı. 

~·,hıı 
~ lıa.reı. tarar, tıUrstıe yapıla
~ ~U etıerıc emrivakiler ih· 
~ l"tıı~~ne ,.e tarihin böy-
1\~ %-. () ır safhaya ~receı'i;ine 
~ ıııl.l't~ıuı için sillihmr brrak. 
~ 1' ~ltl nae değildir. 
~ "de harp biitün şlddetile 
~ 3'et ~~tir. hin güç tarafı, 

b\\d lı;ın tehlikeli olam da 
llr. 

SADRI ERTEM 

~ 
,~ l\aırn 
~1~1~11 •aat 18 de ba~lıyacaktır. 

"ile ~ 16,45 17,15 vapurla.l'ile me· 
"tıııııebtUr. 

~~~12 Evlenme 
\lıı ~~larıtnızdan Nihat Şazi ile 
\ ~llıbı.r:ıtgenın nlklt. meraainll, 
~ )\plltıı 00ü evlenme memurluğun· 

~ııı e~ı~=ır. 
~re saadetler diler!Z. 

\' 'lıtılta 
tQ hb- tullanıı:ıda oturan Ahmet ismin 
trı~\I llıı ı:caruı fırmcı Basandan üç 
ı. ~. ~lldığı belediyeye ihbar edll-

'~lal'rt lediye mllfettişieri ta.hktka· 
QH_ ışıardır e -~ • 

' leo~uı ve llseıere alınacak 
)• ~'l>e ~Yü talebenin kayıt işine 
ili ~4le..ı dar Yalnız baltada iki gün 
. \ı "en 
"~ ~l'!J~ıı ıaonra devam edilmektey-
~: ltıı~dl karar üzerine meccani ta.. 
~r <iev her gUn sabahtan akşama 

4r.at ltn edecektir. Alakadarl&ra 
~' \ıaıı l>aptlrnrııtır. 
t, ~l'I e~ ~taı kazasmdak.i lstlmllk 

,~'lrı ~ lllda tetkikler yapmak üze
\ tqnır rtaıa gl.tıniştir. 
•t bttııe 1 ~ledlye Reisi fuar müna • 
tı t •t~ı 8tanbut Valisini 1zmlre da -
~tat etu-. :Valimlziıı bugUnlerde 
' ı::.. llı1ıhte:ıneıdl 

llın~ "'l'tn r. 
>l\"'ll~aat Cıla.r Cemiyeti belediyeye 

tı,.,.,.,_ ederek ekmek lmaliye fi· 
t• -"'l?l 
't.ql§ •e l'llzde Yirmi aı-ttığml iddia 

lıı l'tı~tb-bu Vaziyetin halledilmesin! 
it arz ' Belediye ekmeğe zam yap· 

; t te~da bulunmadığından va. 
k Cdllnıektcd\IA :1 L 

- . . •. "I. ' •. 'İil/ • ...:' 

Asker ailelerine 
gardım 

Geçim haddi Vilayet idare Meclisi 
tarafından teshil edilecek 

Asker ailelerine yardun mükel
lefiyeti hakkındaki kanu."l beledi
ye muhasebe işleri müdürltiğtince 
t~ik edilel'lek kanunun göster -
dlği tahsil membalarmdan bazıla
rınm tatbikine lüzum gösterilmiş, 
muhasebenin teklifi, belediye da
imi encümeninin dünkü toplantı -
smda miizakere edilerek karara 
bağlanmıştır. Kanun yardnn işle
rinin birincisi yardmı •yapmak, 
ikincisi yardnn karşılığını temin 
etmek gibi, iki şekli ihtiva et
mektedir. 

Yardnn yapmak safhasına isa • 
bet eden asgart geçim haddinin 

tayin ve nisbeti sa.Wllyetli kanun 
la vilayet idare heyetlC'rine veril
miştir. Bunun için şimdiye kadar 
otuz lira olarak kabul edilmiş olan 
asgari' geçim haddinin yeni kanun 
hükmüne görıc yeniden tetkik, ta
yin ve tesbit.i vilayet idare heye-

1 tine havale edilmiştir. 
Bu had tayin edildikten sonra 

enciimence nüfus ba.'?Illa yapıla -
cak yardım miktarr yeniden tetkik 
edilip karara bağlanacaktır. 

Enciimen dün bu Jşlc geç vakte 
kadar meşgul olmuştur. Netice 
bugün belli olacaktır. 

Bakar ası 
DUnkU celsede murakabe komisyonu

nun gönderdiği rapor okundu 
Beyoğluudaki Baker mağazas1-

nm ayakkabı ihtikarı üzerinde 
muhakemesine· dtin de devam e
dilml§ murakabe komisyonundan 
gelen rapor okunmu§tur. 

Raporda Baker'in hariçten ~e

len bazı mensucat üzerinde "lüks,. 

satı§l:ır yapabileceği, ancak ayak
kabr üzerinde böyle bir karar ve
rilmediğı yazılıyordu. 

Neticede müddeiumumi evrakı 
tetkik ile mütalea.<lmI söylemek 
tizere rnııhake"mC baş.ka bir güne 
bırakrlmrr;tır, · 

Yalova ve Silivride bir gaiz 
okıılu açılacak 

Yalova kazası okullarında tet
kiklerde bulunmak üzere Yalova
ya. giden vali muavini Ahmet Kı
nık ve maarif müdürü Tevfik Kuıt 
dün şehrimize dönmüşlerdir. 

Büyük Çekmecedeki yatı okulu 
bu yıl lağvedilecekdir. Buna mu -
kabil biri Yalovada diğeri de Si-

Karartma kağıdın
da ihtıkar yapanlar 

Haçik ve Arlin adında iki deli
kanlı, karartma kağıdını Nesim -
den 5 kuruşa eld.Iklart halde 7,5 
kuru.sa satmışlar, yakalanarak as
liye ikinci ceza mahkemesine ve-
rilmişlerdir. ' 

Haçik ve Artin durıışmala.n so.. 
aunda 16 şar lira para ceza.sına ve 
birer hafta da dükkanlarının ka
patılması cezasına mahküm e<lil
m.işlerdir. 

Emlak Bankası müdürü 
EmlA.k Bankası Anksra merkez 

müdürü Nizamettın, İstanbul şubesi 
müdüriyetine tayın edilmiştir. 

livride olmak üzere iki yatı okulu 
açrlaeaktTr. Yalova.da yatı okulu 
olmak üzere gösterilen binalar va
li muavini ve maarif müdlirll ta
rafından tetkik edilmi~t ir. Bir iki 
gline kadar da Silivriye giderek 
okul için uygun bina arayacaklar
drr. 

Denizde iki 
kişi boğuldu 
Osman adında birisi, Y enikapı sn.· 

bilinde denize girmiş, bir daha çık

mamıştır. 

Osmanm cesedl dUn sabah bolun -
muş, adliye doktoru muayenemni mil. 
teaklp defnine ruhsat vermiştir. 

Bundan başka bcnll.z bilviyeti tes
bit olunamıyan orta yaşlı birisi de 
Floryada serbest sa.bildc denize gir -
m!ştir. Adam bir müddet sonra bo
ğulmuş olarak bulunmuştur. 

Sahilde bıraktığı elbiselerinde bir 
gazete, bir çuvaldız ve 30 kuruş da 
para bulunmu,tur. 

Ceset, hUviyetinin tesblU için mor. 
ga kaldırılmıştır. 

Ticaret 
• • 
ızmıre 

Vel<ili 
gitti 

Geçen cumartesi gUnü Ankaradan 
şehrimize ;relen Ticaret Vekill MUm· 
taz Ökmen, dün sabah, saat sekizde 
hareket eden ı Marakazl vapurile 
Bandırmaya gitmıştir. VekJl. bura. _ 
dan lzrııire geçecek ve yarın açılacak 
İzmir Enternasvonal Fuarmm küşat ı 
resmini Başvekll Doktor Refik Say· 
dam namma yflpacaktı:r. MUmtaz 
Ökmen, lzmirde iki üç gün kaldıktan 
sonra tekrar şehrimize dönecekUr. 

Hava Kuru-muna 
teberruda 
bujunanlar 

Muhtelif tiWcıu-Ia.r tarafından 
hava ıkurumuna. 31913 lira tc-berru 
edilmiştir. Verilen para ile veren· 
lerin isi'lılcrinl yazıyoruz: 

Panço istavropolos 1250, Ana
vi 1000, Jül Mıırsel Blömental 
1000, Nesim Erğaz 500, !sak Kres 
pi 750, İsa.k Saybovlç 725, Mavri
di 700. SUleyma.n SahLt 600, Al. 
bert Tebah 600, Şiiikrü Alemdar 
600, Prod'l'Olnc>S 550, İsmail Ke -
mal 500, Avram Rodrik 400, Di· 
mirtiyadis 375, Murat Demirhan 
300, Öztaş Ömre sanayi şti. 250, 
Abdullah efendi lokanta sahibi 
250, Anastas İlya 250, Başağa an
bar sahibi 200, Koço Yatruh 200, 
Vasil Ka.rpidis 150, Y. Alici 150, 
Telemak Papaz oğ. 100, llya Ha
ralıımbo 100, Yorgi Hristid.l 100, 
Abdülvahap 100, Dikran Bcylikçi
yan ıoo, g1yazar Fi.s ı oo. Elya
za.r Boton 100, Robert Bchar 100, 
Salamon Ya.iş 100. Koço Patrid.is 
100, Mina Sefe:ryadis ıoo, Prod -
1>omos 75, K. Avangelidis 75, Meh
met Eraslan 75, 1sak Niyago 70, 
Kos Moskopolos 60, Yordıın Aracı 
oğ. 50, Özipek otC'I sahihi 50, Ah
durrahman Şirjn 50, Nikoiaidis 
50, Hayim Motola 50. Selçuk pa
:r.arı 50, l. 1\.fotola 50, İzzet Ün -
ver 50, Ya'konun hemı;:iresi 50, Si
man Paskali 50, NNıim Barı.ıkas 
40, Topalyan 30, İsmail !çel 25, 
Hüseyin KaragÖ7. 25, lstııvTi Yor
dan 25, Eleni Dlınitriyad:s 25, 
25, Nikolaidis 25, İstasyon otel 
sahibi 20, Yeni Şark otel sahibi 
20, Afyon - Esldı?ehir otel sahibi 
20, Anadolu otelcisi 15, Şuayip 
Pehlivan 15, Süııen l 5, Alcmda'r 
otelcisi 10, Ferah otelcisi 10, Tu
ı-an otelcisi 10, Hamdi 10, Ali Fer 
ruh 8, Mihal 5, Todori 5 lira, 

Pil saklıyanlar 
Lumberg Hırdavat Şirketinde ç.nlx

şan Davit ile Dizi Serez adında bir 
kadın, kendilerine mUracant eden 
bazı kimselere pil olmadığı yolunda 
cevap vermişler ve yedinci sorgu b!· 
kiınliğlnce tevkif edilmişlerdir. 

Davit, ve Dizi blla.!ıue 1500 lira 
kefaletle tahliye edilmişlerdir. 

Genç kızın gözleri dolmuştu. 
Hem genç !:ızı teselli etmek, 

hem de bir iş görmek azmiyle: 
, il il il • -·' 

BiR CASUS OLDURULDU - Her halde bir tedbir alaca.. 
ğız, dedim. Fakat daha önce ba
na biraz daha malfunat verme
nizi isterim. Bana telefon ettiği1 
niz zaman demiştiniz ki, anıca. 
ruz Yeni Boncl caddesinde, mü
cevheratçılıkla iştigal ediyordu. 
Bu işten nezaman ~l <(ekti? 

- Birka<( sene kadar evveı. .• 
Ben o .zaman daha mekteptey • 
dim. 

- İşten tama.men el çekti mi.? 
Yoksa herhangi surmle hala ra· 
bıtası~ muhafaM ediyor muy. 
du? Çünkü bana telefon ettiğiniz 

zaman amcanızın Şimale doğ
ru bir iş için gittiğini ve ba?.an 
iş adamlarına evinde yeme~ v~ 
diğini söylüyordu. Bunun uzı:rı
ne daha şahsi mevzulara geçtım. 

_ Amcanız ta<( yaşındadır? 

diye sordum. 
- Altmış beş yaşmda_dn:- On 

beş gün evvel altml§ beşıncı ya. 
şmı idrak etmişti. 

- Sıhhati yerinde midir? 
- Lon.drada en sağlam adam-

lardan biridir diyebilirim. llk 
bakışta innarilara böyle bir tesir 
bırakırdı. Hayatında hiç hasta· 
lanmadığmı söyliyerek iftihar 
ederdi. Ge~ekten hiç bir zaman 
doktora müracaata mecbur kal· 
mamış, gözlük kullanmamıştır. 
Hakikaten harikulade bir adam. 
dır. Harikulade ..• 

- Pekala öyleyse ..• (Not def· 
terimi <(ıkarara.k) Bana, am~
zm eşkilini tarif edebilir misi -
niz. B.illuı.ssa. evden çıktığı za • 

Büyük, heyecanlı zabıta ve Casusluk Romanı 
2 tNGtLIZCEDEN ÇEVİREN: B. MtJNIR -

man üzerinde ne gibi bir elbise 
giyiyordu. Onu da söyleyiniz. 
Mümkün olduğu kadar tam ve 
doğru malfunat vermiye dikkat 
ediniz. Hatırıma gelmişken onu 
da sorayım. Evden nasıl ayrıl
dı? Yaya olarak mı? Yahut tak
si ile mi? 

- Yaya olarak ayrıldı. Elinde 
küçük bir bavulu vardı. Küçücük 
bir bavul-•. Fakat bundan sonra, 
ne \•olda hareket ettiğini size ooy 
liyebilirim., taıksi durağına kadar 
böyle yaya olarak gitmiş, oradan 
bir arabaya binmiştir- Evet.. E· 
vet, yaya olarak ayrıldı. Bunu, 
gayet iyi hatırlıyorum. 

- Mükemmel .• · Belki bu saye. 
de kendisini tanıyan, yahut o 
gü~ taşıyan bir tak.si şoförü bu
labiliriz. Her halde amcanızı ta· 
nıyan birçok taksi şoförü olacak. 
Şimdi lutfen, amcanızı tarif eder 
misiniz? 

Böyle bir tarifi yapmak, bil~ 
siniz ki kolay değildir- Çün~ 
pek az kimseler, bir adamı, bır 
yeri veya manzarayı derhal, her 
türlü teferrüatı hatıl'lıyaraik 
tam şekilde tarif edebilir. O a.. 
damı, o yeri veya man7.a.l'ayı ne 
kadar iyi bilirse ibilsin, sual sc;>
ruldu mu: bir an duraklar. Mıs 
Eısmor da bu müşkülMI duyan· 

lardan biriydi. Amcasını tarif e
derken birhayli karıştırdı. Fa.. 
kat Mister Esmorun evden ayrıl
dığı gün onu kapıya kadar teşyi 
eden hizmetçilerden biri yardı
ma geldi. Onun sayesinde bu or
ta boylu, kmruzı yüzlü, açık ma. 
vi gözlü, sinek kaydı traş olmuş, 
parlak beyaz saçları, kurşuni bir 
tuvid elbise giymiş ve üzerinde 
daha koyu renkte reglan bir par
d~ii bulunan, açrk. gri bey.az şap
kalı, gri getrli ve beyaz eldiven
li adamı g-öztimü.t.de canlandıra.. 
bildik ve ben, bütün bu teferrüa
tr not defterime kaydettim. Hiz. 
metçi o kadar 7.eki idi ki, benim 
alakam.r görünce, Mister Esmo
run o gün siyah, beyaz yollu bir 
kravat taktığı ve üzerine bir el. 
mas kravat iğnesi iliştirc»ğini de 
ilave etti. 

Mis Esmor sordu: 
- Şimdi bütün bu aldığınız 

malumatı ne yapacaksmrz, Mis
ter Kambervel? Polise mi vere
ceksiniz? 

- Hayır, dedim, radyoya ve
receğiz. Bu akşam, saat altı n~
riyatmda, sonra saat dokuzda ı
rn.n edeceğiz. Bunu. bütün mem
leket içerisinde işitecekler. Bu 
suretle, belki bir netice elde ede
biliriz. Belki amcanım gören ve 
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c~~ap dlfutii.ilçe: 

"Barbaros,, un ürbesı 
O, ~\;\dl'Tıi;.ıll 'i llrh saltan-Hının kilit taşı ioL İnce çcktirmeıerı, o 

başlı kadirg.ı.lluı ..ıç ... yrıalı nıunte~em kalyonlarile, bu sular füıtünde dol 
tıkça, AdlryatUı.ten 'Iunus k~yıhı.r•lJ .. , SUveY§ten, Filoransa eteklerine kadar 
koca deniz, bizlru r..y~ıldızımızda :ı br:.şka bayrak tanımazdı. Burma sanklı, 
smna çepkenli, kızıl canfes şaıva.lı levendler, canlı bir dcstanm m.1B1'aları 
glbl, lombarların üsWz:t- sıral&ct'tlı;.r. ufuklardan ufuklara zafer mUjdelerl 
taşırlardı. 

Her seferde o :ı. acrrg.ıların arkasına, gnninıet kervıınlan, esir yüklü 
su katarları ıakllır, liın1Jnlar ..ı~ultJ ile dolardı. 'Tarihimize altın yapraklar 
katan değil, deniz tarınımlzl aıt,,,1 bir mahfaza ir;ine alan bu kalıramıın 

şl nıdi Bt şilttaşın .M uınr..raya bdkan bir ya kasında ya t.ıyor. KU~Uk, göste· 
rişslz bir tUrbesl ·ıaı. Fı.:kat bu turbe küçük çapma bllyük bir miman kud. 
nıti sı(tdırmıştır. Oymr.. başlıklı sit:ıınlar listUnde oturtulmll§ bir yarım kub
beden sonra asıl ana l·wbbe ytil:H•'ır. Çepeııevre pencerelerle bezenmiştir. 

ı<~tt'afında Barbaroııun ee!C'r aı-kadeşları, cenlt yoldaşlan halkalanmıştır 

Yer yUZünde, kadlrgai:.r Ustilnrle clougu gibi, Mnld ahret yolunda, yer al· 
tında da onunla beraberdirler. 

Son günlerde İstanbul belediyesinin buraya. hayli emek harcadığmr gö
rüyoruz. Deniz hatI:-a·aıınm anmlığı gUnı, rue bu tUrbe çelenklerle ııllı!lenlr, 
bnılnde töreı:le- yapılır. rahmet 1 Kaptan Pa§a, levendlenn torunları tara. 
tından selil.mlanır. 

Tlırbenin etrafı teıvizlenlyo~. Odun yığ'ınlarının, tal&.§ tortusu Ustundc 
yarı L ~iki bir ye°şi1. 81\ll!l da belirecek. TUrbenln pencerelerinden artık deniz 
görünUyor. Barbarosla sevgilisi 3ıaPnıda hiçbir engel kalmam1ı:tır. 

Fakat etranna bu kadar .1ı:.yırlı emekler harca.nan tUrbcnin, asıl ken 
tlislne hcnliz uokunulmsdt. Bu, eğer bir plan işi L.cıe, diyeceğimiz yok; tlyJe 
<foltilM>, rıcamız çoktur. 'l'Urbenıu yola bakan cephesinde, bilhassa toprağa 
yakın taı;.iar ı;atıamı§, süngerıe,ın~. delik de~lk olmuştur. Fenccro camlan: 
da pclc tozlu ve bııkımı;ızdır. Kar~~smdakl Sinanpaşa camilnlıı nan olduğu 
tamu, acaba bu g\lZel türbeden niçin eairgcndi? Mezarların da çoğunun 
tıı;ilan okunmuyor. 'i'. oswı ve to.1 taba kalan harflerin arRSınt doldurmuş. 

Tarihi lıer kıymetl titız bir itin<ı ile işllyen duygulu idarccllerimizdcn 'bu 
tiirbeyJ de himmet <•i'eriz, İçinde yatan bUytlk adam böyıe bir hUrmete 
\'\yıktır. 

HAKKI SÜHA GEZGiN 

1 GONDEN GONE 1 

iranda. şehinşahı 
idaresine 

K;mse el kaldıramaz kanaatindeyiz 
lrnnda, buı;tlnkli idareyi düşür

mek mak1111dile bir aulk.ast ha.:ı:ırlan
dığma dnlr <'CllCbl ıı.jam,lar bir "3y\R 

çıkurdıla.r. Bunun b~r M~iadan lba. 
ret oldıığıına dair resmi lran njan'lr 

ınm t.ı>lcz.lblnt l<llfl ~önnl~'Ntler, tra· 
nm dahili sf~-aııctlnl', tl'rakkl v., ln· 

ld)ftf seyrim• bir a;i:h: atmalıdırlar. 
Majl'8te AU~ Bazr.-ı1 Hümayun 

Şehim,ahı tran RJ7.a Şatı Pehlevi, L 
dııreyl Plfl ııldıjp ~lln<l•ınber1, bUkUI• 

Murakabe 
komisyonu 
Dün muhtelif esnafı 

dinledi 
J<'iyal murakabe komisyonu, dün 

mutat toplantrlarmdan birini daha 
yapmıştır. Bu toplantıda komis -
yon muhtelif mevzulıır üzerinde 
görüsmüş, fakat tetkikat bitmedi
ği için karar perşembeye kalmış
tır. Komi~yon, dün, yağcıları, çu
valcıları, lastik fabrikatörlerini, 
zahire tacirleİinl kabul cderıck 
dinlemiştir. Bunlara ait kararlar 
da perşembe günii belli olacaktır. 

tanıyan bulunur, bi.ze haber ve. 
rir. Bilhassa, bu kıyafette birini 
eylülün 25 inci günü görmüş o
lanların derhal malumat verme· 
sini rica ederiz. Bu tarzda bir i
lan yapwaklığımıza her hangi 
bir itirazınrz yok ya? 

- Hayır, hayır .. Fakat her 
halde bir haber aldrğınız zaman 
derhal bana bildirirsiniz değil 

"? mı. 

Kendisine teminat verdim ve 
birkaç sual daha sorduktan son. 
ra, yazıhaneye döndüm. Arkada
şım Çavey'e bütün öğrendikleri
mi anlattım. 

Çavey müthiş surette alaka
darolmuştu. 

- Ben, Mister Esmoru tanı. 
rım, dedi- Yani, henüz mücevhe
rat işindeyken, kendisini şahsan 
tarurdmı. Piyasadan çekilince
ya kadar. iş aleminin '°k iyi ta
nınmış bir §ahsiyetiydi. Hatta 
bir zaman onun mağa.z.ı~mda bir 
oyun çevirmek sevdasına dil.şen 
bir adam dolayısiyle bana müra
caatta da bulunmuştu. Kendisi, 
tam bir iş adamiydı. Böyle bir
denbire, orıtadan kayboluşu şa
yanı hayrettir- Şimdi hemen bu 
hadiseyi, radyo ile ilan ettirelim. 
Aynı zamanda sen, §u taksi du_ 
rağmdaki şoförlerle konuş, bu 
suretle Mister Ssmonı o sabah 
istasyona götüren taksinin şofÖ
nün bulınıya muvaffak olacak
mrsın bakalım! Şimal istikameti
ne gitmiş öyle mi? Şu halde 
Kingskros veya Sen Pankras'dan 
gitmis olacak. 

(Devamı 1Jar) 

meT. enerjlsl .ayeslnde hanı büyük 
ilerle,yiş hıunlelerUe, ılmdlkl yUkeek 

mevkime rrkarmıştTI'. 
tran mllletl, bir devlet Nı181nde 

bulunm&81 l&zmıgelm bütün mm • 
yetlerl nefsinde toplanııs bu yillt8tk 
şalWyetı ve onUll kıı~ tdaftry:I 
8evmekte ve •ymaktadrr. 

lranda Pehle'Pf ldarcsl, mllleıtln 
nıhuna sinmiştir. 

Bu b&Jmndn.n btr ımJlmıııt hııberine 
fhtımıtl venııedlğimlz gibi bu ha.be 
rtn bir takrm hWlll&l maksatlar 
gözetilerek çı~ olduğuna ka.. 
aUz. Memlekettae bogtlDktt mllmiaz 
mevkll veren bu. yttkAc.-k On~ min
nettar bulunan karde!t handa bir 
tı>k elin btıe, :ıra~ knrdop 
idareye sıılka.•t yapablleceğint asla 
t.a.uvvur edemeyiz. 

HiKMET MONIR 

40 para fazla 
aldığı için 

Bir mezeci dükkanı 
bir hafta kapanacak 
Si'r'kecide, Murad.iye ca.ddesbd& 

1 numaralı dilkkft.nda biraetlık ve 
mezecilik yapan İbrahim tn~, 
biranın şişesinden 40 pa.ra .,_. 
ğutma parası,. a1:ınış yakalanımt
tır. 

Suçlu a.s.liye lldnc:i cett.a. mah -
kemesi tare.fmrlan 25 lira para ce
zasına ve 1 hafta mliddotle dillc
kAnmın kapatrlma.sma. mahı1dim e
dilmiştir. 

llkokulların ihtiyaçlan 
tık okulların bıl yrlki ihtiyaçla

rmı, sınıf ve §Ubc adetle:rini tes
bit etmek üzere bugünden itiba
ren maar:r müdüril Tevfik Kutun 
başkanlığı altında bir heyet fa
aliyete başlıyacaktır. Heyet aynı 
zamanda hangi ilk okul mezunu -
nun hangi orta okula ve bangı 
semt çocuklarmm hangi ilk O'kul 
kabul edileceklerini kararlaştıra
caktır. 

Halı fiyatları yükseliyor 
Bu sene halı fiyatları pek iyi· 

clir. Hariçten Türk halılarına ta -
lepler gclm9kte<lir. Halt ihraç fı
yatıarmda, ha'rpten evvelki fiyat. 
lara. nazaran yüzde 30 nif.betind 
bir yükse.klik vardır. 

jvirmı yıı evvelkı Vakı 1 

19/8 021 

NiŞAN 
İzmir GUmrUğii Hamalbaştsı öm 

Ağaya Ucüncü rütbeden blr kıta ma 
arif nişanı ve1iıa;iştir. 
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Londra mahafiline göre Dün gece Ankara cadd8sfiide r Dinyep r 
Uzun s· ecek har- qer sin- Bir 

be ve müstakbel deki 
cinaqet işlendi 

Cinayete sarhoşluk sebebi-

General Diyeti 
ölmemiş 

Berlin., 18 ( A.A.) - D.N.:S.· 
nin salMıiyettar menbalardan öğ_ 
rendiğine göre, tanınmış Alman 
geenral Dietle'in şark cephesinin 
şimal kısmında ölmüş olduğu 
hakkında Tas<J ajar.smın verdiği 
haber tamamiyle asılsızdır. uza müdafaa 

ı-

Loııdra. 18 (A.A.) - Deyll Tclg. 
ra! sazete:ılııin Moskova muhabiri 
Cholerton'un bildirdiğine göre, Sov • 
yet hUkQmct merkezinde kış savaşı 

vo ilkbaharda yapılacak taarruz için 
çok dddl hazırlıklar ynpılmaktadrr. 

Her taraftn petrol depolan l.n§a edil· 
mektecllr. Her Sovyct §ehrindc mnhal 
11 ihtiyat yiyecek ve petrol stokları 
vilcude getirll.mektc ve sevkucey1' kıy 
mctl hııtz demlryollan vasıtaslle ya· 
pı "Cak mllhlmmnt sevkiyatmı mu • 

afıı.z.:ı. etmek tızero tedbirler alm • 
maktadır. Bu yolla Moskovayı Ukran 
yada aşağı Dlnyeper hnvzasmdnkl 
ana}1 merkezlerine ve Dc.netz hıı.v· 

z sile muazzam b!r mllhimmat ima. 
• ı.t merkezi olan Ural mmtakaslle Si· 

ryaya bağlama.ktaclırJAr. 

o yet tebliği 
r BM turafı 1 incfdcJ 

Fransa harbine iştlrft.k eden bu 262 
oct tilmen, Alm:mlar tc.nıtmdnn Al • 
m:m tümenlerinin en iyilerinden blr1 
diye teltı.kkl ediliyordu. 

Ru ynkm!:ırd:ı Alman 04 Uncll pf}'a 
o tlime:u, nğır zaylat<ı uğramıştır. 

Studentskoval mmtakasır::dald muba. 
rebcler esnasında bu tUmen mevcu • 
~unun yüzde :;o lal kaybctm~Ur. 1500 
sub:ı.y ve er teslim olm~. vo krt.ala· 
rımız, birçok g!llllmct e.lde ctmi§Ur. 

Almanlar, fctbettlklcri nrnZinln her 
et.rcSinl cccsUcrle 6dUyorle.r. 
Almanlnnn 279 uncu Iı:yade alayı 

Zulltsnl köyüne karıµ yaptıbı taarruz 
=masrnda 000 mu vermı,,tır. 
Mevcudu arasıncb birçok b1mlı:lctçl 

ve subay bulunan 99 uncu hafit tu_ 
men, Huzvuka clvarmda erlerinin ve 
sulxıylnrmm hemen yarı .. :nı kaybet" 
mib:lr. Bu tümene mcr.ı.up 218 tnd 
alay imha edllmlştlr. 

l\l~kO\'tl, 18 (A.A.) Sovyet ir 
•lhbarat bürosunun tebllgi: 

17 ağtıstos gllnU zarfmda kıtalan .. 
mız bütün cephe boyunca d!lpan!a 
çetin muharebeıcre devam etml§tlr, 
Anudane muharebelerden sonra kıta· 
.arunız Nlkolaye! ve Kt'.iborog ıchtr
lerl.nl tcrke.tmlşlercllr. 

Nlltolaye!tc gemi in§nat tezgAblan 
bcrbavl\ dllml§Ur. 

Hcntlz tamamlanmıyan maltımat.a 

ruızaran lG ağustos günU bava mu. 
tıarcbelcrl esna.sın.da 19 dUııman tay • 
yarcsl dllşUrülmtl§tür. Bızim zayiatı
mız 12 tayynrcdlr. 

Karadenlzde dcnizaltılanmız lk1 
büyük Romen nakliye gerd.s1nl batır. 
mıştır. 

l\fo>:!l.;01.'B, 18 (A.A.) - Röyt.cr ajan 
emcbn: 

Alman ta.yyarelerinde:ı mürekkep 
küçük blr grup :Moskovn üzerine a· 
km yapmak tc. bb UnGe bulunmuş 
Jsc de bu tayyarelerin d .. ğıtılınış ve 
tçtcrindcn blrlnin hük!ımet merkezine 
varnmam.I§ oldtıb'U Tas nj:uw tara 
fmdan blldirllmlt§ir. Tas ajansı 11.tı.ve 

edlyol": 
Cumutesi gecesi Moskovll üzorlnc 

bir akın yapmak teşcl>bOsü esnasında 
bil" Alman ta,.YYnresi tahrip edllm1ş • 
tl1". 

Çörçil 
( Ba:J taratı ı incide> 

Mcnzlcs p rllı.mcntoda ı;zakşarktakt 

lrubranm 'ahameti hakkaıda mUf'ns.. 
al iz:ıbnl verccekUr. Bı~ lzııhııtı mtı
eakip belki Ruzvcıt • Çör!,,il mil1' 
katının §imdlya kadar gizli kalm~ o-
lan iba.zı noktalan da dahil olmak 
!lzcre daha mufnes:ı.l mıı.lOmat almak 
lzere parlamento haJi bir C1.llse ak. 
edecektir. 

.Menzl ... nln parJAmcntoya b!ışvckllln 
Londrayn gitmesine kabinen mUlte

kan karar verdiğini bildireceği de 
zanncdllmelttedlr • 

Muhalefet lideri CUrtinnin Mcnzie
rcfaakt etme.sine dalr yapılan tek.. 

t bazı mahfillerde t.aevıp cdllmckt(' .. 
dir. 

Ba.,cıvckılJn l..sUfn.smdD.n evvel Lon. 
ayı ziyaretine bir vcsll olmak üze

re elyast mıı.ks::ıtlarla uuıkşarktnkı 

buhran.dan mübalflğalı bi~ §Cktıde balı 
dlld ğıne dair amele pnrtiai ta.rafın 

dan yapılan t nkJd\ere Menzlc:ı şu 

cevabı vcrml§tır: 

- BUtün kartlar masıı.."Uil U.Sttlnde.. 
oır. Ben yalnız Avustnııye. ıni!letln .. 
den talimat isteri~. 
H:ırp meclisinin amele ııza&ından 

l!;valtln tenkldlcrme cevap veren Men 
ZJCM demiştir ki· 

• E'liattln zllıDi aı,>a.si manevralarla 
m~tur.,. 

Kuvvetli 
olacak 
~· 

Almanlar cenupta 

150 fırka ile 
harp edıvorlar 

Londnı, 18 (A.A.) - Sıı.Jll.lı.lyettar 

mahfillerden bll~lrlldlğine göre, Al • 
manlar Lenlngrnd istikametbule ye· 
nldeıı tnzyH; icrıı etmcğe başlamı11 gl· 
bl görünüyorlar. 

Almanların bu yeni faaliyeti Es • 
toııya bölgesinde Tallin • Leningrad 
demlryolunun üzerinde i-:.ki.şa! etmek 
tedlr. 
Şimdiye ka.dar bu mmt&kada aUkQ· 

net hüküm sUrınekteyd. ve Alman 
larm Tallln şehrini tecrtt ettikleri 
ıddlaamdıı lnılunmuş oımaıanna rağ • 
men. bu yeni Alman taarruzunun na.· 
sıl başladığı hakkında hlçblr bnbcr 
almnmamrştır. 

Ukranda Ruslar Dınycpcrin garbin 
de geri çekilmeğe devanı ııbnektctllr. 
Ruslıınn, bu nchriD ötcl'J tarafındll 

kuvvetli mUda!aa tedblrl11rl ıı.lmakla 

meşgul oldukları zannedilmektedir. 
Çok ı;cpi§ olan Dinyeperin cereyanı 

sürnUldlr. Kiyef'te Dinyeperln genl.3. 
llği ta.krlben yanm kiıometredir. 

Dlnyeper UT.erinde kôprU inşa et • 
mek kolay iş değildir. ÇilnkU inşaatın 
nehrin ııark sahllinden açılacak şld • 
deUl ateyş altında yapılması lftzrm • 
gelmektedir. 

Ruslar OıJcsnyı tutmaktadır. Fa • 
kat Rusların Odesadnn bil" Tobruk gi· 
bi istUade etmek için ellerinde tut· 
mak niycUeri olup oımadığı bu o.na 
kadar mıııom değildir. 

Sovyet kıUıl:lrı, Nikolaycfl tahliye 
etmeden evvel, limanda lesi.satı çok 
genig mikyasta tahrip etmişlerdir. 

Söylendiğine göro, Almanlar, Uk • 
ranya. bölgcslndekt muharebeye bir 
buçuk milyon asker ve bu arada 40 
ilD. 50 piyade fırkası, 45 zırhlı Iırkıı 
ve 45 miltte!ik fırkası sokmugıardır. 

Tokyoda dönen 
şayialar 

Sovvele 
İngiliz - Amerikan 

yardımile 

Japonlara l<arşı 
kovuvormuş 

Tokyo, 18 (A.A.J - D. N · B.: 
İngiltere ile Sovyetler birliği 

arasında aktedilen anla.5maya ve 
b:.rlcsik devletlerle lngiltercnin, 
Sovyetler, Japonların müstakbel 
ilerlemelerine karşı koyduğu 
takdirde, onlara yardım ctmiye 
hazır olduklarrna d:ıir dolaşan 
ha'berlcr hakkında ıstih'barı:ıt 
dairesinin sözcili<ü demiştir ki : 

Hükmet, bunlarm ne nisbette 
tahrik mnksadiyle uydurulan ha· 
iberler veya vakıalar olduğu me· 
selesini tetkik etmektedir. Sov. 
yetler birliğini Japonyanm <;ev· 
rilmesi siyasetine i~tirak ettir· 
mek için sarfedilen bütün lngL 
liz • Amerikan gayretlerinin Ja· 
ponyada büyük bir dikkatle taN 
kipedildıği de muhakkaktır. 

riago Şımbon gazete i, lngil· 
tere ile Amerikarun Sovyetlcri 
uzun bir mukavemete ve Alman 
kuvvetini kırmıya teşvik c•tikle· 
ri, bunun i<;in de büyük mıkyas. 
ta yardım vaadettikleri ve a) nı 
zamanda Japonyanın hareketsiz 
bir vaziyette tutup ve ccnuptaki 
siyasetini kaw~tırchklarını teba 
rüz etirmektedir. 

Bu gazete, diyor ı...;: 
Daha dün Birleşik devletler ve 

tngi~tcre. Sovyetlere mütecaviz 
ve sulhun ihlalcisi diye hücum 
ederken. şimdi onlan iltifata bo· 
ğuyorlar. 

::\1. Ruzvelt ve ~I. Çör~il. ge. 
miler dolusu hart> malzemesinin 
So\y tler Birliğine doğru yolda 
oldu-Tunu bildirmişlerdir. 

J;pon sularının sükuneti, Bir
leşik devletlerle lngilterenin bu 
gibi hareketleriyle ihlal edildiği 
takdirde J a-ponyanm böyle bir 
vaziveti kabul edemiyeceği mu· 
hakknktrr. JaPon hiikfuneti. tn. 
giltere Birleşik devletler ve Sov· 
yetlcr birliği arasındaki müza· 
lı:ere ve anla.,.omaları bUyük bir 
dikkatle tı:kip etmektedir. 

yet verdi, katil yakalandı 
Ankara caddesinde 26 numa · 

rada aşçılık yapij:takta olan Ali 
a.ynı caddede 16 numarada Halil 
ile dün gece saat virmi üç radde· 
lerinde dükkanda rakı içerlerken 
aralarında eski bir meseleden do
layı mtinaka.sa çıkmış, bu arada 
biraz fazla sarhoş olan Halil A
linin anasına, avradına küfür c. 
dince münakac:a münazaa şekli· 
ni altnış ve gözü dönen Ali ek-

mek bıcağını kaptığr gibi Halili 
Uç yeriİıden bı~aklamış ve Halil 
feryat ederek dükkandan dışarı 
fırlavınca da Ali korkudan bıça· 
ğı atarak kaçmış. fakat biraz 
sonra yakalanmıştır. 

Yaralı derhal Cerrahpa.~ has. 
tahan.esine kaldırılmıştır. Sıhhi 
vaziyetinde endişeyi mucip bir 
hal yoktur. Tahkikata devam o
lunmaktadır. 

a anmızdaki yabancı 
kelime er çıkarılacak 

TürkDilKurumu bu hususta 
tetkiklere başladı 

Bllyük Millet Meclisinin son içtima· 
ıanna ve bazı kanun lAylhalannda 
görmen enterne, kanalı:z.nsyon gibi 
kelimeler tUrkçcıeştirllml§tl. 

BugUn mer'i bulunan kanunlann bir 
çoklarmda hft.l!I. bunlara benzer ecnebi 
kelimelerin bulunduğu görüimUştUr. 

Türk dil kurumu bagta Teşkllo.tı Esa· 
Biye kanunu olmak Uzere bUUlo kıı.. 

Reisicumhur Ruzvelt 
ile 2,5 saat görüştükten 

sonra 

o ul 
Gazetecilere dedi ki 

Beyne milel vaziyeti 
ve bilhassa uzal< 
şark meselelerini 

görüştük 
l'a5ington, 18 (A.A.) - Ame

rika hariciye nazırı Kordel Hal 
Ruzvcltle ild buçuk saat kadar gö
rüşmüştür. 

Hal rlyascticilmhur sarayından 
çıkarken gazetecilere demiştir ki: 

Reisicümhurln yaptığımız mülfı.
katta. umumi malfunat tcatis'.nde 
bulunduk ve biribirimizi cnternns 
yonnl vaziy\.'t hakkında bHdiklerl
mlzden haberdar ettik. Bizi . bil • 
ha~sa altı.kadar eden vaziyetin 
muhtelif veçhelerini ve uzak şark 
vaz.ıyeUrJ. münakaşa eyledik. Bu 
arada. Japonyndaki resmi Amr.ri
kan memw'lnrı hariç olmak fizere 
diğer Amerika. ııuh<'sinln "presl
dent collidge,, vapuruna binmele
rine mani olmak için Japonya ta
rafından alınan tedbirler de gö
r'.işli mticıtür. 

Hnl Ruzveltle görüşürken r.ya
SC'ticümbur ~rayının diğer bir 
daircsınde de I..ord Haverbrul< 
Hophlnsle görüşüyordu. 

A 1man tebUği 
r BM tarafı 1 ırıcidc> 

Muhtelif lnglliz tayyare mey . 
dnnlnrına ynpılan gece lıticumla • 
rmdn ~(ddetli infilaklar çrkarıl • 
ımşt.r. 

İngiliz bombardıman tayyarele
ıi, 17 - 18 ağustos gecesi, garbi vP 
şlmali Almanyada bir kaç mahal 
Uzenne az miktarda infilflk ve 
yangın bombası a ı..nu.-,lardır. Hiç 
bir ask(ll'İ hnsar olmamıştır. Gece 
avcıları 2 İngiliz bombnrdonan tay 
yarest dli'}UnnUştilr. 

Uerlln, 18 (A.A.) - D.N.B: 
15 den 18 nf,ustosa kadar Al • 

man zırhlı kuvvetleri Smoleııskln 
cenubu şarklsinde ricat C'tmekte 
olan Sovyet tcşekkUllerinl ihata 
etmişlerdir. 3 gUn silren mnhnı e
beler esnasında Alman zırhlı kuv· 
vetleli 7v0 kamyon. 90 top, 25 
tayyare dafi topu, 20 tank dafi 
topu, 25 tank vrı 10 kesif zırhlı o

nunlardaki yabancı kelimeleri çıkar
tarak yerlerine türkçelerlnJ koymak 
için tetkiklere bll.§lamıştır. Bu l§ için 
muhtel!! komisyonlar te,ş{'kklll edecek 
ve bu komisyonlara mütehassıs dil 
adamlarnnızla profesörler lşUrA.k e
deceklerdir. Şimdiki halde t.c~ki!Atı 

r.saslye kanunu üz:ırinde çall!Jmalara 
ba§lanmıştır. 

Değirmenler 
hakkında 

(Bas tarafı 1 incide) 
a - Mıı.hsulün değirmende tes1im 

fiyatı o!lsin aynı mmtıı.lmda bulunan 
en yakm merkezinin mll~yaa fiya • 
tından değirmene te:ıllm edilen mal· 
ıar için nakliye dtl§Ulınlyecektll". 

b - Civardan vfıkl mUbayaalar için 
bu esaatan ofi.sce kabule oayan olan 
nakllye tenzil edilecektir. Değirmen· 
ler aldıkıan buğdayları ancak hUkQ. 
metçe mukarrer tiplere göre öğt\tebi· 
leceklcr, bu tiplere uygun olmıyan 

veya oflsce tcsbit edilecek ıseralti halz 
bulunmıyanlarm satışma müsaade o· 
ıunmıyaca.ktır. 

Değirmenler, bunları masarl!i ken• 
dilerine ait olmak Uzere toprak otı. 

sinin nezareti altında mukarr<ı.ı" tiple· 
re irca edebileceklerdir. Değirmenler, 
unları toprak n.ab.<rulleri ofisince tas· 
dik edl\ecek bedel uzertnden satmağa 
mecbur olacnklardır. Değirmenlerin 

mahsul mUbayunlan un istihsal vo 
satışları toprak mahsulleri ofisinin 
nC'zaret ve murakabesini' tll.bl ola • 
eaklır. 

Varşovada 
sefalet 

f Ba:o; tamtt ı ın:.:ıdc) 
kadınlar mııtt!m Laıııyoı. Lokanı.a ve 
kahvelere gtdeıılcr mılnrır. .. ırnn işgal 

kuv\•ctıeri mensup arıdır. 
Varşovıı.da kuvvetli bir propngnnda 

yapılıyor. Fııltat Polonyalılar da mu. 
kabil propagandalar yapıyorlar. 

\'arşovad 30 Tilrk v~rdır. Bunlar 
hallerinden memnuniyet göstermişler. 
dlr. Bir Türk fırını uchrın içerisinde 
mühim bir rol cynamaktadır. I<"ırın 

sahibi büyük takrtlrl,.re mazhar ol • 
muştur. 

300.000 yahudinin göz nlbnda lu .. 
tu\duğu Gettoyu gczdiın. Getto şehrin 
ortasında bUyUk bir mahrılledlr ve dl. 
kenli tel örgüleri ile çevrilmiştir. Al.. 
mBn askerteri çe Polonvaıı poUsler 
kapıyı nezaret altında bulundurmak
tadır. Gettonun kendine me.hııus bir 
hükOmet tramvayları. taksileri ve e
lelttri~ santralı varılır. Sokaklarda, 
kollarında Davudun hacını taşıyan 

insanlar kaynnşmaktadır. Her tipten 
ve her sınıftan insanlar görülmekte • 
dir, Bunlar Get~odan çıkamazlar. ı-•n. 
kat hariçten siparişler alabiliyorlar. 
BUyUk bir sefalet varc.lır Bllh3esa iD... 
şe vaziyeti çok karışıl<tır Herkes so
kaklarda yatıyor. ôlUm nlsbetl yük.. 
sektir. Herglln ne yUz k41!nln 6ldilğil 
tahmin ediliyor. 

tomobili iğtınam etmişler ve 10 rindcn tecrit edilerek imha e_ 
binden fnzla Sovyet askeri ~ir nl· dilmiştir. Alman tankları, bir 
mışlardır. Eu suretle iki Sovyet köyde 50 nakil vasıtası iğtinam 
tilin nt imha edilmiştir. ve bir Sovyet taburunu dağıta-

Hayali bir 
suikast 

(Baş tarafl 1 incide) 
Sarınlmaz iradesi, yılmaz mer Jlsl 

\'e eom~uz yurt eev~ U. ham bo· 
günkü yilksek ~ldl.ue a1a5trran 
~ehlıışah, bUtün traıım gözbebeğiıllr. 
Bu d08t .mcmleektl.n kaydettiği ham. 
lclar, yalnu bu lradeni.D n~ ettiği 
kudretle m1'ydaıın gclml!}Ur. '\·o trıuı 
rnıııou, laflkilmdarmm işaret ottlğl her 
hecleft-0 daima en lylyl, CD. doğruyu 

bulmuştur. 

Bugünkü lran, maliyC81, maarifi, 
1ktıs:ıdı ve en nihayet ıdyaeeU llo en 
mtlt.ek!Unll bir devlet halinde tecelli 
etmcktC"dlr. lran, belki tnrtııJn hiçbir 
devrinde buglin oldnğu kadar mUte
li&Dlt. bir bııle gelmemiştir, Bunu, her 
sahada görmek mümkündür. Ajans • 
lar, tııte bu mesut diyarda bir !>Uikn<.t 
teşebbilstl \.ııkua gelıllğlnl haber \er
diler. Ve gene dcndJ, ki bu suDmı.t, 
blltun bir mlll~tln canmıl::ın daha mJ;r, 
tıuudrğr, tapınırcasma scvd.iğt ve sar 
dığı Şehlnphuıa mııtoftu, 

Buna ıuuııl ihtimal vcrilebfllrf 
DüııünUyonız ve tek bir ihtimal bu. 

Jamıyoııız. Banu bir baba böyle bir 
ftsld f'lkl'e eaplanıp evlfıd.ma Bçsa, 

mutlaka evi t, blr an t.ercddlit etnıo
den ve vicdan a7nbı çe~ ba.basr 
nı kendi eUerlle boğar "' blr baba, 
evlAdınm memleketin lmrucusıına 

karnı fena fikir beeledlğlnl ~inlese 

canı kadar sevdiği evlAdrnı ya kanu
nun P81çc.<ılne resllm edt-r, veyahut 
keneli ellerUe onu ipe çeker. 

Tek ldoo.l: Yurd ve Şebln~h bir fil. 
kecle aulka t <1öyle dnıı.mn hayaline 
bile lhUmal TerID.lyonm. 

Tahran, 18 (A_A.) - Of'i: 
Resmt "İran" gazetesi birçok tran· 

hlo.rm ecnebt ııjanlarlle birlikte reji· 
mi devlrmegt lsUhdaf eden bir fesat 
tertip etmiş oldukları haberi kaUyet. 
le tekzip etmekte ve bu haberin ta • 
mamiyle hayal malısuJ!l olduğunu lld· 
ve eylemektedir. 

İnönü ansiklopedisi 
( lJaş tarafı ı incide), 

ı - Yirmlnci asır Larusunun 
(:ı) harfi fişlenmiş ve fişlerin ço
ğun:ı bunlnn madde halinde yaza· 
caklnr lçin isti:Jnıi mahiyette not. 
lar Jlave olunmuştur. 

2 - {b) harfinin flşlenmeslM 
de,·ıım olunmaktadır. 

3 - (Kamusu fılfun), (Sicilli 
Osmani), Osmanlı mUellifleri), 
(Hayat aniklopedisi), ve daha b:r 
kaç eser taranarak (a) harfi için 
fişler viieudc getirilmiştir, 

4 - Türkiye coğrafyasına a t 
bil.tün kelimeler (z, e) f~lenmiş
tir. 

5 - Türk ve islAm ricalinin en 
meşhurları (:ı:, e) kadar fi1;1len -
ıniştir. 

6 - Yinninci asır I..nrusunun 
bibliyografya maddeleri (z, e) ka
dıır fişlenmiştir. 

7 - (Serveti fünun), (Resimli 
kitap) ve (Şehbal) gibi mecmua
larla d"ğer müteaddit mecmua ve 
bazı kitaplar tetkik olunarak bir 
resim dosyasının esası kurulmuş· 
tur. / 

Bundan sonra ıınsiklopedinln 
tertibinde göı.önünde tu tulacnk 
esaslar etraflı görüşülrnliş, mad • 
delerin yazıl~mdn nisbc•t birl ği, 
imıa birliği ve üslfıp birliği ya
pabilmek için ne gibi hususlara 
dikkat edilmesi h:ıkkındn raporda 
ileri aürülen fikirler üzerine ko • 
nuşulmuş vo nnsiklopcdlıı'n biran 
evvel hazırlıklarım bitirmesi için 
gereken cihetler ortaya konmuş. 
tur. Bu toplantıdan alınan fikirler 
ve telkinlerle ansiklopedi heyeti 
çalı.5JI1alarına devam edecektir. 

Denize çıplak giren 
adam 

Alman zırhlı kuvvetleri Sov· rak imlıa etmişlerdir. Her tn· Kahvecilik yapan Koı;o adında bi· 
yet kollarına karşı hücumlarını raftan gelmekte olan Alınan rlııl, evvelki akııam. Kadıköy iskele • 
tekrarlıyarak bir miktar top ve 1 zırhlı bölükleri Sovyet kıtaları- ıılnde <;ınlçxplak denize girmiş, yaka. 
naldiye vasıtaları tahrip etmiş· na ağır zaviat verdirmişlcrdir. lanmıştır. 
ler ve düşman piyade kollarım Gerive kalan Sovyct teşekıkülieri Koeo, keııdlsin1 karakola göt1lren 
dağıtmı. lnrdır. Muharebenin de. bir vadide muharebe venniye memurlara iki Ura rtl§vet de vermek 
vam ettiği uç gün zarfında Sov· mecbur edilmişlerdir. Bu sırada istemiş, hakkında bu wçtan da zabıt 
yet kuvvetleri mütemadiyen Al· sırtlardan inmekte olan Alman tutulmu§tur. 
man Gen":Jerini yannıva teşebbüs zırhlı otomobilleri hiilQ şiddetle Dün iklnd asliye ceu mahkeme· 
et."lllisler ve h"r <:0 fcrindc küc:ük müdafaada bulunan bu Sovyet sine verilen suçlu 1 ay ıo gUn hapse 
Sovyet cüzü trunlan krsmı kUllil" l· .. -n.,.tı,. ... ; .. ; ;.:,."'., "tnııcılprdir. ' mahktım ve hcmım tevkif olunmuştur. 

iz mir f uanntn ~ 
leket turizınıu1 oynadığı ro 

< Ba:J taraf• 1. ı 
nnı C\ino nıtsaflr e~~~ 
nu hl sodiyor. Dalın ri \'O 
tzmlrlinln C\1 me~~eSİ , Jıl 
ni bir panc;iyon \"»";..ılıleJ""'. 

Rh"aycte göre ııınu~ 
rl fuıı.r münnsebctllO c~ 
len misafirlerin ÇO~Aır 
misafirleri lkra.ot cıw;J~ 
yetlcrlnden o k-ndnl' 'f/J rıı 
rarmş ki evvelki r~r ae bit 
ailesini l.mıir Jııınciıl c'~ 
gönılcrm~i, kendisi d~ ~ 
smı kapayarak bir o~ 
tlca etmiş, Ilö~ Iooe . ı 
kemli i.ı:fnl kaybcttırı:;ş ctJll,J 

Ynlnız misafir k:J.11 ~ ıo 
rurctlnin husule gcti ah':;Jd~ 
hadiseleri 1 tisnai ıııtlİ 
detmek JiiT.Jmdrr. uaı cııt 
blitiln 1zmrlileı: ızınlt 1111a~ ruıl fwırmdnn nıcJilll • 
me\'Sİmln bütün lk~~ıetl ~ 
lcr üzerinde faydalı ı;;- ıg 
dar büyli'ktür ki şeb ~ıı"' 
nelerinde To IstJrdııt .. ~ 
felaketler yilzlinden ug ~ 
ym i sarsmtr bu saY~r ~ 
zaman ic;:indc gcçıni;. uı ~ 
biinycsi yeni lıir tcI•u111 

"'Üst emılştir. _,1AJI ı1) 
btirila.t.tan soıım )~~ 

fus tahririnde 1zmJıir:;;$fı. 
bin olarak t bit edl ae 
milli müca.delo güntetlıt ııı 
knwctlerlnln icra ettJğifll ııl1 
dolayısile Ego nıuhid11 ~ 
rerler!nden. tzmlr ve / 
Aydın vUayctıerinln 1' ııtfı' 
izmlrıc bir çok kimsclet teri' 
tiği ve bu suretle gcle.11 ~ 
hlnı bir kısmı :lstirilat~ 1~ 
zanca bir 7JUJW1 taJdJ ~ 
rin ha.kiki nüfasu Jı ~, 
152,000 rakamından ~ıt' ,/. 
non tçin SQll tahrir cıeıı ''J 
m.lrin nüfusu 152,000 ~~~ 
değil. belki daha nokSS"b~ ·ı 
tahmin ediliyordu. ırıJ 11~ 
yat bu t.ahmlnlcrin doğt" 'I 
~mır gösterdi. Son tııh~~ t 
da İzmirin nüfu u JS<l,1""' J 
selmiş olduğu ruılaşrtdı. ~ 

Rn hildiso İzmir ent ı.~ ~ 
fuanmn mllli llıtiyn~ ~ıp; 
00 mühim bir rol om .. 
Jnn°l·etJi bir delildir. .ı\51,ı l , 
Muhtelif cephelere 

lngiliz re~ıııl 
tebliğlerı 

ı~ıı' 
/JOn.<lra, 18 ( A.A.) _:=-..etıe 

dahili emniyet ne-~ -
tebliği: b!I~~ 

l'nzarı pazartesiye prJI 
gece, İngiltere üzerinde ur· !': 
Alman tayyaresı uçm~ ~ 
mau hava faaliyeti, bıllt bil • 
gilterenin şark ve c~~~j..ııt 
sahil mmtakalarına ııu• Jllll· 
mi~1:ir. Bircok noktaya OO c:i~ 
atılın?§ ve tngiltereniJl ~ 
f@ k~inde bir şehirde ~~,-siJ'. 
olım.ıştur. ı>ı!'\ a7. .ııı~ıııtdil~ 
Bi~ '!~a.n tavya1esı cf. 
mu~~ur. ) ....,, 

Kahire, 17 (A • .A· t1ıı'l 
şark İngiliz ordularının 
karargahınİn tebliği: fJli' 

Tobruk mm takasında.. d ' 
keşi.f ~ollarımn faali~e:~ıı~·' 
etmıştır. Dil.sınan mutt:w 
zayiata uğratılmıştır· dil ~ 

Libya mmtakasında i ~v 
kollarının normal faaliyet 
müştür. lJıı .. ıı 

Londra, 18 ( A.A.) - i t 
zaretinin öğleden sonrıılt 
-· ı A\ gı: e ı;·· 

Dün gece havanın gerı :sri~ 
müsait olmasına rağnıe~ e tJl 
ya bombardıman servisın eıt ~l 
sup yüzden fazla tayyared fl)~ 
rekkep bir teşekkül. .Alnt~ıııı>' 
garp ve şimali gaııbisitlC 

1 etmiştir. fl 11111 
Başka hedefleri, BreJlle tııl>~ 

m ve Duisburg sınai fl'l~bll} ıı1 
teşkil etmiştir. Birçok ·r b1' 
yan~ın çıkarılmıştır. :a:rıptı!' 
baroıman tan•aremiz J;aı: 

1 KAYI~ 
ı 4' 

Vefa Erkek lisesinden l~tııı' 
aldığım Uısdlknamemi zayi 110# 
Yenisini nııı.cağnndan esldsııun .Mİ 
yoktur. Cl""'~oı 

EyUp, Abdllrnıh1D3D şerd csti959 

No. 78 Sabri Stıkn. 
• ~ • r1"c6 

•• 111< • 1 
Sahibi bulunchığum tek ,....-~ti e 

mm 1324 numıırnlı pl!)taSUl1 
11uı:ıı1 

Um. Yenlslni nıacağmldnn 
yoktur. s&9._ı) 

Ahmet Yarımoo. <( 



şl.indl ise bir safiyet, bir tovluk 
takındım. Doğrusu bu dava ·beni 
korkutuyor. Öyie zannediyonım 
ki kendimi mUdafaa eôemiveoo. 
iim .. Bu arada da çocuğum· dün
yaya gelecek. Bilmiy0rum, ona 
nasıl ba'ka'bileceğim? 

Glotenburgda olduğum gtln· 
dcn'beri yevmiye vasa1i olarak 
dört yüz ~iling kazanıyorum. 
Halbuki davayı ka~bettikten son 
ra benim için açlık başlıyacak, o 
zaman nerede, nasıl yeni bir işe 
başlıyacağım ! Esasen hayat dai
ma bir başlan&ıçtan i-baret d~il 
midir? 

Piyer Sen Silven artık Tcodor 
Tuifeldi dinlemiyor. baz.an kapı. 
ya, bazan daktilosunun bacakla
rına kalçalarına bakıyor Ye da· 
ha ziyade postayı açmak, mek· 
tuplannr. siparişlerini görme!~. 
bir mobilyanın yerini değ-iştir • 
mek veya bir ta~loyu dü1..eltmek 
arzusuyla olduğu yerde kıvranı· 
yordu. 

Tcodor Zuifeld ilk defa olmak 
üzere kendisini eski uşağından 
uzak hissetti ve ı:;öylc alelfl.de. 
baştan savma bir felam vererek 
dükkandan ~ıktı ve ruhunun is· 
tirahatini temin için profesör 
!\Tayerin evine do~ıu yollandı . 

Hiç acele etmeden, vavaş ya· 
\'aş caddeleri geçiyor, ı.m~une au. 
şüne ilerliyordu. Art·k Glolen· 
burgun ni bf'ten tenha caddele· 
rıne, eski model taksilerine, §i· 
mal ı::esine, milletin kendilerini 
zarif göstermek arzusuyle ihli. 
yar ettikleri garip giyinişe. an
laşılını:van mükiilemelerin giızel 
ahengine alışmıstı. 

Glotenburgda hiç farkında ol· 
madan epeyce mü.'.ileri tutmuştu 
ve müşteri adedi günden gUne 
artıyllrdu. llalbukl ~imdi boş, fa· 
kat insanı aldatan Sözler, kandı. 
ran tavsiyelerle kurduğu büyUk 
işin kağıttan bir şato gibi yıkıl
mak tehlikesine maruz butufiôu
ğunu görUyordu. Teodor Zuif eld 
Grandüşesin daha birinci g-üni\ 
kcfıdisine söylemiş olduğu söz· 
leri hatırladı: "Glotenbu~ his. 
lerivle hareket edenlerin mem
leketidir .. " 

Teodor Zi.ıifeld. profesör Ma · 
verin evine gittiği zaman dok1:.or 
dışarı çıkmak için hazırlanm~ 
bulunuvordu. 

Birlikte merdivenleri indiler 
ve caddelere dalarak dolaşmrya 
başladılar. 

Hem dolasıyorlar, hem de 
profesör Mayer fikirlerini şu 
sözlerle anlatıyordu: 

- tki mUdafaa şekli varoır: 
Birincisi her şeyi inkar etmek, 
ikinci her şeyi kabul etmek, ar· 
tık hadiselere ba.Şka lbir sekil 
verecek gibi ustalıklı bir ıı~an 
ktillamnak .. 

· (Devamı oor) 

Sun Vong önüne doğru eğili· 
yor ve otel avlusunun bizim tam 
karşımıtda olan bir köşesindeki 
masada tek ba.~ına oturan lkibrit 
saymakla meşgul Olan ibir Çinliye 
uzunca bir mi.iddet gözlerini di
kiyordu. 

Bu gaı·ip ada.m önünde açık 
duran bir kutudan birer birer 
kibriUeıi çıkarıyor, ortları bir 
sıra diziyor, başka kiibritleri de 
bunlara aksi istikamette yatır. 
dıktan sonra bana manasız gibi 
görünen bu oyununa bir çocuk 
gibi sevinerek hakıyQr ve te'bes· 
alım ediyordu. 

Sun Vong bir hayret içinde: 

19-8-941 
7.33 Hafif 

program 
7.45 .Ajans 
8.00 Senfonik 

program 
8,80 Evin s:ıau 

12.88 Türkçe 
pi tıklar 

12,45 Ajans 
13.00 Türkçe 

pl!l.klar 
13,15 Karışık 

nrogrnm 
ıs.os Salon 

orkestrası 

18.80 Serbest l O 
dakika 

18.40 Stılon 
orkestrası 

19.00 Konu~ma 

19.15 Salon 
orkestrası 

l9.30 Ajnns 
10.45 Fasıl heyeU 
20.15 Radyo 

gazcteeJ 
20.46 Taylor 

KUçUk kon· 
11cr sulU 

21.00 Ziraat 
takvimi 

21.10 Hafif fasıl 

şarluJnn 

21.30 Konuşnıa 
21,45 Kll'uıik Tilrk 

mUzlği 

programı 

a2.so Ajans 
22.4!'i Dnns 

müziği 

Salı ç arşnmba 
19 Ağus. 20 Ağus. 

ltt~-.·p: 2ı'i 1 W~p: 20 
Hızır:' 106 Hızır: 107 

~ülUUw VaaııtJ t;z.ıuu ~unnt tiUl.w 

oune.;tıı 
d',,, .... , 5.14 10.U 5.16 10,18 

ög-le 12.17 ri.H l:t.17 15.15 
İkindi 16.0:S 9.02 16.04 9.03 
Akşarl\ 19.03 12.00 19.01 12.00 
Yatsı 20.115 1.41 20.43 1.40 
lmslık a.21 8 .18 3 23 8.21 

Satılık kamyonet 
lk·~ oğlu llulk •\'liıclru: 
(Nnııı marka ınUst.amel kamyone· 

Uml.z 21. 8. ou pcrveınbe gUnU saat 
1 de pazarlıkla satılacaktır. Talip 
olanların yUz elli lira depo21to akçem 
nı hlı.mllen mezkQr gUn ve 88.lltte Hal· 
kevimizde bulunmaları rica oıunur. 

Knmyoncti görmclt ıntıyenlcr Hal· 
kcvlmlze mUracaat etmelidirler. 

Mobilye yaptırılacak 
U. il. P. Gmtıl Scl<rewrllğlndcrı: 
ı - Adruın, tzınft, Çruıkın v Kay_ 

seri Haıkevlerf içüı temsil salonu kol· 
tuklarlle ktllUphane mefruııatı ve tz· 
mit gaiino mobllya aksamı yuptınl· 

maltın ayrı ayrı açık eksiltmeye kon· 
muııtur. 

2 - Acık eksiltme ve lhnle 1stan-
bul C. H. 'P. vua.yet İdare Htıyettnin 
Cağaloğlundakl binasmdn koıniByon 

huzuruncın 1! /S/941 tarihine mllsadlf 
perşembe gOnU aat 15 de yapıla. 

caktır. 

s -- Tahmin edilen bcdelıiırt: 
.Adana 83.887 Liradır • 
lmılt . 82.717 .. 
Ka,Yscr.l 21.663 

" 
Çankın 17.006 • 

105.673 .. 
4 - Bu tıı için lhzar edilen proje· 

ter, şartnameler ve diğer evrak Anlcn.· 
rııcla O. H. P. Genel SGln-eterUğitie ve 
tııtanbulda C, H. P. Vila.yct 1d:tre He· 
yetine, Adana, Uıfilt, Ç4ilkırı ve 
Kayseri C. H. P. Vila.yct İdare He. 
yetlerüıe mumcaaua glliillüblllr. 

Eksiltmeye 1ştii'Ak edmler bunllırı 
makbuz mukabilinde alo.blllrler. 

ya Çang Si~ ibunu da yapıyor. 
Hakikaten Çang Siang adında 

olduğunu anladığım bu ya'bancı 
nrn büyük :bir harp ~tesinin rei· 
si olacağım tasavvur etmenin 
benim için imkan haricinde oldu· 
ğunu arkadaşıma itiraf etm~ 
mecburiyetinde bulundum. 

Sun Vong artık tebessüm ebni
yerek: 

- Bir noktayı unuturorsunuz, 
dedi, bu adam bir Çin çete reisi. 
dir. Eğer Çang Siang kibritle 
oynuyorsa; bu sizin bir kibritle 
oynnmanıza lben:r.eınez. 

Ben Sun Vongun söylediği söz
leri di.işünüYQr YC kibritle oyna· 
mak hususunda anlatmak istedi
ği §eylerin thiG ibirisini kavrıya. 
mıyordum. Fakat Sun Vong sö· 
züne devam ediyordu: 

- Evet, Ça.ng Siang ibütün 
hayatında oyun oynamasını çok 
sever. Fakat yalnız kibritle değil 
hatta baza.n da küçük balıklarla. 
Si?.e nnlata.yım: Onun senclerce 
muhafaza altına alındığım söy
lemiştim. ıBu ihlidise dahili büyük 
harpler zamarunda cercynn edi
yordu ve Kanton lhükOmeti Çang 
Siangı evinin lbulunduğu yerde 
hapsetmişti. 

İzmir fuarı hazırlıkları 
tamamlanıyor 

uar ·a boş yer kama ı 
hoıtr, (Hususi) - 1''unnn açılma. 

sına pek az lllr vn kit kal!llıısmdan be. 
ledlye reisliği §Chrlmlze gelecek ziya_ 
retçilerin istlrnhaUerlni temln lçln 
bütün teııklllltı seferber etmıvur. Şc• 
hlrdc yer yer yeni inşaat ve tamirat.. 
lar yapılmnkt.a ve bunlar fuar zama_ 
roma kadar yctıııttrilmlş olacaktır. 

B 1 diye reisi doktor Behçet Uz b<ı'r 
gUn şehir içindeki muhtelif belediye 
lnşnallannı lcIUıı ctmc-kte ve ak§::ı.m. 
ları dn HUJtUrparka giderek fuar ha.. 
zırlıklariyle bıu..-ıt mc "Ul olmakta. 
dır. 190 izmlr Enternasyonal fuarı. 
nın her bnkimd::ı.n geçen funı'lıırdıın 

Ustun olmnsı için her tUrlU fedaklı.r. 
tık yapılmaktadır. Bilhassa Luna. 
parktn eğlence vnsıtalıırı bu yıl bUtUİı 
ziyaretçileri cezbedecek bir vekilde 
zenglnleşUrilml§Ur. 

Oteller, lokantalar, ban ve bnmam .. 

lar beledite mU!ettlşlerl tarafından 
sık sık tefti§ edilmektedir. Bu gibi 
yerlerin fuar esnasında §Chrlml:tde 
bulunacak on binlerce mi.safirin lhti. 
yaçlarını temin edebilecek tarzda ter_ 
tibıı.t almaları ve belediye tarlfesir.
den fazla fiyat 1atcmemcıerl hususun.. 
da beledlycce azamı b:ı.ssaslyct gös. 
terllmcktedlr. Kontrol ve tefUıler her 
gUn nıulitcllf znmnnlardıı ya.pılacnk 

ve fu:ırın açık bulunduğu :tirml Ağu.s 
tostan 20 Eylfilc kadar devam ede
cektir. 

Gazino. otel, lokanta. han, hamam 
ve buna benzer mUesseselerin beledi. 

SPOR 
ikinci küme 

murahhaslaTı çağrılıyor 

lsUınbul J!UtboJ Ajanli~ıtumn: 
Lig maçları progrıı.tnmı gtli'U§mck 

UZerc, ikinci klliiıe klUplerini!Zln sa· 
ltı.hlyctll birer murahhasmm 21/8/041 
pcl'§Cmbe gUnU ~a\ 18 d ~lge mer
kezine teşrlfl<'ri rıca olunur. 

ye tarlfelcrlndcn fazla p:ırtı aıdıkları 

tcsblt edilirse şiddetle eezalandınla. 

caklardır. Her vatandaşın gtttiğı cg .. 
lence ve mesire yerlerlnre belediyenin 
truıdlkll tarifeslno gör para verme. 
lcrl hususunda hassas davranmaları 
kendi menfaatleri iktWısındandır. 
FıWa para istenildiği takdirde ti r. 

hru poıl.s ve zabıta mcmurlnnna nıu.. 
rac:ıat ederek §lkllyeUerinl tcsblt et. 
tirmek lllzımdır. 

.Fuara lştirdk edecek olan re nıı \0e 
liusust müesseseler mUmcsslllcrlyle 
eksı,oznnıar şehrimize gclmeğe bn§la. 
mı§lardır. Bır çok pavyon sahipleri 
fuarın açılmasına pek az bir t.:ıınan 
kaldığından 20 AğustostA açılm gU. 

nUndo tatil bir §Ckilde hazır bulunmak 
lçln geceleri de çalışmaktadırlar. 
İzmir vlltiyct pavyonu da bU sene 

gelilş bir §Ckllde tan.zim edilmclltedlr. 
Pavyonda bllh.:ın.:;n gerek hariçten ve 
içinden esaslı tadllAt yapılml§ ccplıe 

gcniŞleUlmlıtır. 

Pavyonda bu sene bellen terbiyesi 
tr. kllA.tma d:ı bir köşe ayrılmt§br. 

Burada 1zınir bölgesinin işt!gal etliği 
her spor oubcslnin fııatlyetleri ve genç 
ilk hareketleri Panolar ve grafiklerle 
gösterilecektir. Bundan başka vi1Ayet 
Umlzin muhtelli' kısımlarına alt zı... 
rat ve sınat ııahııdalti taı.Ilyct ve mu_ 
vaffaldyetler d iııtatıstlkl rle teba .. 
rUz ettlrllecektir. 

Trakya pavyonunun da hazırlıkları 
ilerlemektedir. Pavyon me.murlan 
şehrimize gelmlş ve pavyonun tanzı. 
mltle b Şlnmışlardır. Pavyonun bu 
sene KAzıfiı Dirlk köşesi d ihdas e. 
dllm13Ur. Burada merhum generale 
alt bir çok lıntıralar canlandınlacako. 
t.ır. TUrkiye Ucaret odaları PA'70DU. 
nun fanllycU hızlnnaırıltnıştır. Bu. 
l'Blattıa tô§blr cdileaelt olan muhtelif 
memlCkeUeriıtıtzıo alt mamul t doku. 
mıtlar ve zlral maddeler gelmeğe lıa§ı. 
ınml§tır. 

Fuar sahasında klra.lanmanuı pav. 
yon hemen hemen kaUnıunış gibidir. 
KUltUrpark g1mfll tam mD.nıuılyle bir 
fnııllyet ffllhaat oımuıtür. 

Hakemleri davet Alaşehirde mahsul bol 
lstnııbul Futbol Hııkern Koınl ;J Aln hlr, (Huııust) - J{tlymakanu_ 

BıışlcıuılıkJnlbn: mız İhsan EdlzUı maaşı yetini.§ liraya 
Bölgcmlze mensup fulbol hake.mi, I çıkarılmt§tır. BUtço nıUlAhnzası olınn

bakem namzedi vo Jrunı mUdıı.vlnil dığı takdirde kazamız kadrosu 80 u. 
ıı.rkad:ı§lann 20/8/041 ça.J'.§amb:ı. @nU radır. 

saat 18 de Beyoğlu HalkeViııae yapı- Alaşehlnn ilzl\m maııııuıu gllzeldir. 
l:ıcak toplantıda. iba.zır bulunm:ı.lnrı rl. Sergilere ba§lanuuşbr. FiynUar da. 
en olunur. iyidir, Hububnt ihtiyaçtan çok !atla,. 

Acele satılık Arsa 
Kartal Maltcp Slnd , KunıÇe§llle 

Mcvkllnc;e Bağdat caddeslndc 2 dald. 
ka m ıı.fcde 044 metre murnbbru ar

ııeeıo olarak satılıktır. Tallpler!n 
Vakıt gazet(?Slnde Adnan Evcimi~ 

mUracaatlerL 

dır. 

Pamuklarımız da gW:cltllr. l!Odem 
hUkftmct blnasmın et.Ta!ıfiiiı henUs 
tesviye cdlımemesl, gtızel blr bnhço 

yapılmamış olma~ıı. havuzunun ara 
sıra susuz kaim.as: Aln"cblrlıi §lrum • . 
ğinl bozmaktadır. Kayrnakamıtılıztn 

bu 1.§lerc bir an evvel el koyması g<'. 
rektir. 

Atı ı balık ar 
l'AZAN: 

H. IJrdlencichner 
yordu. Kanton hükfunetin.in Yer
diği otuz askerden ibaret bulu
nan ve iyı teılbiye ve talim gör_ 
müş olan bu 'POlis takımının lba· 
şında 'bizzat ben btilunuyordum. 

Her şevin yolunda olduğunu 
zannettiğim bir zamanda, ibir sa
bah beni birdenbire §aşırtan im. 
zasız bir meh.-tup n1mıştım. Bu 
mektupta General Çang Siangın 
kendi evinde gizlice atış talimle· 
ri yaptırdığı bildirilmekteydi. • 

Siz bilirsiniz ki, mösyö, biz as
kerlerin emin olmıyan ıher tilrlü 
havadisi yalnız lbir itimatsızlrkla 
kabul ctımesi lazınıdır ve bir tu.. 
za.ktan böür tu?.ağa itilen ibizim 
gibi insanlar, lbö)•le lbir rnemlc· 
kette en fazla itimada değer ha
vadislerden bile şliph~ et -
mek mecburiyetindedirler. 

Çang Si~rrın isya niçin hazıı
lrklarda !bulunduğunu ifşa eden 
mektubu okur okumaz, Genera
lin gene ortalığı karıştırmak za.. 
manının ~eldiğine kanaat ettiği 
hususunda biran bile şüphe et'· 
medim. 

ÇEırJREN 

Fethi Nuri 
fena g~irdiğini. ve benden, öğle.. 
den sonra bir daha gelme.mi rica 
ettiğini söylilYQrdu. 

O vakit ben hareket için tam 
münasip bir zaman mtiha.p etti· 
ğimi anlnmıştmı. Tabli General 
bu beklemediği ziyaretten bir -
denbire şaşırmış olacaktı, çünkü 
hiddetli bir zamanda bile beni 
geri gönderecek derecede lbir ne_ 
zaketsizliğini görmemiştim. 

Hizmetçiye, Ça.ng Siangm der
hal aşağıya gelmediği takdiı;:ile, 
onun kendiliğinden teslim olaca
ğını beklemeden ve hiç bir şeye 
ehemmiyet vermiyerck evi işgal 
edeceğimi söylemekte israr et .. 
tim. 

Nihayet General meydana çık 
mış ve daima olduğu gibi bi.iyük 
bir nemketle belli sel!imlamıştı. 
Çehresinde bir tebessüm vardı. 

- Sizi gücendirmek istemiyo· 
rum, divordu, fakat askerleri· 
min ntrş talimlerini seyretmekle 
o kadar m~guldüm ki, sizin, e
vimizi teşrifinizi haber veren 
bizmctc:inin sözlerini bile anlıya. 
madrm. 

- Peki, Çang Sinng. dedim, 
hakikati artık biriıbiriınizden giz
lemediğimize QOk memnun ol· 
dum. Evinizde ne kadnr askeri· 
niz olduğunu size sormak isti. 
yorum. 

Kendi taktığı lAka'br kullanmı
ya mezun olan General Çang Si
ang orada Çt'IK münzevi lbir !hayat 
geç.itiyordu. Ve bu lhal ltabii onun 
muhafaza."mın memur edilmiş o .. 
lan malhalli polis idaresinin va
zifesini kotaylaşttrl}'Qr ve onun 
arlık etrafına gene lbir çete top
la~ lkanaetiıü bahŞed.L 

Bu sebepten ibu adamı lbUyilk 
bir kuvvetle cürmü mcŞhut ha
linde yakalamak için lfızım gelen 
hazırlıkları yaptmı ve ıbu mühim 
havadisi aldıktan sonra aradan 
bir saat geçmemişti ki, Çang 
Siangın evi adamlarım tarafın.. 
dan kuşablmıştı. 

Geneııılc, orada olduğuma dn
ir haber gönderiyordum, hiznıet
ç~ Çang Siangm bu geceyi pek 

Çang Siang artık tebessUm et
miyor ve: 

- Aman Allahım, dedi. ha~i 
(Dooomt 6 rıcıda) 

cir 
• 

u ayın s n na 
do~ru açıac ~ 

Üzüm 45 bin, incir 35 
bin to9 tahmin ediliyor 
.. !.zmır, (IJususi) _ Bu sene 
uzum ı:nahsuhi böl olmama ınn 
nıukabıl geçen senekinden daha 
nef ~. ~e kalite itibariyle daha 
üstundur. 1znı.irdcn giden rekol· 
te heyeti üzüm va.ziyetinı müta · 
lan eden raporunda Q.u yıl üzüm 
mahsulünün s~nelerd nberi gö 
rülrniyen bir nefasette olduğunu 
knydeyiemiştır 

Manisa mmtilkasmda ıbağlar 
da i.lzilm kurutma faaliyeti göz
fori okşıyacak kadar \'Ü"atlıdir. 
Yeni Uzilm mahsulünden kurutu· 
latılar hazırlanmnkta.dır. İzınirdc 
pıyasara arz gününe kadar bu 
mahsul üzerinden bUyük sabş · 
Jar be~lenemez. Nitekim şimrlj • 
ye ~adar yaı ılmış olan bir kaç 
mahdut sat~ haricinde müstan
s1ller pek !haklı olarak mallannr 
büyük bir naZla ve kıskan.arak 
satışa arzetmekteclirler. 

IIUkOmetin aldığı ve almakta 
devam ettiğı mü !bet ted.biıfor 
sayesinde :bu sene de kuru üzüm 
mahsulünün iyi fiyatla. diş piya· 
salara gönderileceği muhakkak· 
tır. 

Uzüın piyasasının ne ?.aman a· 
çılacağı henüz .kati surette taav
vün ebniş değildir. Üzüm piya -
sa~ı yakın ibir ihtimalle bu ayın 
son iha.ftasında açılacal•tır. 

Bu sene iızü:m Ü?.erine alivre 
satışlar yapilınaniıştıı-· Buna ce· 
saret eden tüccar yoYtur. Alivre 
satışlara girişilmeden evvel lmru 
~e3·:va ihraca~ıları birliği asga. 
rı ilıraç fiyatlarım tcs.bit eyliy-e 
ocktir. Müstahsilill, «lccarm ve 
binnctice memleketin menfaat -
lerine en uygun olan fiyatları 
tesbit edeceği muhakkak olan 
kuru meyva ihracatçıları birliği, 
önümü.zdckıçnrşamba ğilnfi tuc· 
car birlikleri binasında bir top · 
Jantı. yapacaktır. !Bu toplnnbya 
Manısa müstahsillerini temsilen 
iki murahhas i§'.tira.k eylemek lil. 
zere davet edilmiştir. Bu şekild 
mUsta1ısilin ve füccarm ımetıfaat 
lerinin himaye ve ıt:elif edil~i 
şüphe edilmez ki pek e'he.mmiyet· 
lidir. Rekolte 45 veya 50 bin ton 
nrasındadır. IBu sene on !bir nu· 
mara üz!lmler geçen yılkiooen 
fazladır. 

iNCiR V.AZlYE'l'I 

İncir kunıt:ına faaliyeti de !bir 
hayli ilerlemiştir. Büyük Mende· 
re:; mıntakas.mda. · ncir kurutul • 
makta ve piynsaya arzedilecek 
vaziyete g<rt.irilmektedir. İncir 
;piyasasının lbu sene üzüm piya· 
sa ından bir iki gün önce açrl • 
rn sı ve lbu ayın ıü~ncU ha!ta.sı 
ortalarında incirin fzmirde ıpiya· 
saya arzedilmiş bUlunması pek 
muhtemeldir, 

Geçen senelerdeki teamuıe u • 
yarak Izinirde trumben 6000 çu· 
val incir toplanmadan piyasa · 
nın açılmasına intizar edilmemek 
tedir. 

İncir müstahsillerinin bu sen 
satış işlerinde en ki.içi.ile bir te • 
ıeddüde düşmemeleri icap eder. 
Ticaret Vekfileti ve ihraaj lrlı 
ği rekolte vaziyetini büyük bir 
dikkatle miltalea ederek mUs • 
tahsilin menfaatlerini koruya -
caktır. Esasen rekolte 35 ton talı 
min edildiğine göre. bu sene in· 
cir mahsulünün artan trueplcr 
karşısında ibüyük bir 'kolaylıkla 
satılacağı muhakkaktır. 

lncir piyasa.sının açılmasından 
evvel ihraQ fiyatının tcs'biti cihc· 
tine gidilmi tir. Bu iş kunı me •. 
va ihracatcılar birliği tarafından 
büvük bir dikkatle takip edilmek 
tcdir. Önümüzdeki hafta icinde 
incir mahsulUnUn asgari ihraç fı 
yatı tcsbit edilmiş bulun!lcaktır, 

Kıskançlık yüzünden 
cinayet 

l\fü6.s, (H !Stısi) - l\lil!ı.sa 
bağlı Balçık köyünde bir cinayet 
olmuş bu kör halkından Mehmet 
adında bir genç kmkan~lık yii • 
zUndc.n aynı köyden HU eyini 
bağlar arasında öldi.irmUstür 
Mehmedin ağabeyc::i de geçen se· 
ne aynı sebepten bir adam öldür' 
rniiş ve mahkiım o'muştu . Şimdi 
krsknnclık yüzünden kntil olan 
iki kardeş hapishanede ibirleşmi !': 
oluyorlar. 
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A :ıcı balıklar Cebinizdeki tenbel 

Paraları 
(B<ı§ tarafı 5 incide) 

askerlerden bahsetmek istiyor
sunuz? 

- Eviniııde atış talimleri ya
pan askerlerinizi kastediyorum. 
Her halde ihtiyatsız bulundunuz 
ve her yerde hainler dolaşıyor .. 
diye sertçe cevap verdim. 

General birdenbire sürekli bir 
kahkaha kopardı: 

- Sizinle her halde alay et. 
mişlerdir. Şimdi anlıyorum. Mu
hakkak ize bir oyun O)'ll.allllŞ 
olmaları lazım.· 

Ben, herifin bu şaşırtıcı kah
kahasının arkasında bjr hilenin 
aizlendi~ini düşünüyor ve pek 
müteyakkız davranıyordum. 

Çang Siang: 
- Evet. doğrudur, dedi. Evim· 

de atış talimleri tertip ettim. 
Talimlerini seyrettiğim şeylere 
aekerlerim demek adetimdir. De. 
mek ki bu halden istifade eder ; 
bazdan bir masal uydurdıılar. 
Fakat hakikaten bilmiyorsanız. 
aekerlerimin bu parmaktan daha 
tJiiyük olmadıklarını size temin 
edebilirim. 

Biraz sonra hayatımda ilk de
fa olarak, yalnız insanın' gözleri
ni değil, fakat kalbini bile mes
teden ve hayrete düşüren !küçük 
bahkların oyununu seyrettim. 

Şunu da iyice bilmelisiniz ki, 
mölyö. Ça~ Siangın evindeki 
bir havuma g-ördüğüm bu balık. 
Iar yalnız bizim memlekette ya
şar ve hiç birisi bir parmaktan 
dıiljıa büyük değildir. Bunların 
"6tlJdu ~niştir ve siyah, altın 
lı&l'ISI ~~ilerle donanmıştır. 
~ büyük olan ağızları küçük 
lir hortuma beny.enıektedir. 

Fa.kat bu bahklarda bilhassa 
hayrete şayan Olan garip bir hal
de onların yiyeceklerini tedarik 
jÇm. ya.ptrklan hareketlerdir. Sa
hilde veya kayalıklarda. yüzer. 
bn herhangi bir otun üstünde 
Sr böcek görür görmez tiUYiik 
$r maharetle hortumlarından 
su damlalan ))iiskürürler ve ni
~t avlarını öldürmiye muvaf
t;k olur'laır. Btmlar bazan hava· 
da uçan sinekleri bile •bu suretle 
aWamaktadırlar. 

Göriiyorsunuz ya, m(Byö, tim. 
• kadar hiç bir Çinlinin aldı-

:.e~:bir şeyi~ Siang 

Havuzun biraz Uatiine bir da· 
hg maine öbnüş böcekleri ya
~ıştı. Şimdi bütün lbal*
ıar. tabii hiç bir şey elde etme
._ baMederoesine au damlata
nm ,ıpih!kürüyorlardı. 

Ve anlıyor musunuz, m()ayö, 
qıJevkalade sahneyi seyretmek, 
fljjük ~ir heyecan ve bayre~ 
llİila yüzen ve oynıyan ve yekdı· 
~ni iten ve kih tek başına ve 
gilı hep birlikte olarak hiç yo • 
mim.adan inci tanesine benziyen 
a damlalarını havaya fırlatan 
bu küçük balıkları görmek çok 
hoş bir şeydi. 

Ben havuzun kenarında duru
JDr ve bütün bu şeyleri daha iyi 
gömlek için eğili~rdum ve lböy· 
lece parlıyan renklere ve balık· 
larm pek kıvrak hareketlerine 
dıaJmış ve oraya niçin geldiğimi 
ille unutmuştum. 

Fakat birdenbire bu nokta. ha. 
tırıma ~elmiş, yüksek sesle gül· 
müştüm. Bu manasız ~üpbemle 
Her halde Ça.ng Siangı çok gü
qmdirdiğimi düşündüm. Onun 
&ıünde eğilerek ve beni affetme· 
sini rica ederek, bir §akaya ina. 
nan lbo§ bir kafa olduğumu söy· 
ledim. Artık Generalin seyretti· 
il atış talimlerini anlamış, kü· 
çök ve zararsız askerlerini gör. 
niiştüm. 

Çang Siang beni affederek te
bessüm ediyor ve atıcı balıklan· 
m askerlerime göstermek lutf un· 
da bulunuyordu. Biraz sonra ba· 
na: 

- Şimdi askerleriniz de benim 
masumiyetim hakkında kanaat 
lah"bi olmalıdırlar .. dıyerek şa.. 
ka.dan tehdit ediyordu. 

Bizzat ken.dısi cüyük odanın 
kapmında duruyor, askerlerimin 
her birini selamlıyor, ve kasket· 
!eriyle sılıihlarını alıyordu. Çün· 
kU sulh ve sükunet içinde bulu· 
nan bir eve, bizim memleketimiz. 
de, elde silahla girilmezdi. Ve 

·an~ Siangın düşmanı de-

B ün askerlerim havuzun et· 
rafıı a toplanmışlar ve büyük bir 
sevinç içinde sanki bir dua eder· I 
gibi balrkları seyredi:vorlardı. 

Bu sırada kaıda duran Çang 
Siang korkunç ve tuhaf bir aeele 
ba,fırmıştı. Birdenbire Yandaki 
bir odadan Generalin aı:.kadaş. 
tarı meydana çrkıvenrJşlerdi. 
Ge~i adetleri pek a?.dI, fakat 

mattrklan tabanca, silahsız oldu 
flıınuz i~in bizi teelim olmıya 
mecl»ır etmişti. 

Pencereden dıpnya baktıiun 
vakit Çang Siangm evlft ltzaft
.,. na.ı IB • U yP ..... 

leştirmiş olduğunu gördüm: ar. 
tık kendimizin seçmiş olduğu
muz tuzağa düşmüş ve oradan 
kaçamıyacak bir vaziyete sokul
muştuk ... 

~ 6 pqin faiz .,clı n 

BİR 
TASARRF BONOSU ile 

Seferbrr edlnl7H --Sun Vong bu hikayeyi anlatır· 
ken daima ötede oturan Çang 
Sianga bakıyordu. Küçük bir fa. 
sıladan sonra gene gözlerini ba
na tevcih ederek: 

- Bu hikayeden anlıyorsunuz 
ya, dedi, Çang Siangın oyunları 1 BiTinci sınıl 

mütehaıııı doktor 
BAŞ, DiŞ, NEZLE. GRiP, ROMA il 

pek öyle 7.ararsız oyunlar değil
dir. Bu atıcı balıklan düşünmek 
sayesindedir ki benimle bir co· 

NURi BELLER NEVRALJi, KIRIKLIK VE BOTUN AGRILARINIZI DERHAL K 
Ankara Caddesi No. 'J I ''""• .. RlJB HAST•ldKLARI icabında günde 3 lıtlfe alınabilir. T AKLITLERINDEN SAKININIZ. Jlll 

cuk gibi oynamış ve otuz silahlı 
askeri, kurduğu tuzağa düşUrmL 
ye muvaffak olmuştu. Başka tür 

\luayene 98atlerl: ti\ t.en ltlbarerı Pullu Kutuları ıararla iateyi niz. 

------lü hareket etmiş ol.saydı. o vakit 
evinde bulunan dokuz kişi ile hiç , 
bir vakit !böyle bir muvaff akryet 
elde edemiyecekti. TlrldJ• camıaarıyetı "\\ İstanbul Belediyesi ilanlar• 

Fakat biz Çinlilerin her ~y
den evvel küçük balıklan pek 
sevdiğimizi de unutmamalısınız. 
Çang Sianga !(Uya hiyanet eden 
mektup bizzat kendisi tarafın· 
dan yazılmıştı. 

Fakat o civarda, Çang Sian· 
gın ne gibi planlar yaJ)S)bileceği. 

ZiRAAT BANKASI 
~u, tarihi: 1888. - :)eımayest: 100,000,000 Türk Llraa 

5utJe ve Ajaııs adedi: 265. 
Zifaf "' tictn1 lın nnı banka muamıütm. 

Para IJlrlktlnıa.lere !8.800 Un lkraml~ t'Vt,_. 

ni ve nasıl tuzaklar kuracağım 

iyice bilen bir dostumuz vardı .. il 
Her ne ise, teslim olmamızdan I 
birkaç saat sonra motorire bir 
kıta göndemıiş ve bu suretle. il 
karşıda k~brit çöpleriyle oynıyan 1 ~ 
adamın pek kurnazlıkla kurduğu 1 
tuzaktan bizleri kurtarmıştı ... 

FETHi NUR/ 

Kayseri haberleri: 

Gebe bir kadının 
Karnındaki çocuğun 

ağladığı işitildi 

KaJ'Mlri, (Rumi) - Şehrimlr.de 
lmıini vermlye:.1 bir gebe Ermeni k&· 
dmmm karnmdaki çocuğun a#ıt aes· 
leri haricen duyuluyormUf. Bu gebe 
191ırimbde hayret uyandırJDiftır. • 

YENt EKllEK 
Bir hattadanberi tehrimiz fırınla· 

rmda buğday unundan imal edllmif 
ekmekler piflrilmektedir. Bu umer 
ekmetın 7~ gramı 13 kur111tan • • 
blmaktadır. 

PA&Tt JllNA8ININ n:ralft 
fehrimlld8 1llfaatı tamamlanan mo

dem Parti ve HaJkevt binaamm tefri§ 
iline ba§lanlDJ§tır. 

HASAT Btrrl 
ı,e1ır1mta civarmdakl tıarman yer 

lertııden zürra huadmJ k&ldrrmlf ve 
oti8e ihtiyacmdan fazla olan hububa· 
tmı vermete bql&mlftlr. 

KOBUIUAB KARARDI 
Bağlarda koruklar k&rarmağa bq. 

ladıtmdan BoğazköprU ve Saz içme· 

.,.._, S-nlrymda ımmlıar&b ~ lbmna ca.nal aıe·~-· " e ... 

• llr9m mbme•ra ~ • dala -:ek1le0eılr lral'e ile ~ 

-- ser. ~ ~ittir. 
1 eıleO 1.000 ar.idi &.111 lln llO llded 5' llra~ S.000 Ur> 

' • .. • .... • Dl ......... . 
•• !51 • ..... • .. ...... . 

• • llO • .... • ,. 

nnnc•T: &eaplu'mdald param 1ı1r ... lclDde • llredaD •1 
......,..... ~ gdmtJ taltdlrdll " • cutaatyle nTfl~ktJı 

Keli,.·'•'!': ll Mart. 11 SUiraD. 11 lllJ'JQI. U BlrinctkA.DUD tarUıl• 
riDde ,.p111r. 

Jandarma Genel K. Ankara Satın Alma 
Komisyonundan: 

Bir metrenne em kuruı fiyat tahmin edilen 71.300 metre yataklık bez 
26.~.941 salı gtlııtt saat 115 de Ankarada J. SA.. AL. komlayonumuzda ka· 
paıı sarf eluıiltmenylP almac&Jttır. Muvakkat temlnat 2673 Ura 715 ku.. 
ruftur. Şartname komSayonum\W4au ve lat.aDbul J. dikimevi ile aatmaıma 
komialyonundan 17(1 kurut bedel lral'fllıtmda alınır. Nümune komisyonu· 
murda görWUr. İltelrlllertn tlı&le zamanmdan bir eaat enellne kadar tek.. 
lif mektuplarını komlayonumUM nrmelerl. {5191) • 8782) 

!eri rağbet bulmap baı'UDiflır. Her 1---------------------------
gtın plaktan evvel balk.., derUerine 
§ita bulmak tçln karbona Ua kUkürdU 
bavi 8Uyun bulunduğu bu iki yeN a · 
kma bql&IDJ§lardır. 

HattA buralara civar vllA.yetlerden 
bu suyu içmek için ıtta ümidiyle ge· 
lenler bile vardır. 

Bu yıl geçen seneye nazaran kar. 
puz bostanları çok fazla olmadığın · 
dan ve eluerlai kuruduğundan Adana, 
Amuyadan karpuz getirtilerek aat.Jı· 
maktadır. Bu mUnasebeUe bu yılki 

karpuz flyatlannda fazla pahalılık 

vardır. 

lnhiıarlar'U. Müdürlüiünden: 
1 - Btlytlk boydan (20) c;tt; v& yarım boydan {l50) çltt lAatik çizme 

açrk ekalltme uırultıe ııalm almaosktır. 
2 - Muhammf'n bf-dell (1546) Ura olup ytlzde 7,1 muvakkat teminatı 

rto,sq• liradır. 

3 -- Eksiltme 2'3.8.941 Satı gtıntı saat 10,30 da Kabe.tatta Levazım tu.. 
bemizdeid alım k0Tl'l 1ayonunda yapılacaktır. (8493 1-4 

Tuna .NALBANT 1 

"Yakıt,, Kitabevinin yeni 
neşriyatından bazıları 

Raşit Rıza Tiyahoau 1 
...,... 

19/8/941 Doğancılarda SÜRTÜK 
Komedi 3 perde. Halide Pl§kin birlikte 

Borkr· kendi bay:ıtm.ı 1llf&r - BikA.yeler - BmtB 
8ITlü KUN'J 

Seu1 Seviyorum - Roman - BUBILUI BURÇAK --<>--
Beyoğlu Halk Sinemaaı 
Bartın S Büytlk ftlm birden: 

l - Poupeykı - gtınıert. 
1 - Deni& aleYllır ıotnae. 
S - KaııanMl&lar oeteM. 

BULUNAN ALTl.N SAAT 
KORDONU 

18. 8. 41 Pazarte81 gUDl; saat 11 de 
Bahçekapıda Türk Ticaret Bankaaı 

onU,!lde bir altın saat kordonu bulun· 
mu§t.Ur. Sahibinin aşağıdaki adrese 
mUracaati. 

Şehremini, Odabatı KayıruJu sokak 
1 numarada Röıleyln Çavuı oklu Mu•. 
taf~ Çavuı. (369421 

GOZ MUTEHASSISI 
Kemal Tarku 

Pazarda.D oqka. ııer c0D • 
CklLEDU SONRA 

1 anım, Kame~ Palaa 
1 nci kat 

l'elefoe: UIU 

Sahibi: ASIM l1B 
~ Jl!I': VAKi!' .ifa._,. 
.... ....... tı -- eden: 
...... ., .. ıı•F 

ıo Der* Gaır.et.ecl.lk - .SllBİL ALTUG 
r.ıe<-llı11 .&ıeb'UMI! Uı17 • ıt9a - BAJUU TAKDL us 
Cçüncü Sultan Mehmedln 81\ıuıet DüıttnU - BlLMI ~ 
Kendi kendine 1000 kellme tJe Çtretıcl - Fransızca ldtabo 
Kendi lrmdl.nt t 000 kelime Ue öfretlcl - Almancıa kitabı 
Kendi kendlnr 1000 kelime fJe öl'J'etlcl - lnıWz,ae kltabo 
A1.1kerl Kamua - l!!-ALAIL\'.ı 'I~ KİP 
Hayat mı bu - Rc.ıman - HASAN RASiM US 

Karacabey Merinos Y eti§tirme 
dürlüiünden : 

150 

Çiltliği .. Mü-
11 

ctNst Miktan 

Yulaf 8-{6692 

Kilom 
Jl1yatı 

9 

Tutan 
Llra Kr. 

76202 28 
Arpa 241655 9 21748 95 

• ıucssescmlz :::n~var.atı için yukarda mlifredatı yazılı iki kalem hayvan 
yemine t&lip çıkmadığmdan ikin"i defa eksilt.meye konulmU§tur. 

E;;•lltme ı EylQI 94::. tarih\ı:e tesadllf eden Pazartesi gtlııU saat 115 de 
çütılk mUdUrlUk bin:u;mda yapılacııkt.Jr. Muvakkat teminat 73'3 ıtradır. 

1. Şartname 7W kurut n·ı..kab!lind~ ı:lftuk muhaııebealnden verilir. Teklit zarf. 
1

1 
ıarı bir saat evvel l•r mısyona veriımesl. Poetada vak1 gecikmeler kabul 
edilmez. (70601 

1 • ·~-~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~---

lıtanbul Vakıflar Direktörlüğü llinlan 

Kiralık kasalar 
Yeni Poetabane ka.r~ıamda Yeni V8'de Ham altalda Jlllhds• KOettk 

Kaealar Jdr&Ja wrt1ır.,. " bafiMllrıJlbr. Talip o1&nJmnD ,.. ı.,.. mlılOmat 
almak iltiyeaı.IB meaar maaaide kiN1ık ır.u.iar - F 1PM •1 • 
&Blhlf ~ 

I'ahuıbJ Ht d. JU, tt>nı. 

3' 0,00 37.~0 

600,00 51,713 

f<e tkt.aşt-ı Sınanpa~a mahalle!iJUJl 
~ pur ısk" Pl,. sokağında ı:atal. t-ıı:::s
·ıır. jakı 2 ~() numara!. bina an~ 
Bc~azlçındt EC'bektc RıımE>•ıhısarı c• 

ııumaralı '"\ ankazının alı ı . 

'I aı.ı.-ıır: t ed,,l er ·lE' tik tem n t mlkdarları ;ı. ukarda 
ayrt açık artırmny<ı J..;vnulınu.,uı f;urtnarıtelul zabıt ve oııa' 
lııgli IHtlcmınae f'C r:,ır l:lllır. ''t,11 8 9 941 çarşaMb8 gill'
Dalrni EncUm<'nde ·;ar .ec-aktır. : ~l fllcrın ilk t.emınat rıı•" ;,... 
tuplarılc ılıale ı::unu .n .. ayj'cn d. ·tc Llalmı ı~nctımende ı:.ulııtl 

• • • 
İtfai}'C t<ş"11Atı .ç1r ııurn.ıı.· glmac;ı ktır A. k•rl ıırı ~ 

ışartıl<> talip cıianların ntl!u .ı.: cilz!'lanlarl\n f'.IE'ratıtr 

zartesl gunU İlfaıye M•wlırllıg ı'l • "')racaalları na.n oıunur. ( 

Devlet 

20. 8. l941 tarfüındcn ftiba.cn: 

TUT'kiyedc çıkan sıyas1 ve s .. yri slvast gazete \"! ırıecıtl 
mcnsuplar•na Matbuat mum Mtidtlr!Uğij tarafından verııJllll 
Blrllğınin kart.Jnı hA.mlJ olmak u:ırUlfl ve TUrklsede bulunaJl_..ai 
ler muharr:rıt>rlne de Matbuat l 'mum Mtid!lrlliğ'Unün verec"", 
bir vea!ka ile mllracaat etmek şarUle halk ticaret blletıerl 
80 tenzJIAt yapılacaktrr Fazla t..t&f~il!t için ı8ta8yonıara Ol 
bilir. (7195) 

--------------------

VAKiT matbaS 
Kitap kısmıııı 
tanzim edip 

qenid 
açmışl 

Kitap, mecmua, gazete 
Tabiler namın,. rf17.<Fi 

, ....... 
~ 

T. tŞ BAN.KAS! 
üçük Tasarruf hesapları 1941 ilır_,,,;,

KEŞlD.&ı..Dt. ' Şutıat. 1 Maym, J Afu--. 
~eırblde Japdsr. 

1941 111ram1rııerı 
t .. 1000 Wık - 3000.-Ura • • -• 1 • 7C4> • -uoo..- • • • 100 • • 10IO •IOCJG,.. • . 
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