
,, 

20 Ağustos 1941 
ÇARŞAMBA 

l'lL: 24 il- SA1.'J: 8479 
idare evi: An.kara C. Valat Yurdu 
l'eıetoıı: tdare (24370), Yazı (21418) 
reıg. Llt.anbul Valat-Posta kutusu.: te 

~-----~~~~~-_J 

J<:UPONLARIMIZ 
AŞK UôKtnıı"DA romanım1Z.J11 kuponlan dUnku 

MJ1JDrzda bltmı,tır, Fonnalıırmıu. hazırıarunnı.-tadır. 

T6'-'Zl gUoü aynca UAn edDeoektlr. Okuyucularnnrz.m 
11Andan ev,•el müracaat ~°™'l"rlnl rlca ederl:r.. 

Fuarı bugün açılıyor Yurda 
~ ... ' getirecek 

re/alı 
bir kanun 

Vekılimiz l<lrafındmı aç1locak o/mı /::mir Fuadnuı umumi gôı·iinii§ıi uc iki P<J,v.11on .•• 

ir Fuarı n~sıl vücut 1 

lzmlr 19 (Hususi) - Izınhin ramlarl da fuarda bUyük merasinı· 

b 1 d 
11 ir.ci enternasyonal fuarı yarın le kutlanacaktır. 

U U (bugün) açılarak 20 eylül gecesi Fuar, yal"m (bugün) saat ıs de 

1 

saat iki<le kapanacak ve 1zmir §oh· Kültür Parkın Loza.n kapısı önün· 
/~. ri, büyük bayram günlerinden bi- de yapılacak büyük merasimle a-

IQ ırin 1rinde 4SO,OOO metre murabbaı bir rini y~ıyac:ıktrr .. so ağustos Za- ~rlacaktır. Bu merasime 5 bin kişi 
hQ ·· . d l T .. k. . . d _ .

1 
A fer ve 9 cylul lzmır kurtuluş bay. (Dooamt Sn J, ~ii. fi rfn > 

~ ıızerın e ya r.ız. ur ıye ıçın egı , V· 

,J4Q"!" herhangı büyük bir şehri içın de bü
ltt bır kıymet te§kil edecek bir imar eseri 

§ ~ıı.,..ulıarririmi"1en) - ' rin •• mamut mahalleleri bfr g .. 
~ ~fe~beri halk arasında cc l~lndc bii) ~ bir haraoo halin~ 
~. -8-ı r adı \'erlldljii ma. geldi. Bu genı yangın hanı.besinı 

~
~~ "1 tanat de\'rindcn mc~. görenler iımirin adına "Giizcl" 
~l eşruUyetten rümhuri· sıfatını ila\'e eden eı.ki mamuri. 

~
, ı.-ı eden bu ı .. lm tesadüfi ! yeUni tt"krar bulabileocğinden 
~ r §C}ırl tarihin en haklı bir t;urette liphc edi.) orlar-
L~ dt!fndenberi yalnız Ana- dı. 
L..~ hı~l, bütün 'akın şarkın 1 • . . . 
. _,~~VkiJ ol ra.k ··h et al· Fakat zmınn tallhı ,·armış. Kco 
~ ltlıltta0 e:\'el ::ı:anıar. (~i ini~ yetiştlrm&.o.i ol8? ~ıy:m<'t
\~, Ana.doluda, Mı ırıla ıı. e\lidı ~~çet Ul gibı b~r bele

;'"'Ull ark memleketJerin- dıyc rel lnı ı · başına ~getirmekle 
...:.k on ·cdJ ciltlik malu· \'e onun muhtaç oldugu itimadı 
lıı..°'ı l olan eı;ki Yunan gö tıcrmckle \C icap eden \a&ıta-
~I Strabon ldt:apla lan \ermekle uğradığı sarsınt.·~an 

-.......~ btitUıı gezdiği wı gör· kurtulmu1'1ur. fıurılr enterMeyo
~etlcrin en ~ilzcli ol- nal fuarı da l!:f'rislnrı alan KUltlir 
~ t ta, if ctmistir Parln hem hmirin sinesinde ~·· 
~: O.. ' la.n ya.ngm harabelerini bUtün 

Almar ~ tebliği! . Cumhur Reisimizin 
Dınveoer Güzel sanatlar Birligı 

a. I . d Sanatkarlarma ıltifatları un erın e btanbul, lD (A.A.) - GUzcl San·-
atlar Birliği resim gubcsintn Gala. 

6 O b 1. n es,. r tasaray mektep binasında her sene 
küşat etmekle olduğu sergilerin 25 
nci resim sergisinin bu sene de te_ 

a 1 1 n d 1 
sisine muvaf!akiyct elvermesi roll. 
naeebctile, Milli Şefim.ize çekilen ta. 

ODESA 
Çok şiddetli bombardı· 
man edilerek harp ge

miled tahrip edildi 

Sovyet orduları 
kaçamayacak 

fY azısı ! ünciloo > 

'Zim telgrafına cevaben, Cumhurrci. 
siınlz, kıymetli aan'e.lklirlarımızın 

necip duygularma tl'şekktirlcrlnl 

telgranll iblağ eylemişlerdir. 

Amerikada 
hayat 

pahahhğı 
fY azısı ! ün cillle) 

Muhtelif mmtakalarda sularm ıslahı için 

HükOmet 31 milyon tahsisata 50 
milyon daha ilave etti 

Ankara, lD (A.A.) - Büyük 
Millet Meclisi tatil devresine gır
meden önce, kabul eylemiş ol(luğu 
hu tamimle, yurdumuzun muhtc • 
lif mmtakaJarına suların ısla.hı su
lama ışlerinin tanzimi ve batak
lıkların kurutulması için 1937 de 
verilmiş olan 31.000.000 liralık 
t.nhsisata ilavetc>n 50.000.COO lira 
verilmesini ve bundan evvelki ka
nunla tcsbit edilmiş olan havza
lar arasına Anadolunun garp ve 
cenup sahibini te kil eden Akde
niz rnıntakasile orta Anadolu, Kı
zılırmak, Fırat v0 Dicle havzalan 
ve Sakaryanm bazı kıstınlarınm da 
alınmasını tasvip eylemişti. 

Halen -meriyet mevkiinfl girmiş 
bulunan bu kanunla yapılacak o
lan işlere ail hazırlıklar ise bitiril
ml!i bulunmaktadrr. 

Muhtelif bölgelerdeki l!ulıfrm 

Çörcil 
Krala Ruzvel
tin bir mektu
bunu getirdi 

-<>-

Başvekil Pazar günü 
biT nutuk ıöyliyecek 
Londra, 19 (A.A.) - Çörçll öğle 

yemeğini kral ile birlikte yemi§ ve 
mUı arln\Ueyh RuzvelU'n b1r mektu. 
bunu takdim et.mi§tır. 

Londra, 19 (A.A.) - M. Çör. 
çil, L<>ndraya gelmiştir. lstas· 
yonda zevcesi ve hükumet azası 

(Devamı Sa. lı sii. ls de) 

ı.slahr, bataklıkların kurutulması
nı istihdaf eden bu i5;ler hakkın· 
da bize verilen malüınata göre, 
Gediz nehrinin taşkınlıkln.ruu tut -
mak için 33.000 hektar arazi em
niyet altrna alınacak, Büvük Men 
deres boyunda orta Anadoluya i
sabet eden kısmında ve Çivril ile 
Çal ara.•und.a bulunan geniş Bak
lan ovasının sulama §Obekcsi ku· 
nılacak ve ]şıklı - Çivril bataklık
ları ortadan kaldırılacaktır. 

(Devam1 Sa. A sü. A de) 

Voroşilof 
ordusu 

Almanların Estonyadan 
yaptığı hücum 

karşısında 
~ rn&rılı lmparat-0rlu~u memleket için iftihara değer bir 
~ .::~kt.e"!-n~ kaybe~tık- imar eseri haline getirmiı, hem 

~ • nn büt~n garbı A · de her sene ~irmi ağu tostan ;>ir
~Une lth&lat limanı ol· mi eylüle kadar süren bir ay 7.8.1'· 

~~ ~ı e<'.ncbl uru.urların fmda b.miri bJr dahili turiım mcr-
1~ terıaudı üzerine tama· ke21 yapmıştır. 
~bir \aıiyctc gelmesi 

t 
1
r" adının yanında bir İr.mir enternasyonal fua.n 1933 
ıntlr'' ı mln1n meydan ı;cnesindc Kordon boyunda Gazi 

"ri.. 11tbcp olmuştu, Bu su- heykelinin arka..,mda §imdiki ev
('~ lzınir" şehrin tabii lenme dairesinin yerinde 16,000 
~ \'&sıflarını tcmsll eden, metre murabbıunda bir saha üze

~~ir'• ise fkf 1 adi "'' fç. rinde kunılmu ... tu. Bu saha 93.'.i 
~~~da ecnebi , e hıri ti· senesinde 32,000 met reye kadar 

Zafer Bayramı Sibirva 
Bütün memlekette coşkun. tehlikede 

Harp 
ederek 
çekiliyor 

"!'il n nüfuzunu sostercn ~eni Jcdi, Fakat bundan sonra İL-
\..""I o tıyordu. mir belediye rebi Behç.et u~·un L:' ıı ıekası ikinci imar teşebbüsü ke~-
~ ~ r ki umumi Harpten fcttt ki hu da şehirde hem halkm 

Lı ~;.:::ı*::!t~lk~~; ~::;!~ dinlenme \'O eğlenme lhtiya~lannı 
~Is; ~-.a temin edecek, hem de Türk inkı· 
"-'~ İznıJrln maruz kal- labının hamlelerini halk kütleleri 
~ htı hareketinin amilleri a- ara mda. neı:re \"8.sıta olacak bir 

~~~~lııı Ga,-ur bmlr admm )R- Kültür ı•ark vücude gotlrmekti. 
~!ilerde uyandırdığı yan· Program dairesinde ~alışılaralı 

\'-.: 1 1~r de \'ardır. Nete.kim dört ı;ene i~indc hu da tamamlan· 
\"ıııu galinden 50nra şehrin dı: 400,m o metre murabbİlı bir 
l~~ 11.fn gerçekten Türk olup saha üzerinde ve baştanbaşa yeşil 
\.'lt be)'llelmllel bir tahkik bir dekor içinde gcn~Uk müzeleri, 
\ ~- \· tıdllnıeğe bile lüzum gö- sıhhat mfö:eleri, maarif müzeleri, 
lı~ ~ A.nıerik&lılarm iştiraki 
~ ~.~~\'leUcri tarafından ya. atlı ıspor yeri, tenis klübil ,.e kort. 
~ ~~t h- lan, nebatat bah~esi, Lunapark, 
~ ~leıı :.ın netl~I Gi.\"ur para..)-ütle atlama kule51, ~rk ha· 

i
~ı:ı IJe)ırln ge~ekteıı \a ti:va.trosu hayunat bahçesi, üc; 

1~llhııu teba.rilz ettirmiş· tzınI~ miizcsİ ,·ücudc getirildi; dl
llıtitı.cJ ınuahede51 ile yaprlan ğcr taraftan 32,000 metre mtırab· 
~ elesi ise Gin-ur lzmlr baı bir saha ürerlnde en·elce ya. 

" tarihe mal <'hniştlr. prlmıs olan tzmlr ('ntemasyonat 
~~'°'ıra İzmir bütün mana· fuanna ait mi.ies"~el<'r de Kilittir 
" \·e blÜ lüman İt.m1r ol-• Parkm içerisJn~ almdı. Bn suret· 
\" le ıo.imdJ hmirin içinde 480,000 
~ ~'Gavur hmlr" bu c"dldc mc"trc murabbaı bir saha üzerinde 
\:~l\ı:ı 11\ıislıima.n bınir,, olur- yalnız Türkiye if:in değil, Avrupa
\." i!Jla nç bir yangın &uikastı nın herhangi hüyük bir şehri lı:in 
~ ..;, .. '8ki dC\irlcrinrlenheri de hıiyük hlr kıymet t.-ş1dl edecek 
\."-ı~llln en güze.1 chri olmak bir imar eseri meydana gelmiş bu· 

~hlJkeye duşürdu. İT.mi· lıınuyor. 

-•htihir suçundan 

bir tezahüratla kutlanacak 
Bayram proğramı-

nı neşrediyoruz 
Ba.§ukmandanlık ı:neydlı.:I• muha • 

rebesinln 19 un<'u yıldöilnUmü olan 30 
ağustos zafer bayramı blltUn momle,. 
kette bUyük merasimle kuUanacaktır. 
Bu mUnasebctle Dumlupınarda meç. 
hill asker Ablde&nde yapılacak mera• 
simin programı tcsblt odilml§Ur. 

O gtln, merasim bıııııamazdan ev .. 
vel, meçh!ll asker Abidc!!lnc, BUyük 
Millet Mecll.sl, Bll§vek&.let, vekAletler 

ordu ve cumhuriyet halk partisi, b<>. 

den terbiyesi genel dirl'ktörlilğü, kt. 
zılay, Türk hava kurumu çocuk esir
geme kurumu, ordu harp malCılleri, 

§ehlUiklcri imar cemiyeti ve Türk ba. 
sın birliği, adlarına birer çelenk ko. 
nacaktır. 

Her nıakam, çelengini, kondine tem 
silen göndereceği bir memuru ile a. 
bideye koyduracaktır. Merasime 28 
vllAyct iştirak edecek her vilAyeU mc .. 
raalmde, biri parti ve halkcvlerl, di. 
ğerl vUAyct umumi mecllslerl adına 

seçilmiş iki zat temsil c .1eccktlr. 

(Devamı Sa. S su. 5 de) 

Büyük Adanın 
plô.nı • 

ımar 

Hazırlanan avan proje 
üzerinde düıı tetkikler yapıldı 

Şehircilik milteha.ssısıs Prost 
ve muaviru Fel'er bir zamandanbe· 
ri Büyükadanm imarı planını ha
zırlamakla meşgul oluyorlardı. Mü 
tehassıslar a.van projeyi bitinniş
ler, çizdikleri planı izah ot.mek 
üzere bir de rapor hazrrlamışlar -
dır. 

1 
karıman 15 gün kapatıldı 

~Utuş ihtikar yapan şekerci hakkın
ıı.ı, 25 lira para cezası ve bir hafta 
~kanı~ın kapatılması kararı verildi l 

(Xa.ı16t 1 **16) • SMifM\ ~ M· &#116 

İstanbul umumi meclisinin teş
rinisani içt.ima.mda müzakere edi· 
iecek olan nazmı plana esas olmak 
tizero hazırlanan a.van proje dün 
Büyüka.dada yapılan bir t.opla.ntı
da ihzari ma.hiyett.e tetkik edil • 
miştir. Bu toplantıda mütehassıs 
Prost muavini Ferer, umumi mec 
lis nafia encümeni a.zasından mli· 
hendis Cevdet, Cemil, Zahit, bele
diye daimi encümen aza.c;ından 
Avni Ya.gız ve RE']ik Ahmet Se· 

fDetXJmıa Sa. ~ Sü:,. S de) 

Milyonlarca insan 
buraya çıkıyor 

Örfi idare ilan 
edildi 

Ohanghaı 19 ( A.A.J - D.N .B. 
İyi malfunat alan mahfillerden 

öğrenildiğine göre, Sibiryadaki 
vaziyetin ciddiyeti Sovyet hü. 
kümetini emniyet müdür muavi. 
ni Merkulofu resmi salahiyet· 
erle Sibiryara göndcrmiyc mec· 
bur etmiı;tir 

M. Merkulof'qn vazifesi, ilk 
önce, Sibiryadaki vaziyeti tetkik 
etmek. saniyen takviye krtaları.. 
nın nakillerini temin eden teşki. 
latlarm gayretlerini daha rnti· 
kemmel bir tar..rla tanzim etmek 
salisen Sovyet birliğinin ~arp a· 
razilerinden Sibirvaya akın e · 
den milyonlarla muhacırı yer • 
leştirmektir. 

(Devamı Sa. ! sil. ! de) 

Sovyet tebHğine 
göre 

Bütün cephede çar· 
pışma devam ediyor 
L-Ondra, 19 (A.A.) - RÖ)Ur 

ajansı bildiriyor: 
Mareşal Voroşilof'un ku.ına.r 

dası altında Leningradı müda.· 
faa eden Sovyet ordusu Alman. 
larm Estonyadan yaptıkları ~
i hamle karşısında harp ederek 
çekilmektedir. 

DUn geceki Sovyet tebl~: 
Kingisep şehrinin tahliye edil· 

diğini bildirmektedir. B!l şe1İık' 
Lugo nehrinin garp sal\il~ 
Leningrwın y.üz kilometre 
cenubu ganbisindedir. 

(Devamı Sa . .& sii. j ~ 

Te,·fik l"lkrC1tln iilümlınüıt :l6 IK'ı yıh m~tt~1e F.yt\p halkevlnin 
tertiıı ettiği ihtifal, dün saat 18 do ~'8pılm1f, merhumun kabrine çekmkler 

konmuş. edehlyata btunetıert anlatıbnı' ye bAtlrıw anıhmftır. 
Reımılmil'., dllnkb lhtf.fall ~ ........... 



! - \'AKIT 

1 
VABIT'lll 

Dll&LOPIDISI ---
B~~EMEN 
Dünkü lngili,; harp tebliği 19 

mart.gecesi. '!;'\ pılan İngiliz tay
vare bombardımanların:n esas 
hedefini Bremen nehri teşkıl et
tiiini yazıyordu. 

Bremen, Veeer nehri üzerin_ 
de, bu nehrin şimnl denizne dö
küldüğii noktava ancak 65 kilo. 
metre uzaklıkta '277 bin nüfuslu 
bir şehirdir. Demir eritme fabri
kaları, pamuklu ve yünlü doku
} an tezgahlar. tütün iş\iyen mü. 
~"'!er, deniz; inşaat tez2'ihla
n, bira fa.brikalariyle meŞ!ur. 
dur. Bremenın esas deniz faali· 
yeti 1827 den.beri Bremer Ha
fen şehrine geçmiş olmalda bera. 
ber şc-hir ticari faaliyetini kay· 
betmem~tir. \lmanyanın en bli. 
vuk hububat, şckeı·, dokuma pa
mn burasıdır. Şehirde bir bah· 
rıye mektebi vardır. On birinci 
tsırdan kalma büyük bir kilise, 
ın beşınci asırdan kalma beledi. 
·c dairesi şehrin başlıca es1d e· 

...erlerini teşkil eder. 
Şarlman 7.altlanından:bcri Bre. 

men ehemmiyetli bir §Chirdir. 
Haçlı seferlere iştirak eden Bre· 
men şehri on üçüncü ıuurda Han
re ~tti.fakwıa gi~ ve Atman. 
vanm şimal denimnde en büyük 
lime.m olm~. On altıncı ve 
on yedinci aaırlarda Reform ve 
ot.uz sene h&ı;pieri §elırin büyü
mesine ve teldmü1ıüne mani ol. 
muştur. 1806 da Fransa itıtitA ı· 
na uğramış 1815 mue.hedrsindeıı 
sooı-a Ceman ittiMdma da~! 
serbest şelıi.r oimUlltur. Bu 8et"· 
best şehir ikinci Vilıetnıin müs. 
tem.leke 1'iynetine QOlk yardım 
etmiştir. 

A•man seyyahı meuhUr Kol. 
Metens, RofB, Mor, meşhur mü
neccim Ol:ııer', Bı-emenlidir. 

Bremen aerbeet ıtehrinin 1894 
de ~1' ana y_., 1920 de 
tadil edilmiftir. Bremen mediai 
nitıbi tansituN&üyle ~ ka. 
dın, erkek lJO iaduı ~"'kut 
E'tmişt:ir. H balık bir de ayan 
ınec!iai vardır. 

Bremen seıbest !dvine tabi 
mınt.aka 256 kilometre murab
baı olup 300.000 ~ıır. 

1 
VECiZELER 
fuuı: M.. OUIJL PllllT..,1 _ _. 

* Kendt evimizi bafke. evlerdtn 
taz.i& ııevdiı-en içindeki tatlı hatırat• 

tır. Vatan da öyıe; her taralı mUote. 
.. k hatrratımızla, eevd!ğimlz kimse_ 
Ierlıe , bize dost olan vata:ıdaşla.rla do. 
lu olan vatanı dünyanın kalan yerle. 
rinden çok !azla severiz. 

* Birlik olmanın bilyllk kuvvet 
teşkil ettiğine mikroplar bile şahit. 
tir. O kadar küçük oldukları hn!de 
birlik aayeslnde koca inııan vUcuua.. 
rmr tahrip ~ebiliyorlar. 

• Pintuen.n de cömcTdı olur, \"e 
KJzıl&Ja ayda kırk para vGrtr; takat 
biSyiesi, şoförlerin ltLS:ın c;ığnomlyenl, 

trnntann tepsi yakmıyanı, bomooıa. 
rm patlamııyanr gibi pctrmakla gos_ 
terl\ecek kadar az! 

• Ka.tollklen:len maartaaı pepanın 

t.yubdlıtını kabul etmiyor• da öt.t. 
deaberi be.rışma)'I tavsl~ eden pa.pa 
b9 ftlımiade JAyUhtiı!ir; herkes ona 
yardım etmeli. 

·ihtihir suC-Undal1 
Karıman 15 gün kapatı ld ı 

1 Kuruş iht 1kar vapan şekerci hakkın
da 25 lira para cezası ve bir hafta 
dükkanının kapattlması kararı verıldi 

Bavul v.ı çanta üu~rinde zincir- · caya kadar fiyatları ~ Ukseltmek 
leme surctilc ihtikar yapmak su- için tedbir almakta idi. 
c;undan tevkif edilerek asliye ikin· Malüm olduğu üznre Ttcarct 
ci Ce7.a mahk~mesince, duru.cıma VAkA.Jetj 500 kilodan fazla pamuk 
nttma nlman Beyoğlundnkl Karı- stOklarına elkoymuş. daha az mik
rnan müesse.sei müdürU ve sahibi tarda olan pamuklann satışına mU 
Santıyago Rııholıı. 1 e:ı:gahtarı Kos- rqıade etmişti. 
tantin ve bavı,ılcu lstPmat Çami - Tr&ıt, işte bu 500 kilodan nok
nin dHn muhakemeleri bitirilmil)- ı-an pamuklan geni§ mikyasta mU
tir. bayaa etmektP idi. Murakabe teş. 

Mahkeme suçluların suçunu sa
bit görmüR ve kendilerini birer 
hafta ha.pse, :;o şer lira da para 
eezasma mahkum etmiştır. Bu~
•ian başka Kıırlmaı1m ve. Çaminin 
ıiükkinlaı"tnın da 15 er gün müd
cletlc lı:apfttrlma!"J kararlef$11rrlmı -
trr. 

• .y. • 

Yedi.kulede iki gün evvel çıkar: 
biiyük .yangın, şehl'r'de ihtikar ya
pan bır tı'&t mel dana çıknrmıı • 
tır. Bu tröst, pamuk plya.'ıa. .. ma 
hakim olarak, yeni mahfıul ~ıkın-

iRAN 
H·akkında 

•A lman yarı resm i 
kaynaklarından 
verilen malumat 

Heıün, 19 ( A.A.) - - Yarı res
mi bir kaynaktan bildiriliyor: 
~tere v~ SO\·yederin Iran 

hUkumeti ne7.dindc y:ıptıklan 
yeni teşebü . Berlin . iyasi mah
fillerinde, Iran bükümeti ü1.erin· 
deki taz~·ik teij("bbüslerinin deva.. 
mı olarak tela!kki cdHmektedir. 

Biitün tafsilat henüz malüm 
olmamakla beraber. bu t~bbü~ 
sün de Alınan a.ianlarınm !randa 
gizli faaliyetlerde bulundukları 
iddiası üzerine dayandığı tah
min edilmektedir. Iran hiiklı · 
nıeti, bu gibi fikir ve iddiaları. 
lnı.nm milli vahdetini saraamı
Jecaik bir !&tarik olarak tclakk.i 
etti~ni biklirnriştir. 

lran hüklimeti ayrıca hüku. 
met ve milletin, memleketin hü. 
kümranlığını ve mulki tamami· 
yetini miıdnfaa etmiye ve bita· 
raf kalmıyıı azmeylemiş bulun· 
duğunıı da tebarüz ettirmiştir. 

Salahirettar Alman mahfil. 
!eri, şu ciheti müsahade etmek 
i'terler ki, Almanva iı;in Iranın 
kendı bitaraflığ'mı ve hükümran. 
lığını idame nh·etinden şiiphe 
etmek iqin hi,. bir ~bep mevcut 
değildir. 

İngiliz propagandasının f ran
da mütemekkin Almanların hir 
"tehlike'' teşkil etti~i iddiasına 
karşı, lranın bu husustaki varı 
resmi beyanatı hatırlarimalıdır. 
Bu beyanatın. dif'er mC'mleketler 
tebaalarının faiı.!:lyeti gibi Al
man mübendi~ ve tüccarlarının 
faaliveti de Iran milletinin ve l· 
ra ekonomisinin refah ve taali i. 
ne varamaktadır. 

Alman hükümet merkezi i. 
yasi mahfilleri aynca şu ciheti 
de hatrrlatmaktadır ki. t~ıiz 

kilitı bu j IP.rle alakııd81' tüccar
ları t~sbit etmiş ve tahkikata baş
lamıştır. 

Rir kuru':' lhtlknnı bir halta ıliik

kin kapanacak 
Nunıosmnnlyode bakkalhk ) a 

rırrn ~ıırullah adında lıirisi. 17 ku
nışa ~tmasr IAzıııı ~elen · toz c
kerini 48 kuruşa satmqı, dün asli 
ye ikınd ceza mahkemesi tarafm. 
dan 25 lira ağır para cezasına ve 
hı r hafta dükk&nınm kapatılması
na mahkunı edilmiştir. 

Sovyet tayyareleri 
Macaristanda 

Bııdape§fo, 19 ( A.A.) - ~la. 
car ajansı bildiriyor: 

.Neşredilen resmi bir tebliğe 
göre, dun saat 9 da bir Sovyet 
bomba tay.yaresi Uamorom tize. 
rinde S{ÖZÜk'lllÜŞ ve 10 bomba at
mıştır. Bombaların ekseris1 Tu· 
na nehrine ve 1)()§ araziye düş
müştür. Hasar ehemmiyetli de. 
ğiidir. İki ki i yaralanmıştır. 

Pasif korunma teşkilatı ve 
sivil hdk örnek olabılecek bir 
tarzda hareket etmiştir. 

Sovyct tayyaresi Slovakya ta.. 
rafından gelmiştir. 

Büyük adanın 
imar· planı 

(Boa taı-ah 1 incide> 
ven.git beled~·c imar mUdüru Hüs.. 
nü. imar mlidiir muavini İbrahim, 
ren ÜJ)e>ri mildfüil Nıırl ve adalan 
gii3eilcştirme cemiyeti reisi Emin 
Ali, Cümhwiyet aHlk Parti.'>.i n
da.lar kazam reisi Eee.t, Adalar 
kaymakamı Şevket ada ilp alAkalı 
diğer zevat har.ır buluıımu ardır. 

Mü1 ~ ıs Prost Vf' muavini 
avan proje İl!',Qrındekı mütaleaları 

dinlemi lı>r v0 projenin t.ekemmü
Hi içın iktiza cd~n t.adilAtı yap -
nıak üzcı·e notlar abnışlardır. Bu 
konuıwnalarm eoounda adalan !!ti· 
ıcllef$tirme cemiyeti taratmdaıı he
yet şerefine Akasya otelinde bir 
öğle ;,o,ıyafeti verilmiştir. 

Vali ve belediye reisi doktor r..rıt 
fi Kırdar da öğleden oonra bu be. 
heyetin Büyükada.da.kl tetlriklcdle 
alikadar olmuş ve loplantıya ge
lerek mü?.akerelı>r hakkmda izahat 
almıştır. 

propaganda.qımn bu mevzuu. her 
hangi bir yerde hili tesir uvan· 
dırabilmek için ~k fazla kt11la.· 
mlmıştır. 

Suriyede~i ViŞi 

iıterE~.~"~!~':~~naız- KOYLO MO. 
ıSara iltihabk etmekte Bir Yakacıklının temas ettiği hayatt "' 

er e~t nokta: Köylü, şehre nasıl intibak e~ı; 
değ i l mı? oldu~u. gibi :,ec,crck·:~,, 

, Yazan : ~öre et bulamıyorsu;ıcşııııtı: 
ı..ondra, 19 (.\.A.) - An: fa pİI7.0la voktur. rtJ Jlt' 
Anntn diplomasi muhabiri bilidi - Niyazı Ahmet kalmamıştır. Yurııu 111 1 t 

yor: fiyatına. üzüm iki ad~5. 
SurlyeJekl Fro.naa kıtaatının dö baj?dan gefüi~i hatde " 

Gol tara!Uırlanna iltihaklannı temJn \'apur günde '.iki sefer yaptığı ru5tur. ı:ı•l~ 
"ıçtn lngtlizler taratındaıı yapılmıı.ı için köprüden Kartal ve oradan Göriiniışte bunlarda ibl 
olan teşebbUsleri protesto makaadile da otobilsle Yakacığa gitmek safirlerc g-adre<Hyor JJJ~~ 
Fra11A1a hUkOmeti tarafından tngııt.e.. pek na ip olmuyor. fı<ınci vasıta vor. Fakat biraz da ll<l tı • 

H d K rt ı r~a•tırma yapınca hll re hUkOmctine gönderil"'" ve Hllver- ay arpa.,aya \'apur, a a a ıı.ı . ..ıs: 
sum radyosuna göre .M&drittekl Fran. tren ve Yakacığa. otobüsle ~t- ma;ımr ~ördüm. vı.ııııuı~ 
aa ııefh'i taratından oradaki tngtllz mektir. Köprüye kadar da oto. Kö,vlü nine. beş • unU :J 
sefirine tevdi edilmt,ş oıan nota. pazar mobil veya tram,•ayla giderseniz satmak için işini ~rt ~jil 
tcsi ak .. amına kadar Londraya gel 6 Yakacığa varmak için taY)'are· kıp köye iniyor. ·rdt4t'J 

" b i d • k"I . . ' B" """h1 (lf"" mcmiııU. Esasen Londm , böyle bir den maada üt in me enı na ·ı vcrmesın mı. ız .. - ··re i1' 
vasıtalarına müracaat edilmic: o. kuru3'3 yediğimiu fO ·1J protcatonun yapılmış olduğundan ma. ~ ef11l ~ 

ıeımattar değlldır. lunur. Bu kadar kalabalık va- bu~ada dört kuruş'' ı.ııct ~ 
sılaya müracaat hic; şüphesiz in· llzüme gelince. ~-aeti~d ~ 
sanm bir par~a en~rr.sinı ahr o canım salkımlan ~il~ 
"e tabii iki ~aat vakfni de.. için bu ı.ene çok m~~u•e1 

E\"Velki ya?.ımda d;l üy!emiş. pışmışlar, ı.röztaşını t;pı,ıe~ 
tim: fazla para ile temin ~ir ~ 

Havası ve su,·una bell!'.Cr bu· yüzden zamanında t .. ı;ırt111 ~ 
lunamıyan bu iüzel köyde daha mıc:., mahsulün bir nı~~ ii bl"..ı 
fazla şey aramamalı Aradınız betmişler. E biz, uzurııfi#t 
mı üziilUrsünüz ve lcöyü umdu. da yiyoruz diye neden,;.:.;, 
J{unuzdan ba~ka şekilde g-örür: köyltintiu aleyhinde nıu Jf&' 

- Bu da köv mü. i:-..sa11 bura- isckonto iatiyclim. B~atd' 
da rahat edebiİir mi? .. dersiniı. lun yanıVaşındaki ba$ ~ 

1 nk.? Ben ilk giinleroe, köve ~ben- mı ucuz sa ı ... ıctJ ~ ...t 
cak demektir. terle köylülerin anl:ışamamaların Ete gelince. Yakacı ~ıtf"·i 

Bundan ba§ka şu noktaya <la tşa- da kövlüyü kabahatli bulmuş. koyununu ta !stanbtıl~ııS:.{ 

1-~ğer böyle bir portcsto gônderll • 
n1lpe sevkinde bir tcahhur vukua gel 
mi§ olması ve balon Madrltle \"eyahut 
Madrlte gönderilmek üzere benliz yol 
da bulunması muhtemeldir Bu gibi 
tebligatın gUnlercc teahhurc uğramsm 
fltkınk tesadüf edıtcn ahvalden ve 
gönderilir gönderilmf'z h:lktlri mür. 
sclUnlleyhlcrlnc vasıl oimas1 nadira l· 
tandır. Şu balde böyle bir proteııtona. 
me hakikaten göndcıilmlşsıı pek ya. 
kın bir zamanda Londraya vaBıl ola • 

ret etmek lAznndtr ki Suriye mutanı. tum. Biraz tetkik edinCE' bu ka- hyor. oraya l{Ötürilyt} ,,aflPj 
kesinin Frnmm: aııkerlcnne mQtulllk naatimi değiştirdim nül i~terrli. ki fazla ve }"ıt_.~ 
ohm ahklmı vazih değildir. Yalnız şu muhakkaktrr. ki istihlik mahalli oıan ~~.ti 

yerli ile yabancı arasında bir çin beledive talinıa.ttı '(J"'';f 
Fransız nskerleri, r'l"llnl!8ya iade e.. 

diımelerinl istemek \"eyabut hUr b'ra.ıı. 
aızllU"a iltihak etmek tıldarmdan biri
ni tercih etmek hakkın& malik bulun. 

kaynaşa.mama, bir antipati var. bir kolaylık göster!Ls~Y'~J': 
Bir gün otobüste '§oU muhave. gelenler, "keyif'' den ıı~~ 

reye şahit oldum: hat" lerine düşkün va r1ııı~f 
- Birader bu köye bir gelen dır. Kilo alrnak, bUnrel.~ifl 

maktadırlar. Mütareke mukavelena. bir daha ~elir mi?.. flyetini telifi etmek 1 

- Bu su ve bu ba\·a burada yorlar. ~:~" mest, onların bu haklarmı aarahatcn 
tanımıştır. Hür l''ransızlarm yanında 
mücadPleyc devam etmek arzusunu 
izhar etrnış olan birçok askerler, bu 
suretle hareket etmekle ancak bu hak 
lanm istimal otmişlert'ir. Şu halde, 
Praıuıız protestonames!nin nasıl bir 
esaaa ist.inad etmekte ~dutu anlaeıla.. 
mamaktadır. 

General Dentz ile diğer birçok zabl 
tanm mevkufıyeUerine ,ıellnce, Lon
dro.da lDfrillz eırirlerinln iadeııi ın!!Mle. 
l!lnde tatmin edilmedik~e 1ngilterenln 
hattı hareket.ini dcğlgtimıe81M im • 

kAn mevcut olmadığı t.aarih edilmek
tedir. Londr&. yakın şarktadld 1nglll:r.: 
otoriterlerinden bu hususa mUooalli.k 
bir rapor beklemektedir. 

Çankay -Şek Mos
kovaya gidecek mi? 

' fok)o, 19 (A. A.) - Ofi: 
Çnnk Kay Şek'in Moskovaya 

gideceği şeklindeki ha.berlC" hak. 
krnda mUtalealar yürUten saliht. 
yettar mnhafil, bu ha.ber c"oğru i
se bundan Çank Kay Şek'in Sov. 
yet Rusya ile İngiltere VP Ame. 
rika arasmdaki mesai birliğinden 
istifade ederek Rue,.,rrn daha 
müe~ir bir yardnnda bulunmuınt 
t emin için nevmldane blr mUraca 
att.a bolumnak arzusunda olduğu
nun anl&Ş'llacağım beyan etmek· 
tedirler. 

olunca elbette gelir. Bir Yakacıklt dert)~,~ 
Güzel, amma neden birinci a· - Çok §Ükür, ded:·~ t':. 

dama bu kanaat .(!elmi~. ruz. Elimiz avucumuz 'dİ)-ol'J 
Bu adam evvela otobüsten şi- yor amma, aldığımız ~~eıl'?I 

ka.yetçi. Otobüs Kartalla Yaka. tepenin ardındaki 1şıe_ol cık arasında on beş kuruş alı· çarşısız köy yok mu 1 •• , 
vormu~. Otobüs tamamiyle dol_ bizden daha dertsiz, bl 
madan kalkmıyor. bazan. vapura rahat. 
yetişilemiyorm\.16. Hayretle sordum 

Dert yanan hakir. - Sebep.. 1..,1(: ·i. 
v,. ~ü. onun bk, hakkı! Başım iki tarafa sal 7 ~, 

yok mu?. - Sebep, ~~i. ~'-.N 
Oğrendim, ki otobüs tren yol- anlatayım. Bızı cocukl ·bi il'. 

culannı ıı:etirdikten sonra bJll!J larnnız, o köyünküler ~1· .uJ 
~idiyor ve trene yolcu götürdük· - Arada ne fark ~ıv-hll)O" 
ten sonra da~ dönüyor. Bha. - Bizimkilerle lstaı__..:k. 
enaleyb on beş kuruş değil . a· ler an~nda bir fark ~ ,J 
dam hasına 7,5 kuruş alryor. İs. - lyı ya.. .,or~· 
tanbul iib i her adımda bir yolcu - Neresi iyi?. ~ ~' 
bulmadığı i~n bo1J ~\mek de pek mistafir gelen bir tsta ,-'
tabii i~ine ~etmez ve böyle hare- da gördüğü ayaldcabrY'· git t 
ke.l etmekte haklı. ~terse ben ne yapart'11~.,-ı 

Otobüs ve otobtisçUlerin hak- maz derim, iki olmaz.. p 
sız olduklarş bir nokta, yolcunun c;Uncüsünde almm tabı~. fi 
bir bavulunu olsun almak iste. yanımrzdaki köyde ~u ıc...., ~' 
memeleri ve: - Peki. dedi. SenıO ti 

- Yük götürülmez.. nız elbiseleri. avakks-b11~,..ı . 
Demeleridir. mekle kalıyor mu? 19U!','tt'I' 
- Efendim, bu yük değil. ki.. krzlar gi>i okumak 1 

Bir valiz. mu? 
Cevabı kat'ldir: Yüzü güldü: ~· 
·- Alamayız.. - İstemez olur rnu. .ııl 
Sonunda uzun münakaşalar • ~ne ü~iversi~~·· . feP""ı 

dan soııra alıyorlar amma, yol. Benım de ıçıme oır . ref.11 bl 
cuyu epey üzdük.ten ve sinirlen- ~elmişti. Demek mede~tı A 
dirdikten sonra.. diii yerde mutlaka btriil".J 

Yakacıkta her şey pahalı. kalkınma oluyor ve rd~-ı.i 1*'- · ~ 
Orada et 65 kuruşt\It". Fazla en temiz ~alara ve 1"' 

istihlak olduğu i<:in fstanbulda heba. olmuyor. ,./ 
bir 

T.ı.ilra numarası : 48 
~------------------------------------------, 

Sohbet halkalanıp • uzuyor,. yemde 1'. 
türlü bitmiyordu ; Ahmet Dündar rıe .~· 
mandanbcri bu kadar lezzet, ittiha ve ıe~ff' 
le yemek yediğinı hatır1!tmıyor. So.fretsl' 
i.istünde esen aşk havası mı bu içkisıt öf 
lı sarho!luğa sebep olmaktadır? Fatma ]et'' 

retmen , Fatma öğretmen 1 Sen bu gen<i ~ı• 
dınla genç erkeğin arasında üçüncü şs 
olarak fazla ve lüzumsuzsun ... 

Soıra kurulup bittikten sonra da, yaşlı 
bir kadm hizmetçi bulunmasına rağmen, yt:· 
ınekieri getiri> dağıtmak.la. servis yapmak· 
la yme·Selma Tumrul btuat meşgul oluyor, 
f·aıbna öğf'ebnen kalkıp iş yapmak istedik · 
çıe e'f .sahibi mani o1uy0t'du. 

Güle konu!8 yemek yiyorlardı. Köyde 
bit kadar temiz, <".İci bir ttafra ve sofra başm 
da Selma T umrul gibi güzel bir kadınla F at· 
ma öğleGnen gibi ne <>le& okumuş yazını 
bir kadın Ahmet Dündara çölde bir vaha 
gibi geloiyordu. Bir aralık ~ncercnin önün· 
de, dıprıdan cılız bir çocuk seeinin Selma 
T tmVulu cağırmakta olduğunu duydular 
Selma T umrul pencereden bakarak sordu: 

- Ne o, Hatice! Bir §CY mi istiyoı 
eua? 

- Biraz gelir misiniz. Selma öğret· 
men~ 

Selma Tumrul d1§8nya çıktı ve biraz 
eoma elinde tepeleme çeşitli meyva dolu bir. 
tabelrla K;criye girdi: 

- Benim iküçiik Hatice ... dedi, şu ek · 
min kaplıcanın önünde mangalda wcuk kı-

.z.artnen gördüğümüz kız ... Hacı ağanın 
kJZJ... Babası, barıpnamn: şerefine bu mey· 
ftlan bahçelerinden toplayıp gönclermi~. Bu 
nçiik çocuk benim talebemdi; daha ancak 
on bir on ilci yaşında ... ikinci 8m1fta ... iyi 
~. çollfk,an, terbiyeli ve aevimli bir 'kız .. . 

1 
Edebi Da M u ~An o REFl~a~~ME~ 

Roman lb SEV ENGtL ~I 
......................................................... Cim .............................. ... 

Babaıu bu sene çocuğu mektepten nlmağd 
kalktı: ''Kaplıcada hizmet et in, peştemalla
rı yıkasın, ortalığı ~ilip ııiipiir ün, ben gi.in· 
<lelik verip adem tutmaktan bıktım, filan ..... 
diye homurdana homurdana çocuğun baı,ı 
nın etını yiyonmı : buradaki çocukların 
hepsi hem mektepte okurlar, hem evlerin· 
de. hatta tarlalarrnda iş göri.irler; öyle şe· 
hirlerde, kasabalarda olduğu gibi normal 
tahsil vaziyetinde çocuk yoktur bizim köy· 
lt!rimizin hiç birinde ... 

Ru Hatice için de Hacı ağaya 1Zidip kr 
zı mektepten almamasını söyledim ... "Daha 
bir sene okusun; burayı bitirsin: hatta !':c· 
nin halin vaktin yerinde ... çocuğu kasabaya 
gönder, di.irdi.inci.i " besiııci :ı;ınıflarr da oku· 
sun, hiç olmaua ilk ~ek tehi bitirsin ; yazık 
değil mi~ .... filan dedim. Hacı ağa bana ce· 
vap \'ermedi. ~omurtup sustu; bir kaç haf ta 
daha çocuk mektebe gelip gitti; lakin gü· 
nün birinde gelmez oldu: soruşturduk, .. Ha
rı kızını evlendirmeğe kalkmış!,, dediler. 
Meğer onun iç.in mektepten alıyormuş. İşte 
Hacı ağa ile dargın lığımız o yüzden ... 

On iki yaşında çocuğu evlendirmeR"" 
kalkıyorlar; tuhafı şu ki almak istiycn de 

var!.. Kızın dedesi yerinde bir adam ... Karr-
sı ölmüş; Haticeden büyük <:ocukları var ... 
Bu kız hoşuna gidiyormuş; adamın oldukça 
parası pulu da varmış; Hacı ona tamah edi
yor; "KI7.ın kaympederile ortak oluruz. ya· 
hut bana borcuna sermaye verir; şu kaplı· 
ca binasmr yenilerim; gösterişli bir şey yap· 
tırırım : İstanbul gazetelerine de ilan yolla
rım ... Ondan sonra işim iştir: durmadaıı 
ıni.işteri gelir, para kırarım; adam tutar ça· 

lıştırırım, rahat ederim 1..,. gibi şeyler söylü· 
yormuş. 

Ahmet Dündar: 
- Desenize oldukça inkisAf etmİ!j bir 

ticaret zekası var bu adamın... İstanbul ga· 
zetelerine reklam vermeği de diicıünüyor! 

- Sade Hacr ağanın değil, hemen he· 
men bt.~adP.ki köylülerin hepsinin gözü 
uçrktır: bunlar m\itemadiyen Mudanynya, 
hatta Bursaya ve lstanbula Ridip gelirler: 
para kazanmanın yolunu öğrerımi~lerdir: 
meyvFıcılık buraları bastan basa ihya etmiş· 
tir ... Bu Hacı a~a da eski kurtlardan ... Vak· 
tiyle kasabada kahvecilik filan etmiş... Pa· 
ra biriktirmiş de gelip bu kaplıcayı önce ki· 
ra ile tutmuş; sonra da satın almış ... 

Fatma öğretmen yemekten ıııonra: lef'. 
- Ben gidip biraz uyuyacafüm; " 

rna buluşuruz... Qll.,. 
Diyerek ayrılmak ist~di. Ahmet rı• 

dar Selma T umru) ile yalnız kalacakla~~rı· 
anlayınca kotkuya benzer garip bir ha~ c:l,°~f\ 
me~i hissetti. Selma T umrul bu yaloıı 1 

imkan vem1edi: 1,,r 
- Canrm , güpe gündüz uyu11'~i~ 

mu? .. Bak, köyümüze kırk yılda bir gel de' 
misafirimiz de var. Hava o kadar !ll~k ç( 
ğil, birazdan Ü':Ümüz birlikte yiiriiyu~c: 
kam·, doktora köyü gösteririz. ııl• 

Dedi. Fatma (iğretmen SclmadAn ~ 
ve oldukra piskin bir kadındı: ht' 

- Benim yürüyüşe filan çıkacsk . it' 
lim yok: siz ne yaparsan~ yapın, bann 11 

verin; misafir ~nim değil senin , ayol. 111 
K F .... catı' - u z u m atma ogretmen. .ı:· 

Fatma öğretmen, uyuyup da ne yapacE'·c· 
sın L Heı> beraber tatlı tatlı konuşun1:t· h 

'(I:>rt.mı var) 
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Girip dl11Ddlkçe: ı~-~~ 
Oda uikast 

~ ~:berleri • . : ,..., • ..,. . ,.. • .. ' ·~·~J'r'. .. . Herşey Türkçe 
.il ~ ~ hanııtamı ~ yr ~'. fi ederek rejim 
~ bir Uar yapacaklan 
~ 411J~ yb.lar otcde 

"-"'°' l<t r. 

istanbulda maden k .. mürü sa ışı 

Tanzim e iligor 
Yardım sevenler 

cemiyeti 
Türk Dll..Kurumu, ''TqkllAtı &'laSiyc., kanununu incelcmcg"e ba§lrunl§. 

Bu, b!r mtljdemr. ÇUnk~ bu fncelcyi§in arkasmda,ndll bir titizlik gibi t 
bir şey değil, Türk dJ.i)J>ln, her şeyde hAldmlyetint nrayan uyaDık, tılly(lk ' 
yüksek bir duygu vaı. 

~ ~ ·bn~ tamfmdnn 
41.~ u rlcr bir ynn· 

'-~tl.\rı tgt?n Olmadığı Reni 
'l ·~fol", dlf baı-ct olduğu fı;Jn 
ı ı..:. ıııtılıı er t.ara.ttan se' dl

BUtUn memlekette kömür satı, ve ı 
tevzi 1.§lni tek cldr.n tdnn: için Etlban.. 
km kurduğu ldlr.ıür s:ı tıf ve tevzi 
mUesscseal şchrimızd~ de faaUY'lte 
geçm~Ur. MUc38<'8enln lııtanbul ı:ıu

bcs! G:ılatada yeni yolcu ııaloııunda 
yerle~miş Ur. 

lan mUeeecsclerooıı bu mııksaUn isti. 
fade edllcccltttr. 

Kış programını hazır
lamaya başladı 

Yardım sevenler cemıyetı ki§ mcv. 

İnceleme, her hanr,1 1 ir .ka.ıun madde.sine, znmnn ve çevrenin ihtiyaç 
haline koyduğu bir P81"Ç3 kleml•k için değildir. Yasa ve töremizde Ttlrk e 
olmıven sozı.ı,. sUpUrUlccek. 

Yasa ve töre y~ni eski adJru1ylc ceza ve hukuk kanuntan, birtakım 
yabancı ltıflnnn akmma uğraıru •.ı. Meeclledt'Il tutunuz d , tA "Kanunu Me. 
do:ıl,. ye knd:ır, hPpsinde bu cksilrll.ğt gördilk. 

ırlminln yakınlaşmB.81 dolayuılyle, bu 
me\•slmdc yapacağı feally U gösteren 
bir pro::!Tam hazırınmnğa ba§ltıml§tır. 

Şimdi . işte bu rksıkllkler1n ortadan kaldırılmasına uğrn§ılıyor, •·nıı 
Ku!"Ulnunun , çalı§mat.wdan ve onu bu çalışmnyn çağ'ırıınlard n h<>.,"lluduz. ;''llleu 1 ekeun taUhfnl tın· 

ı.:41 ~\et tedtğt lı;ln toos ti· 
lt.""'bıı ısı edılor. 
~ese lıangı cepheden mU

' .;,~~ ctsın bu kotü hnbcr
l~ '1ıı y0~nrnrn ılalmn.mn
"' ~~ur. 

lkUaat vekAlctincc yeni konuıan 

Depoda toptan satı§ flyatı csH llı
tularak tali satış yerlerinden yapıla
cak kömür Ratı§ı için bir barem hazır. 

lanmıı:ıtır. Tali satı" §Ubclerlnde bu 
fiyatlar büyük lcvha!arlıı. ilful oluna. 
cak ve bundan taz:ıaııınn kömür aatrı
mıyacaktrr. 

Bu progmmda mutad çııl~aların_ 
dnn maada, askerde bulunan erlere 
kışlık hediye ve ailelerine yardım işi 
de geniş mikyasta mevcuttur. 

Fakat bu 1§, kolay bapnlacax bir dava değildir. Çağ, kayıp giden, ye. 
nlleşcn, ihUya;lun ç.o6alıın canlı Nr varlığı andırır. Hl'ı.dls !er. her gün ba • 
ka başka göıUollşlerla ortaya çıknr. 

~tıu~ ti hümayun Rmı 
~-~anıncı" büyük te-
' '-~~ ha oldu. Bu tenık· 
l.'ı ~c ı,1ntındaJd rolü ,.e 
~ tl.. ~ ğı iz büy1.il. 
~ •:"'ececıe h~JesinJ ifade o
.. ~ ~ l'tJı 11ıtıhlnıdir, nliıhaz-

fiyat haddine g6re İs'.ıınbulda kömU
rtın tonu müşterinin vıısıUJarma depo 
da teslim artile toptan olarak 21 
liradan ı;atılacaktır. Şln:dl semtler 
için tali depolar tesis olunmaktadır. 
Ötedenbcrl kömür satış• il meşgul o. 

En fazla kömür sarf "Voe fstlblAk o.. 
lunıın lstanbulda hl kış hiçbir veçhi. 
le kömür sıkıntıııı c;cldlmemesl için 
tertibat tı.lmml§tır. Bunun için btlytlk 
stoldar \ilCUda getlrllmektedlr. 

Vatandaşlardan alnınetık hcdlyele. 
rin Kızılaya llilraUc tevdi edilmesine 
çalı§1lacak. hfllkı yardıma davet eden 
bl"O§tlrler, konferanslar tertip edece~ 
tir, 

DUn bıtlnmlyen, oün akla g(;Jnıiycn, dU.n adı dılde yer all'\lnYn.n bir ~Y 
bugün kendınl kuvvetle duyurur. Ona isim V<!rmek, onu tanıtacak tetkik. 
!ere başvurmak %Orur:as kntıru:. 

Bakkal lmmııs.· ha~kn. dür;ü'l~n, duyan, geniş çapta okuyan adamın &67. 

tı.nbarı başkadrr. 

iPLERi 
~ "~ ~i dc,rt trnn lı;ln 
~'-~lllda e ttıodem medeni
~ t ~ d bUJiik terakkllcr 
"-.~ cınekur. tranm da 
~-~ li r] ınillotlerl gf. 

tıı... "'~t/en bir Uımaldcn 
~ -ıit}ı l.'U bir rırsnt \·ardır. 
'aı..~ ~r~u Rıza. Pchlc\i-

Pislikten ve noksan ekmek
ten cezalar dırıldı 

Askerde bulunanlarm ıı.llelerlne 1§ 

bulmak, çocuğunu mektebe yerlC§lir. 
mek, çocuğun okul fbUyaçlannı te
min etmek iÇ1n -.faaliyette bulunula • 
caktır. 

ÇocukJftTm okul !ht.I:Yaçıan Ço. 
cııkları himaye ve Çocuk Esirgeme 
lmrwnu tarafından temin -odilccektlr. 
H~tabakıcılık !.§ine de cemiyet ki§ 

mevmmıo~o yeni bir faaliyet verccek
Ur. Bu hususta. ha+trlıklar J?.8irllmak_ 
tadır. 

BlrJnln, i'Jc; bir T.ı.man kn~tl~cnğ'ı ihtlyo.çlarla Bteld sık sık Juv_ 
rantr. DUnyadakl hUlün dillerin lı!rlılrlerlndC'n kelime alıp vcrl lcrl, bu yüz

dendir. Kelime bakımından. Fnıuaız ve lng'fliz dilleri, blrblrl~rlne çok yakın 
§eylert'ıı. lklıılnl <!ıı ayrı, müsta1<0 ve g<'niş ftadell birer Usa:n yapan srrn 
arars 1'. bunun bir t«:C\1d işi oMneıınu anlarız., Söz su, tcc\'ld kalıptır. Bır 
ıoz, kö11 '1nü hangi dlltıcn alınrs. altın, girdiği Usanın içine su gibi akmalı, 
gırcll~I kalıın şeklıni almalıdır. Bu BUrctle yabaneılı#mm daDlg'lln eillntr, 
11öz lıenlm~enl1ml§ olur. 

••Her §CY Türlıçı>,, yi, ben işte böyle anlıyorum. Başlarken, belki 1b!ıaz 
fazla hızlı ko~ıacek, \•akit vaklt t'ön!l§ler olacak. Fakat lllrar yok, zama.n 
gUzcl ve taııma:r. Lir ııU:r.gt-çUr. Covhcrl alıp posayı atar. 

1..''~ 11 inde tecelli cd~n k" .._ ~~t u auıtc ıuırı;ı ne hir 
~ eder. Ne de blr ya--

!\ ~bir· 00Unde JınrcJ•ct hn
~h ır, 

~I ~eli ltııa ilan Pehle. 
t, '"-ıı de\ let rci 1 bul· 
~iııct larihlr.ln mü tosun 
bit 11\ıı ~n ol n nız.n. Jlnn 
ıH. '4.,. Cin arzu edilen; sc

lı,, ~. e t&~mı tahakkuk 

Belediye müfctt.i§leri muhtelif ke. 
Z."llarda yapm~ olduğu tefllılcrc alt 
raporlarını bclecllye rlyaııetlne \Cr

mi§lerdlr, Bu raporlara göre; Bakır. 
köy kazasında 97 gıda ııGmune.slnden 
M. Beıikt&§ta 43 nümunt.dcn UçU bo_ 
zuk çıkmıııtır. 

Ekmelt vıızlyeU fçm de yapılan 

t<-CU ıer neUceslnde Y dlkulede Slr· 
kecl fırınında 6 ekmek rıoksan, tın. 
nm da pis olduğu ı;örUıınl!ş, hakkında / 
zabıt truWm e .ıımııttr. Kocamuııt.a.. 

fapaşada Mehmet Em!ğln fınnı da 1 

temiz olmadığ'ı görWerek nynl §0.kildo 
zabıt tutulmu§tur. 
Şehrcmnnctindc Mustafanm fırının

da ll, Kumkapı ve Bcyaı.ıt nahlyele_ 
rl fırınlarında 224, Fatih, .Karagüm., 
rllk, Bakırköy, Ycşllköy, Alemdar 
nııolalmlarında 164 noksan ekmek 
&örülerek mUsadcre edılmlıtır. 

Diğer taraftan Floryada büyük pl~
jm mutbakı pıs olduğu ve içerisinde 
sıhhi muayencııJz adam çaııştırıtdığı 

görlllerck pUl.j sahibi hakkında tah'kl. 
kata başlanmı!itır. 

• ıııııı 

1 ~~ 
0~ln mlIU lnı.deslnl 

il t1b -~ haz.rcu Rıza ilan 
~--~ll.ıı ~altdetini temin et. 

\ ~ ~e Hını 1 odllnıl me
~ \~l"ıi~ Jnın ctıcnılirdl. 

Yaban domu- Yedikuledeki 

~:~!!t·~Ue rı, mJllctlcrl 
4, ı, ~ ,. rlnin nüfuzu altı. 
~hrı.~e e bu ntifqz o1tma gi· 
~""ılllıt t.ablatilt'ı mücadele 

il:~~ 1Q ~o.dır. Milletler bir 
t ~ 'liyc, bir tarnftnn 

lı ~ 1 liapıJan açma'ktn· 

~ ~ llıı ~~. hakiki JU>nrsan· 
t~ ot ın lmp:uuna 1, her 

ı~ 11~ de tırsa olsun ne mü.c;. 
~~ k .cehalete bir pay 

il ~lır-linde tCG;lli edi~ or. 
. llıılc~tln tahakkuk et. 

~ , 1: 00) lece hulas 

1...~~~d ti ,e istfkrU-
,~~ ~lb esı. . 

zu ihraca ı 
Belediye müfettişleri 
bir Tapor hazır1adılar 
?dc.zbnhay yeni bir tesisat lllvc 

etmek a~Uylc senede 200 - 300 bin 
liralık bir gelirin daha temin cd lm<'. 
•1 için belediye müfettişleri tarafrn
dan riyasete bir rapor verllmlgUr. 

Bu rapora söre; mem~kctln muh. 
telli yerk'rlnd \'Urulac k olnn yubant 
domuzlar, mczbahad::ı. nakıs 10 veya 
13 derecede soğukla muhafaza edil
mek suretiyle harice satmak mümklln 
olacaktır. Bu suretle belediyeye yeni 
blr J>Cllr temin edllmlg olacaktır. Bu 
hususta tetkiklere devam ednmektedlr 

Türk bestekarlarının 
eserleri ~~ nı bet ilim \eme

ıı...~ h~ • da Yt!nl merhaleler 
• 'fi "Q Tanınml§ bcstekArlnrın eserlerini 
~ ~~~ lranm Mırlardan- halka dinletmek Uzere konscrvatuva
lu t~ ~ bir s1ycUn clin. rın konserler tertip ctk!ceğinl cwclcc 
ı~.~~ C{)~ Bunun içindir ki y&ZmIJtık. Konservatuvar bu huıuııta 
t.,.~~ bll" l1len, kalblerd hazırlıklarına baıılamıı:ıtır DUn bu ~-
~' d ln an f~ln ~nln le mC§g\11 olmak Uzcro belediye reis 
~ \ btı ~Yee ğine knnlb_ muavini Ultci Akııoy konservatuvara 

yangın 

Tahkikat henüz 
bitirilemedi 

Yodlkulooc 80 bın liraya sigor
talı hidrofil pamuk fabrikası ile• 
400 bin Hraya sigortalı Santırnl 

mensucat fabnkasını tnmnn:ıcn 
kül eden yangın hakkında müd· 
dciumumilıkçe yapılan tahkika~ 
hcnllz bitirilcmcml§Ur. 
Ynngmın elektrik kont.aktı yU

zUndcn çıktığı sö) lt-nmcktc ise de, 
enkaz temizlenip fen he;>ctl keşif 
ynpamadığmdıın bu cihet haa.k.kın· 
da. şimdilik kati bir şey söylenmc
mektc>dir. 

Tahkikata el koynn mUddelumu
mi muavini Yusuf Ziya lskcndcr 
oğlu, dün akşama lkndar yangın 
yerinde bulunacnk tetkikler ynp· 
mı tır. 

Belediyenin tescil 
edilmemiş arsaları 

Bcledıyenln tapuda tescil etUrllm • 
mi§ 8400 den ra.z.ıa arsu ve arazi oı. 
duğu tes'blt edılml~tlr. ~ ~ ~~t haberine inan- giderek provaıard bulunmuıtur. İlk 

~ ~-'-~ edi Onu bir düsman o- konser Dede Efcndlnın c erlerine ait 
~~r •e )<>ruı.. olacaktır. Teortnlcvvclin ilk haftasın. 

'1 t._~ilen bir in kar· da verUCC<'kUr. 
~kar. Öyle t'I dabıı 

-.,ııc birlikte km· 

Bunlardın belediye tarafından 18tır
c1at edilmesi lçl.n ıcap eden Jıaztrlık_ 
lara başlanmıştır. 

,Yapağı ihtikaa·ı 
yapanlar 

20 ton yapağıyı 16 ikUsur 'bin li
ra yerine ı 9300 !küsur liraya sn.ta
rak 3300 lira ihtikAr yapan yapa8t 
taciri .Ihsan ve Zeki Sarrbeltlr kar 
deşlorle ortnklnn Yorgi Knbasa. 
kalın mulınkt'mclerl dün bitirllmi1, 
müddeiumumi mütalcasını söyle -
yerek t.ecziyelerini istemiştir. Suç 
lular vekilleri vasrtasile müdafan· 
larmı yapmışlar ''o bcraet talebin
de bulunmu !ardır. 

Muhakeme karar için talik o
lunmuştur. 

Dahiliye 'memurlarının 
yaş haddi 

Dıı.hUiyc VckAtcU memurların tah
didi ınn hakkındaki kanunda tndllAt 
ya.pml§ ve bu tadlltıtı villycUcrc leb_ 
llğ etmi§Ur. 

Tesbit cdıldlğl şeklr göre; · nahiye 
mUdilrtennin bUt n dcrcoolcrl içın 
ya§ hnddl 155, mUfetttş ve kaymak m. 
lar \ 'C emniyet müdürlerinin ilk dc
rocclrrl için 66, birer yukan derece_ 
ter ile mülkiye mUfett[§lcri için 60 dır. 
HızmeUertnin devamında fayd u.. 

mulduğu görülenlerin Dahiliye Veka. 
Jetinin mOsaadelliyle be§ yıl daha ça_ 
lışmaınna izin" vcrUecekUr. 

Kadıköyde 1 O yol 
ihale edildi 

Kadıköy kaZUınd:ı yapılması k 
rnrlaotınıan ıo yolun fhaleal dün ya. 
pılmı§tır. lbale 26.918 liraya olmu§_ 
tur. · 

Yollar, Ku§dllf, Göztcpcde Mehmet. 
efendi, Modada ileri sokak, Badema. 
ğa, Ycldcğirmenlnde Yurttaş, Ece, 
C".cll Muhto.r, YC§ilay yollandır. 

Bu iki yer de Lankastır C":reyt 
mevkiinden yaya gidilemez. Hay
di, derhal faaliyete geçelim. , il .. .. ··' 

BiR CASUS OLDURULDU O akşamki radyoda ilfııımıızı 
yqptzrmak üzere Çavey'in yanın· 
dan ayrıldım. Bu işi hallettikten 
sonra, tekrar Lankastır Geyt 
me'\lkiine geldim. Mahut taksi 
durağında §Oförlerle göriinmiye 
başladım. Şoförler bir araya top
lamn1ş ,gevezelik cdiyorlardr. Kil 
çilkbir sual sordum; hepsi ala
kadar oldular. Hemen hepsi 
Mister Ebmonı tanıyorlardı. He
men hepsi de, en aşab bir kere 
olsun, Mister E,,qnoru taşmırştı. 
Bu suretle az ~ malumat edi
Rebildim. İçlerinden bir .. tanesi, 
bir sabah ohiu.'kça erken saatlel'
de otomobirne aldığını hatırlrya
biliyordu. Fakat ilerisine gidemi· 
~rdu. Ancak lbu hfıdisenm '.?ir 
hafta kadar Onte olduğunu roy
ledi. 

Fakat nijıa ~t hangi istnsyo
na ~ötürd~nU buldu. 

- King." ~ a götiirdü.m, 
diyordu. Saat ondan ·raz öncey. 
di sanırım.. 

- Nereye ~tmek istediğine 
dnlr !birisine bir fley söylediğini 
.işittin mi? Me lft. bir hamnlla. 
konuşurken sözlerine kulak ver 
din mi? 

- E~a~ hiç lbir !hamalla. !ko
nuşmadı ki... Kendi eşyrusmı ken_ 
disi götürüyordu. Elinde yalnız 
bir tek bavu'lu vardı: Hayır; ne
reye gitti~ -{kestiremiyorum. O 
za.mandan'beri de buralarda hiç 
kendisini görmedim. 

Her ne !ha.l ise .. ŞororOn verdi. 
i?i bu maJUmat, f aaliyeümize bir 
iba§langJG ~1 edi~: MIB· 

Büyük, heyecanlı zabıta ve Caausluk Romanı 
3 ---- tNG1LfZCZDEN ÇEvtRP;N: ff. IÜNİR -

ter Esmor, eylülün 25 inci pcr
şenbc günü sabahı, evinden ayrı. 
lıyor ve Kin,.,oS Xros istas)T!Jnuna 
gidiyor. Daha evvel aldığımız 
malQmata göre, kendisinin şimal 
taraflarma do~ seyahat etti
ğine ükm.edeoeğiz. Fakat "Şi_ 
mal" ile demek? Bu kelimenin h 
çine, lngütcrcnin lbütün şimal 
kısmı girer. Yalız şurası ma.Ktm· 
du ki, Mister Esmor, seyahatine 
Kings Kros istasyonundan ba. 
Jamıştı.>Bu bakımdan kendisinin, 
York şehi.rieriden birine git-
tiğine - rnıedcyorum. Çünkü. 
sa'bah vakitleri saat on sularında 
bu şcliirlerc ekspres katarları 
varoır. Mister T'..SIJlor her ne ka. 
dar müoovheratçıllk sahasından 
fillen çekUmiş gibi gör.Unüyor 
icliyse de, ihtimal hususi mahi· 
yette ufak tefek işler görüyor
du. Bu münasebetle bir se.yaha.. 
f.:e çrkmış olabilir. Fakat Y ork
oayr'a gitmiş olması ihtimali ak. 
lıına gelinoo. ev de yalrm olduiu 
için Mis FAmıora. uğradım. Ken· 
ılisine o akşam için lhazırlamıı 
4>Jduğumuz radyo ilanından, şo
förlerle yn.pbğım konuşmadan 
bahsettikten sonra esas mevzua 
geldim: 

- ~eqra)a aı:aınrıa. 
baktıruz m~? Bana Y, RJ!#< 

kj, ora.da bir şeyler bulmamız ih 
timali vardır. Mesela bir te.ı,graf. 
bir mektup veya ıbuna ibenzer he.z'. 
hangi bir not.. Her halde gider
ken ~ir şey bırakmış ohı~. 

l\ 1 ıs Esmonm oeva.'bı menfi idi: 
- Aradım, dedi. Bu fikir ha. 

na, birkaç gün evv.eı ~i i. J.'a 
kat çekmecesinde buna dn.ir en 
ufak !bir iz btle yok. 1st~z 
kendiniz de ibnkırnz. 

Kü9i]t lbir oda,ya geçtik. Döş"
me ve tezyinatnıa lba:kılmn bu· 
ra.sı MiSt r &morun ~a o. 
dası 'Ye lkiitidınnesi idi. Ra1i1ar
da lbiUıassa mücevheı:at rine 
yazrhn.ış lbir ım tetıkikdkitap. 
lan vardı. P noerenin y.anı'başın· 
da. bir yazı masası~. 
O'.zerindeki kfıiıtlar mmrtazam 
loir surette srrallanmıştı. 

M.iS Es:mor: 
- Hepsini ~ geçirdim. 

dedi. Fa'.ka.t amcamm nereye git· 
tiğini gösterecek ~i bir i. 
şarete tesadüf etmenin :imkinı 
yok.. Bundan başka. elbiselerini 
de araştırdım. ~erinde !bjr 
şeyler bula1lilmeyi umit edfyor
dum. Hiç bir şey lbulnmadım. 

- Şu lbalde, dedim. Sizi boş 
yere iagal emı -~. ~ld 
halde ilimiz. ba ~.rad~ \'L 
sıtasiY1e yaprlooak olan b3.ııın 

HAKKI SÜHA GEZGiN 

Zafer BalJramı 
f Bas tarah l incide} 

Bu mümessil heyctıer de, vilO.yeUc.. 
rl adına birer \jelcnk koyacaklardır. 
Çelenk tcdankl z:orluğunc!a kalan vi • 
ltıyet heyetleri çam dalından veya 
ba§akdan birer çc.lc.nk yapıp, üzerine 
rozetlerini bağ!ıyo.rak koyacaklar • 
dır. 

.Mera.sime i§tirak edec k kıtnlarm 

mlktal".mı milli müdafaa vekAletl ta& 

bit edecektir. 
Afyon, Konya, lz:mtr lzcUcrilo, ls • 

tanbul ve Ankara yüksek okullıınnı 
temsil edecek bir kuıım talebe Uc b<.'. 
den terbiyesi gençlik klt:plcrl adına 

bir mUkelleC kıtnsı, 
Kütahya ve Afvon vlll'ı.ycllcrl köy 

ve kasabaları hnlkınm iatlklAl har. 
bine iştirak etmiş mücahitlerinden 
teşkil edll«.'"k hallt kılalım. 

Merasim yerinde, mcrMlm Amiri. 
nln emrine girecek, bunıann gerek 
merasim ycrind ki dul'U§laruu, geııek 
geçit rcmnindckl srrn terUpleıint ko.. 
mutnnlık tanzım edecektir • 
Aynı günde yerl\!l'inc dönebilecek 

kadar yakm olan köy w kasabBlarm 
bu merasime btıy'llk öJçUde ~ald 

temin edilecektir. 
Mernslmc ıı.ao da top cndahtı ilo 

b:ışlanacıık, sırasilo, ordıı. cumhuri • 
yet halk partial, hn\kcvlerl, İstanbul 
ve Ankllrn okullıın ve beden terbiycst 
umum müdtlrlUğU, gençHJ< klllplerl 
adma olmak Uzcre bl.rcr nullık söyle
rıcccktir .. Ak§atn dıı. radyod:ı pnrtloc 
bir konferans verilecektir. 

O sece bUtOn halkevlcnndo v halk 
odalarında, halkc\'l ve odliBI, olmıyan 
yerlerde, p:ırtl mcrkezlehnde. top • 
Jantılar yapılacak, lstlk!A1 harb!ııdc 

milletçe g&.ıtcrdlğlmlz kahramanlık 

neticesini beklemektir. Fa:kat, 
şurada, bızc 'belki de bir fikir ve
rebılecek bir .şey görüyorum. 

Masarun üzerindeki tren tari· 
fosi ~özüme ilişmişti. 
Şebekenin bütün seferlerini ih. 

tiva eden buyücek bir rehber o· 
lan bil kita'bm yaprakları arasın. 
da iki işnrct görünüyordu. 

Bu iki işaretten birini açtım .. 
Orada, Kings Kros istasyonun
dan kalkan trenlere dair tafsi· 
lat vardı. Fakat, herhangi bir 
trenin hareket santıne veyn gi_ 
dcooği mevkie kalemle çizilm~ 
değildi. ikinci işaretin bUtun
duğu sayfayı açtnn. Burada da. 
~ene Kings Kros istasyonundan 
York. Skaıiburo gibi şehirlerle 
Yorkşa.~T'da lbir takını sa:hil şe.. 
birlerine giden trenlerin tarif~ 
Icriyle küçük bir cetvel içerisine 
sriuştırılmış olarak Han-ogeyt 
ve Poytli Bric gibi iki me~i a· 
rasında i ·y~n trenlerin tarlfesi 
görülüyordu. 
Diğer isimler ve rakamlar ara.. 

smda daha fazla dolaşmadım. Bu 
bir saman yıJ1ını arasında iğne 
aramak gfbi lbir §eydi. Mıberi 
ka.padrm. Yerine koydum, kndan 
sordum: 

- Amcamz lngılt:erenhı (lima1 
kısmını iyi lbilrr mi? 

- Şimal kısmına do,..önı, tatil 
vakitlerimizi geçirmek '.için gi -
deroik. 
• - Hangi kısmılara? 

- Skarburo, Harrogeyt g1'bi 
yerlere .. Bir kere de Vitbİye git.. 
miştik. 

- Fakat bunlarm OOPSi Y:odt 
§3yr m.ıntakasmda buJU~Ol"

{J)emmı mr) 

ve fcdakArJık ve 30 ağustos me)'dan 
muharebesinin ehemmiyet ve kıymeti 
lınkkmda konu~mnlar ve konf ranSJar 
tertlp odl.lcccktir. 

Bu büyük \•e mUll hAdlse hakkmda 
ki meras.ime matbuatımız 30 ve 31 
ağustos gUnleı1 yapacakları kıymet.U 

n<'şriyaUa !§tırak ctml§ oltıcaklardır. 
Ha.Jkımız.m bu merasime kolay ve 

ucuz ifUrBklerlnf tonin için 30 ağuıı. 
tos gUnll Afyon ve lzmlrdcn, mera. 
sim yeri !Btuyoou olan Sllktsaraya 
ucuz tarifeli gidiş ve d&ıtı~ tttnlcr:I 
tertip cdflccekUr. 
Silkmnıy Uıtasya .. :ile, merasiDı 

yeri arasındaki mfinaJaıllt w mva • 
sim yortndekl tcrtılba.t ve hazırlıklar 
kor komutalllığmca temin edilecektir. 

Gerek bu mllnnkalO.t 1'0 gerek mc. 
rammtn heyeti umumlycsinde KUtabye 
ve Afyon vilfı.yctlert Ye pnrtl teşkt. 

lltlan .Kora her tUrJll yarmmm zıı. 

mJliini yapacaklardır. Cumhuriyet 
halk partlei ao ağustos gilnll akpmı 
~ vtıo..yeU reUi ordu ve meraatme 
~ eden heyetler ,,. halk m11merı-

peftne Afyonda ~ yemek zı. 
~~. 

Maarifte dünkü 
toplantı 

Jstanbulun llk okul sınıf ve fQbe 
vaziyeti etnıııfmda görtl§mek tiaırG 

Maarif Müdilııl Maarif memarw 
lnnnın f!lür!Ud~ tıir toplantı yapd., 
ml§trr. 

ıBu ~antıda her okulu.n mwcut 
talebe mtktan;'ibtı amekl~ thtQaç 

, luI ayn &yl'J tesblt cdflıeoek 1111 'Ka. 
ar1f~bll~. 

Fatı1ı mmt.a!mamda :nııiiteratit 
evleri soyarak Mlbfta ~ 
bir bayii' middet • edDen 
met oğm Munct Kmı...ııibayet dün 
ele geçirilmiş ve adliyo.yo sevke. 
dilerek nYkif okanmuı tm-. 

IYirıııı yıl evvelkı Valuıl 
H Ağustıpe 921 

Beyazıt ve Süleymani
yeye su isalesi 

~ya ve Beyaz.ıt Cl8Dli 
§erit~ ci'-"-O.rdaki mebani.t vakfı.. 
yeye Halkalı su ycıllan vasıtasl,jıie 

KırkçO§IDe lillyu isll1 için k yat 
icra edilml§ ve muktazl 8800 llJ'a tab.. 
Si:ı olunmu:tur. MaıbaIIM-ı mezkOloeye 
su için Fnt.Dı ci-.arma blr -. 
tör ııuedilecektir. 

VAKiT 
D.ffna lteıllilln ....ıaa· 
lini ...... , ,_, ...,,.. 
ıg i' o.,. seıc-e va.ılar .,,, . .,.,,. 
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Dil Kurumu. Eski Türk dili yadigar
larından bir eser daha kazandırdı Mevkuf Fransızları 

serbes" bırakblar 

Yürtta refah 
(Bas tarafs l bu:ide.) 

Ankara, 10 (A.A.) - Tllrk Dil 
l<urumu Genel Sekreterliğinden bil. 
dirilmJ Ur: 
F~ki Tllrk dıll yadigO.r!arı ıı.rasmda • 

bulunan islAmdan önceki ygur yazı- 1 
larmdan Hunstuanlft ııd!ı eser, Von 
le Coq'tan tcrcUme edilerek bııstını_ 
mt§ltr. SUleyman Himrnn'ın İngiliz. 

C"den d1llmlze çevird:ğt bu eser mlini 
dJn1n<ı ald Türkçe dualardır. 

madakl Uygur yazısının altabesl kl~ 
())arak kitabın sonuna konulmuş, me_ 
tin kelime kelime tercUmeslle birlik. 
te ynzıldıktan şonra, Von ıe Coq'un 
buna ald notınn ile burada geçen ke. 
Umelcrln sözlUğU ve gramere nıt ö. 
zellikler de ayrıca gösterilmiştir. 

Kahire, 19 ( A.A.) - 51 İngi
liz subay ve erinin iadesi üzeri. 
ne, Kudüste mev~mf 15 Vişi su.. 
bayı serbest ibırakılmışlar ve 
Fransaya nvdetlerine intizaren 
Süriyeye gelmişlerdir. 

General Dentz'le refakatinde 
bulunan yüksek rUt:beli subayl::ı.
rın, Silriycde esir edilerek Fran· 
saya götürülen lngilizler iade e· 
dilmedikçe serbest bırakılmıva. 
caklan zannedilmektedir. 

Nehir'bo:ıunca denize kadar u
zanan bu kıymetli ovanm seller
den ve bataklıklardan temizlene
rek sulanması sayesinde 70.000 
hclttr arazinin iki üç misli fazla 
verimi temin edilecektir. 

Ada.na bölgesinde sulama şebe
kesinin kunılınasile Adana ovası, 
lH,000 hektar genişlikte muaz -
zam münbit ve mahsuldar ve her 
türlü mahsul yetiştirmeğe elve -
rişll bir saha kazanacaktır. 

MAnl ynzısınm !otografislle bu yaz- 1 

"Uçan ale,, den 
sonra 

' . .,, s 
Mnutm, 19 (A:A.) - Knllfomiya_ 

da ınıa edilen ve dllnyanm en bUyUk 
tayynrcsl oınn. Duğlas B 6/19 tlpl 83 
ton ağırliğmda. olup, büyük 

0

Brita.n.. 
yadtın Bcr.ıtnc 20 bomba. tn§ıyacak ve 
hiç benzin nlmadan sekiz IJCfcr yapa. 
lıilf.'cekUr. Aynca tam t<ıC.liıZa.tno 200 
asker de nak.ledebilmcktcdlr. 

RöyJellkle bir eski Tiirk metninin 
daha 1150 sayfalık varlığı dlllmtze kıl. 
:aındırılmı!J oluyor. 

Amerikadan 
Orlaşarka yeni 

bir yol 
Vaşington, 19 (A.A.> - A.mı:

"rilı:an ajansı bildiriyor: 
Ortn f]arktaki İngiliz ktıvvetlerl 

ne tahsis edilen A.meriıın tayya
releri gônderilmesini tacil ctme!t 
üz.ere Afrlkadan geçerek Amerl -
kayı orta şarka bağlamakta olan 
hava seferlerinde Panarneriknn 
Airvays !ılrketi tarafından bir mer 
hale sistemi tesis edileceğini Ruz
velt haber vermiştir. 

Bir nakliyat servisi. garbi Af
rikadan ortaşarka bir i!e Birleşik 
·Amerikadan Afrikaya yapılncnk -
.tır. 

Tayyare mUrettebatınm Aıne -
rikalılardan mürekkep olacağını 
va yolun şimdiki harp mıntnkıı -
sm<lıın geçntlycceğini beyaz saray 
bildirmektedir. 

Tayyarelerin konaklanna geti -
l:'C'Cck olan mürettebatı geri gö -
türmek vo ayıır zamanda tayyare 

- Amerll•an ha.va..kuvvoUerI 1~v. yeoek kmnnlarmt ve lüzumlu mal-
kalAd dir. :Ve tnyyan:ılert buraya:9'k meyi taşımak üzere bu servise 
bUyUk mlkUı.rda ~ 'başkn. blr nakliyat servisi ilii.ve 

Bir havacılık muhabiri, ~ 
tayyare fabrlkalannı gezm·~ vo iJ;ı.. 
nzzam blr sıılıada. bu tayyo.relcii gör. 
mliştUr. Bu tayyare, uçnn h:ı.rp 

geı:nlsI, göklerinlınrikıuıı ve havai 111. 
uutaru:u- diye tavsif eiliiml§Ur. 

Yarbay Collier, dUn Blrmlnghamô& 
demiştir kl: 

- .edilecektir. Bu yeni hava yolunun 
Polier ovımuna y;ru zamanda Nevyork veya Bal -

"... thlıordan Afrlkaya. yapilacak umu-
benzetilen siyaset ~]ticaret servisi için de kulla -

• rniıacağı ilave edilmektedir. ZV A • ~:ha.ttm son noktası henüz da-
"' ~ bildin1memŞ.ir. 

Harbe girme 
sala iyeti 
yak ? 

Nevyork, 19 (_A.A.) -J±Nm: 
:Vas'hiıigton Daily ~iews'da 

muharrir Johnson~R\lZVelt - ~r
çil deklaı:osyonu ile ~i'lsonun 14: 
maddesi arasında., ~Iıarasyonun 
aleYhinc bir ,mlika.)·ese _yapıyor. 

Johnson, "Perde arkasında bir 
poker oyunu" ndan bahsetmekte 
ve "sefalet 'ile korklidan masunL 
yet" e temas eden maddeyi zil{. 
rederek M. Ruzveltin hiç bir şey 
vaadedemediğini hatırlatmakta
dır. Bu gibi şeyler tahakJQık e
Clemiyeceği veçhile. lbunlaiilan 
bahsetmek gülünçtür. 

Gazeteye ;:!'öre, snr.asi mahfil. 
lerde öğrenildiğine na7.araD, tin 
"poker oyunu'' rida.n m!l:ksa.t, 
~rçile, Ruzveıtin sil8.hlamnadr.: 
ğmı ve har.be ~ S3fühi
yete malik olına.'"diğınitan1atmak
tır J 

Daily Ne'WS'a ~. Lord Bea. 
ver Brooktun şiddetli ·iıJmrlarma 
ragrnen, lngıliziere, gelecek ay_ 
larzarlında birleşik devletlerden 
dalia az mhlzeme t:esl~kie
meleri(Ve tercihan Sovyetlere tcs 
limat yapılması l<l.zmı geldi.Kini 
bahSet:mek lazrmdır. 

İngiltereye, "poker oyuuu" 
nun menfi taraflarına mUko.iJil 
bir şey vermiş olmak için, Ruz
velt, kcndi<;iniıı de söylediği vecw 
hile Birleşik Devletleri harbe da
ha ziyade sürüklemiyecek olan 
müşterek deklarasyonu yapmayı 
h-abul etmiştir. 

Berlin radvosu 
dün gece suslu 

lngiliz tayareleri 
Holanda sahillerinde 
üç Alman karako 
gemısi batırdılar 

l.ondra, 19 (A. A.) - Oğrenll
diğinc göre İngiliz hava kuvvet _ 
lerl diln gündüz Pas de Cnlals'yi 
geçmişlerdir. 

DUn oğleden sonra cenubu şar. 
ki sahilinin bir noktasında bü~'ilk 
bir avcı teşcklfülUntin sahili geç. 
uği ve cenub::ı. teveccüh ettiği gö
rUlmü tur. BJ bUyUk te5ekkfildPn 
b.r ITTUP avnlmrş ve tekrar te . 

kkü1e fltihnk etmeden evvel bil· 
vuk bir mesafevi devretmiştir. 
Gök~ UT.ti c-o'k bulutıu:rdu. Fakat 
.. fan ve Fransız sahilleri O zerin • 

Japon yada 
Am e rika filmleri 
tati'dit ediliyor 

Tokyo, 19 (A.A.) - D.N.B.: 

~cUi bir mcnbadan öğrenll. ...,.. 
~~. ı Eylnı tarlhlndcn itlbn
!r'Ch. ... J'npon slncmo .arındı:\ göııterlk'.n 
'Amerikan filmlerinin ır>Jktan, talı_ 

dide uğrayncnktrr. 
Bilhassa gıınster filml,.rlyle donan. 

ma ve hava kuvvetlerl11ln propaguıı. 
dasmı yapan filmler gös.erllmlyecek_ 
ıtlr. 

in iliz ve Sovyet 
tayyarelerinin 

Almanya ya 
hücumla ı 

Bertin, 1.9 ( A.A.J - D.N.B.: 
DUn gece İngiliz tayyareleri 

garO>i Almanyamn müteaddit şc. 
hirlerinc bombalar atmıştır. Ha_ 
sar ehemmiYetsizdir. Sivil halk 
arasında bir miktar zayiat var
dır. 

Diğer taraftan Baltık sahille
rinden yakla§arak Alman top
raklarına akm yapmak istiyen 
Sovyet bombardıman tayyarele. 
ri de sah!! mmtakasında hava 
clafi ate. iyle geri dönmiye mec_ 
bur edHmiştir. Berline kadar gcl
miye çalışan bir tayyare de ge
ne ha va dafi toplarının ateşiyle 
uzaklaştırılmıştır. 

Şimdiye kadar alınan maliima
ta göre geceleyin 9 düşman tay. 
yarcsi diişürülmüştür. 

~loskova. 19 (A.A.) - Resmen 
bildirildiğine göre, Sovyct. tnyyn
releri dün gece Berlin mmtakası 

üzerine muvaffakıyetli yem bir a
kın yapmışlar ve yüksek infilaklı 
tahrip bombalarlle yangın bomba
lan nbnışlardır. Atılan bombalar 
neticesinde bilylik infiliıklar vuku 
bulmuştur. 

HnrC>kfıta iştirak eden Sovyet 
tayyarelerinin hepsi Uslcrine dön 
mil.5tür. 

de aı:ık bnvalara tesadüf edilebil .. 
mekteydl . :(. . 

IA>ııdm, 19 (A. A.) - B. B. C: 
Dün gece, avcı tayyarclor"nin 

himayesinde büyük bir İngiliz 
bombardıman filosu Manş denlzfl 
ni geçerlten görülmllştUr. 

Britisch Unlted Prcss ajansına 
göro dün gece yansı Berlln ro.d. 
yosu susmuştur. Bu sUJtClt, Alman 
hükfımrt merkezine bir havn ta -
arruzu yapıldığına delfılet eder. 

Amerika dö Golü 
tanıyacal< mı ? 

.\Iıılatya bölesinde bir kısmı ta
mamlanmış olan derme §ebekesi -
nin tevsii suretilc J 3.000 hektar 
nrazınin sulanması temin edilece
ği gibı aynen Sitnn.suyu şebekesi 
kurularak 15.000 hektar genişli -
ğindeki kıymetı.i arazi çok verim
li bir duruma sokulacaktır. 

Nevyork, 19 (A.A.) - Nevyork Iğdır ovasında su alma tesisa.-
Herald Trlbtınc, Amerlkruıın General tı ve ana kanal ikmal edilecektir. 
dl:I Golil tanımasını ta\'!'iye ederek Yeşilırmak boyunda. taşkınlık -
diyor ld: lan önlemek ve sulama için su tut-

Şayet Hltlcrin Vtşl1ckl mUttefikle_ mak maksadile bu nehir üzerinde 
rine yapılan yardım ve resmi mllzıı. ı bir baraj inşa ~dilecek ve Kazo -
hcret H!tlerln dilşnıo.nı rll> Gole yapı. vasının sol sahili ile Amasya. ve 
Iırsa HUr Prıınsız hareketinin Fran_ Geldingen ovalan sula.nacaktır. Bu 
sa.da ve Fransız mUstcmleke lmpara. bölgede ayrıca Erbaba.da 4.000, 
torluğundıı nüfuz ve ltıbarmın artıı- Niks::ırda 4.00:>, Mcrzlfonda 4.000 
cağmds şUphe edilemez. Hiç bir za_ hektarlık sulama şebekeleri tesis 
man mücadeleyi terk etmemiş otan edilecek ve mansabda, Çarşamba 
bu Fransızlar resmen müza~ret gör. ve Terme ovalarına tefcir sistemi 
meğe ve minnetle karşılanmıığa l.A- tatbik olunacak ve bataklıklar ku-
yıktırlar. rutulaeaktır. 

Ruzveltin oğlu Sakatya ve Porsuk boyunda Por-

d suk taşkınlarını tutmak ve sula-
Londra a . ma. için 120.000.oııo metre mikabr 

Londm, 19 (A.A.) - Denızde su toplamak maksadilc Porsuk -
vuku buln? mUlfık1:1'tı: riya.,eticüm- tncesu mevkiindo bir kagir baraj 
bur .yav~n o~~k 1~tır~ eden Ruz inşa edilecek ve kış sularile su _ 
veltin oglu yuzbaşı Ellıott Ruz - lanmak üzer F..sklıjehir ovasına. 
vcltin Çö~ilden bir kaç ~~~t sonra 46.000 hckta:lık blr par~Mı mun
~~r~ya. muv~snlat ettıgı resmer. ta1.nm bir şebeke haline sokula -
bıldınlmCkLcdir. cıı.ktrr. Sakarya. başında.ki mevzi! 

Voroşilof d 
bataklıklar ikurutulup küçük va.di-

Of USU lerc su verilecektir. Mansaba ya.. 
km Akhisar ovasında 20.000 hek-

(BM tarafı 1 incide) 
Sovyet tebliği. cenup ceohe

sinde pazar ıgünü tahliyesi bildi· 
rilen Nikolayef ve Krivoirog'un 
ziyaındanberi yeni bir şey kav. 
tletmcmektcdir. Dün akşam ha. 
ber alındığına göre Mareşal Bu
dienny ordusunun Jümdarları, 
zengin don havzasının yolunu 
kap~n geniş Dnieper nehrine 
doğru Alman kıtalanrun kuvvet
li hamlesine mukavemet için 
şiddetle çarpışmaktadır. Umu
miyet itibariyle vaziyette bir de. 
ğişiklik yoktur. 

Kingisep'in tahliyesi Mareşal 
Voroşilofun dümdarlarmın Le
ningradın dİş;müdafaa hatlarına 
çelfüdiğini göstermektedir. Bu 
müdafaa hattı eslti 1ıududun he
men ber.siödefüi:ve Almanlar an
cak selHzt'füiflclilı'k bir muhare· 
bede~ sônrı:ı.2 l:İu hududu geçebiL 
mişlerdir. 

Kingisep Estoııyanm hükO_ 
met merkezi olan Tellenin demir 
yolu üzerinde ve Naroo·nun 24 
kilometre şarkındadır. 

Stokholm'dan gebn bjr ha
berde. Pe•pun gölünün 'lki tar.1-
f ındnn ilerliven ı\lman kuvvetle· 
rinin bu gölü Baltlldan aVTran 
50 kilometre ,genişliğinde!d Nar. 
vo dilinde birleşmiyc muvaffak 
olduklarını bilfürmistir. 

Moskovo, 19 ( A.A.) - Bu a 
bahki Sov-,-et tehliği: -

18 - 1<l nifustos ıreresi. krta
larımız. bütiin cephe bovunca 
Ga~ısmıya devam ebmiı::lerdir. 
, :stokholnı, 19 (A.A.) - Ofl: 

Şiddetli muharebcJerrlcrı sonra Le • 
ningradm 200 ldlomctre cenubunda 
ktıln Solitide tn:?unan Almnn kuvvet_ 
lert Rus!nn limen gl510n!ln garbın 
atmağa muvaffak olarak No\•ogradrn 
ilerisine, gtı!Un §imal snhillno kadar 
llerıem~lcrdlr. J3uradı:ı.n Lcningradıt 
doitru bir ~lmendlfer hntt! vardır. 

Sulh zıunanmda burnd:ın Leningro. 
dıı tkl snatt('ll ıız bir zamanda gidil • 
mekteydl. li'n'knt şimdi bu yolu kn tet. 
mek için çok daha uzun bir zamıına 
!hUynç olduğu z:ınncdilmelttedir. ÇUn 
kU hUkflmet merkezinin etrafındaki 
mevziler ty"<'e tahkim cdflmlştir. 

Bıından mo.a<la şehrin mlida!aneı 
için Voroşılofun emrine mUhlm kuv_ 
vetlcr verilmiştir. 

Pskov 6nllndekl Alman kolları dn ı
lerlemışlerdlr. Bu sayede ~imalde bulu 
nan kuvvcUer Lcnlngra:S • Tallln hat. 
tına karşı taarruza geçmek lmktmmı 
bulabilmektedirler. 

FinJlindiyada l.adoga gô1UnUn §ima.. 
ll garbi sahilinde mahsur bulunan Rus 
teşckkUllerlnln tenıizlcnmt'Sl tçln ya. 
puan harekat dc.vam etmcl<tcdlr. Sor 
tavulanın cenubunda göl sahilindeki 
müstahkem noktalar blrlblri arkasın 
dan Fınler tarafından işgal edilmek • 
tedlr. Finler Kronoborg kasabasını lf
gal etırJtılerdlr. 

Ruslar ı;ıirndlyc kadar Ladoga gölU 
sahilinden takriben 300(1(1 kişiyi gc. 
mUere blndlrmeğe muvaffak olmuşlar 
sa da geri kalan taknbeı'! 50000 ki§I 
imha edilmek tehlikesine manız bu -
lunmaktadır. Bu mnıtakada şlddeUI 

hava muharebeleri cereyan etmekte • 
dlr. Ruslar malz me lrk~bınn muvaf
fak olamnmışlıı.rdır. 

tarlık bir sulama şebekesi kuru -
lacak ve Ada.pazarınm. 15.000 hek 
tadık arazisini basan Sakarya ve 
Musurnu suları da bir düzene ko
nacaktır. 

Orta Anadoluda. haikm srhha.ti-~ 
ni bozan bataklrklar kunıtulacak, 
mfunkün olan kış ve yaz sulama.
lan yapılacak ve yeraltı suların -
dan istifade imkanları araştınla. -
caktrr. Bu arada Konya Ereğli -
sinin meşhur ba.ta'klığı kurutular 
rak, sulanacalı:ı Konya ova.sının 

mevcut şebekcai düzeltilip gen.iş
letilecek, Aksaray ovnsına boşu
na :ı:!ı:arak sazlı- belleyen lwr
mnktnn istifa.de edilooek ve bu -
nun gibi İsparta, Eğirdir ve ıNiğ
dede mUtead.ditlkurutma ve sula
mnlarla. Kayserinin saz be.taklı
ğı ve Develi 'bataklığı ortadan kal 
chrılarak buralan !stifade edilir 
bir saha haline getiıilecektir. 

Cenup Ve garp sahil bölgelerin
de ise, buralardn.ki çay ve dere -
lerin ıslahı !le, bunlann yaptığı 
bataklıklar kurutulacak ve lüzum· 
lu ve milmkiln olnn yerlerde su· 
lamalar yapılacaktır. 
Silifkede 10.000 hektarlık arazi -
n'n ıslah ve sulanması, Antr\lya -
Alnnavga t, Alanya, J<Jlmnlı, ırny 

ceğiz, Mlla~ sulamalnn \'e Kum -
kııle kurutma sulnmıını da ele a· 
lrnacak mevzulardan başlıcalarını 

teşkil etmektedir. 

Amarikada hayat pahalılığı 
Ncvyork 19 (A.A .) - Nev

yorkta hayat pahalılığı devam 
etmektedir. Son ü<:(hafta zarfın. 
da gıda maddelerinin toptan sn 
tış fiyatları, yü7Xle 30 nisbetinde 
artmL'.;tır. Bir hafta zarfında 
yağın perakende satış fiyat1 yüz
de 70 nisbetinde artmıştır. I..iiks 
eşyanın satış fiyatındaki yükse· 
liş kı men daha da büyüktür. 

Çö cil 
(Baş taraf• 1 int:ide) 

tarafından hararetle karşılan
mıştır. 

Londret, 19 ( A.A.) - İngiliz 
başvekili Çörçil, harp kabinesi. 
nin bir toplantısına riyaset et· 
miştlr. 
Diğer taraftan öğrenildiğine 

göre. Çörçil pazar günü rad}·oda 
bir nutuk iradedecektir. 

Sibirya 
(Baı tarafı 1 tncldeJ 

.\ynı mahfiller, Sibir•ada ör 
fi idarenin ilan edildiğinden ha: 
berdar olduklarını teyit etmek
tedirler. Sibirya ht!kının büyük 
bir kısmının Sovyet aleyhtarlığı 
ve istiklalcı emelleri knI'6ISmda 
bir milll ordunun kurulması lan
ları terkedilmiş ve halkın elinde 
eilahlarm alınması emredilmiş. 
tir. Bundan dolayı Merkulofun 
tedbirlerin esaslı olup olmadığın 
dan mahallinde kanaat hasıl et 
mek ve aynı r.a.manda muhacır 
akınm.dan hasıl olan bulaşık has
talıklara karşı acele tedbirler 
elmaktır. 

Aım·~n -tötiligi 
&rUn, 19 (A.A.) - Alman ordula. 

n bapkumanda.nliğmm tebliği~ 

Ceı:ıubt Ukraynada Alman, Romen, 
Macar ve ltaıyan te§ekküllerinin, mı. 
eal te,,kll eden bir aUL"ı arkadaşlığı 
hnYBSt içinde f3birlf,ğt yaparak fcvka._, 
!Ade mllcadele ve yürilyU§ muva!!a., 
klyeUeri gö.sterdiğl çarpl§Dlalar ııeU. 
cealnde, Dnieper'ln garbindekl bUtUn 
mmtaka. flgal edilmiştir. 

Odeaa ,ehrlne 'e Dnlcpcr'in aşağı 
tkısmmda Sovyet Jruvvetıerlnin hAlA 
bulundukları bir .ka.;; kUçtlk köprU 
ba§ma kar§I bllcum baı,ı1a~tır. 

Bu :muharebeler emı.'Wtnda, dll§ma... 
na çok kanlı zayiat vcrdirllm)jtir. 
.Uman muharebesi 8':nımda verilen 
Ta.kamlar haricinde, 60.000 esir alın,. 
mıo, 3' tank, 530 top ve mühim mI.k. 
tarda. harp malzemesi iğtinam edil.. 
mlştir. 

Nlkolayef harp Umanmda, tezgt.hta 
bulunan aşağıdaki harp a;eııtllerl eU. 
mize geçmiştir: 

315.000 tonlla.toıuk bir aahJl harp 
gemial, 10.000 tonilAtoluk bir kruva. 
'Zör,' torpido muhribi, 2 denlzaltı ge_ 
mlsl 
Başkaca bir topçeker b&tmlml§, dl. 

ğcr bir topçeker ciddl hasar& uğratıl 
mlf ve lokomoti!le dolu bir aa.btt dok 
iğtinam edilmiştir. 

Almnn hava kuvveleri, Odesa lima
nına yapılan bir hUcumda, blly1lk tap_ 
t& bombaların tam iaabeUerl ne 9 
bUyük nakliye gemilılnl ve aralan:n.. 
da birinci amif bir kruvazör de oldu. 
ğu halde 3 harp gemisini kullanılmaz 
bir hale aokmuştur. 

Kiye! ve Koroattn b61ge8lndekl 
muharebelerde de Sovyet ordusuna 
ağır kayıplar verdl.rll.miltlr. Burada. 
'8 Ağu.atoatanberl, 17.760 esir almnu§ 
ve H2 tank, 123 top, b ir .ztrhlı tren 
ve bUyUk miktarda muhtelit harp 

malzemesi iğtinam olunmU§tur. 

Berlln, 11 (AA.) - DJi.B.: 
18 Ağustos günU Almnn ııavq tay~ 

yareıert blrblrlni taklbeden dalgalar 
halinde Odeaa. Umruıma hücum etml§ 
ler ve Alman kuvveUerl taratından 

Odeaa civarmda çcvrtım1ş bulunan 
Sovyct ıutaıannı nakletmek üzere bu 
Umanda. toplanmış olan Sovyet ·gemi,, 
lerinl bom't>Wamışlardır. 

Evvelce hasara uğra.mı§ otan gemı. 
lerden ba§ka 15.000, 6.000 vo 1.00 ton_ 
luk Uç ticaret gemisinde ve bir torpı. 
to muhribinde yangınlar çıkarılmış! 
ve bunlar bir daha. açık denize çık.o' 
nıalarma. tmkA.ıı vermtyecek derecede 
ha8arn. uğratılmıştır. 

Alman hava kuvvetleri Pazartesi 
günU Odeııa. llmanmdıı blrincl smif 
bir harp krnvazörU, iki torpido rnııh. 
rtbl ve cem'an ~.000 tonbıacmtnde 9 
Sovyet nakliye gemlııtnl haaa1"a uğ. 

ratmışlardır. 

SovyeUerin Alman hava hficumları 
neticesinde uğradık.lan bu gemi ka. 
yıpları Odesada çevrilmiş olan bu 
tam mutuısara nltmo. almml§ bulu_ 
nnn Sovyet kıtalarmın naklini hemen 
hemen imkllruıız bırakacaktır. 

Kuru fastıl~ 
ve pirin_~~ 
. •. • ildıl ğtl 

Lüzum gor~ ret 
yerlerde r1c;.,d~ 

Y ekaleti tard.a'tece~ 
mübayaa e 1 

'Ankara, 19 (VakıtJ:'.J. 
Vekfılotinin lüzUD'.l götCf~ 
val ve mahallerde ~~fi' \f 
ile pirinç müba.yaa tiJ!i r,.~ 
suretle mübayaa et aıetill 
sulye vyc pirinç :V~eıı! 
cedecegı zaman v~_,11~~ 
mıya toprak uıaın:>~ ~.la 
mur edilmiştir. Ofıs,yiıl 
kfileti tarafından .ıs. J1l 
olan fiyatlar i.i7.eri1l; )<J 
t ınr yn paca.ktir. Of . s' 
kuru fasulye ve pirl~ 
m mnhnlli fiyat ~u r!Jf"':' 
misyonlarmm tesbıt ~· 
yatlar ii?.Crinden ola. .1 ~!i 
maksatla o~ise 1Ji! 1!J~ 
kadar · kredi tahsiS v-_/ 

~ tilcı' 
Motör ve yelkeJl de 

verilen ınfö;ae.) / 
'.Ankara, 19 (ftı1-1t) 

gros tonilatodan :ru~ııfl ~ 
li ve motörlü tene'~ d 
sıtalannm. yana.~a. çıt 
mc ycrlerınc g-.rıP 
münhasır olmak ~ıte 
ni işletmelerine nı~~ 
sine mütedair koordi~ 
rarı Heyeti Yekileo6 
miştir. ı ~ , 

--o---.... , 
Amerika"da biiyil~ 

yangın 
) /'j 

~CVt.JOT'k. 19 (.A.,4,. T 
Eastriver rıbtmıında dııf: 
gınm son blançosu ~~ 

7 ölü, 45 yarall ~ır.,,,. 
tahaneye kaldrrıl.nlı.;?~ ~ 
yıp, bunlar arasında ~ ~I 
yanan Panuoo vaıne ~I· 
runda çalr~an aktaı111ıı. el;~ 
de bulunmaktadır. /\1Jl ııtı~ 
ri diri yanmış oJmaSl 1; v.i 
dir. Zarar ve ~yan. b rfa1'. 
milyonldolar tahIJllll 
dir. 

izmir Fuarı 
bugün açılıY~ 

(B<UI tarafı 1. ~ 
davetlidir. Merasime, ~ 
çalacağı İstiklal Maı!~1~i>'6 f.: 
ca.k ve sonra. 1zmir J:)(>' Jt. 
Dr. Behçet Uz, Lozall lt~_; 
do bulunan kürsüden ps-f';; 
söyliyecek, bu nutuk, ;eft~ 
le bU.tiln şehirde d ~ 
Müteakiben ticaret ".C:.0.0eJ 
taz Ökmen. bir nutuk J tı~ 

Berfin, 19 ( A. ıt.> - D.N.B. hükrımet namına fuarı~~ 
bildiriyor: dirccekUr. Bu nutulttn_~~e~J 

17 ağustost::ı tankların ve top. ynsctimizden de ba.17'ev ~/ 
çunun müzaheretini görmekte bu sene dünya ahvaJınifl ~ ",4 
olan Alman pivade teşekkülleri luğunn rağmen, ruam :lŞ ıııOf 
bütün gün, cebri yürüyüş yapa- bütün ecnebi devıetıerC· t~ 
rak Oinyeper'in ağzında ricat selere ve ekspozanlaJ1l ıı}tt~6 
etmekte olan bolşeviklerin peşi. edileceği tahmin olunın ~ 
ni b1rakmamışlardır. Daha sonra fuar knI~~~1ııd-ıı.; 11 a~st05 sabahı dağ-1tılm1ş dele makasla Vekil tıın .. ~f' 
olan Sovyet kıtalarmm bakayası silerek davetliler, fust etıi ~ 
Diı , ·er "in şark sahillerini tut. gireceklerdir. Evvela eC11 ~ 
madan evvel büti.ln bu mmtaka Jetler pavyonları. s0ııcl<tlf 
şiddetli li.r nteş altına alının~ pavyonlar ziyaret ediJeC ~ ~ 
bulunuyordu. Fuar snlınsmda h1111ı~ $.Jvyet askerleri muhakkak sona. ermesi sebebilc bU 

111
ret 

bir ölüm karşısında hayatlarını itibaren Kültlirparkn zliır fil 
kurtarmağa uğraşıyorlnr9ı. rak~lma.sı yaE:ak edi~ı.ş ıı.S; ııt-4 

Hücum eden Alman piyndeleı i daki akvaryomun iJlŞ 1' c?.ı 
ki.içlik Sovyet dümdar miıfre.; J· tzmir körfezindeki b!ltr ııt ıı'~ 
!erini ezmişler 1i. Bitkin bir hal. yerlerine konmuştur. FU 1'.ı' 
de bulunan Sovyet askerleri si. sebetilc otcllerde fazla 4 pcrlerden ve sığm.1klardan kitle vardır. ed'ıı ;/, 
halinde çıkarak teslim olmakta· Bu yıl, fuara iştirak 11. 1 
dır. Ormanlarda, şosenin üu>rin. !etler İngiltere, A~) ere f 
de, obüs çukurlarında ve tarla. ve kal'deş lran oınuık uı iPe~ 
!arda bir çok-ölüye tesadüf.edil- tür. Sanayi milessescıerfDl et'~ 
mektedir. Kamplara sevkedilen li bankalarım1Z111, koOP ııftel 
uzun esir kafileleri yaralıları birliklerinin ve tictıre~t# f 
dolduran harp malzemesinin ve fuara iştirakleri çok ~ ~..I 
metrlık topların önünden geç_ değerleridir. Vakıflar ıd ~e'.J 
mektedir. Esirlerin söyledikleri- geniş mıkyasta iştiralt ~~ '-1 
ne göre, önde Alman askerlerini Fuarda ticaret ve sanıı> ~,.
görmek, arkada da ellerinde ro. mızın zengin pavyonu. ff ğcf 'J 
velverlcri bulunan siyac.i komi- ve takdire her cihetÇe e ,-, 
serleri düşünmek çok müthişti.• arın eğlence ve istirnJta.t .~ 
Çünkü si~i komiserler yaralı. rı çok zengin ve cazip~·~ · ~-
ları ve yürüyem.ivenleri öldürü- li'uarm açılma törcnil6 ~ I 
yorlar. _ tc Fuar serbest gtı..reŞ ?:: # 

Berltn, 19 (A.A.) - D.N.B. ajan. lnr, da başlıya.cak vo i.ıı.> 
amm snllUılyetll bir membadan l:lğrCJJ. vam <edecektir. -/ 
dlğine göre bir Alman piyade tUmenl =======:::::::;-.~ ~ Jİ 
17 ağustosta Nlkolayef mıntakaaında MUtoaldbcn Alman pıynde_t~ f'; 
dört Sovyet cUzUtammm baknyurnı cuma geçml~. Panl#e uğT~~.J' 
ihata ve tamamlyle lrııha etml§Ur. lerce Sovyet askeri Altııe.Il Ut•()"..) 

Gece Sovyet b&kayası 16 ağustos,,. obüalert altmda ca.!l v~ •• tı ı' f 
tanbert Almanların elinde bulunan yolu clva.rmda Sovyet kt~~,; 
bir ooseyi tutmağa t~bb118 etml§tlr. toplanma.ğa. te§ebblls ~~; 
Şabah erkenden topçu atcp! açılinl§trr. man plyadeslnln ate§i dlSrt ~ ~ 
Ormanlık araztnln slstenı.U bir tarz. meninden bu geri kaıa,ı:ııarı ~ ~ 
da bombıırdmıanına devam edUmlş. mJştlr. Demlryolu Sovyet S$ ' 
tir. Sovyet kıtalarmm gtzlcn.ditl'l köy çin blr bUyt.lk m11§~~ 
vo çiftlikler yanmağıı ~-· tur. 
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Eyüp Halkevi temsıl şube
sinin BiJecik - Bursa ara~a tima 

~lr Zuıfelcı· 59 
~· il ha • , ~~.ın "r Şey· . mitlere mukabil para almışsınız. 

t-.._ • dn.ı· ı ın.kar ed · B ~l'i .... ""'· kiınb·ı emı· u da SU9JllU? Birçok dokt.orlar 
'dr411 !lası! . 1 ~r bu defa bu ümidi bile veremez;ler. Hasta. 

r ~l'acaJııar .. bır şahit sürii. !arınız ~ize ne kadar çok para 
t'b kabuı edi~nra her şeyi, vermiş olurlarsa olsunlar ümidin 

llldR06terece: bunları meş- fiyatı tarif esi olmadığı için her 
~~a.e butarn kuvveti de halde fahiş bir meblağ almış de· 
!"'%ıı"U Şe'·ı· ıyorum B · ı...: ~ 1 

""- ll ıııd · u ı,... gı sinizdir. Sonra aldıö-ınız para 
lıi~~tın b' .en. benim kabul "' ,,_-'<\Cll' t ·rtncısı • • pek fahiş bir fiyat olsa bile ne 

#ttıı1 b e nıekr • ) 11:nı . her ı.;ıkar? Bana müşterisini roymı· 
b~ U ıth ır. lkınc: şc. yanbir doktor gösterebilir mi. 

~bi gaYri ınanııarı kn.bul ede· sin? Haydi. işte §imdi geldik .. Şu 
~ ıı:ı~oSt rın~ru halleri meş· karşıdaki adliye sarayıdır, sağ

r ar Uşkuı <:~~e <:alışmak ba. daki baro binası, soldaki mahke. 
~ aı tn n k sıkıcı görünü- medir. Müddeiumuminin odası 

ıı: dığı ta anunu ayaklar ılk katta ve en nihayettedir. Hay 
~ kanun nıan muhakknk di do~tum, Allah sana &!l,met 
t~ '>'oksal~ fevkinde bul. ve i!.;fode cesaret versin. 

llılid kUrtuırrı ak .b!r mahk\t· 
fevkfaaya k ak ıçın şerefsiz ;\lüddeiumumi sağ elinin ser· 
aa.u 1ne Gık açnıak ve kanu· çe parmağının tırnağı ile sol eli· 
~rhnıze maktan. kanunu nin serçe pannağ'ının tırnağının 
~ t'ef!i b' UYdurm1ya ça ic:ini temizledi. Ehemmiyet ver. 

~2~ııel'İkaıı ~· hareket değil: diği bir maznun odasına sokula· 

1 
::'~ e <luva~h ~azeteleri. cağı zaman daima bu hareketi 

\!.~•nen v dan nşağıya tekrar ederdi. 
~~ ?nahku e kaçınıya teşeb - Getirin .. 

~ ~ evv rn~n kendini cad. Dedi. ::'\1übaşir dış.ırıya .<ıtka. 
~ ba~ll> .•• ~a etrafına şaş· ra k kapıda beki iyen zata: 

k:''.· Ca~ı bir. e fena. ınsanın - Demek ki siz meşhur ... 
~Iıı kaydet] ~lis bıle yok.'' Teodor Zuifeld mübaşiri deva· 

l'T.ıf hastaı r er. ma mahal bırakmadı: 
~ (!\(_)r :hıikları ınutehassı· - Hayır, dedi. ben Teodor Zui 
ş~ h aver omuzlarım feldim .. 
hır !tide d Müddeiumumi evveli Teodor 
~ ta"s: 0 tunı , dedi, size Zuifeldi bir süzdükten sonra o. 
bı; debi!nıtYede bulunacağı_ turacak yer gösterdi. 
·-0ıl'ı'ıUdar/0ruın. Ben üc::ün · Zuifeld büvük bir sükunet i-
~~ 11 ~otnı~· Şekl inin mevcut <:İnde pardesÜsiinü c::1kardı. dik. 
~ llr Zı.ıireu~oruın . katle katladı ve sandalyasının 
~~Ulunca ~d nefsınde eskı arka ına yerleştirdi. 'onra hic: 

j'!aiaq Se. deci i t~cal göstermede müddeiumu· 
'Jt..._ ~ kııı 1

· bilakis başka minin karşısma oturdu. 
~~~ E}...~ri olduğunu zan. :\1üddeiumumi söze başladı: 

lieredeee·~· ~endimi nasıl - Bir.türlü nihayet bulmıyan 
tıı ,,. Şeyj lnını kararlaştır· türfü manevralarınızla halkın 
ı a e hun aYnen kabul ede· heyecanını gilnden güne arttır. 

~~~lara~rıkn hakiki mana_ dığınız için az d.-:tha hüki:ımetin 
~~ ~lltı. endi mi temize ''ıkılmasına sebep olaacktınız .. 

1}'~ enı k dedi. Siz belki şimdi o saçma te· 
a dıın~ istedığiizi pek iyi davilcrinfain, manasız ilaçlarını. 

~ h~ lkıij znı memleketimizin sükünunu 
~a ı 1r lkı ~afaa şeklim hak- tehlikeye koymuş olmasını garip 

~ 4~ anıa~ Vereyim. Belki bulursunuz.. 

8.00 Hant Fa. .. Jı 

pa~alur 20.1~ Radyo 
8.SO y,, 1 n saati ClB7.<'tcsi 

JZ.SS Karı,ık %0A5 Hnft.ant,11 
arkılar Türk tisi\ 

!2.43 Ajan" Ha,\· dah da 

lS.09 ffafil 21.(111 Zlraıu 

Turkuler T1'k~iml 

13. ıs Karı ıı.. 21.10 :-.olu 
pro«ranı :;a rkılar 

18.0S Danw ~l.2;~ Fııuı.t 

l\IUdği opcrıw.ından 

18. IS ::;er~t par~alar 

10 dakika 22.ıo .Mıizlk: 

18-25 D~ politika Muhtelif 

hAdi~h·rl nrkılar 

18.4,') (()('Uk ııattti ı2.:ıo Ajans 
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Yeni Neşriyat : 

iktısadi Yürüyüş 
4l inci sayısını Fuara. tahsis (l(lc. 

çek neso1unmuştu1·. Bu sayıda r--ııar 
hakkında ve lktısadl mevzulardıı Pro.. 
fesör ŞUkrü Baban, Ahmet Eınln Yal_ 
man, Asım Us. Naılir Nadi, Cihat Be. 
ban, Ahmet Cemil Conk. Haydar Rüş_ 
lll Öktem, Şevket Bilgin Kemı'U Ta. 
!At, Orhan H.ahml, Sırrı Sn.rıh, J{emel 

•KAmil, Profesör Muhlis Ete. Suat 
Bozkurt, HAmıd Ağooğlu, Tarhan 
Hacı Muhittin, Suphl Rıza , Aslan Tu. 
!an. Sellm Cavid ve daha bir çok 
muharrirlerin seçme yazılan ile !:ile. 

S EY A B ·A Ti 

Eyiw Hulkevi tcnı.sil kolu genç· /eri Bu.rsot!oki Atnlürk anıtına 
çelenk koıı madan avvel 

İslanbulun bir :köşesinde müte~ 
\ "SU fakat programlı bir surett~" 
çalışan Eyüp halkevinin t.em.qiJ 5u
nıesl geçen sene Cumhuriyet 
halk partisi gt?nel sekreterliğinin 
ensıbile Yozgat ve Çoruma bir A

nadolu ger.isi :raıımış ve ınuvaffa. 
kıyPlli temsiller vererek dönmli!j· 
t li. 

Y ıılnız tiyatro sahasmda değil 
disiplin, çalışmak ve biribirlerine 
srkı bağlılıkla da. temayüz eden b•J 
fani halkevi Lems.il şubesi bu sene 
de yine parti g<'n<'l sekrl erliğin in 
emrJ!p evvela Bill"ciğe, ora.dan da 
Bursaya bir' seyahat yapmıştn . 
Bilecik halkevi tarafından Bilecik 
parkında hazırlanmış olan açık ha 
va sahnesinde (Bl"lkis) ve (His
sei şayia) adlı piyesler bÜ) ük bir 
muvaffakıyetle temsil edilmiştir 
Bu vesılc il" Türke has bir sekilde 
ald.kn ve mlsafirperv"rllk göste
ren Bilecik valisi, defterdar Naci. 
halkparlisi ve halkevl relslıne te
f.lekkilr <'lme)i Eyüplü gençler bir 
\•azife bilirler. 

Bilecikten sonra Bursayn harc
l:et eden kafile evveliı Atatür1< 
nnıtına 'bir çelenk koyarak ihtiram 

vaz.ifesini ifa et.İniştir. Bu?'S8.da 
Eıynı piyesler halkevi salonwıda 
Bursa mUnevverlerınin tnkdirleri
ııi ka7.anarnk tckrarlanını!ltır. Bil
ha.qsa (Bursa) ve (Açık ses) ga
zeteleri Eyüplü gençlerin tiyatro 
sahasındaki olgunluklarını tebarüz 
•1ttirerek her birinden ayn ayrı 
ı-i tayişle bahıret.miştir. 

Bursa vali muavini Hilmi &J
cr, varidat mUdUrli Nurettin Ye
nerin gösterdikleri aliı.kndan çok 
mUteha.ıssls olan Eyüp halkevi 
temsil §Ubcsi Gemllk yoluyla. 1s
tanbııla dönmüştür. Bu tumed(' 
oynanan piyeslerde bilhassa Ma • 
<'ide Hoıasnn, Belma N ebil, Sami 
Yücel, Foomi Tuna, Gelal Ergin 
çok muvaffak olmuşlar \'c her iki 
şehirde de uzun uzun alkışlan
mışlardrr. 

Diğer halkevlerine nilmun!' ola
cak bir şekilde çalı.şan E)11p halk
e\•I temsil şubesinin bu muvaffn

'kıyetll seyahaUere amil olan ka· 
fıle reisi öğrl"tmen JsmaH Hakkı 
Oskay ••e temsil şubesi reisi reji
sör Nurullah Tilgen"i hararetle 
tebrik ederiz. 

oııut-..1\E>r b rrıış olurum. Bü. - Hayır, yalnı1..ce hayret et· 
~~alfl'kn 1rscunbirkoJ"t\iiıı tim .. diveTeodor'ZpiCeldbüyük 16 Ağustos 1 · ı· · 
b~ıı dı~1n1 • ~.orsanıı~ın m~- bir suk nctıe cevap verdi. ı8.51 ngı iZ fŞ 
~I §4 {;(!\'Sövlemış ve kor· l'enesinde Hindi5tanda Müslü_ Amerı"ka Harr"cı·ye ta rıh.ine Kadar 

rntşttt. 

·~:- cunkabı ılmıştr : Ben mnn askerlere domuz vağr. ~le M h nazırının nutku 
')?.;ı buvu u hır tek gemim yağlanmış mermi dağıt!ld•ih i - N b t i verin kaybettigwi 

ıtıaıı bu k .. bır rnom 01say_ Gin mnai tanın yarrsmdan raz - 3Zlrlnln eyana 1 . . ··Almanya beynelmııel 
't Yük bir fatih olur Ja!;I İngiltere aleyhide ayaklan· e 1 to 

n?.ı.l'ttı ıı ed mıştı, o kadar ki İngiliz hakimi. \'a:.:lnp,ton, ıs (ı\.A . > - Ame- g m 08JI anıasmafara 
ıı b erını k. h · ı· .. ı · 1 t " ır 1 a a oz velinin teme lerı sarı:n mı~ ı. rika har:r·i.Ye nazırı Kordel 1-:ial hü t a d ..., d Ujı, "'d e\' ] k } l...oııdra, l!I ( \.:\.) - lt\ a.ıı-ustos rm ( r egıl 'r ı.. ıe il" ıv0 arı amnma • Teodor Zuffeldin fevka fıde so· Ruzveltle iki buçuk saat kadar gö- to • 1 ,. , ·~t tor tum 1 1041 tarihıne kndar dü~m1tnın uğra. 

ett a · ğuk kanlıhğınm tesiri tt tmda ka. rüs,nıü"tüı . ı ı ı•• ( \ · .• ) f ı .., Ot l\ı . . . " dı"'ı zayiatın zaptedılcn, tıatırılan ·~. .om ra, · ·' · . '"'· - Ş nazın · •e ' ı nczın: ı· la müddeiumumi yüzünü buru~- r. "" • ı:ı Odor 7, ·r l 1 Hal rivaactkümhur saı'R~·ından ya kendı mUreıtebalı tarafından 00• Bevın diln verdıği bir nutukta şu 
'~ıı ·Ut e d hn at· turdu: " " beyanatta bulunmuştur: " d · · · 'h çrkarken gazetcciJCrP. demi tir ki: tırılan ton J yekunu resmen şöyle 

1 •lllııı b ~""'vet. edı. sızın tarı pro. Öyle znnnedlyonım ki. lngı'lı'z 
~ı Z ır t k · 1 tahmin eclılmektedir. -

.ı lJ Sıh e ın:.an ° · fesöri.i olduğunuzu unutmu~tum. Reisicümhurln yaptıı!ımız müla·. ımpnmtorluğu, Çin. Amerika Bir. 'lah lrhazı F • 1 1 - <• 2.821.000 ton hacminde Alman gemisi, 
o~ a Yı m. .ger e -· - Ben de bunu Mk nmıyorum . katla umumi malUmRt teatis nde 8 000 leşlk devletleri ve Rusya dünya.. 

~ O!b avcıırn °:::' <: 1-ıirbnz top. - Fakat tarih diploma-.1 kim· bulunduk ve biri birimizi enternns ı.sa · " ltalyan " nın müstakbel teşkilatında tahak-
V~r.ab~ı tını. i~ .. r me!.tt>P kur· ~:re doktorluk yapmak salah ive. yonnl va.zlyt't hakkında bildikler'· 

3~·: ,. Fin " kuku ımkA.nma hiçbir zama ihti-
ıı,_ ltı blllı ol.ger ıki yuz kı.,ı tı ve bilgisin; vermez. 11 

•• düşmana mal verilmiyecek olan bir rol 0 ,._ 
!4"1f Ilı ıı ki a\d·m bır ceıni· - Filhakika doğnı .. Diploma mizdcn haberdar ettlk. Bizi bil • faydaıı t>lan gemiler nıyacaklnrdır. . 
t~ ~l'daııa ı ıle de biı<;iiıt bır bövle bır imkan temin edemez. hasse alakadar eden vaziyetin 4.007.000 tondnr. ıbı:ıret olan yckCın, Ham mnddeler meselesine te 

b-'°'· ~~1 .. r eınr'et.rmış oıunitım. fakat tarihi malumnt bugUnkü muhtcllf veçhelerini ve uzak şark hava hUcumları ııe tnlırip t-dllen gemi. mas eden Bevln şöyle demiştir: 
'h..':'I '~':'ltı buıın altında bir po \-"araları teşhis ve tedavi etmek· \'aziyetlr.i münakaşa eyledik. Bu ıcrı \'C haclmlcrı yekfinı.: 300.000 to. Bu maddelerin taksimi te§kilA-
~ ~t ltba~ ·Unınu:: Ol"avdı . te fevkalade favdalı olur. Ta. arada, .Japonyrıdnki resmi Amert- na b:ıllğ olan ve Ruslar tarafmd!ln ta bağlanmalıdır: Ben ham madde 

attı~~~:ıler/~tıamelesı yan rihi malumat ga\'el'!inde had;se · kan rncmurlarr hariç olmak üzerr tıatırılmı oldukları iddi J olunan 6t ferden nıüşt('rek istifadenin ta -
\ ~"-O!fırd ıstersem hap~ ler'İ. sebeplerini. neticelerini mu. dlğeı Amerika şubesinin "presi- \'apuru da ihtiva etn ckıedlr. raftarıyım. Bununla beraber Al _ 
~e &.\'r:.t, a~ın. k:ıve"e etmek. kütle ve fert ii· dent collidgc., vapuruna blnmelc· Zikri gec<'n yek(ın, lO a!!ııstos l94l manya silahtan tecrit edilmedikçe 
~ tıladı~ adım. zerinde ttkiklr vapm hüküm ver. rine mani olmak için Japonya ta- de nc redilmlş olıın rakam Ozcrlnden hiçb'r sulh teessüs etmiyecek • 
~% ~a 1~1 ~nJa :l'l<lk ic:n mek milmkündür. rafından alınan tedbirler de gö- i9S ooo ton miktarında bir fazlalık tir, Zira Almanya beynelmilel an 

•>, d aketl'\Ycr r~ıdor Zuifel. ( Der·r11111 1·ar) rüşülmüstür. göstermektedir. laşmalara hUrmetkiir değildir. 
'ı.-.;!"anı ~ekline uygun o· ı ------ .... ---=-----::::----:..-;..-_-_~--------------------------------· 
~~er b ettı: ,. 

~~~ıç ~,hokkabaza. aatı H . l k 
~ !~al' ıı hüt~n attın: dersek ava a m a 
fl~~ıı Ve 0 hılesı meyda· 

lıQ ~. lıiçb1~n bozulur. Fa. :;iUkı an pcnı lıP. örtillü yemek 
'la ~ıl ırr. Şey ·apamaz. mnsıısının Uzerinc karşılıklı iki t.a-

lııaıi~~k •t' ınerdana vurana bak koydu. Koca..~ı Bekiri bPklc -
~ ~ değilde.tnıe,k ımkanları· meğc başladı. Hekirln, ı:;a.at yedi 

~ ~du ır. Fakat Gloten. buçuk olduğu halde hala dışarıda 

~ıa;_'letıd· ş.eaınin her altı a,.. · H 
.~· ısınc -' dolaşması şru:ılacak şeydı. er za-
~~ n ı nıilyonlar gcti· man erkendPıı ı>vine dönen adam

~!~ı, 0 ° duğunu mcy<lana cağlzm başına acaba bir felaket 
~.Yla, Ve d Za.__ınnn hilesinr' bul. mi geldi diye düşünürken kapı ça· 
~1Aııı llın ;ruca hap:,hane· lındı. Şükran gidip kapıyı .açtı. 
\1 ~e hÜ ·/haluka senin bu Hayret., kapıyı çalan kocası değil 

~leuıar: &aatın cUmhuri. komşusu Bn~·an Medihanın kocası 
t <!d r anarşi<>tler. nek Bay Şakirdi. tam, 

fl.. ~q değille~~i~a, hfı.kimler - Bir ey mi lliznn. ne istiyor-
~4~~ha:ıde? .. sunuz? 

ha !' l\1a} • . Dt) eceği sırada kendini tuttu. 
'ali h ~~at fılecr, Trodor. Zuı- Kocası evde olmasa bile, bir hu

llıı tilkıkatı ın.ınden merek yurun demek, misafiri ağırlamak 
h:~avsiy~ er ~z~rınde dur • ıaumdı. Nihayet gelen ailece gö-

~ b~linUn ~~tı ~·c dedi .. ki: rü6tilklerl bir k~mşu idi. Misafir 
h . ~t .<:<>cu~~ nıh~.ret uç ay içeri girdi ve misafir ode.smn aıın
~lll-~ııı tçin e UZ ~.uı~_yaya ge_ dı. Bay Şakir evvoli bir. 
~~ l:ıatıku n !fluhım mcse- - Nasılsınız efendim? 

ti ar he n_ııyet veya be. Diye hatır sordu; sonra derhal 
b.ı~l'le btınf 8öıdür ve '.5Öz J ha. mı ellerinin arasına alarak ağ· 
~~~ aq~ dai~rdan ~rzu .. e<:lı!e· Jamağa ha.5ladı. Başma bir !claket 
~ bi.rı:unuz f m~undur. geldiği ve kendini tutmaga mu
~ ~v d~~~ muUıış, kor- vııffa.k olamadığı gün gibi 8'ikir
~ ~li. tec .: dir. Nihayet dı. Şükran, 
~~~ı etnıi ~~vi vasıtalar. - Neniz var Bay Sa.kir. ne.ye 

Cliniteş...c;ınız. -· S,Onrn d.a ağlıyorsunuz? 
Verdigınız bu U- Diye sordu. Bay Şa.kir genç ka-

.dmn ızahat verecek halde değil
di. Bır çocuk gibi mütemadiyen 
ağlıyor ve hıç.kınyordu, ŞUkra.nın 
da bu hazin manzara karşı ında 
gozleri sulanmı.ştr, 

- Ağlamaymız Bay Şakir, ağ
lamayınız! 

- Ah bir bilseydiniz efendim. 
Bay Şakir birdenbire yumruk 

atm:ı.ğa karar vermiş bir insan ç<'· 
vlkliğile cebinden bir mektup çı
kardı; Şilkrana uzattr. Şlikran 
mektubu açtı. Mektup gayet çap· 
ıa.şık, kannca duası gibi iğd bUğ
rü yazılarla yazılmıştı. Şilkranm 
ise öyle yüksek bir tahsili yoktu. 
Heceleye, heceleye okumağa baş
ladı. Mektup Bay Şakirln knrısm
dan gelıyördu. Kadın mesut olma
drğmı çünkü Ba:,· Şakirln ruhuyla 
ruhunun bir tUrlü imtizaç edem<'
diğjni yazıyol'du. 

Başka bir eı keği sevdiğini, bu 
erkeğin de kendisini sevdiğıni be
raberce me~ut bir yuva kurac.akla
rını ilavP ediyordu. 1 e>ktup sekız 
sahife idi. Şllkran gözlerini mek
tuptan aym:iı. Komşusunun feüi. -
ketini şimdi anlıyordu, Tekrar 
mektubu okumağn dcva.m <.•tıti. 
Bay Şaıkirin ikansı sevdiği ada.mı 

tarif ediyor ve nıhayct mektubun 
sonuna doğru kim olduğunu eöylU· 
yorch. Şükran mektubun burasına 
gelince bir çığlık kopardı. Çiin:kü 
Bayan Mcdihnnın beraberce yuva 
kuracağı erkek Bekirdi. Bir kı7. 
evlenirken evvela kocasl>le geçi· 
receğl tatlı dakikaları · dU5üntir 
ondan sonra aklına npıunm ufcv. 
kil, parası filfm gelir. Ş!ikrandıı 
bu halin tamamile aksi oldu. Ev
vela kocruıı olmayınca nasıl yaşı · 
yııca!ını, parasız ne yapacağını dü 
şUndü ve derhal nrkasmdan koca
silc geçen gü?.ı>I günleri ve sande· 
tini hatırladr Ha,•nlmda hiç bir 
şey değişti~emeğ~ azmetmiş g i
bi bir iki dakika kıpırdamadan dur
du . .F'nkat az daha yere yuvarla· 
nacaktı. Hızla mutfağa doğru koı: · 
tu. Müthiş midesi nğrımağa başla· 
mıştı. Komşusunun yanma döndü. 
Bir aralık tekrar mutfağa gitti. 
Mangalın üstilne, çeksin diye koy
duğu boru dcvrllmiş'li. Düzeltti. 
Elektriği tclfışla açık bıraktıt:rını 
gürdü. Söndürdii. Sonra tekrar 
komşusunun yanına gitti. 

- Halil nklnn almıyor! 
Bay Şakir artık ağlaın1yordu. 

Bir hayli dertleştiler. Söyliyccek 

söz.leri kalmadı buna rağmen aynı 
dertle yaralı bu iki insan birıbir
lerlnden ayrılmak istemiyorlardı. 
ÇUnkU tek başlarına kalınca bil· 
ylik bir ümitsizlik içine düşecekle
rini bilıyorlardı. Bu ise bir çare 
bulmak ieap P.diyordu. 

Bay Şakir : 
- tkimlz de bedbahtız, ikimiz 

de aynı şekilde ızlırap çekiyoruz 
ve dertlerimiz mUşterekth, diye 
söze başladı: o halde ... 

Sözilnü bitil'emedi, Ayakta sağa 
sola sallnnıyoı, ellerini oğuşturu
yoıtlu, Şükran hazin bir tebes
süm le: 

- Bay ~akir. artık ayrılalrm; 
geç vakit evimdeh çıktığınızı gö
rürlerse, söz olur bizim de ara -
mızda bir şey \•ar zannederler de
di. 

Dışarıda harikulade gli?.el bir 
ha\•a vardı. Sokaklar insanlarla 
clolup boşalıyor. karşı evlerden bi· 
rinde gramofonla: 

- Hayatı gel ic;:elinı buseden 
kadı>hlerle; 

şarkısı çalınıyordu. 

İki dertli çrkrp şöyle bir dolaş. 
mak, hava almak hususunda mu
ta.bık kaldılar. 

Osman Rlfal 

e ıere - G dürr.Idl 
O zerinde 1000 Era 
yerine 30 lira çıktı 

Püı ürı;e, CHnsusı) - Püturge 
nin Ger~er nahıyesine bağlı Ker
zcl kb~ ünclen Ali oğlu llamo yap
ın ş olduğu çadırı satmak üzere 
Sivcreğe git.ıniR, 30 liraya satnmı· 
tır. ~ramo geri dönerken üzerinı:ll 
bin lira olduğunu tahmin eden Sı
\'Creğın GUllchnn öyilnden Seft:r
le Nerin köyünden Ramazan Ma
monuıı peşine düşmilşlerdir. Fırat 

nehrınln ya.kınından geçerlerllcn 
lki arkadaş ansızın Mamonun U1.e
rine atılmışlardır. Mamo kendisiııı 
mü_dafaaya :kalkmış, aralarmdu 
boguşma olmuş, neticede Mamo· 
yu \•ahı;i~anc bir surette öldürüp 
kafasını kCfilTl!şler, üzerindeki o
tuz lirayı alıp iknçm:şlardır. Katil 
!er srkı araşurma sonunda yaka
lanarak adlil eye verilmişlerdir, 

----0-- -

Ispartalı gençler 
Afyonkarahisara 

gidip geldiler 
lspo.rt..a, (Hususi) - 1sparta 

halkovi temsil lkolu 27 kişilik bir 
kafile ile Afyonkara.hisarına git
miş orada (Para delisi) ve (Hım· 
metin oğlu) piyeslerini muvaffa -
Jcıyetle bnsararak avdetle fıka~ 
severler menfaatine halkevl salo
nunda alkışlar arasında temsilin: 
tekrarlamışlardır. 

Sayın \'alimiz Tevfik Hadi Bay
sal ve halkevinin çalışkan reisi 
KfLmil Gilnata gcn~lere bir çay 
tertip etmi~lerdir. 

----.... ---
Bir eczacı tevkif edildi 
hıtarta, (Hususi) - 13 yaşmda 

bir kız çocuğuna tasallut eden ec· 
zacı Muzaffer Aytaç te,~klf cdile
ıek adliyeye verilmi tir. 

M. Bursnlı 

Ruzvelt Çörçil 
mülakaiının 

Ye i 
lfşaatı 

Reyklja\:lk J9 < .\.A . ) - Relsıcuın. 

hur Ruzvelt ile mWAkatmı müteakip 
dönllş seyahati esnasında Reykijavike 
uğ'radığl znmnn Çörçil demiştir ki: 

"Biz buraya harbi tzıanc!adaıı uza.k 
!aştırmak için gcldik,,Par:flmentonun 
önUne birlkml§ '1lan kalabalık bir halk 
kütlesine Çörçil tıa:kond~"ll bir hita
be Irat ederken ııclAmla~utır. 

lnglllz bae,·cklll bilhassa §tiyle de. 
ml§tlr: 

"Bız size dcmokrn tik medeniyette 
btiyük rol oynamış yUkee-k meden1 
vasıflarT haiz bir millet olduğunuz iç.w 
geldik. Sizi mümkUn olduğu kadar az 
rahat.aız etmek istiyoruz ve Amerika 
U birlikle kültürlü mazın!Zin serbesı 
blr istikbale mllnccr olmuına talışt. 
yoru?.. 

Çörçll reısıcumbı..r Ruzvcıtin oğlu 

ve Atlantik mültlkatına btırak eden 
grupun lngl11z azası ile blrlikte ka • 
raya çıkmıştır. 

Başvekil karaya çıkar çıkmaz 1z • 
landa naibi Bjornssonu'nı ziyaret et. 
mlş, onunla ve tzınnda başvekil w 
diğer bUkumet erı.tınıle görüımU,tUr 

Çörçll ve malyeUnd<!ki 1evat reta • 
katlarinde lnglllz r.lç1<1i Ho,·ard Smittı 
olduğu nalde Reykijavik clvanna gi~ 
mt,,ıerdlr. 

Bn~""kil 1ngllll: ve Amerikan kıta. 
Jarını teftiş elmişllr. Huııdnn aoı:ıra 

bll'çok B"'kerle !rörUşmüş, ber.ı sualler 
sormuş ve onlarla şakala~mıştır. 

Yunanis
tanda 

Yıvecek 2orruğu 
ttomR, lif ( .\.A.ı - Hıeta.nl ajaıı. 

sının haber verdiğine gö.f' ltalyan 
nıakamııırmm mUdah:ılc ! aayesınd 
Yunanıstan iaşe \'azlyett so:ıı r.amon. 
larda duzelml.§ ve ağır ıın:ıayi ile yapı 
inpaUnde çalışan ameleJıin gündelik 
ekmek tayınını 320 granıa cıkannata 
ırnkAn hasıl olmu§tur. Patateıs zeri • 
yatının genişletilmesi suret.ne vasiye. 
tin dahıı ziyade dUr.elcceg-1 Umlt edıl. 
mektedır. 

VA.KIT'A 
ABONE 

OLUNUZ 
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En fdareli 
LAMBA 

Raşit Rıza Tivatrosu 
Bu \kı:ıam Bb~iikdcre Be~'HZ Pnrkhı.: 

- B,,b.,tll - Komedi 3 !'erde 

Halide Pl,kln Mrlll.te. 

r 
V 4 K 1 T 

3uetede çman outtın y&ZJ " 
nıs1mleı1D nukulru ı:nab!~w 

&JlOSE fAJWl'ESJ 

~emle ket Memıeıcet 
tctnııe d~mda 

Aylm t6 ll53 lü. 
1 ayı.ıa ıecı W • 
e aylıll t76 ıntı • 

Aıkerlik ilanlan 
~lktq Askerlik ~b@oıfnıten : 
Lise ve muadili mekteplerden mt', 

zun olanlardan tam ehliyetll olup da 
;>Uksck mektep tahsiline devam et. 
miyecekler l Eyl!'ıl 9H tanhindc ye. 
dek mıbay okulu hazırlık kıt'aııma 

sevk edıleceklerlnden 28 Ağustoıı 941 
tarihinde yedeklerındeki vesikalarla 
§Ube merkezine müracaat etmeleri ve 
gelmiycnler hakkında 11 ll. sayılı al'. 
kerlik kanununun Fı9. Mı:ddesi nıucl. 

bince aııkeı1 mahkemeye verilecekleri 
ehemmiyetle ilAn olunur. . "' . 

lk~H .. ta .\ &kerllk :;.ubl• lııdr.n : 
.~ın \'f.: RU1\il,.\RI,.\ ~fCl.\l\fF,LF:l"E 

TABl ER.\TI ŞUBEYE DA\"ET: 

l - 337 doğumlu ve l:ıu doğumlu. 

!arla muamele görmektP. olan erlerin 
yoklo.maları bitmek üzeredir. Şımdi. 
ye kadıı.r §ııbcye mtiracaat ederek ııon 
yoklamaıııru yaptırmıyarların hemen 
hııftanm Salı ve Per§ernbe ve Cuma 
günleri saat 9 dan sao.t 1:! ye kadar 
şubede kurulan askerlik mecltsine 
mUracaatla yoklamalarını yaptırma. 

!arı. 

.Müracaat edeceklerin ntifuıı tezk<· 
releri ve mekteple alfikaııı olanların 

mc}itep vesikalarlle müracaat etme. 
lcrL 

2 - Yoklamaya gelmiyenlerın 1111. 
Sayılı Ae. Kanununun 84. maddesi 
mucıbinee 15. lira para eczası ıle ce. 
zaıandınıacakları ehemmiyetle lltı.n 

olunur. 
• -q. • 

~lkta~ Aııkerlik ŞtıtM>shıdı>n : 
ı - Şubemlzde kayıtlı her yıl tU .. 

tiln ikramiyeıi almakta olen Malftl 
subay, er \'e §ehil yetimlerinden 941 

yılına ait ıkramlyelerinl 11lmıyanlarm 
l J1.0ıW 900 l flOO • 
l'Ju1i"8$2eıı Balkan 81.riltJ tı;l.D 

•Y,da otuz ıuu·u3 dülfilOr. Poata 
btrJJğllıe gtrmJyen yerlere ayda 
yetınış t>qer kuruş zammed.Wr. 

1 
şubeye mUracaatleri. 

2 - TA§rada b'.llunanıar birer d:i. 

lekle bulunduktan askerlik §Ubesl 
vaıırt.aeıle şubemize mUracaatıarı. 

Aoone k&ydm.ı bildiren ıxıeınuı, 
" telgrai ücretJ.nı abone paruı. 
cın posta veya banka "tte yobama 
UcretlııJ idare ıtencii a.zertne a.ıı:r 
l'Orkfyeo1D taeJ poata a>erkt!z.lnd• 

VAIU'ra abone 1UJJU. 
Adreı değiştirme Ucreu 2:5 "rt 

ILA.N UCKETLEKJ 
l'tcaret ua.nıarmuı ıaııUın .... 

an eoncıaıı tUbareıı U4ıı eaY.:fala· 
ım~ 40, tç •yfalarda 50 kunıf 
~.ı:e....n:ıco saytada ı; lklncs ıre 
Oçtıııcüde 2; b1rtnclde • : tıqlıtı 
yam kesmece ~ liradı:r. 

BUyOk; ı;oll devamJ:ı ~ 
renkJJ UAn verenJert ayn ayn tn· 
dJ.rmeleı yapıla. KemıJ U&nJ&rm 
santim satın 50 kuruştur. 

ncart Mahiyette Olnuya8 
6UçWJ D:lıılaz 

eı.r cıeıı 80; uo ~uı oo. ac 
detam 6~ dört defası 10 Ye OD 
.a-..ı 150 kuruştur. 

3 - Bu huınuı ikinci defa lltı.n olu. 
nur. . "' . 

Beşiktaş Askerlik Şubesinden : 
Şubemizde kayıtlı Boğaziçi Yen!. 

mahalle 145 numaralı apartman kat 
3 te. oturan İstanbul 307 doğumlu 
yedek Jandarma. Yüzbatısı Ziya oğlu 
İbrahim (2487) in pek acele olarak 
fUbemlze müracaatı, etmediği takdir. 
de 1076 eııyılı kanunul'! maddeyi mah. 
ausuna göre hakkında muamele yapı. 
ıacağı illn olunur. 

• 1(. • 

Fatih Askerlik ŞubealndM : 
Yd. Ecz. Tı;m. Ahmet Kı\mll oğlu 

Ahmet Hamdi 'Bayer (43793). Ço'k 

acele §Ubeye glemesi ilıtn oıunur. 

btanbnl İkinci icra Memurluğundan: 
941/205 

~----- ----
-- . ......--~- - --- - -- - -

Fiyat Müraliabe Bü roaun~an : 

Kunduraclların nazarıdikkatine 
Bıl!'ımum s~·akkab: satıı;ı fiyatlarının .fiyat mtirakab!! komiayonwıun 

2.6.941 tarllıinde ııeşr.-•lunan 89 No.lı illnında yazılı kfir hadleri daireııinde 1 
yenlden tcshıt edilmesı ve ctikeUud.u yazılı fiyatlanntn tJa buna göre lnd:. 
rllmesl IAzın•dır. Yııp•ı~cak kontr'll neticcslndc buna riayet etmediği anls., 
şılanlar hnkkınıia c'.~rhal takit>.ı.tr kanunlyedc bulunulacaıtı ehemmiyetle j 
illm olunur. (7296) 

ı İstanbul Belediyesi ilanları J 
•' ı. tıiı mınıul\.'.Ui nJaıu Kı\mııpa~cı. OOl<ip, Aşıkıaı, ~ızL~ı Uulgcr, ŞE'. 

bit Kutlay, Halıcııar, Ocaklı, llul<'met sokukları ile Kazlıçeşme yolunda şo. 
s? ve parke kaldırım iıı~natı kıırnlı zarf usulllc eksiltmeye l:cınulmu§tur. 1 

Kc~lf bedeli 26127 lıra 66 kuruş ve ilk teminatı 19~9 Ura 57 kuruştur. Mı;. 
kavclc, cksııtnıe. t-aymdırlık ı§lcri genel, husust ve fennl şartnameleri, pro3e 
kc1'if hUIAE.asile burırı .nUtcferrl a ğer evrak 131 kuruş mukabılJıde belediye 
fen işleri mUdurlüğllııcıer. vcril~cektir. İhale 2S.S.!Hl Perşembe günU saat 
15 de Datml Encümc•ıC:.<' yapılacaktır. Taliplerin ılk teminat makbuz veya 
nıektup•nrı, ıhnlc tarilıınden ıse:.i!Z gt.iz, evvel belediye fen işleri müdurlüğüne 
müracaatla alacaklan flnnl ehliyet 941 yılına ald Ticaret Odası vesikaları. 
imz:ı.lı şartJlalT'c ve kancr.en ibr.nı l~ızım gelen diğer vesaik ile 2490 numaralı 

kanunun tıırıratı çevustndc hazırlayacakları teklif mektuplarını !hale gilnü 
saat 14 de kadar Daimi Encümvnc vermeleri lazımdır. (6~86) 

Univertise Rektörlüğünden: 
Edebiyat Faki.ıltcs.nde Til"k c 1cbıyntı tarihi, Türkiye tarlhi ve Tıp fa. 

kı.iltesir:.rle sinir ~·e lıro1 ojı do~nllı~ltri açıktır. Namzetlerin 24 Birinc..ıte~rin 

Cuma g\A.nü yabaııeı cil imtihanı ve 17 inci lkinciteşıın Salı gtinU esas ım. 
tihanlan yapılacaktır. Doçentli~ imtihanı talimatnamesi htikmlince tezlerin 
l ı ıkıncıte§rinde veri;rf'ı§ olması lf.lzımdır, İstcklllerin ıııhhat raporu, be§ !o. 
toğrat, nUfuıı tezkeresi 'e ilmi hUvlyetlerinl gösteren !işlerlle (Fişler tedruı 

1 
işleri kaleminden ı stcTt>.ct-kUr.) 18 Bırinciteşrin 941 tarihine k&dar Rektör. 
lüğr milracaat~arı. (7267) 

. Devlet Deniz Yolları İşletme 
Müdürlüğü lJanları 

Umum 

13 A~stos 19l1 \&rlhlnde sa.ı.t 15 de yapılacağı ııan edildlğl hşlde ya_ 
ztlı vaktind~ talibi ı;ıkmayan Burgu~ adası vapur i~kelesi tAmıratı eksilt. 
mesı kapah zllrf usuli.' ile 21 Ağustn3 Pel"fembc günü saat 15 de yapılaca!<., 

tır. tst.ekliterin yevmU ınczk!'ırda hapalı zarfları saat H e kadar Alım Satım 
komisyonu rdııliğine tr,vdl etmeler'. (7175> 

Universite Rektörlüğünden: 

Topçu ve Slıvarl l ıın.pları nllıarl olarak Sellmlye kışlasmda yapılacak. 
tır. AlAkadar taiebenir oraya müracaatlan. (7268) 

........................... 
VA K 1 T matbaası 

Kitap kısmıııı 
tanzim edip 

gen iden 
açmıştır 

Kitap. mecmua, gı:ızete basar. 
Tabiler n1tmın" rli7.m İ5leri alır. 

.................. ! ........... . 

~I ............................. ... 

·rGrklye Çamaıarıyetı ~ı 

ZiRAA "t: BANK~.~~ 
t~.wuh.1' tanh.ı. 1888. - :ıe..-mayesı. 10(.;.UUlı,UUL 

;jube ve Aıan~ adedı. 265. 
Zmn ve ııcari 'ıer nevı banko muamt'ltlf-rf· 

Pan ntrllıt:Uenlert t&.AOO Un ıın-~mın .-..rt•°'' 

~aaı dA.nK&amaa .curut>a.Tab ·• Cbtıar11u f.Aıl&r:rtll o~--~·/ 
~ '1r&llo oıuıunıı.n.ıara Je.De<le • :ıeta ••ı<llecell ıcur'ı llf t 

oıaa. ~o~ tkrıımıve dıı~rrııu·.Pl?tn'. ; 

• ıaded ı.000 llralıJJ ı.OOC ln 100 \ded !\O llJ'lllrt :.... ' 

• • 5ocı • ı.oocı ucı ıo • .il" 
t • !.'lO • t.OOG • 161 !O • ~ 

W lOJ 4..00G • r 
O~T: aesa~l&rmcıa.lıc oanıJ&r bir een4! içinde sıl ~ 

1Qom.1yenJen Jcra.mJye ;Uetı~ t&kdirde il(, ;&() cazıastYI" 
Ktı{' •: 11 Mart. ll tia.zıran U ıı.) IQl u BirinclkAl'ııJ' 

r.ıı je yapıln" 

lstanbul Deniz d 
.,. 

Komutanlığın • • 
ııf' 

Derincede bul;ıur.:- bir dM·~- t<'şekkilıünde munmeıe 01e:ı. 
lindc ücretle lııt'lJJıım edilmek •ıze:-E' bır memura \btlyaç var 

ı - Lıse mezunu ve ihtl.f4t 111Jtıay oıması. 
2 - 30 ~aşından yukano~aması, ; 
3 - Sıhh! vaziyet:nın ııağıa!ll olmam "Derincede ı;atışatıil 

te bulunması" 
4 - Yazı, urak, c'osya ve tecap işlerinde bllglll 01nıallL 
5 - Plı\n çizmeye kabili/~llı olması, .J 
3 - Kanunen lAzım gelen diğer ıartıan nalz bulunınall• O' t/' 
Yukarıdaki ı:artlan balz bulwıacak !.stckhlerln blr diJeltct 

Dentz Komutanlığına mliracaa .'a•~ (1Vi71) 

lstanbul Deniz KomutanlığınJtJfl: 
r~~~ 

Bu yıl deni:>. llset!ne kayıt ve kr.bul ıçln müracaat eden oıcu ~ f, 
baka sınavıerı ı Eylılı 941 Pazartceı glinil saat 9 da tstanbUI ~:/ 
tanlı~ma :.ou~=ıcaat f'!d(ceklerin nıer.kftr komutanlıkta vo )it. ııı1':' 
Harp OktJlu ve Llees1ııe ınilracaa.t eueceklerln de mezkCır okuld3 ~ ~ 

Sınava lşt.rAk etl~C't:klerin kurşun ve mtirekkepll kaleınle (fllJ'. 
tiklerini berıı berl~rın<ie sctirm !! •ri l{ızmıdır. 

DevlPt Demiryolları ve Limanları hletrt'e 
l Umum idares_i ilanları 9"~ 

Acele satılık Arsa 
Taksimde Cumhuriyet Meydanında Kıutaı M:altepeıinde. Kuruçe§me 

20 numaralı Denlzpalaa apartmanının Mevklinde Bağdat caddesinde 2 dak!. 

Bevoilu Halk Sineması 
Bugün matinft ı 1 de, gece 8 de, 3 Muhammt>n bedeli ll5.950J lira olan Manyatolu telefon ve ~,,/J 

2 10.ıo•· Perşembe gU·.u saat 1J JG da ka.palı zart usuıu Ue ~- ~ 

1 

l T.\SBL RORSASl~IN 19.8.S,U 

FlYATL.\.Rl 

l n p 

N rk 
ı Sterlin 

100 Dole.r 
5.24 

182.20 
P r • 100 Çekoslovak Kr. 12.9375 
Stoıcholm 100 İsveç Kr. 31.0050 

Birinci sınıl 
mütehassıs doktor 
NURi BELLER 

SİNiR "e RUD IL\.STALIK.LARJ 
Anliara Caddesi ~o . .,ı 

Muayenp nı:ıtlrrl: •~ tPn ttlharen 

4 numaralı dairesinde mukim iken 
hAlen ıl>ametg!hı meçhul kalan Pa. 
ne.yut Cuniye : 
İstanbul Asliye 2 ncl hukuk mah. 

kemesinden sadır olan 27,6.9'1 tarih 
ve 941/26 sayılı ihtiyati haciz kara. 

1 
rmın tatbiki üzerine ikametgahınıza 
gönderilen ödeme emrine verilen mc~. 

ruhata nazaran lkametgfıhınızm meç_ 
hul olduğu anlaşılarak icra hı\klmı • 
ğlnce ödeme emrinin 45 gljn müddet. 

1 
1 

le illi.nen tebliğine karar verilmiş ol. 
duğundan mezkur mUdd( t zarfında 

L9tenllen • bin lirayı ma11 masraf tr. ' 
diye etmeniz l&.zımdır. 

İcranın geri bırakılmal'ını mucip 
bir hal ve itirazınız mevcut ise yınc 
bu müddet zarfında dalrE'mlzc bildir. 
meniz 'e mal beyanında bulunmanız 
lazımdır. Aksi takdirde icra İfıa.s ka. 
nununun 76, 337 nci macıdelerıne gc . 
re muamele ifn ile usııl<'n icraya dP. 1ı 

.. OZ MUTEHASSISI 
Kemal Tarkan 

vam olunacağı 941/ 20:5 numaralı 

ödeme cmrının tebll~i maırnmma kn. 
im olmak lizere ilı\nen tebliğ olunur. 

(36959) 

Pazardu oeşka. neı &'1ln 
OOLEOEN SONRA 

t.Taksım . KameT Palas 
l nci kat 

T··ll'fon: l931S 

GOZ HEKiMi 
Dr. Murat R. Aydın 

Beyotlu l'armakkapı. tmam M1kak 
No. ı, Tel: 41~68 

KASIMPAŞADA GALA GECESi 
2% tııstoıı Cı.rna ı;-Unü n.k,.amı Kıı.ıumpa&ft Gl'!yikll .\il~ Rab<:e!!lınd.

fe, knlAclc "fi Al.'\ GF.C'ESİ,, tNtlp edilmiş Ur. Rıı J:ecll~ p nıah<Juııı o'• 
mak üz,•rr tnııının,"' !illn'atkfıı laı i tlrllk edere!.: h11511k hir mıitıa!D€"' 
tem!lll edı>• rl\lc-rıJ: r • 

. ,l'Hl<'A : t-.ıııPnın, frHıtro, \'aryı>t~ v~ Canbar nıımaralun. 
\'rrlnlnlzi F.:ı1rnnden .'.\umara Alarak Tedarik Y.dlniı. 

Otel yapılmaya elverişli 
kirahk bina 

Ankara OMJdeslniL er. ır.l!tcbeı Yerinde fey~ 
vadar ve aydınlık bir binı::ı. lı:irald.1n. 

Vakit gazek·sl lda.rchcıne..r.lnc mlineaat. 

ka ın~afede 5U metre murabbaı ar· 
9a acele olarak aatılıktrr. Taliplerin 
Yakıt gazetealade Adnan EvclmlfE' 
mUracoatlert. 

bil~ uk film birden : 
1 - Bay tekin Yeni rlunyalarda, 

(26 lwıım tekmili birden) 2 - C:esur 
Muhbir (Anııtur). S - Şarlo Terı.i. 

(Komedi). 

T. tŞ BANKASI 
K üçük Tasmrul hesapları 1941 ikramiye planı 

KEŞ1DEL.EH . t Şubat, 2 Mayıs, J Agııstos, 3 lkincitC§riD 
tarihlerinde y:ıp.ılir. 

binasında satın :dıneraktır. •' 
Bu l~e gırmek !stiyenlertn (l.:&96.25) Uralık muvo.kkal te~ ~~ 

nunun W.yin etli~! 't!'thaları ve tt.k.iflerinl ayni gün aaat u.so • ,i 
misyon R'3isli~ne ven;;tlerl IA.zrmc:ır. , 

Şartnameler pa:-aı ~ olarak Ankarada Malzcm Dairc$J1dt~fo"' 
pa~ada TesellUın ve .ae~ l< ŞetlU!inden dağıtılacaktır. ~ 

" "' .. .,,11 ~~ 
Muhr.mnıcn bedeli (2225) !ı:a olan 86000 adet mu?ıteUt eb #""J 

ve &erpantin boruıarı :~in AllJYa•ıt: bakır rondell'ı taahhUdUnÜ lf~I r1 / 
mUtcahııl:!i nam ve :ı:sabına t.':ll"!l41) Cuma gUnti saat (10·

4 cı1' 
be~tc Hnydarpıışada •:aı binası dahillllrlekt komisyon tarafınc!Jl13 • 

me ıısuliyle satın ı.lı:ı ·cakur. ı ~ 1 
Bu işe ı;:ırmt!< l :s•ıycnleTin •::ı.ııı lira (58) kuruşluk muve.1<1<81"~ 

ve kanunun üıyln et ;.ı~l vcsalkte bırHkte cksııtnıe ;-Unu saati.ile 

misyıınn müracaatları lazımdır. "'"" 
Bu ışe aıt <-artnarr.eler komisyondan parasız olarıı.k da.ğl~ 

"Vakıt,, Kitabevinın yel'l1 

neşriyatından bazılar~ 
_/ 

RerkP· kendi ııay:ıtını ya.,ar - RlkA.yeler - BEK.ta 
Sll'li.J tU7N'l 

Ş0ııl ~vi~·orll1l1 - Roman - drlRHAN 8UR(' .. \K 
~o Dersi.(. <ıaze~J. ik - • .. l<"'.B11 ALTUG 
t.tedlıoı Meb'u"8.n Jt-77 • t.!9.1 - HAKKJ fARIK US 
U~om·ü 8ultan !\lf'hmedln !iiıi• rıı....t DUğiıniı - BİL\U URAN 
Keııdl kendine 1000 kellme 'Jc ı:.f:'n>tleJ - Franıızea ldtab' 
Kenaı l;endinı ı 000 ı.ellıne ,. :>~rettci - Almanca ldtab> 
Rendl kendlnt' ı uou kelime ır )ğretıcı - lncllluıe kltab• 
AııJ,;eri Kamur. - ~ALAH.NJ 1 l' K1P 
U.)a.1 ını bu - Rı:.man - P.ASAN RASİM US --------Ç?i 

Bir tuhafiye mağazası için tezgahtar 
Kasiyer ve çocuk aranıyor 
TezgAbtarıa tu ·ıallye ı,ıade 

çaıı,mı, oımaıı şarttır 'Dl" 
Müracaat yeri: Yazı Ue veya doğrudan doğ'ruya Vakit ııuıor _,,. 

1941 ikramlyelerl 
1 adet 2000 L.lık - 2000.-Llnı 8 • 250 • - 2000.- • , 760 - 1500.- S8 100 -~ 

memıırluğU.na Telefon ne 20096 numaraya. ~ ._ .. , .................... :çg;:; 
91(Jt~ • • • • • • 1000 • - 8000.- ~ • l50 . - .000.- • 

' 500 .. - 2000.- m 20 
Sahibi: ASIM US Bastldrğı yer: V AKIT 1P 

...... Qj .. 1 
.. - eeoo.- • 

ı ......................... . Umum OS"il'atı i_dare eden: ll6Jı1' A}ı,met S~ 


