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L ost ve kardeş ıranın deterll 
Şelılnşabı manevralarda - -

Sovyel kıtala- 1/ngiliz kıta/a-
rı ırana girdi 1 ı irana girdi 

Mo10 of 
ir~n ele s :ne bu 
hareketi bildiren 
Bir nota 

verdi 

Vavel 
Kumandasındaki 
ıng ı liz kuvvetleri 
mukave-

met gördü 
M oskova 25 ( A.A.) - Londra , 26 (A.A.) - Bu ea.bah 

Sovyet hariciye komiseri M o- Loııctraya gelen haberlere gorc lniilit 
lotol Rua ordularının Irana kıtaatı lran buhudu.ou gcçmi§ti.r. 

girmekte olduklarını Moako- imla. 2.> (A .A.) - Roytcr: 
f'\ vadaki lran büyük elçisine Resmen bıldlıildiğin" göre, Sovyct 
\.. f\ ve Ingıliz hUkQmotlcri t;ugtin !randa 

\1 r c 1 fİ n tebliğ rtmİ§ tir' mU§tcrck bir aakert harekete tevcssUI 
I :ıto~kova, ~5 ( .4. ,A) - Sovyet cylemişlerctir. Bu h:ırel:ettn gayesi. 

1 
1 
t hüküm~inin l ra n hükumetine mihveri Sovyct Rusya orta r;ıark 

~ 'I u tevdi ettiği notad a bir kaç sene memleketleri ve Hmdlstarıın emniyet. 
~ den beri Rus • İran ::-iyasi mü- ıcrlne !<a rşı bir tehdit t<>şkil cdebilc-

~llt~l' ~\in ·· n.ascbetl cr inin bir tarihc:esi ya· cek herhangı yeni bir {ırsatt.a mail· 
1~i ... ~t\ 1.k~ söylenen pıldıktan sonr a deniyor ki: rum etmek ve petrol ııe lrımın diğer 

•1cı ın • k Sonzamanla rda A lman a j anla· ., cı 1. mcnbalarrnın nnzilcr.n eıinc geçmesi· 
0 a"f ısını rmm t ran topraklarındaki ra_a ı· .T a- d d k b ne mani olmaktır. ıran bu gibi lh_ b ••alZ a ır. yet i öyle b ir vüsat almıştır ·1 u 1\ · (Devamı Sa. 4 sü. 1 de) (Devam1 Sa . .& sii . S de) 

psrııı gazete ile de neşrolunan bir kararnameye göre 

i Q~uklu mensucat Çeşitleri 
i~ ~zerindeki 1 iktisat Vek.aletince tayin 

4--~lblifın Ankan, .~!k .. ~e~~~,. ~l~~~"~:.~.cek b,,ı.,. 
:ı:' 'ii e b ı· bank fabrlkalnrıle rnihaniki tez· normal maliyetine yüzde muay-
ııı l '2.1 giı.hlarla tsUhsalde bulunan mües· l'ıık C<\ A yen bir kar illi.vesile satın almtya 
~ .... ._ ""·) - sesele r tarafından imal edilecek 

ot 4ı..._4tlr'dt~eaı · İngiliz kıtaa. her nevi pamuklu mensucatın ;s. 
~ t ~~ ltgııte~ihıasebctııe bu. tihsal hacmini miktarını çeııitleri· 

, lıbu 15 ll#u c ve Sovyet Rus ni cins ve nevilerini tayine lktı· 
, oııı lere l atoattl yapılmıı >~ it~ tan bük sat Vekillet.nin salô.hiyettıır kı· 

•ıe icap eden yerlere scvkettirrne· 

<Devamı Sa. 4 sii. 3 deJ 

·~Ilı lıtt <:evabı:ı tn ftmetinln lmdığına ve bu hususta gereken 
Ol1ı~ Ctıııte~tı 1.-an:nız ve Rus işleri yapmak için adı geçen vekfı· Bunün 5 i ncı sayfam zd ~ 
~ ~it · ~eı.:tc b-ı J nınadc oı.. Jete 400 bin liraya kadar bir mü· :J 
~ l'ı-41 %r. UlıduğU be- tedavi! sermaye tahsis edildiğine 

' !Ql'ı:ı bır tak dair koordinasyon kararı heyeti 
~ ~1a,1ltrı~rtııy~rn kşcbbüslerın vekilece tasdik olundu. ı 

r bllıt 1§ Oldut; ca~ aşlkQr su. K ararname esaslarına göre mcz 
~litı-1tıflıtıctıertıı·uncıuı lngillz ve kür fabrika ve müesseselerin bu 

) ~ltıı, 1 tn;,ıbar ın h:ndi esaslı kararın meriyet e girdiği tarih te , 
1 ~ll.ıııı~ ~dbırıcr:".ı.ı etnıck için eller inde bulunan ve bundan son· 

~ r aırnıı ~'Urtna.k mec ra ~ .. bu fabrika v .. m üesseselerde 
• Oldukı .. ~ ";] " 

Ka !ı 
cavır 

ıran h~. rbi 
karşısında 

ingiltere 
Menfaatlerine 

muhalif hiç birşey 
yapmıyacağına dair 
'Türkiyeye 

tem·n t 
verdi 

A.UPONLARIM/Z 
AŞK UGR U1"DA Romıuınnızm kuponl:ı. 

bitmi~tir. Fonnalarnmzı Cuma günü teni etmc
ge ha§lıynr..ağız. Ayni gün ~eni lruponlarımız d8 

ha.'}l~-ııc~ktır, Tııf.,llıitı bf'kh,~inİ7. 

Tah1011dmı 

Röyterin Dipl<Jmatik 
muhabirine göre: 

bir görüuü.ş 
• 

ır 

-

iran hareketi ~ 
Harp neticesinde 

vaziy~ti Sovl}etlere 

seh r~ ri 
bombalanıyor 

Komşu musluman yardım 
de~letlere _ve. ~~e- Yolu açılacak 

I,011<1rn, f!6 ( A.A) - Röyfor: 
Tahran radyosunun bildirdiğı 

ne göre. İngiliz kuvvetleri mi.ı· 
teaddit İran §e.hirlerini bombar
dıman etmiştir. 

Tebriz 
bombalandı 

rıka ya blldırıldı VE BU CEPHE 
Londra, 2.5 (A.A.) - Röyter a

]ansmın diplomatik muhal'nri ya
zıyor: 

Büyük Brıtanya hükümeti. İrR.n· 
la girişilen hareketi ve bu hare -
ketin sebeplerini bu sabah İran 
da kom§ularına ve diğer iki müs
lüman memlekete bi1<linnistir A
lakadar memleket.lcr Türkiye," Mı
Bir, Irak, Afganistan, Suudi A ra
blsta.ndrr. 

Bilha.s&a. TUrkiye hükumet.ine 
ahval ve hMisat her ne olunın 
olsun Türkiyenin menfaatlerine 

(Dev mt Sa. lı sil. lı de) 

General Vavel 

Gü.-ılerin Peşinden: 

Acaba hangisi? 
Yugoı-ılavyanın ta.,fiycsinden 

sonı-s mcrke~ Zn.ğrep olmak üze· 
re yeni bir Hır\•at devleti kurul -
duğu, Bosna • H ersek ile Kara. 
dağın bu veni devlete ilhak olun
<iuğu ma!Ümdur. Son haberlere 
~öre İtalya esasen kendi vesayeti 
l\lttnda olan bu yen i krallığa el· 
koymuı;ı, Hırvat orduları 'tta.ıyan 
lıaşkumandıınmın omri altına gir
miştir. 

Bu hadise. bir milddettenberi 
Jtalay ile Hırvatistan arasında ~ı
han ihtilafların vardığı son safha
:11 ll'§kil ediyor. Fakat Acaba 1-
1 alyanlar bu şekilde Hırvatistan ü· 
ı erine elkovarken Almanyanın mu 

ı vafnk:ıtini ~lmış mıdır? Yoksa Mu'3 
ııolini Alman ordularının Rusvada 
ıığradtğı zorlukları görerek kendi 
teşebbüsü ile Avrupadaki nüfuz 
mmta.kasını milmkiln olduğu ka -
ıiar gonisletmek ve kuvvetlendir • 
mek gayretine mi düımıUştür? 

1 t lal yanın Hırvatistan üzel'ine 
tamamC'n elkoyma.,rna Almanya 

Türk·vevi 
Tecavüze karşı 

takviye edecekmiş 1 
Londra, U (A.A .) - Royterln as. 

kert muhabiri yazıyor: 
İngilterenln !randakl ilerJ harckctı. 

nin ilk netlcesı, coğrafya lUbariyle 
muhafazası olmıyan bir harp ccpb-0. 
111nde Sovyetıcr birliği ılo bUyUk Bri 
tanya arasında sıkı bir 1§ birliği te: 
mini olacaktır. 

FiliBUn v Suri~o yqlu ile Mı&ırdan 
§arka doğru l raka kadar uzanan 1n 
glliz kontrolti sayesinde yakında 1ran: 
da ve sonra da Kafkasyada Ruslar!B. 
birle§llerek yakında devaıiılı bir cephe 
teşkili mümltün olacaktır, Bu cephe 
Tlirkiycyi Alman tchdıll"rlne ve nazl 
tecavüzü.ne karşı takviye, edecektir. 

(Devamı Sa.. 4 sii. ! de) 

. Vi-§i, p5 ( A.A) - Ofı bildJ • 
rıyor: 

ı\lman radyosunun Raat 20de 
bildirdiğine göre. Sovyet tayya
releri tran'ın şimalinde Tebnz 
şehrine hücum etmişlerdir. Ev· 
velce ha9ber vı>rilmeden yapılan 
1bu hücumda tavvar mevdanı i· 
le kışlalar bombalanmışiır. 

Şark 
cephesinae 
Sovyet 

sOvarileri 
Bir şehri geri 

aldılar 
I
• ran v • t• Mosko\11, ZS (A.A.) - DU.n ak§am 

azıye 1 cepheden selen bir tPlgraf..:l göre Sov. 

k 
yet süvarisi cUretkllr blr taarruz u-

arşı sın da nasında C<'phenln cenubu ııaarkt mm• 
takasında "B" rumuzuyla anılan bir 

Be rl I• n 
1
• n §ehlrdcn nazl kıt.alarınr tardctmi§ \"O 

bir tUmen karargAhmı ~aptctmlşUr. 

Mıntaka ta11rlh edilmemekle bera-

f le k rı• •• ber muhtemel olarek Dinveper dincği 
nin iı:lndedlr. 

Almanlar şehrin et.rafında müstah-

1• n g ı· ıı·z ve Rus•arın kem blr mıntak:L yaratmışlardı I i Akşam üzeri elli kl§ld.!lı mürekkep 

h 
su\•arı öncUlcri şehre girmiş, Alman areketi ahlak ka- aııkerl arasında panik çıkarmış. ~h-

l rln şimal varo ıarmı işgal et.mlş ve 

1 1 d 
hir: tepede yerleşmiştir Almanlar 

YI arının IŞlndadır tcpryi ıı>tırdat "tmek istrmı§ıenıc de 
Sovyet süvariler,! şehre hl·r taraftan 

Bcrlin, 25 ( A.A) - Yarı res
mi b ir m enbadan bildiriliyor: 

İran'ı ele geçirmesini istihdaf 
ı~en İngiliz - Sovyet oyununun 
inkişafı Bcrlin selahiyctli mah . 
f illE>rinin hayretini mucip olma
ınıştır. 

fDevamt ~,, & .w. lı de> 

hücum etmişlerdir. 
Almanlar şiddetlı taarruza muka

vemet edemeyince go.rru do~ ço. 
kilmlşlcr ve şehir solmk!armda tak. 
ribcn, 7000 suhay ve erin ccscUerıni 

bırakmışlar. Şehirde 50 mitralyöz, 
40 kamyon ve y ti7.learce bisiklet 
iğtinam C'dllml§tlr. 

RESı/llıLERi 

( lJ -.. 1 illi.ve c. imal edilecek olan tip ve vasıflan 
Ctro11ı 

8 
tayin ve tesbit edilmi~ bulunan 

Cevat Tevfik Ensonun 
güzel bir hikayesi ı 

tarafından muvafakat edilmesi 1§· 

"-------------• ~al a11ma alınan memlekeU~rde 
CDooamı Sa. 4 sil. 3 del Bir 1 ngili;: (:lrhlısınııı tayyare d.tıii topkm a. 4 sü. 5 '(Ii) ka.put bezlerilc ambala.j malzeme· 

• 
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VAKIT'IN 
4NllKLOPBDlli 

is!<enaeriye 

LoDira, 2.5 (A.A.) - ~Hin 
nutkunun :mabaadi: 

Amerika Birl~ik devleUeri vt 
BUyük Britanya artık h~ harp 
olmryacağmm sabit bulunduğ•ı 

fikrinde değildırleı. 
Biliki6, mlicrim milleUcrl mues 

sir bir tarzda ellilhsız.landrrarak v 0 

aynı zamnda )incı kendlm'.z lc.'lp 
ettiği tan.da himave olunmus kıı 

Mısırda Maryut golüyle Ak· la.tak, ovveklP.n derpiş edebilcce-
eniz arasında bulunan dilde ğimiz bütün devre <'tınasında haı -
yapılmış bır Mısır liman.ldır: b n yemden paUam s na mani ol. 
yanın mil}on kadar nüfuau var ma.k için geniş ihti)nt tcdbirlerı 
dır, bunun elli lbin kadarı ecne- atmak niyetindeyiz. 
bidır. lskenderiye şehri, bu is - İkınci fark şuduı kı: 1919 da 
nu, kW'UCU u olan Makedmıya olduğu gıb . Alman ticaretini he· 
hükümdarı .Bilyük Jakenderin nevi seUerle ve f'ngcllerle lilas 
bır 'hitırası olarak ta.cıır. İsken· ettirmege çalışacak yerdP. kati 
d riye çok eski bır şehirdir, fa- surette a.ıtağıdakı noktaı nazarı 
at ~ eserler! yoktur. İsken- kabul e) ledik: Herhangı bu) Uk bir 

deriye limanında Faroe adasın- milletin t'efah i~indC' bulunm ı 
da:.yapıhnıt ve dünyanın yedi ve bu bü)ük millrttcn, cnerj si v. 
rmıavmn eserinden biri i sayı • te.ıebhiısleri ıle kendlsı \'e halkı 
• .tskenderiye fenerinin bugti.-1 ' içın makul hayat şartlarını elde 

enltaza bile kalmamıştır. İsken- etmeğe yara~an va.sılaların alın 
deiıjdlln güzel bin.alan olan ması dUnvanın \'C iki meml k<>ti· 
kral arayı, güm.rilk, borsa. ter· mizin menfaati muktezası dPğii 
sane binaları yenidir. Mmır pa - dir. 
mt*• 114ibubat ve eeker ihracatı- BunJaı, bütun memloketlcnıı 
nı bu Umarı vasitasiyle yapar. tartması le~ .~en bU\iik ı,ilmııllü 
tııbınderiye Mısır demir yolları- prensip deği.'iiklıklendlı-. 
nnı ~~ mebde' noktaSıdır. Her şeyden evvel, ha) atları v 

Tarihin çok eski devırlerınde 
~riyenın ve~.ndc Rakotis 
ııiiililde çok küçük bir balıkçı 

· vardı. Büyük lakender Ro 
d6S!u mimar Dinokretesi burada 
bir: ~ kurmaia memur etti. 
Mi1lttan 332 yıJ evvel şehir ku· 
ıutdu. 

Büyük lakenderden sonra Pto 
lonıc devletinin elinde kaldı ve 
bu .devlete merkez va.zif eei gör
dü. Bu devre esnasında şehirde 
sarnvlar, maibedler, mme ve kil 
tQPha.ne kuruldu. 8ezar mitft.. -
,.. n 46 seni evvel buraya geldi 
wı şehri kraliçe Kleopart'm ida· 

ine bıraktı. Milattan 30 
atene evvel Roma tmpara -
toru Oktav burayı zaptederek 
Rom ya bağlı Mıaır villyetinin 
merk i yaptı. Milittaıı 640 se
ne sonra Araplar uzun bir mu 

asa.rodan sonra Jskenderiyeyi 
p ettıler. Klı.ıı;renin yapıhşı le
ndenvenın ınıhitatma sebep 
:.ı. 

11 ır 1517d Ya\ uz ultan Se 
m taraf ndan z.ı.ptedilerek Os

m nh imparatorluğuna bağlandı 
1793 de Nı:ıpolyon ordu.su Is -

deriyeye cıktı. 1801 de İnli
' JC neııı.li Hur.ınson tııkcnderi

V yı Fransızlardan teslim aldı. 
lskenderiye on dokuzuncu a

lıll'da eski ehemmJyetini tekrar 
kaıa»mM}tır. 

VECiZELER 

.Merhamet, kalp zaafından ile
plma. Bu cllınleden saha.be 0-

aer Faruk, Emevilcrden Omer binı 
AıbdüJAziz, Abbasilerden Zahlr, E· 
yubllerdeo Salihaddin, )ine Eme
wtlenlen uçüncü Abdurrahman, bi

Ebcdi Şef gosterilebilir; bun
ıu hem şecaat ve metanete, hem 
M mertıamete maliktiler. 

• Yük iafıt.acağmuz adamda a
ftldlim eYBaf ren.it ommba •e 
cıınetö olm•Ndır. Tenhada rut· 
SehftiimW kimeerıin ille buaml ter
llne o&m••nı i9teria, AYlll*&ya 
auariyem her yenle .ablh: Al -
9Ulm ~ Y8ılaadleri ııo. 
9'QWl&raa d, 

hurriyetlen içuı milcadele Pden 
hürriyeUcn ıçin mücadele eden y~ 
but ttimdiden nıızi boyundurugu al
tına gınni olan mlljonlaıca kadın 
ve erkege, nihai zafer ümidi ve 
teminatı vermek lazımdır. Hitleı 
ve şer,kleri, bır ka zamandan 
beri, meofaatlerıni ihlal ettikte 
ri milletlerin kaderleıi önUnde bas 
eğmelen. C6aret V&ZI) etlerine te
vekkül &'Ö&termelcıi ve bir .kaç 
müsamahalcAr hareket mukabUln • 
de Avrupada yeni nizam tC8ıtılyp 

eüea f8yde ifbirliği \"&pmala.rı 
lçln, bu halklara yalvannakta, bu 
halkları korkutmakta ve buna ntef" 
bur et.mc~e çahamaktadırlar. 

&vveli Avrupt1ya ve mümkiın 
olduğu takdirde - .çünkü lhtlras
lanna hudut yoktur- dünyanın 
büUlD Jutalarına cebrile kabul et· 
tırmck lat.edtkleri bu yf'ni nlıaın 
nedir? Bu, herre.11\ol uu, hi)lım 
ırkın tahaJtlcUmüdür. Bu tahak
küm, parl3.mcntolara, liletta) in 
kadm ve erkelde.rin esaslı hürri
vetJerlne, milletlerin tarihi hllkla
rma bir nihayet verecektir. Bu 
yenı ıuzaın, buna mukaıbil, inaanla
ra, Pruayanın tahakkümünü. ev· 
renael kazayağı ) ilrUyiıtuniı ve 
tam ve müeaNr bir diaiplln getire
cek ve bunlar, amele auuflaruıa, 
arkada Alman lahltflÜL kampları 
ve bir dtızüııe memlekette Jıalen 
bu .kadar çot Jtf olan kurşuna di
zici krtalan olduğu halde, :nyası 
poJJe tarafmdaıı cebrJle kabul et
tirilecektfr. Yeni nizam işte bu 
dur. 

Napolyon dehası ve şöhretli,. 
imparatorluğunu ur.aklara kadar 
genifJetntişt r. Bir an gelmiştir ki 
NapolyoııJa dün)a hiklmı,.eli ara· 
smda yUk&elen y<.'gine maniayı 
Ruaya. karlarile Douv<"lt'uı beyr 
kayalım teşkil etmiştir. Napolyon 
ordularının bir parohuıı vardı Fran. 
sız iı*llAbmm heyecaııı bu ordula. 
rı ta.kıp ediyorlardı. Hürriyet mü
savat. uhuvvet bu orduları bir mu
habirine baflJyan tek &e9U. Orta 
çağ sistemi ilga edilmiş, arı.stok -
nalnin. imtiyulan ellbıtp süpürlil 
milıJtil. Hltlerln iBe parolası yoli.
tur. Hittere .hlkim olan ıteYler 
cinnet, hıra ve lstiemar anusu
dar. l&ametlı feUaedilen memJe
keUeri esmek ve bu boyunduruk 
altJDda tutmak iGiıı modem ilmin, 
tabir iOOllmtt malMn1J8 olan si 
lllllan ve makineleri vardır. 

Binaenaleyh mağlup milletlerin co-rcı• ı • ı• n •inde Amerika mu•ır•m Jmwet fi 
geçireceği iılıtlhanlar çetin ola tertıd tlpla•ek kachwtllle ..ta 
calıttır. Onlara ilmit \'ermeli ve n- balmmelrta ve llendinl ~ 
tıraplarmın ve mukav<.>mellerinln tk la beraber .ineanJ)'ete hl9 bir te1'le 
bol; netice venruyeef'ğine kendile· n u u m.ulrayelle edilem• bir bflımet ifa 
rinı .kna ~tmellylz, etmektedir. · 

Geçilecek lilnelln kaı-anlık \'l:' u- Atlantik koyuıuia pM&r gilnfl 
zun olması mUmkiindUr. 1',akat. u teker \ urmak uaulü ile dünyanın bir dini ayin yapddı. Rebddlmhur, 
cunda nur varciır, bu ciimlc. at • büyük bir kısmını eaareti altmfl ~·Uzleree İngiliz bahriyelWnin bu
lantik miılnkalında gonderdıgi bir almıştır, • lunduğu Pruice of Vallea'iD arka 
m .. saj Yf• bu mllliıkotın ıCnde ettı Oç bı..çuk ene evvel, Mllletlct gUvertesfn(I çdmuftır. Ktlfterek 
ği sembol k manodıı. <.:emı) eti prensiplerlııin <;l'rçevcaı veraaetlmlzin bir kmmmı teeıd1 e-

Cesur Norve liler ümldınııı k, içinde ve kendilerini gittikçe al' - den Ve çoculduğumuada aile oeak-
meylnız. 1'J rnlckct'nlz \'ulnız mUs- tan bır tehl.ke karşısında gören lanrnızda öğrcndiğimis e.üi illhl
tü\•liden değıl onun al tleıi olan m 11<.>tlerle ku\"-'Ctli bir müdafi bi.- !eri hep birlikte okurken gUn~ 
Kıslinvhwden de tenfzl necPl~tir, lik hareketinin başına geçmeleri parlak ve aıcaklt. John Jampden'i 

Çekler, muknd leratımı:za füm.1 • çiıı vntruıdaşlarıma bir hitabed" mesarma korken aakerleriıda oku-
d.nl?.. t ıkla .n z ?.P ınde <lı bulundum. Fakat kimse beni d n- duklan mesamire lıtlnat eden tıi-

lcc ktır !emek ı.stemedı. Bir taraftan Al· h.lyl okuyorduk. Bu illhide fbl ve 
LehlilEr gnddnr 7.alırre muknve ınan)a silihlanırllen d ~er taraftan kararsa beter hayatile, bin aene-

met eden mil tinızin kahramarılı hıc; kınıse hareket~ geçmedi. yl bir gün gibi telAkki edealerlJı 
h, askerler:nizın bah > elilerlnıılr Çekoslovakya istlll edildi. B değtşmezliii araaında teaıt p · 
"e tan arecllerınizin ccMrNi unu Fran."ı7. hUkümetı sadık mUttefi- terilmektedir. Deniz tehlilleler ne 
tulmıyacaktır. Meml ketınlı t k- dni terkettl. Ve müttefiltı i~ln maruz denizciler l.çiıı ~en bir 
"lir yaşa ccn.k vr A Hupnnın yen ıh ti) a~ saati çaldığı zaman vel'· çok lllhiler okuduk, ·•Hn1Btlyan 
bünvr'sinde t. kkı olan mt \'ki eliği ôzu tutmadı. Fransıı ordusu askerleri, ic;ri,. vlde okuduk. 8'J-
tPkrar alacaktır. ımha rdillrk• n l?usva okşandi ve nun bot bir hodbesentlilt olmadı-

Cesur Fransızlar, ba ınıu dili ğfal suretHe bir nevi bitarafhk flnı ve lllht bir emirle gayemiz 
tutun. Dsrlan ve l a\aluı blıtiın al- veya i!)tırak<' s<'vk~dlldı. olan davaya h:zmet ttiğknk ka-
ç:ıklıklan tekı1lr hamt bulma! Hoianda ve J J: .. nJıııa\ya mem- naat·nf taşrmağa hn.Jtkımız bulun 
hakkınızın sız ıadl• cdllml'Fin ketleri vaktinde hatt harp baı· duğunu hakikaten hissettiğimla ay 
mani olamt)aenktır. - adıktan sonıa bile Fran&a ve ln· nı dlli konuean, aynı imanı lafıyan 

s batlı ,.e Cl'tıaretlı Hollandalı · ı:ilterp il~ b'rllkte hareket ~t.s~- aynı esas kanunlara s&h'p,aynı ide 
• r, Belçikalılar. Lük enburgıular !erdi hAdısat.ın mecrasmı deg ştı- alde ve ş mdi büyük b.r ölçilde ay-
• ert muamele go en i kenccye n 

1 
rebıllrlcr. hlc; değilsr tutun~b. nı menfaatlere sahip ve muhtellf 

ruz kal:ın hacaletiiv r bır tnn:d.. lırlerdl. Balkan dev!etlcrı ııu. ş .m· derecede aynı tehlike.\•e manız 
ürult>n Yugosl:w mıllrtle i 11 d·ı tükleri haı ab) etten kurtul karpmdaki kalabalık muharip küt 
'ı d. gersı:r. ı al) anl:ırn uırı · kk:n• -n ılan ıc;ln birleşmeleri kafi idi. lesine baltt1#nn ıamaıı yeglne tl-
'aı eket uıc maruz kul ın nıı!ı y 'r'a'<at hepsi teker tekter temelle- midin bu birlikte. oldufunu ballr-

u l.nd n ·-ı.ıı~:ııa Ve ••idil r BI ladan. Bu ümit diln'-·ayı öl,.Weme% 
nanı tun zerre kadaı " rfru uı c YIA ... r e- e . r J .,, · e c ıe · h. b' b k · h b!r tedennl~~n ve harabi\'etten 
'inız. :Na?.llerin mundar t1>mnellı canı •!: ır zaman u o.c.nr ra at kurtarmak ümMtidir. • 
ı uhlarnıızı bula~ırmııyınız. Vahş lr yold. n gitmcmiştır. 
: ane z.af<>rlerlnln gemci saatlerin ~ımdı, Bitler garp demokrası: Sonra. ruhlarmıaı yUUeltmiş, 
Je bile dil mantara msanlığm ma. l nnin Rusyaya yapmak !&tedlkle.rı azrnlmiat lruvvetlendlmiş olarak 
nevi şakileri olduklarmı hlesetu yardımın .manız bulundugu coğrafi döne~en yeniden okyanus dalga· 
riniz. Yardım geJ~ektir. Sizi ku· gUçlUklen çok iyi mUdrfl. larmı yanyord~ 1alandadakl A· 
ı armak ıçln muazzam kuV\'ctlcr '>!arak bütün kuvvetllc Ruayaya merikan a!Jlh endularma po1tayı 
ilıUılanmaktadır Ümit ve im . hücum etmektedir. BUtUn gtıc;ıtlk- göturen Amerikan torpido muh • 

· anını , rl e ... l ı tJerim'-' "' riplerl aynı yolu takip edecelllerln 
zı muhalu.a t>diniz. Kurtuluı; mu- e Y nmea <: n gayre aır 
1 akkakt.ır. ııon haddı.ne kadar gideceğiz. '1/e den lrafilf>mlse lltibalr ettiler. Bir-

Dcnizlcri a ırtaıak vcrdiguni· Rus~a)a yardım lysal edecetız ilkte ıyi yol arkadaşlığı yaptık. 

blldlrrnelttedirler. 
Bu f&yialart ~ ... 

teırmp ctmete ucet ,..~ 
am §ehlrlerbade oıclUl't 
de de lranpklık -ve .. 
lUr. Her l&raft& ~ 
kllm drmektdr. f(f 
Muvaffa 
ıerinden d 

Sovyet a 
lerini te 

Moekona U (A-l.) -

yet ordulan kum~..a 
ınoçenko huaual bit .,.. 
rederek "dOfDl&Dl bU;,• 
te uğrattıklarından rJou,11 
cUzUtamıannı tebrik • .. 

t;Rnnolund•Jtluna gö,. 
mı ~neraı Konıetttn 

tetH"\"\'Üı; eden mukabil 
alAkadar bulunmakt,.add' 

Rusvava g· 

i aret budur. Hitaplar ıthat edil· lngılız. Amerikan ve !tua mllli Yolumuzwı yarl8Ula geldığimiz 
f' klerı milletleri' ula§ırsa o mı! 'ltakamlannın ltün birliği hazırla zaman bir gün öğleden 80llra ul' 
ı~tler f P~tleı ine daha bliyfilr mak uzere Moskovada bır konfe - bh maman Ue karplqtık. Eaıcı 
ı ir cC6aret ve sebatla kal'ljı koja- rans nkdetmelerl l<:ln lUımgelen dünyadaki hürriyet pmplyonların.ı ı 
rııı.klar ve mi.ıştc>rek da\ala hıiW tertibat ahnn_ııştır. Bu pro~nln yeni dllnyadan mühimmat ve .8jc 

Amerık• 
malzemes 

Jaoonqa 
vertgO ıı:znıet ettiklerine \ e ga)retlen tah:ıkkukuna hı<; bir şev nıeru ol· maddeleri gölllren blr kafile:ıı'l 1 

r in bosa gitml\ecegıne imnn OO" "Tlamalıdır. yanından geçiyordu. Ufuk sank 1 
1 
E>klerdiı. Fnkııt ııcnba Hıtler nıçin Ruı- \'a'J)ı.aiaria dolu idi. Her bil) Uk -
Dikkat et.mi.ş olmamı nız kı A 'a) a hucum C'tmlş VC' krtalarını bu !Uk te ve her clruıt•:n 70 veya 80 

ııeıi.ka Reislcümhunı Ve 1n'.g11ıı !col"kunç mukateleye atm·ştır! kadar gemi, ~izgi tahtaslle çiz lmş 
rnümessilı haklı olarak A tlantlk . Hıtleı ın ~u harcktıtıle aı:ıkça s gibi doğnı 14 hat üaerinde ilerU-
111isakı ısın ini verdikleri deklira11 ıhdaf ett gl maksat bılAhıre bll lordu. Hemen hemen hiç bir du. 
yon ile memlekctlermi nazı istib- '..un .kuvv~.tıerlle> lngiJız ~dal~r· man görülmüyor h ç bir vaput 
adı nıhat surette oı tadan kaldı· uzerıne ~ uklenmc;lttlr, Şayet sız grupundan aynlmıyordu. Toplarlı1 

rrlmcaya kadar müş-terek 'bir ta. ıiermansız bir hıtl.! g. tırmc~ı mu !'DUcchhez veaair suretlerle hlmn 
~bbtit akma IOkln~r 'ıüfak 01uraa ıu bu lf :ıtôltfty n · Ye ec!Uen 'bü ~ter Hakkind.a 

Bunu l)i bir neticeye b·ağlamal. !'ildir. O za1!'ı r. Hıtf,>r iolıı lı(lsaJ.ı daha genis malümat l'ermiyece 
lU;unciır, İ)i bir neticeye bağ1"- •örmek saat raımıtt olt.C.aktır .. A- ğim. Fakat heps1Din tıı,.:Us rcfa • 
nacaıktır. MakMda varmak için bir m.erık.an milletile ve .wnumı.yet kat gemileri vardı. Aynı zamanda 
QOlı: ameli uzl•prıalar yapıldığı ve iubanle ga'rp nl8ıf kUre611e görüle uzun menz:lli Catalilla deniz tay
barekete g~llcliği gilpheebdir. r.ek heaap :lee şlmdidn bOyilk bir yareleri kafile llııerine himaye 
Amerikanın ne dereceye kadar vekikn tutmaktadır. kanatlannı gemıife benziyoı1ardı. 

harbe gimıeğe hasır olduğu sual: Teker. teker itte Hltleriıı me- 0 saman bu man.aara lı:aJ1lllD • 
arit olmuştur. Bu aualln cevabi· todu. Bu uauıtın muvaffakıyetle 

ıu bilen muhakkak bir adam var. t>tcvvtiç edecek nihai tatbikatın- da bu harp ne kaciar çetin, mUthft 
dır. Şayet HiUer henll2 Amerika ılan sonra HiUer, dünyanın bi.kiln: ~e ':c= if olau::n:°:U ka-
\"ll harp ilin etmemipe buiıa ııe- ?la.bilir. Henüz vakit ı~memia - ar a e uvveti
bep lilPbeeiz ki Amerikan mlles- <en hU: değilse bazı kimaelertn ile malik bulunacağımızı hBlet-
ıeselerine karşı beelediğt sevg bunu anladıklannı görmekle de- _tim_. ______ .._ ____ _ 
değildir. Yine muhakkaktır ki Hit· rin bir minnet hı.t duyuyonım. I 
ter harp ilıln etmek için bir veaiJ~ Reisicilmhunın, Amerikan ve in s ti 
bulamıyor değildlr, Kitler daha f>- giliz niilletlerinin timdi manıs bu • ovye er 
lıemmlytli sebepler ytbı:llnden ya- lunduklan tehlikenin azemet n t 
11;:n::e:u.~= ;:: ~C:::::~~:e;:ın!ı!:::1°.~i- Zehirli gaz kullanacak · 
rinde JDdlken t88iri yapbğı mu- niyordwn. larını tekzip ediyorlar 
hakkak olan 18Y haleli birletmek- Sekiz aene evvel, ReUaiıcllmhu • 
te olan m11a • lı:unretlerin art run Amerikan deniz ku:vveUerin. 
rnanllr . .P'lıb.t bak.iki .ebep, eml- ıhya etrnit olmaaı hakikaten Alla 
nim ki, çok dılel bir tekilde leti- hm bir lütfudur. Çünkü aksi tak
fade elmeebıt bildiği usulUııe sadık dinle Amerika Avrupa diktatörle 
kahpdır. Bu UMl1 nedir! En ba· rlnin bugün emirlerini kabul et · 
it metotlardan tıiridir, ''teker, te.- mele vaziyetinde bulunacaktı. Fa • 

ker,. Hltler, takip ettiği bu teker kat şimdi bu deniz kuvveti saye-

Mortkou, 25 <A . ~.) - Sov 
vet ordularmm ga7. harbine bal} 

ıamalr üzere hazırlıklar YU>tıkları 

haklrındA Stefani ajanıı v~ llR 
car radyosu taratuıdan tahrik nıak 
sadUe newredllen haberleri Tu a
Jıuıttı kat1 surette telrıip etmfıt:r 

l«*)u. ı;; (.\ A.) -
DE' gbre J&J)()Jly:l Vlad ._Jf 
rılmek ~ert' AmertkaO 

ilinin ve petro'Unlln ~~~ 
ııltında bulunan den,_....-... 
ıneıılne karşı mcvaklca--=

1 
gösterecek !aka• yaklll 
bu myuete ancak 1:IU u 'fi 
:cı berekete mukabil 
baıt tavi&Wr temin ettt!~ 
vaden bHl teminat alCPf'' 
devam edecektir. 

Lemngrad mıntak 
Sovye 
Aımantarı si 

mu kav amette bul 
hazıraanıfl" 

Dlflndan ve yukandan bahçeJerİO 

lhüyar adam, kapJ...- .J'CDi pe,da o· 
M bu genç ve tik müperiyi ,...ı...mış ve 
~guunu~: 

- Pınarcık köyü k.a:Mma bizim ai>i 
t.lrir fıkara gelir; böyleleri Bunaya, hatta 
Avrupaya filan giderler ... diyordu, bu zabn 
hm halde burada b.tk.a bir .iti vardır; köy
den toprak, tarla, çihlik araziei filan abna· 
ia geLnif olacak !. 
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su birikintisi bir yabancrnm bu yollarda 
len köy, içinden bir faciadır. lğri biiit" 
kaklar, dar. çarplk, taf81Z, yer yet il 
nıanzaralariylc köyün bağrında bıra1' 
zilmit derin bir yaraya benziyor. joS• 

lik, duvar kcnarlanndaki gübre yığıl' 
yağmurlar başladıktan sonra da çaıııof 

di: 
Hacı ağanın kızı Hatice fU cevabı ver 

- Yok, canım ..• Onun ıeliti öyle top· 
rak. tarla, çihlik alış verifi için değil. .. O kız 
almaia gelm~ buraya... Selma öğretmenin 
nipnlısı but 

Muhsin Efendi ve Hacı ağanın kızı 
bplıcanı ;Juap1mıda bunlan 'konuıurken bi-
nanm bi oteeinde Ahmet Dündann göl 

ede: ayakta dunnut, köyün güzel manzara 
ae~tmekte ve sözlerini ititmekte oldtı

farkmda değillerdi. Ahmet Dündar 
RMrM'lıdİIİne: 

Demek Pınarak köyü benim için 
H'll'llfl'lıil•·ü l'efD;lİf... dedi; Sebna öif etme· 
aın nita~f Hacı ağanın kızı herhalde köy 
dl e&,lewiiıi tRrar eclyor. Tef\ha bir köy
de yemekfei; her gün beraber yediğim, evin

caatlerce otmduiam ve her gece birlik· 
mehtap aeziıat ... cıılttrirm lr.aclmla olan 

münasebetimi demek ki en namuakarane bir 
şekilde isimlendiriyorlar. Bu bena değil, kö
yün SeM11a T umnıla teveccühüdür. Benim 
ne adam olduğumu nereden bilecekler; fa
kat Selmanın başka türlü bir erkekle müna· 
sebetaizlik edeceğine ihtimal vcnniyorlar ! 

Bu hüküm Ahmet Dündann hoşuna 
gıtti ve köye karşı sevgi duymasına sebep 
oldu. Köye bir kücük yardımda bulunmak 
İstiyordu; Selma T umrula sordu: 

- Sağlık vaziyeti nafııl bu köyün?.. 
Haatalanan filan oluyor mu?.. Hekimlerin 
uğradığı var mı? 

- Köyiin havası suyu iyi de o kadar 
fazla hastalanan yok ... Lakin bilgisizlik, ba
krmıuzlık ve pislik başka köylerdekındcn 
8'8ir değildir. Hükumet tabibi böyle ücra 
köylere uğramak icin tabii vakit ve imkan 
bulamaz: isi cok. ~ahasl ~eni4'tir Ge ende 
ıhhiyc müfcttisi geldi, valnız kaplıcavı tef 

tiş etti, ~itti ... Kasabadaki hallcevinin köy· 
cühik kolu mensuoları yazdan yaza köyleri 
Q'.eziyorlarmuı, aralarında hekim de varmı~. 
diye d1Jyuyoruz ama daha bizim köv~ gel· 
mediler. Sonbahar ilerliyor, kısa yaklaşıyo 

ruz; bundan sonra da geleceklerini um· 
mam ... 

Ahmet Dündar buraya gelmişken kö· 
yün hastalarına bakmak. ihtiyac;lannr teabit 
etmek istedi: ilaçlarını da Mudanyaya dö· 
nünce parasını cebinden verip alacak, gön· 
derecekti. Selma T umrul bu arzuyu öğre· 
nince pek fazla sevindi. O kendisini köye 
vakfetmişti ; gece gündüz köyün dertlerile 
uğraşır, elinden geldiği kadar köylüye yar 
dım etmekten ho$1anrrdı: sevdiği adamın 
bu meşguliyeti bos. manasız. hor göreceğin
den korkuyordu. Ahmet Diindarrn sözleri 
sırf kendisini memnun etmek için bile olsa 
yine S!'iizcldi. faydalı idi, kibarca idi. 

Selma T umrul köydeki ahbaplanna 
haber göndererek kısa bir uman içinde has· 
talan öğrendi; ilk okulun koridoru muvak· 
kat bir klinik haline ~eldi, ayakta muayene 
bir saat kadar sürdü Kadın erkek on 1dşi 
kadar gelmişti: bir ihtiyar kadınm da evin
de yatmakta olduğu haber verildi; Ahmet 
Dündarla Selma T umrul bu haberi veren 
köylü ile birlikte hasta kadının evine gitti· 
ler. 

au birikintisi bir yabancını bu yollardıa 
ıneaini daima imkanSIZ kılar: zi~. ~ 
kadar toza, camura batmadall yüriiJıı-
toz ve çamura tahammül ehnek de . 
mahsu~ hususi bir hünerdir. Ahtnet 
köyün içine girince bu kadar fazla h
yet göstermiş olmasına adeta pifn'al' 

Çalılardan çitlerle biribirindeP 8 

toprak evler tek katlı, ;:atlak duvarlı. 
nun üstü sanıan örtiilii, basık ve ~ 
ranhlctr. Avluda tavuklar kanat çırpa 
c11ıyor, cteğinı kaldrnp bMma örbl'iif 
kadın bu garip örtiinme tarziyle alt --...;J, 
actığmın farkmda olmadan yüzünü ~V 
erk~kten saklamağa çalışıyor, me~,le bl' 
raktığı tek gözü ile merak ve tece91U~ 
karak duvar kenanna büzülüyordu. 
Dündar la Selma T umruhı buraya ge • 
köylü öne diiıtü, tahtn bir kaoıyı it~ 
riye girdiler. Loı havada önce hiç bit) 
görmediler. (0...- Yfll 
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SE·H·ı·R HABErf[Erfi 
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Beylerbeyinde bir bahçivanm 
2500 lirası alındı 

Failler yakalandı, fakat paralar 
henüz n1evdana çıkmadı 

Evvelki gece Hillleyin, Dursun boiazıru sıkDUlka. b~lamışlar ve 
ve Mehmet admds. Uç k:;!fi. Bey- Joz.ef de kendis;ndcn ~ec.mi tır 
lerbeyinde Jozef adında birinin Uç meçhul müteca• tz Jozefin kİ 
sebze bahr,eeinden evine girerek mıldamu bir hale gf'ldiğ;ni ~ö-
2500 lira p3na.s'DJ c;almışlar, kı- ri'nce, Oldüğüne lranaat gc·tirmi ~ 
sa bir zaman aonra yakalanmış- ler ve derhal kulübenin ote ni 
lard·r. Yapılan tahkikattan anla berisini l;ıı.nştırarak l500 lira 
ıddığrna J?Öre vaka ~öyle cere- para iJe 1000 liral h biı b~ nka 
yan etmi§tir: hesabı can defteri \'C bir ka<: 

Beylerbeyindeki &ebze bahrele kıymetli eşya alıp kaçmışlc:rd~r. 
rlnden birini işleten .Anıavut te· Boğazının sıkılmasivl"' kendin -
baasmdan Jozef hııyli :zengindir. den geçen, fakat ö'miycn Jozef 
Bunu kendisini tanıvanlar dR bil sabaha kanfı ken:lı i.1 ~drni~ v\; 
mektedir. · derlı. 1 ooluğu karakolda almış -

Jozef ayni zamanda paruınm tır. 
bir kısm·nı -bankada, bir kısmı- Tahkikata el kovan Bevlerbc
nı da yanmda bulundurmakta - yi müddeiumumili~ kTsa bir za
dır. Evvelki gece bah<;e içinde- manda Dursun, Hüseyin ve ıTeh 
ki kulübesinde u ,ru .. kcn. birden- met adında üç kişi olan suçlula.
bire kapı a<'1lm'~ ve Jozef daha 1 n yakala.nınl§tır. Ancak paralar 
kendisine ~lmedcn Uç kiti Ur.eri mevdzna c;ıkanlaın&Illll tahkrka
ne atılmıft;ır. Bunlar zavallının 1 ta başlanmışt .... 

Dolapdere ciian gayri sıhhi 
mıntaka olarak tesbit edildi 

Burada yeni inşaata 
müsaade olunmıyacak 

Şehircilik mütehasaısı Pl'Oft 1 !'!'.!'nda bir meydan yapılacak, Si 
Beyoğlu ııemtinin tafıilatlı plz- yadWdü yol buradan Taksime 
mm bazırlamaia baglamı§tır. uzayacak, Kurtuluştaki Siyadük 
Meclisin tepiniaani içtimama ka lU yol da Taksime bağlanacak N 

dar yetiftirilecok.tir. Pli.Dm en tır. 
esulı tadil aoren lnamı Dolap- Diğer tanaftan Ueküdar jma.r 
dere mmtakasıdır. Bura.il, be{· plAnmda da tadilat yapılm.ı§tır. 
tan qaiı pyri mhhf mmta!Ia. Şemsi paşa ve Bağlaııbaşmda 
olarak teabit edilmittir. birer spor sahası yapılacaktır. 

Bu eahaJa yeni inşaata mU· Çamlıcanın imar planı da Nafia 
aaade edilmediği gibi, mevcut Vekaletine ı\önd,.rilmiştir. Bura· 
~ 4" ~ ıtur*t Qldl· da.ki bazı sahaların emlaki mil 
nlacakbr. Jfyeve ait olcfuiunda,n Belediyeye 

latiklil caddesi aynen muha- teriı.i icabetmektedir. Bu huawr 
faza edilecek Asap kapıdan Te- ta tetkiklere başlanmıştır. Yapı 
pebaşma kadar bir Siyadüklfl ve yallor kanununun 8 inci mad 
yol yaprlacaktır. Bu yolun tnv- ı desine göre bu saha Belediyeye 
liz sefarethanesi önündeki kıs - terkedilecektir. 

iki Amele Kavca Etti 
Beşiktqta Huan paşa dere

sindeki inşaat ~rinde çalıpn 
Yatar ile Hüseyin adında ild 
amele iş yüzünden kavgaya tu • 
t1J1Muşlardır. Ka.vp sonunda 
Hüseyin dolu bir kum tenekesi
ni kapmış ve bntün hıziyle Ya· 
p.rm kafasına indirmiştir. 

Y qar ağır bir surette yara -
lanmış, baygın bir halde Be -
yoğlu hastahanesine kaldml • 
auştır. 

Kazalar Teftiş Ediliyor 
Eyüp kazasının çalışma vazi

yeti mülkiye rıüfettişleri tara -
fmdan teftiş edilmekte idi. Ha
mianan raporlar, Belediye riya
aetine ve Da.biliye Vekaletin~ 

gönderibniştir, Beyoğiu. U•ü · 
dar, Sanyer, .Beşiktaş kazalan 
bundan evvel teftiş edilmi§ti. 
Geri kalan diğer kazalar da, 'bu 
eene nihayetine kadar teftiş ~ 
ri tamamlanacaktır. 

Okullarda talebe 
l<avdına başlandı 
Orta Okul Mezunları 

HanBİ Liae-lere 
Girebilecekler 

J .. ı " ve orta okullarda dün -
den itibaren yeni talebe kaydma 
t.aQhmı'i!aıdı... Dif.cı- taraftan 
dün ayni zamand.: ikmal imtihan 
larmm 1'.l:ı ynpılm~sma b.1~in' . 
m 4tır. Her yıl olduğu g hi bu 
yıl \.la orta.okul 'c liselerdeki 
ızcı:h.1mm önünü almıık üzere 
M~nrif müdilrlUğU tedbırler al
ınıgtır. Hangi ortaokul m('zunu
~ıun hangi liseye ve yıne hangi 
ıfüokul mezununun hangi orta -
okula kabul edileceğini bf'diren 
bir liste bnzırlanınıştır,11~ ve or
t.,ıo'rnl mezunları bu listeye göre 
okul idarelerine mUracaat ede -
rck knvdolacaklardır 

··valcrt,. bu Jisteyı sıra ile Def 
retmC'~c başlamıştır. Bugtln ilk 
olarak ortaokul mezunlarının 

hangi li1'3e1ere gjrebi!ece-klerini 
bulacak~mız. Yann da J: ız ve 
erkek ortaokullanna girecek ilk 
okul mezunlarına ait listeyi ve -
receiiz. 

Cumhuriyet Kız Liaeaine: Ci
bali, Eyüp Il, Fatih Kız ortao
kullan. 

Çamltca Kız Liseeine: Kadı · 1 
köy Il inci kız ortaokulu 

Erenköy Kız Lisesine: ·Göz+e
ı>e kız orta, Pendik. Kartal muh 
telit ortaokulları. 

İnönü Kız Lisesine: Beşiktas 
II. Beyoğlu il, Nişantaşı 11, 
Usküdar II inci kız ortaokul -
JarL 

İstanbul Kız Lisesine: Bakır
köy\. II, Cağaloğlu II, Kasımpa
şa ıI, SUleymaniye, Çapa kız 
orta ve Heybeliada muhtelit or
taokulları. 

Kandilli Kız Liaeeine: Beykm, 
~i.-gin kız ortaokulları. 

Haydarpaşa Erkek Lisesine : 
Kadıköy I, il~ Usküdar I, 

m erkek ve orta ve Kartal, 
Pendik ntuhtelit ortaokullan 

İstanbul Erkek Lisesine: 'ca
ğa.loğlu I, Kumkapı erkek orta, 
Eyüp I ve Hcybeliada muhtelit 
ortaokulları. 
Kabataş Erkek Li9e8ine: Be

şiktaş 1, Gaziosmanpaşa, Emir • 
gin. Sarıyer ve Beykoz muhte -
lit ortaokullam. 

Pertevniyal Erkek Lisesine : 
Bakırköy 1, Şehremini. Davutpa 
p., Yenikapı erkek ortaokullan. 

Taksin Erkek Lisesine: Be -
yoğlu I, Kas:mpaşa 1, Nişantqı 
I erkek ortaokulları. 

Vefa Erkek Lisesine: Gelen
bevf, Karagümrük, Edirnekapı, 
z,.yrek enkck okulları. 

VAKii 
S i:ın gazeterıiulir. Her 
arzunuza va.zınrz, trize 

cet.'aD uerecektir 

Bütün şüphelerimiz. bulunan 
cesedin. o zavallı adama &it ol • 
muı etrafmda toplanıyor. Ace
ba o mudur? 

Ba.t komiser nezaketle: 
BiR CASUS Oı.DOROLOO 

- Şimdi Ulflllele hallolunur e
fendim, dedi. (eonr& bana dö • 
nerek) siz de Mister E8mor'u 
tan.,onunuz claiil mi Mister 

Büyük. heyecanlı zab:.:O ve Caaıuluk Romanı 

--- 9 lngilizceden Çeviren: H. MUNIR 
Kambervel? Köyde tahkikat yaptırdım. Hl<; 

- Hayır, dedim. Kendigin: kimse maktulü tanımıyor. Bu
bi(} j'önnedim. Bu hususta Mis- ralarda ~iğini bile görmemiş 
ter Banıet'i.. yardımından isti- ler. (baş komiser bana dönerek) 
fade edeceğiz. Bu adamcağızın buraya niçin 

- Baş komiser. bunun U7.eri- ~Jdiğiıt. biliyor muBUnw: Mis • 
ne: ter Kambervel? 

- Pek aıt, dedi. Ceset. uzak - Hayır, dedim. Bizim bil· 
ta değildir. Buyurun gidelim. diğimiz malQmatm neden ibaret 

Cesedin yanına ıtittiiimiz za - olduğunu Mister Bon<!J pek t1A 
man Barnet'in bir kere b&knr-sı ifade etti. 
kili geldi: • - Aile!'i hakkında. ne biliyor 

- Evet: dedi. Bu. Mi!ter Es sunuz? 
mor'durl Evet... - Yegane akrabası, yeğeni -

Tekrar dışarı çıktık. Bir mUd dir galiba .. Beni de bu işin tah· 
det hepimizi bir sc !izlik kapla- kikine memur eden odur. Bulu
dı, neden sonra Bondl: ha& ko- nan cesedin amcasına ait oldu· 
misere dönerek: ğunu derhal kendisine haber ver 

_ Cesedi kir.ı buldu? diye melivız. Arkadaşım Mister Ça • 
sordu. . ney'le ne tarroa muhabere ed., 

_ Bu sabe.h tepeden inen bır bilirim ~~eba? Buradan tedgraf 
volcu ... Doğrusunu isterseniz a- ~kebihqmiyiz? 
damın köpeği bulmuştur. ~t Baş J·tni~r. kövtin posta -
yolun ken~ında bir hend~.k içm- hanesini ıı;österdi. Derhal koş -
devmit;. Sızi oraya göttlruP ben tum ve Çaney'e vaziyeti anla · 
deİi de göstereceğim. Ben ora· tan bir ted«raf ~k'tin1. Dt:rha! 
ya gittiiim sırada ceset kaldı - Mis Esmor'u görerek vazıyetı 
nlmış, buraya stetirilmisti. Dok anlatmasını istedim. Mis Esmor 
torlar muayene ettikten aonra un bu haberi alır almaz. dfrhal 
bunun bir cinayet eseri oldu~· buraya gelmek istiyeceğlııi t>ildi 
nu söylediler. Zavallı adamcaiız. ğim için Çaney'e klda beırıber 
kafaamın arka ta.rafından vurul ~lmesini tavsiye ettim. Bazı hu 
mue. Oldl1ren adam her kim ise. sus! talimat da ilave eıttıkten 
her halde tabancayı kafa tasmm sonra, tekrar arkadaıların yam
hemelı altma d&yamıa olacak. na döndmn. 

Şimdi baş komiser de otomo
bilin icindeydi, 

- Sizi, hadisenin olduğu ye
re götüreceğim diyordu. Fakat 
Yol. bir hayli arızalıdır. Acelıe, 
otomobile bir zarar ~hneainden 
Qekinir misiniz? Mister Ba.nıet? 
İsterseniz, yüriiyerek gidelim. 
Ukin ac:oağı yukan bir kilomet
relik yoldur. 

Barnet otomob!\ini düşünmü
yordu. Tekrar )-ola çıktık. Oto
mobil, poslahanenin önünden 
döndükten sonra, öyle bir yola 
girdi ki, hakikaten böyle salon 
otomobilleri için değildi. Biz 
ilerled!kçe muhit değişiyor, ten
haJa,_ıyor ve yabanileşiyordu. 

B itün yol boyunca benim dü
şündüğiim de şu idi: Mister 
F..BJnor buralarda ne anyor<V1 a· 
ceba?! 

Derken baş komiser, birde.bi 
re şoföre durmasını söyledi. Ve 
volun sert bir dönemecinde dur
duk. Önümüzde., kaba saba öriil 
mijş bir duvar vardı ve bir kaı:>ı 
görünüyordu. Burada bir polis 
memuru duruyordu, Az ileride 
görünen diğer bir duvara. iki 
~bal\ yanlarmda tlSpelderl ol • 
duğu '1aıde dayanm14. merakla 
bizi aeyrediyorlardı. 
Baş komiaerl, polis memurun

dan bab8ederek: 
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Hr•p d'f'•dlkf•: 

Sakalın kevveti 
l">Un, bir gazete, ellcrımle Jevbala.r 

ta§ıyan b.r kalabalığın re mınl baa. 
taşıyan bir bakı ta farı<t tmernişUm. 

Altmı okuduktan ıonra ~ördtl.m, ki 
bunl,mn bc.'pal aakallı k llcrdlr. 
Meğer bu ,\ mer!k,dı i çller grev 

yııpmı \armış "SözUmUz oluncaya ka· 
dar .ııı•kaUsrımı:ı;ı kc"mlvt.e gtz!" :k!v. 
hruslylc sokak aokak dol "ıyorlamll!;ı. 

TUrk dllınde· 
- Saknlım yok, kı s 1Uın dinlen_ 

a!n! •. 
l>l:'i e bir cümle vardır. ~:ram geldik. 

çe, s ı,;l"nlr. Ben buııu, yalnız f&l'
ka ınnh u 1' • ~ 93':1 rdım. Mefer 
d g-.ımı~ 

Nutbat.ln, öğUdUn dc.kunaklı ol. 
aıaaı için, neden muUakı. lllr aakallı 

afıZdaıl çıkması lAzımgo&diğuıo f1m. 
dl, akıl erditmek zordur, Fakat bir 
zamanlar aakal, bir devlet ııUtuzo

nun alAmetlydl. Memurlar aakallı, 

mürflUer ll&kıillı, muıı.lıhr.l r aakallı 

sezerlerdl. Padifahlar b!le tahta go
ÇiDCe akal koyuvermek Jranununa baş 
etmıltller. Bir tek YaVUZdan bqka, 
l"ft"al.mı hOkUmdlU' yokbır. Yavuzun 
da akal hlklyut malam 

Şair, edlb, mııharrt, "lılecHal Jılaari!" 

Bir katilin idanu 1 
istendi 

Bir müddet evvel Be.Yurtta 
Sağanağa mahalleeinde aevg:ilisi 
Mclihayı Ali adında birisi ile 
odasında yakalayarak Mclihayı 
öldüren ve Aliyi de aiır surette 
yarala.yan Hızırm bir.nci ağır 
cezada görülen muhakemesi biti
rilmiş ve müddeiumumi dün mU 
talaasmı söyliyerek jdam cezası 
istemi~tir. Muhakeme, müdafaa
ya kall:lI tır. 

BAHRiYELi SAUMIN 
MUHAKEMESi 

H: •·En m ııı Danıı .:a ı Koca 
ı ının ba mıı. gc enleri dL belle 
ıı: ın z. 

Ad ııc·ı zın ı.Uıµnanları, onu 
vura lı. " b r çare bulama 
için fırsat kollamaktan oaf]ca bir 
yarıı.mıyorlarmıı. 

Bir gUn zavnllınm aakıılı aç 
llleUnt Ufrrayuıcn, trao ettlrmJ&r. 
mısın sakal kesen! .• Batma U 
lcr, "memuriyetten d r, ıUlbe ve 
oan.Jannı ret" eyletn1'1er. 

Tarih, klmbUir buna benur 
ne gülünç vakalarla doludlU'. 

Eskiden blade de bir murat 
kOf&D)ar aakal bıralrırlar " 

- •.-.O-..o----

8 ir bakkal 

Bundan başka ayni mahkeme, 
bir iki ay evvel Gardenharda 
metresi Mükerremi kıekançlık 
yüzünden öldüren bahriyeli Sa -
lim ile kendisine yardmı eden 
arkadaıp Ahmet Besimin muha
kemesine devam edilmiş, ph:t
ler dinlenmiştir. 

Bunlardan Haydar, korkusun- ' 
dan masa altına saklandı~ı için 
aUA1u kimin att.ıiını eörmediii,.. 
nl eöylemiltir. 

Neticede muhakeme diler..,. 
bitlerin eelbi için ta'lik ohm • 
muştur, 

~z lhtiki.nndan 
Tevkif Edildi 

---o----
Zafer Bayramında 

Be)ıoil• ha1ke,illdm: 
30 Ağustos Zafer ba.yrum mü

naeebetile baJkeyjmjzin tertip 
eylediği tören 30 agmtoe 9il eu· 
marteal gOnU sa.at 18.30 da Tepe
başı belediye büıçeainde yapda
cakbr. Bahçeye gtriıt ~. 
ftrene heıils ~-

Program: 
tatJkW M.aqı 
Zafer Ju*Jrmda bir kaç söz 
Mandoliıı -.e kitar Jmaseri 
Koro Jroneerl 
Temsil 

- Bu mevkii göc altmıda tut
maaı için bura.ya koydum. dedi. 
Çünkü etrafı iyice gömen «eç1r 
mek Si~. §imdi bakınız. 
Şu duvarm dibinde, ht/lu boyun 
ca bir hendek var. Uzan zaman· 
danberi hiç kiımıenin alakadar 
olmadığı bir hendek olduğu i<f.n 
içerialinde otlar ~üo. Etra
fını çalılar sarmış,,. ttte. cese
din bulunduğu yer burasıdır. 
Burada, kapıya yakın bir yerde 
yatQoımue. Bunu 'kelfeden a .. 
damın\ k~t yolun yukansıd
dan <Wğııı gelit'ken, etrafı kok -
layıp dururmut. Derken birden.. 
bire b&ğırip havlamağa başla -
ııuş. bunun üzerine köpeğin sa • 
bibi merak eder; buraya kadar 
gelfr ve cesedi ~örilr. Ben gel
dii\m zamana kadar hiç kimse 
cesede el sürmeıırllti. QYıe mn
nediyonmı ki, eğer köpek eezrne 
miş olsaydı, ceset, burada. gün 
lerce kalabilirdi. Çünkil. tama -
Dl9ll çalıların arasına gömülmüş 
tü. Kendi&ini ~rmek için çalı • 
lan ayırmak lizımgeliyordu. 
Baş komiserin gösterdiği yeri 

glaıden geçirdik, fakat buraya 
bakmaktan bir şey çlkmJyordu. 
Asıl meaele. Mister E!u'nor'un 
burada ne iş gördüğil idi .. Köy, 
şimdi uzakta kalmıştı. Her iki 
tarafımızda sessiz tepeler, ağaç 
ltklar vardı. 

Dofruaunu l8terseniz, bir i.nea 
nm barmahileceği yer deii{di 
buriıısı.. Fakat iiurunuz!.. ~ 
ileride afaçhklar 81'8.8mda, bir 
tae bina görünüyordu. Demal 
bq komisere işaret ederek: 

(~wr) 

Binncı ağır ceza mahk 
de nakzen gorülmekte olan 
•uf Zıya Oniş ve arkada..slJll'llll 
Satye dava 'llln mu"ıak 
dün de devam edi m· ş, l 
VekiletindE'n istenen izahat 
niiz 1! ,fn€uiğinden muh 
15 eylule bırakılmıştır. 

l 'Y ırmı yı. ıınelkı 
26 - 8-

y eni Vera'ler 
Maliye Nezareti yeni ,: 

ler ihdaama karar vemrlt '" 
na ait projeler huırlamaia 
lamıfltr. Bu vergier ••il' 
mvk miimMili ~ 
alctm. Bu hmmta li' llMllB• 
dar altı Uriıai bmıai,e 
1 c g'•r .. 
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Sovyet kıta
larz irana 

girdi 

ingiliz-Japon Ak11an tebliği 
Müzakereleri mi 

80 kO OD Si yapılıyor tı. Şarkta harekat (Baş taroft l iDcidti). r Son aylar zarfında lngUtcro hü'lro.,; 

k ş imiş muvatfakiyetle meu lran hükO.mctine son derecede 

iran meselesinde 
jh ilaf n1evzuu 

iran üzerinde~i 
ihtilafın s·eb81ii 

lngiliz - Rus kıtaları lran Tokyo, 1!6 (A.AJ - Röyter kalabalık Alınan kolonLs!nln lmncm 
(BM tarafı l ıncideJ topraklal'Ina girmiıılcrdir. Lon. - l>ildirtrJ_or: de a d. bulunmnsmm arzetmekte olduğu teıı. 

~erek Sovyet hükumetleri birli - dra ve Moskovadan gelen haber- Japonyarun Vaşingtondaki ibü- V m e (yor Jikeler bakkmda mUkcrrcren lhtarl:ır 

lsovyet teb( -

Merkezde şid~ 
muharebeler ald 
~ ~ınQ gerek lrana kal'Ş1 'bir teh- ler şu mnlfımatı veriyorlar: yük elçisi Amiral Namura'dan da bulunmuştur. 

dit teşkil etmektedir. !randa 50 lki hafta evvel lngiltere ve Rus· yeni hiç bir rapor gehnemiş ol- Bcrlitı, ::!5 (A.A) - A:lman 1randa bulunan Almıınlnr dJğcr 
...ten fazla eyalete nüfuz eden Al ya !rana müşterek !bir nota ve- malda !beraber resmi mahfiller orduları Baş kumandanlığmm mcmteketıerdekt Almanltit" gibi uzun 
man ajanları, lran'ın hayatını rerek memlekettelci Almanların dün M. Çörçil'in bahsettiği Ja- tebliği: mUddettenberı nazl :Cırkasmm tcnsık 
sekteye uğratmak i~in kargaşa- Irandan atılmalarını talep etmiş pon, Amerika müzakereleri hak· Şarkta harekat her tarafta etmJş olduğu d.Jslllne tabi bulunmakta 

OdesB 
etrafı11d' 

iki Romen fırka 
ağır r ;i~I 
verdirildi 

Irklar çıkarmak, 1ran'ı Sovyet lerdir. İran verdiği cevapta Al- kında ademi malfuıta~bcyan et- dirn:u.vaffakiyetle devam etmekte- dırlıır. 
birliğine karşı tahrik etmek Ye manların fazla olmadığım, inzi- nrlşle.rdir. Diğer bitaraf memleketlerde oldu. 
lran'm Swyet hükumetleri birli bat altında olduklarından tehli - --=--__;,---------.ı Fevkalade bir tebliğde bildiri! t.u gibi Alman otoriteleri !randa eza. 
ğine knrşı haııbe gjrmeğe :cbar ke t~lfü edemiyeceklerini bil • • 1 1 -0.iğinc gibi Okyanus sularında aen mukim Alman t.c~ ara.sına sok 
etmek teşebbüBfinde bulunmak - dinniştı..r. ı ınni İZ er irana harekatta bulwıan Alman <lenfa- mıık ve bunların yerme ikame etmek 
tadırls.r. Ajans haberlerine göre !randa •-u altı ve harp gemileri 148,200 ton Uzere birtaltmı ajsnlc göndermek su.. 

Moskcva, 26 (At-4) - Tas::. 690 Alınan vardır. Bunlar mem gı"rdı· h~inde 25 dü~man ticaret ge- rctllc bir huıoı styaseu takibine te. 
aJans:ınuı bildirdiğine göre 25 lekete çok zaman evvel gelmiş mısı batırmıştır. Günlerce c;üren ııcbbUs etmişlerdir. Bu huıoı mnnev. 
Agustos sa'bahı Sovvet halk ko-t lbulunuyorlardı. İngiltere ve Rus bir takipten ve şiddetli muhare- rnlnrmı boşa çıkarmak tein ınQesslr 

'"· (Baş ıaratı 1 incide) b 1 rd miserlcri heyeti :reisi nruavini ya. bu cevabı kafi g5rmiyerek e e en sonra yalnız denizaltı- tcablrler almll8I btzzat lranm men.. 
• ,,. Umallerln tahakkukuna :nanl olmtı.k 1 t 'lt ed ve Harlci)e komlseri muaviniı '!}:aniden teşebbüste bulunmu3}ar ar ngı er en Cebelüttarık'n faatt namına mUnaslp ol.aroğı hususu 

Sı'I'. 
M~ı. :?:> (A.A·) - !'5 

dulan umumi kararı;~ M. Molotof tran büyük elçisi dır. lngiltere ve Rusyo. bu va- kudretini haiz değildir. giden bir kafile içinde 12G,OOO na. sıksık Tahran hükOmettnln naza. 
Mulıammed Sae'd'e Sovyet,hüku ziyet karşısında İrnnla uzlaşmak Bu hususta ~t edildiğine gö. ton hacminde 21 ticaret gemisi n dikkati celbı:ıdilml§tir. 
metinin İran hükumeti için 'bir imkanım göremediklerine karar re, lngillz • Sovyet harcl•.cu sırf b\r b.1tırmt5tır. Bundan baJJjka en Birçok Alman ,cutehnt.ıııa ve tek • 

tos aabah tc.bl.~ı: ırı"°f' 
24..2f> ağustos gecesi So ~· 

Kexholm. Novogrod. ~# f not.asım tevdi clmiştir. vererek harekete geçmek husu - emniyet tedbiri mııh.i)l\!tinde olup 1- mühim himaye kuvvetleriyle ya nisyenlcrlle ajanlannın lranda bulun 
· b k 1 B' ranın .iatikbailıttve arazJ bUt!inlU'"'UnU ı h be Bu notada Sovy~t hükfuneti,_ 6unda muta ı ka m~lardır. ır 6 pı an mu are esnasında af- mruıının \"C bunıarm fabrikalarda na. 

Sovyetler ıbirl~~inin öteden beri QOk sanay! merkezlerin.de Alman ihW etmek nJyetlnı tazammun <:t. ıisi tipinde bir destroyer bir kor tın işlerinde. yollarda d<>.mlryoııarm., 
lr?.n'a karşı b<>..sleye geltliği dost. -üa:a: g.9sterilen kolaylık bir teh- mcmekedlr. vet ve bir himay~ gemisi batı - ııa vesafr mühim mevkilerde wtihdam 

rovsk mmtakalannds. ş! 
:rcbcler yapmı§tardir. 

uı< hislerini ehemmiyetle ..... kay~ ~ıke sayılmıştır. Lolldm, 2i (A.A..) - Röytor: rılmıştır. edilmelerinin lran b~..nratıığmm mu. Tebliğde mı.ve {!dUiYot~ 
dettikten sonra b•ı dostluğu ·tel Bize göre bugünkü ha.reka - handaki harckAt pIAnı hakkında lngiltereye karşı mücadelede tıatn.zası için ciddt blr telılike ~kll Harp gem!leriıniZ J38l ~"' 
\'tt eden muhtelif anlasma ve tın bir hak ve adalet fikriyle ka- hiç bir t.atslll'ıt verilmemekle beraber. hava kuvvetlerimiz gündüzün etmekten hall kalmryacat;ma ~aret harp maızemesi naldet.ınclt~ 
muahedclcrden b hisle eliyor ki: bili t.elif olnuyacağı meydanda - Londnı ııalAhlycW mcnbalnrmdan bil- Gı"Catyarmouth limanına ağır edilmiştir. dU§lllan gemlslle bunw<> ~ 

Sovyet hük\ımeti, Çarlık Rus- dır. İranlılar istiklallerine bü - dirild.Jğiııo göre Britanya kuvvetleri çapta ıbombalar atmışlardır. Ge li:Uç §Up~ yoktur k! diğu bitaraf mekte bulunan iki salıfl :ııı" 
yası iie İran hiikumeti arasında yük kıymet verirler. lranm hat- cenubi ırana girml§lcrdfr. Sovyetıer releyin hava hücumları Britan- ınemlekeUerde olduğu gibi Alman ce. miyi•dattıtmışbr vc..u?ıt.P 
mtinakit olan 'Ve lran'ın hfıki- tı hareketi de bitaraflığını mü- ise Kafkasyada.n girmi§tir. yanın şark sahilinde liman tesi· maatı Alınan hUklllnetf.L.ce mllsalt d.Jr. 
miyetini ihlal eden muahede ~.c dafaa saygısından ıfıftühemdir. satını ve adanın bir çok hava nnm huıaı ctm'" olduı.. ...... kanant ge. * :f. :f ...ııa 

1r:ındakl Brit.anya kuvveUcri doğru.. danl .., 0 ...... 11~ 
mukaveleleri fesih ctmcl~tc oldu Şark hudutlarımızda !böyle bir 1ney arma tevcih edilmiştir tırdlğl takdirde Almruıyanm 84kerl Mosko'-n, 2.ı (A.A·> _.. 
ğunu 26 ~ubat 192l"muahedesi- hareketin başlaması Türk hallet- dıın doğruya Hindfatan ~I Bazı keşif tayyareleri Hollanda plAnlarmm tatblk V-0 icra.ama vnPdım dllcn So"""'t t.t-bUM: ~ 
ı b · · · · · General Vavelln emrlnde<!Jr. h·ı· üst' ünd' ,,,_ ·.r- 0 • e eyan clın~tı. nr müteessır etrniştır. Bir az sa ı ı e bir Britanya bom olmak malaıadlle kn_.o .... ı.ı,.1.., .. "ıknr.. Sovyet lutalan, 24 a .... .fi. 

Dah d So t h::ı • .ı-. l kl :ı.--·be · · ulh Baern köı·feZ!lldcl:i Bdtanya..;behri 1}·--..:1- .ı • d - .. -o~ w ,., a sonra• a • vye wuı.· ..geç oma a :ı.x:ıa r ışın s an ~ uu:uuııan ı.ayyaresı uşurmüş - mak hususunda ıstlhdam cdllccekUr. ~'"{bUtUn cephe bOytınctl .~, 
t . 'kt• eli h' tte b' • ok h }Ü • ~ k . de b. ha ı:m·,·ctırrı ;}nr1'.ı Hindistan sulan ba§· lerd' b~· -ft'~ n-.c ı, ı ısa ma. lY.C ır;ç a IH ıı::ıLemc yerm ır • ır. Almanların lranda 11:ıwı.yfdo ve ıer!vermlşlcrdir. çarp~,.,, 

anlaşmaların akdiyleı.,.dc ... sa:bit ol rekct olur.- Railyo J!QZetCsi - kı:munc!n:nı ı=ı.r Geof'!."'.Cy!~bpthnot'.un Gece az mikdarda Britanya ınUııakale.tta bir tok ldlltbn§ı mcsa. • sn Ka.xholın. SmolenkB• tl~ 
duğu üzere, 1ran·a~kt~a{li1sa,,- 1-------------- kumandası .cıJ.tmdadır. tayyaresi garbi Almanyada ibir DCSlndeki mevkileri i§gal etmeleri key Dnleperopetrovs ıs~ 
hada da seneler('~ yardımda•bu· •• er muhab•ırı•ne Dondnı, :?S (AA) -11Londnmm <'!Ok yerlere infilak ve yangın fiyeU onlııra gayelerınl tabakkult et- detll olmu:;tur. g11&1•tl< 
hınmuştur. O saıw bombaları atmışlardır. Hasar inn k " 

:\lamnfi, daha 26 ~ubat 1!121 yeW mahfillc.r:lııda bugüıı öğle ~k hafiftir. Gece avcılarımız t e hUBUSUllda. fcvkaU!.de kolay • Cuma ve cumartesi ti)l'• 

t ., .. 
1
.hli . 'SoU't>et • 1...,n mu _ ••. ilzcrl lrann dair mevı:ut mallllnata gö ··t . lbomb tıklar temin etmekted.Jr. İngiltere bU. mnn tııyyarcst dUştırUltilnştırt: ... .,, .... gore +_ ""-- • mu ecavız ardrman tayya- 1 Q ··-·- b , .. re, .uan::ı 6 ....... iBritmı)'ll. birllkleri ııa. l ' me......... u meseleyi biz.zat kendisi 89 Sovyet tayyaresi,__., 

kavclesinin-alrtind~ Sovyet ve i-e erinden üçünü düşürmüştür. ""' 
İren hükftmetleri, Iran toprak· .zı mukavemetlerle karfpJa~Iardır. için gayet vahlm bir endiş~ mevzuu Şimal filosu, iki d!lŞ!ll 

laıınm ~er birl"~inc ve (Bas tarah fl inciM) Fakııt ne bun1nnn VUkubulduğu yer Lord Baverbruk l:elfıkki etmekte olduğu t!a lrnn bU. gemisini batırmıştır. _.f( 

1ran Dundan b3§ka. bt.. yeni cephenin ve ne de bu mukavcmeUerln derecesi lrumcUne iz..'lh ve teşrih edilmiştir. Odt"Sa etrafındaki ıJl~ 'a dÜ§lllan unsurları tarn- ~ 
fından .ktilfunilabilccef-ini ve bu ıırkası:nda emin ia§O yollıın buluna. henQz bJllnmcmelrtcdir. Bıuıra kör. Alman hllk1llx;etinin !randa ııUtu • 5 inci \'e 7 ncı Romen pU'p 
unsur~ 80,ı.:yetlcr birliğine caktır. Bu yollar kanalı daıizden Su. fczJnde Bender Şapur'a lngWz kuv- ingt·ııe d"• d•• mmu tevsi etmek ve hlr.ilıacctto koıı.. Jarına•bUyUk zayiat verdi 

karşı tm'ıttir .. tccavüz,ü~ü itq ~~e~~ ~~:; :s:ez!ö=: :;~ ;:e:~:d~!~ıı~=~;aı: reye on u :: ~~y~::3m:.:~:b~!ı:°:;( .HAVDARO--PA__..,,-;ŞA~ .~ 
:baz edebil~ini der;p;ş etmek· d b z1 1 ne Knfkruıya kadar bu hentlz knt'l ""kilde <:!"tt e""-- Londra, 2.'i (A.A.) - Lord Bca bu memleket ti.zerindeki .Atmruı hll.kL. ı f4 ~· ~ 
suretiyle· iki mcmlekctfarasın -. er u r yo u ya ,,_ .?' \ilM&W verbrook 1skoçyada bir hnva meydn • jil "I~ l 
da.ki dostluk münaseÔ2tlCdnin ,uzEanncakbr. nıl§tir. • ...- miyetl b!zznt lran hUklllneU için tch- ,, il V ~ vı 
tezıhini yolunda ortaya·çxkahile _, ğcr 1rnn, nazı nufuzu nltmda. bu. trruın lr!ren Britnnynrkıtalarr lngi. ;nma indikten sonra Londraya git- /iko teşkil etmekte olduğu gibi dev • B • yi ır 
oek hususi müşkiıntı tamamiyk mkıls:ı. idi bUtUn bu laş~ yollan teh- Uz ve Hintli askerleri ihUva etmekte. mi§, orada levazım koınJsyonu 4za !etler için de bir tchlikcı'lir. ~ e l z 1 n V lt 1 t 
müdrik lbulunu~lardı Büyle ilkeye dUşerdl ve p<:k ruubtcmcı ola- dlr. ZmmedlldJğine güre bu kuvvetler siyle bulunmu~ ve sonra da M. Çör: MUcavlr arazideki bu kabil inld • b • to'' ( tı 
.mr tehlike:-.·i öillcmek içİn S:>v - rok çok \ııkit geçmeden kesllebllirdi. orasında hlç btr dominyon ·kıtasr bu- çlll,gllrmU§tuı:. oaflara. Hind.Istaıı katiycıı lfıkayt ka:!I 1 r m o 'll'lıı' 
yet • ltraıı · muahooesin · ~ ıTDl!r Bajıka harp sahaların& Alman para. J~niıi.lrtadlr.. Lord Beaverbrook'un Amcrikadakl lanı.az. İnik da bu mesele De Sıla ~ ·~ 

ddes. 4t-7-~---..~~. ~ §{ltçQ vo havad:ııı nııkled!lcn kıtalan ,.vazl!esi tam l5 glln sUrmUıtUr. rette nlfıktıdıırdtr Zira malQm olduı.o,;; d ma 1 ŞU~ ~lŞ ~L...,. - tf ..._ _______ _.:., ___ , İ • ,.,,.,.., b~ yan 1 
mck~: ıım gördllğil askeri vıı.zlfeleri aynen p ki ııcçblle randakiJ AJmaııJ,ar gcpen nJ: 

a<Işka bir devJe raıfa silfilı 1ram1stilA eden na:rJ "seyyahları" ya. , amu u mensucat· ı•ngı• ıtere nan ayında Bağ:iattaki me§nl)bQk(kJ.• t ıJl3 
Jı i>ir müdahale ne iğtisaf~ siya• pacakls.rdır. Binaenaleyh bunların mete karşı yııpılan f.synnda ve nsilcrin· f \.Fahri Türkoğlu n~ 
se..'i ttkibine teşcl>bus eder veya ihUmall değilse bile iznl~l daha u.zun (BCUJ tarafı 1 incide}, t . l\rnlı:m mUttc.fikJcrl o:ıan İngilizlere filiı-vagon benzin y1JlC 
1ran topraklarını Rusyaya karşı müddet tehir edilcmJyec"'k haynU bir emınat verdi lml"§l sllfıha davranmağto scvkoill.';°'. Türko<7lu tarafmda.Il ~s)eO 
hareket üssü olarak kııllanmak zıınırettcn kan:ıl denizden ve Basrn ye, hulasa bunların tevzii için ge- ın1ş oldukları muahhar \'akaylde mu. ;şa rrh'tmımda teseJliİ~,tııJl 
isterse ve ~ ... ı.ut da lbir ecnebi körfezinden giden bu hayatı yo!lar ;_:kli gördüğü tedbirleri almaya (8no taraf• 1 ı-J.:leJ lı!m bir rol oynamışlardır. "'·ükledigıw• moto"r rrhtırııv., . 

.:1u.u 1 ıKtısııt Vckületi me.zun olacak. ""' • ''<-~ 3 -" devlet Sovyetlcr 'hir.ligıw·n iveya ya nı.z lllndlstandan ıettı. Avustral- d k Sovyet Rusya Almnnyn tarıı!mdan ket cd~rken bı'rden :ıl1~ 
~ Bıınl bed ll . v-1..-.1 o unacak hiç bir §ey yapmnmavı tl müttefiklerinin hUÖutfarını teh- Yadan, Holanda Hln1lstanındıın ve ke. . nnn e en cn.~ctçc ta- t ·ıı "' ~.aarruza uğrodığt zaman Almnnların resı'nd...:1 1• bı'r ku.:ur ne 

1
' "' ı ak ngı z hfikümetlnin taahlıUt et- u-, u t 

dit ederlerse.ve İran hükumeti za §imal ve cenup Amcr luıdnn da ge_ ,,..n ? ım .. ac yerlerde teslimi mli ,_ trandııki fuallyetıerının Rus men:ıfll tı·nı oı'mus ,:tfaı·~·e craYX:, ' ı k ö<l el 1k mele"\: olduğu temin olunmust.ur. - ,.. - ....ı,. 
de il:nı telididi So:v'Yetleıin yapa· lecck mnlzernenln gcçmeıı.nı ;mllmkUn ~.a ıp -· .~nC: : tısat Vekfıleti tmnın siyasi istiklali ve toprak için bir tehdit teşkil etmekte oldu • ğcr yardımcı vasıtaJ::ı.ı" ı.ı, 
cağı ilk ihtarda. bertaraf ede - kıtacnkbr. HUlds:ı m:.ıtte!ildmiz Sov. ı:o~cgı uzertnc bu saliihiyetini büttinlüğü hususunda verilen te- IJunu nazarı IUbnrn nlmf6tlr. bıı motörle rıhtımda bııJl 
mczse, Sovyctler lbirliği kendi yeWele doğrudrın doğruya bir rııbıt..'\ faLnıca ve mücsseseleriıı <liğor ntinat ta 'Dürk hükiımctfoc hildııil Temmuz ayının ortıılıırrna doğnı 1n duran diı~er bir motör -:ı 
müdafüasınm icap ettirdiği as - yakmdn tesis edilecek vo.ı Huslıırın il p~uklu. mensucat çe~it tip ve rniştir. lngiliz hUkfımeti lranın da~ ırllterc hUkfımeu ayıar<.ı:ır.berl Taltrnn üçuneü vagonda kısn1crı )fl 
keri harekatta bulunmak: üzere muhtaç olduğu mnlZf.lm~ artık ma- ~~ilermın ta~amı veya bir kısmı hili !kt.ısadiyatına ve hayatına ııa ynpılmn.lcta olan t,..ııebbUslcrln to _ tır. Yakınlarda iki \.9gO ~ 
!atalarım han içerilerine sevke kul bir tarzda tcmlı: ~ilmiş oıı:ı.. . k~a ~a :ışbu ka.nır hüklliııle- mlimkün olduğu derecede nz en • q\rsiz 1ralacağmı nnlnil".19 olduğun - men hasara um.amıştıf· et 
..ı-·bilecekt'ı.r l\"amaf·ı Rnc:va teh caktu. n daıre.sinde kullanabilecektir. ,. t d ki 1 glllz ı ı ı 1 hU ,,. 13" tl1 
~ ·ı _.J M zkü gel olmayı tasrihan taahlıilt eyle. ·•nn ran a. n e ç ~ne rnn • ziyan olmamıştır. 11 \ 
like zailolu; olmaz Rrtalarnu 1- e r fabrika vo müesseselerin mişti kOmetı nezdinde yeni baştan ısrar ölmüş iki :ıaır bir hafıf .. 'I, 

randan ""'~eyı· •-~:ı..'l.u··t eder olduğu biltün tedbirleri Ahnagva ın.amullerini bu hüküm!~ daire _ r. ,.., 1..-
'!<'-AJLU ~ı d Birle.,fk Amerika ~.evlctle'*i hu"- etmesi ve son derece mU,,tı.cel ,.e mu. da hemen hast.,hane~c • • • mecbur etmektedir rıın e müba.yna lktısat Vckfıletln- .,. u • "' J 

Müteakıben Sovyet notasında So · ce tesb•t cd' kfınıeti de t- .... ıız· ve So"''et hUkuA- him olan meseıc:nin llcll bır hareketi mı'ctı"ı·. 
'ı . 1:..,._,_.._~· • vyet notasında İrandakl Al- ı ılocı:k cs..1.Slar dahilin· .ı.us• ·" ~ 

Ch'l. e renıum:ıu.~uır - t · metlerinin gı·rlsti5>: hare'·ntten ta- zaruri lulmakta olduğım':l bildirmesi ============~;;; 
"S"J • man njanlarmnı faaliyetine bir ni- ae cvz:o Sümer Bank • .,. ,..,. ~ 

Hi
Sol n zamanlarda ve lbilhassatl haet vermek için müstacel ted • dilmiştir. memur e- mamile haberdar edilmiştir. lçln talimat V"rmıştır. 11!.linc ve mUlkl tamamlY· till, 
ter Ahnanyasmm Sovye er birler nl"'"""" 1 1 d 1n So\·yct Rusyanın Al:; anya tara • hiçbir emelleri bulunmaı•ı~· _., 

1..:rJı'm-ne~;n....,.. aı,.::.~."a taarruzun .......... ı mcse es n e gi. - S" B nk f d • t1ı~ft b ı ,, ~·' 'U• ,.., ••• ::n • .,,. "öA~ liz Ye İran hUkfunetlerinln üç defa unıer n nı tevzi işleri ve sa.- B m an .a o=ı u mcae cnın seri s~- ile dostluk \'C mc:;at bırl'tt· c 9 

dan ren faşist Alman suiknstçi trnn hliküınctinc nnettikleri kny- tr masarifi karşılamak iizero ma· erlinin t
1
;1(fl. rette hallcdi•mesı zan:ret•r.ı bir kat iunmc rtmeği samınü 5urt~~ı:uı' 

leiiiün)r.m topraklarında Sov - dediliyor ve deniliyor ki: muıı;rin .satış fiyatına vekiifotçe 5 <L-ıhn arttırmış olduğu tAl:ilydi. mektA bulundukları bUdırl 
yctler birliğine karşı düşmanca Maatteessilf lran hükürneti t- tmbLt. ~dilecek yilzde muayyen b!r ( Ba8 tarcı 11 1 mcidP.J Bu &'bebtcn dolayı sır uuııard 1 • ı;ıı.ıl 
faaliyetleri tehdit edici bir~mahi rnn topraklnrınd.n Alman aJ·anl::ın- fark ılave edilecektir. Mamulleri Bur d . ed' ~ rıın<la llmmcte mezun Alınanların Bu tcbll~nt Atideki te;; ,,. ıJ.t ..... im uf .. - t k ld . a ~ ışaret ıldigine göre, 1 t.ıı.... " Y~1o·a ı:?"ır. nm "ıkardıg-;1 k"~'""'lıkla...... '>ı'r e e en tevzie tabi tutulacak ı. '·a _.n - ndcdl kntt surette azaıtıl"11sr lç•n 1. tdlyordu: lranın husus tf> 

So d S Aze "' .... .,..,.... ... ı r b 'k 111"" rıu;ıgr. zerre kadar şUr>heyP. ı 
i\1:\'Ct notasııı a • ovyet r nihayet verecek tedb'-IerJ· almak· a rı a ve müesseselerin nl3'·a1ı ah 1 1 ran hUkfımcUni tazyil( etmcğ'c d:ı _ lnrını karşılamak U7'.erc 11 

...A"' 
~ ~ • · B ı.ı· ıı "' 111• u ven meyen bfr memleke· tıb_r ~ycamna ve bılhassa alffı pet tan fıntlnn ve bu suretle bu Al- maınu erine ait ve bu kararın t ıI b vet eclllmlştlr. HU!tfımetınin \'Crmış hnssatrn mt\hlm işlerd" tı .t ıı 

ı tak ~~· T.ü' .. · d :e yap an u hülül hareketL ~]{ .. ro mm ' asına ve .JVY 3et r· man ajanlarmm caniyane faaliye- neşrın en evvel umum[ mülh:ık ve- İran. '.m ve dolayisiyle lrandaki olduğu tallmııta tcvfıluın t:ovyet hıır!. mı" oıo.n Almıı.nlar muv ıııS'v 
kistanuıa karşt lran'daki Alman tini tetkik eylcmekt"'dı'r. Ya. husu~i bütçelerle idare ed teıı 1 1 "" clyeslnln Tahran clçicı · e buna nıU- haııızn edilebilecekti "'r tcui , · nı- ·f ı· ...... , · · "' dıur ı ı b ı ngı ız • !:'ovyet mcnfaatleriniıı ,,,t a)a annm o.a ıyçnermı uzun u- Binaenaleyh Sovyet hlikfınıcti e er e e etli.ye tarafından fda- ihu memlekette ikamet eden Al. mn"'ıt b r harı-kette bul~mmu~tur. nus hUkör.ıetıeri meml<'" r~ı.ıı 
zadrya ala.tmakta ve bilhassa icap eden tedb! .. lnn' de'*hal _,_ft,. re .edilen unıu:ni hizmet teşekkül- ı rd ıran otorlt ı~rı bu kın,. uı tavsı • ınıa olan Alman tcknl::ı:'cr.ıe t-

yl dem . • " •· nuıu"' ı man n an gelecek her tehdidin ]{ şö e ektedir: ve 1921 muahedesinin 6 ncı mad- crı ve. murakabe edilen tCfiekkUI· k k I yeye \ermiş o!Ju~'U cevapta İngiliz \'C ne başkalarını ıl'ame ctJGf ~cet• 
Tahrnndaki Mman büyük elçi- desl.nin mucı"bı'nce mnlık oldug-"' !erle şırktl<:>r vr>ya rntiessesclcr ve or ·us.u atında bulunduğu hal; Sov ... ·et hUkOmeUer. ını:ı.~u:dı:.u veri'. lrnn bUkOmetlne yardı.:ll ev 

.u h · kındakı yanlış iddiaların hertür- " 
liği, Bakü'yn gönderilmek ve Sov- haktan istifade etmek ve kendi ayır cemıyetlt'rilc aktetmiş ol- lü ahla.ki kayıtlar dışında ka _ mfş o·an ııesaJ.ihin csaa ıtiba'tlle aktl di. 
yet topraklarında yangmlnr çıkar- milda.fansı için İran topraklarma dukları mukaveielerin hükümleri lan bir neticesidir ve mantığa muvafık olduğunu knbul 
mak ve infiliiklıır vukua getirmek muvakkaten krtnlnrım sokm-•· mezltfı'r mukav<:>lclerin ruııllnn ve- B' t af l · ve te lim cdcT <>lbi görUnmunıerdlr. - ı h d d :d b'~ C\h va noterd dd ır ar tan ran'da mukim 0 ~ uzere rıın u u un an u· çok mecburiyetinde kalmıştır. · cıı musa ak suretleri Al ı Uu otoritelt!rin tınndh'(' .Almanlnnn ,_._,__ bu kıı · t man arın mikdarı ehemmi}et-
no&...uileı ile Sovyet hududunun di- Bu tedbirler hiç bir ''eç.'lile lran rarm merıye i tarihinden iti- sizdir. Diğer taraftan da İranc ndedlnl elcsıltmeıt ıı:ın :.ı. z. tedbirler 
ğer en mülLm noktalarında silli.hlı m.il~e.ti aleyhine mlitevPccih deZfJ. b~t'n. 10 gün zarfında 1ktısat Ve· h .. k. t' h almıkUı oldultlarııu ve ı.:ı.an Alman. 
gruplar teşkil e•-• .. tı'ı· lrnnın muh d 1 ~ ka .. ıcı ıne veya mez·"u" r ,,,..k;.let"' u ume ı, akikate uygun mallı 

ı.uu.,, • ir rnrıın toprak bütilıılli~; ve JS' • "" ,_. "' v ....ı. k 1 tarın faallyetıerinl sık. r.ııretto kon. 
telif • ~-1 d A lm ' J h~ ITOJl<lCrilınnk .. JD<Lı. ,verm. Q suretiyle nrriliz • 

noKı.u.ıarm a r. an nJan an tiklali hususundn hi,.. biri<ldı·ası c. ,_ • uzere mıntaka iktı- R ·"\:.> t .ı t 1 1 · • "' " snt m" d" l"kl .us ıddıalarını cc. k vazih ve ka· ro~ e me c çtn lt<>mJllertne tcredclUp sıl5.lı ve cephane umbarl:ırma ma- yoktl!r. Sovyct hükümntı' tarafın- . u uru erine tevzi olunmak 
lik bul ,_. sureti! hf tı surette tekzib eyle!nicıtir. eden vecibeyi ıf:ıya n!yc~ll bulunduk .. 

unuyorla.r. Bilhassa 1rnnın dıın ittihaz edı'lcn tc<lbirlcr mUn- e nıa uz olacaktır. ~ · Alman haricive nezarcti-·1e ıannı gösteren hlr tnk~ıı aU\nıetıcr 
şimalinde Ml:ınui civarında Alman hasıran lrnndakı· Alınanl"rm dUş _ '-'l J uu 
·anı ni .. vJ d.iri.ldiğin.c güre, f n<Tilterenin görııımu tür. Manmafih bOi\hırn hnt. 

aJ an ca yanc m ... ksatla.n için manca fanliyetin!.n yn-ttrg~ı t"lıli - A b h ıı.. • ..., 
50 ~- d f zl ....... ... ca " · ? yenı uır memleketi veya bu mem tA kC'ndi hayatı nı~nfaafü rinln mUda • 

..... n an a a ınr,ıfı.k maddeleri keye karşıdır. lranın ve Sovvet a ang IS ı ı · birikUrmi:Jler<lir. " • e <etm bazı kısımlarını bolşevik faa,ııe nhenktıır bır terth'r ita bul et-
ler BirliSiniıı mcnfıuıtlerinı tehdit lere terkebnek cürmünü iı::l--1 1·a1• mek suretlle Alm.ıın hUhiimetinl rer-

Sovyet notasında. İrandnki Al- <'den bu tehlike zail olur olmaz ~-u"" 
t k•ıAt (8 inkar edilemez elde etmek istemediklerinden lrnn. man casus eff 1 a ınaan babscdil- Sovyet nükümcti 1921 tarihli ı _ a.s tarafı l incideJ · 

-'-t b ır ı · · 1 • 1. Molotof hükfımetiın.n te•·dı' dan çılcgrılan Almanlan."1 nlsbcU pek mı.= c, aş ca casus arın ı.s.:m eri n.n - Sov+rct muahede"':"de mun·· •· · ı·.;.;_ ı .. .., • 
.zlkr dl·ım kt e a··,.1 d 1 " ..,.,.. emnıye..srz 16ıu m hver devletleri ettiği bir notada 1921 ~enesinde az olmuştur. llunı;n !!zerine 16 n~·· e e e v .,o.,· e c>vam o t.n deıiç tanhhüiitinti Yerine gntı·re • · · tehlik ij ı..• - b..,,. __ .,_tad "' ıçın ~ e uı.r hale geldıg'~lni imzalan:ın Sovyet - lran muahc- tosta sır Hollarcl \'e Sov.·ct Rusyıı el-
"'4~ rr: re!< derhal So\ryet kıta'-rını lrnn 1~ ı· ini ' .,, 

Yuk • -"··c .. ·' h;.." _ 1 4l uusso ın n Almanyadan muvn- cles!ni ileri sürmü.,tu"r. çlsl yenld_n ve kaU sur<'tto hllkilmet.. 
anan uıu uuen ........ e er topraklnrmdan geri a.l:ı.cnktır. fak t Ima.k ı ~ 

doıa."'ısıle 1-... d hasıl 1 . n a sızın tnlynıı nüfuz .Moskova radyosu •~rafından lerinln nokta! nazarını iz:ıh ctm•D1cr ., ~ ..... a o nn v::ızı- Aynı sabah, Sovyetıer Bı'rllğlnin ta.k l.U 'il' mın asını genLcılebneg-e ve kuv· n"~redı·ıe b t t Aı tinl b"" ~· yet fev"..calAde tehlikeler g6ster • İran bUyiik elçisi Bull:ırd da lrnn "'l> n u no anın en eresan ve man cemaa n -ı.:.mUddet .._ 
mektedir. Bu vaziyet Souuetler bük' u"metine BUyUk BrI•--ya hilkü- bvetlend~rmeğe kalkması Rusya bir ciheti varsa, bu da İngilte· ram terketmeğe davet et!ilmcs1nl is. 

.,, ......, :ıtaklıgma bu devletin Adeta kur· · S ti J t •· hükumetinin 1921 muahedesinin metinin namına bir nota tevdi c- t lam renın ovyc ere ran ü~rin.e em.:ıerdlr. 
6 u ıyacak şekilde saplandığı ka- -..·a ki h k ti · h l · t bUI o ı 1 neı maddesine tamnmile uygun- derek İngiltereyi lrnn topraklan _ ., paca arr are e en a :ır gös ran ' met ne ngmz ve Sovyet 
1 _,_ naati ile hareket ettiğini göste- te ec k b' b ı k k ı hUkfı u r! t :ı.cıu< kendl mildafnnsı için ·vnlnrz na a~ker ""'km"k mecburiyetinde . r e ır se ep o ara u lan- mc e ınln ranın bıtataflık siya-

" ""' "' rır. Acaba hangisi? t · · · · k a:ıklı değ.il aynı zanınnda mecbur bırakan sebepleri izah eylemı;jtir. masmı cmın ıçın ou ~ i mua- setini tasvip etmeğl kabul etmekte 
llnsan Kums:.ayr hcdeyj hatırlatmış olmasıdır. olıluklnrı ve memleketin 11lyasi istik. 

.. 
"8pıııı' 

lG ağustost.. kend-'ıiilc ~ ı.ıılP f 

lan tebligata lran hUk1l1llc~u"~ f 
miş olduğu cevap mezi>"lr ıı.Jl tııl 
lnı;llitlerıe Ruslar tarnrınd nırt' 
bim mes<:le hnkkmd::ı yııP11 U tel 
vcsayiayı 111.yikl veçhilc llu.şıı 1151es1' 
etmeğc nmnde olmadığ1Il1 C 
tir. "'ıJ 

sı;ıı•- jf 
Şimdi buraya kadar Illnıı ı.ııde 

miı,ı olan aynı CSl\slar cıııbU ~ ) 
hUklimeti nczdindıı yapJltlcB UJ' .~; ı 
her tUrlU dostane tel,!cbbUS .ı;" 
şeye yaramıyııcağı aşl.kıitdı:t'Ôıırl ıf1 
co !ngillz ve Sovyet bUkilttle tJlleJ 

ıı men!antlerlnl muhafııZ= 0 rlecııı1 il' 
diğer tedbirlere baf\'UI'Oıılt ıı.i~ <"' 
yeUndc<llrlcr. Bu tedbirler 111uıe p-
vcthile lnı.n milleti nıeybiJle bu~~& , 
clh olmıyacaktır. lnı;iıtert> t,~ 
nl lrarun lstlklAli ve nınıld jl (el 
yetinde hlçb!r emeli yoıctur·ce ıııill t' 
cdeceğl bUtUn tedbirler ı.~ııc '~il' 
rln lranda ltontrolUnU tcsfS eecil' 
tcı;cbbUslcri aleyhine ınUtC'° 
caktır. 



'I 1 ~,, ........ ... ----
5 - VAKiT 26 AGUSTOS 1041 

.fi[_ ::tJCt:iJclb2:a 
Pendikte yağlı gi'rnşler 

26.8.1941 
'i.3S Hafif prog. 19,0{) Konu§nıa 

Ec.vo~lu e\ lenme Dlf'murhığun
ıla t'' lenf"nler: 

'i.41J Ajans •Yuva saati) 
8.00 Senfonik J9.l~ Radyo salon 

program orkestrası 

8 80 Evin saati 19 4:5 Fasıl heyeti 
l:t.83 Türkçe 20.13 Rady•• geze. 

plAktar lesi 
12.f~ Ajans 20.45 Bcstekı\r .ııl-
18.00 Tlirkc;e malan sert-

pl!Uder ıılndcn (Pi.) 

13.15 Knr.ışık 2ı.OO Ziraat 
program takvimi 

18.03 Radyo salorı 21.10 Saz escrıen 
orkestrası 2ı.sr. Konıı~nın 

tS.80 Serbcııt 10 21 41J Kllisık Türk 
dakika mUzlği proğ 

ı" IO Rndyo salon 22411 Tllrk Daruı 

orkestrası müzl~i (Pi. ı . 

ı..ia ~üzel bu· uyku çckmeği du
şündüm. Bu hakiknten parlak 
bir fikırdi. Çilnkü, biı glin c'· · 
\"Cl bu ci,·arda dolnaıı ken bm a
da ha,•anın scı in v~ o nisbctıe 
lilrf olduğunu farkctmiı:ıtim. 

Bir <.>öğiidiiıı altına uzandım. 
O an için hayatımın en z.:vklı 
dakikalarını y~adı~ıma emin
dim. Öğ-lt·lcri. ka~·p kavuran 
... ıcak dal alarmın huküm sür -
dli/fü bir zuııınnda. benim ye -
Timden daha iyi hır yer ınt!lıap 
Pdcblln-.ı& bir tek insanın mev -
Pıtdt) ctı me\·zuubahs olnm.ızdı. 

Kızılırmağm mırılt1 ı. "!'ek ta
bii olarak beni gayet çabuk uy 
kuya kavuşturacaktı. EC:'lüllin 
van-:.. nağmelerı de ~özlerim: 
mahr.ıurla!lt ı rma~u başlamıştı. 

lr;ıte bu csn=ı:fa b·r kaval sesi 
işittim. (~~.vct hUzUnliı bir mc
ll\tli biı denbiı c bu ısşrz \Wİ dol 
durdu. 

!\avalı c;al:ın genı; bir çcbarı
dr. Ayağmdn yemeni; şnl\'ar. 
sırtınıla da bE-~t'a7. renkli b:ı 
mintan vardı. Bacıı, sarı bir 
terle iiı i.dınustı.i. Süı'düğü da \'aı 
larııı sa} ısı diz'i idı. 

Km·alı. uclinc ... lrdığı bez par 
~aEmm arasına ··eı leştm rck ya 
•uma geldi. oturdu. Selamlaş 
tık: 

- :L\lerhub'~ efendi!. 
- :\Icrhaba l<öylü; 
Hoş geldin .. 
- Hoş bulduk. 
- Nicin kavalı kestin?. Çal 

,la clinlivclim ! .. 
Kiiylümin v..ızıinde şe} tani bir 

tebl!ssilm bcliı dı. onra, hafif~" 
gözlerini önüne dikerek mırıl · 
danıı'Cal)ıııa sövlcndi: 

- Daha b".lrada çalnıam; a • 
ha .. Burasının kadenı<:iz oldui:u 
nu bilmiyon mu? .. 

- Niçin kadems!z olsun? Bu 
na sebep nedir?. Bu kadar $.!Uzel 
bir ver kndcnısiz olur nın?. 

l{arşımdn. hana hııvret dolu 
ııu:1..arlnr fırlatan köylU uşağı ce 
b nden çıkıırdıfrı tabakadan hiı 
siğnra sardı . Sonra. tabnkavı 
bana uz!ltarnk: 

- Sen de eh>m bir siğara <:aı. 

dedi. J\'.arşılıklı tüttürerek, sa.na 
~anlı çayırın hikflyesini anlata
\"tm ela dinle .. 
Çobanın anlatn<'a~ı bu enlere 

an Mka~ eyi dinlemek için ean 
atıyordum; bir tarafta da siğa
ı a saı ulıilınck için bütilıı \'arh
ğımla çnbalayıp duruyordum. 
Şaban oğlu l\lev!ut • c:obanııı 

ismi - kavalını tir uz daha be
line ycrle~tircrek sigara,rndan 
bir neıes Çl!kti; ve konuştu: 

- Hn ışu 1"17.ılırmcığm gıvra · 
m~ nı görüyQJl mu?. Hele iyice 
hir bıık; i t ş;ıraiarı l\ lükremin 
çavu"un torpaldarıdır. ~liikrc -
nlin ça \"UŞ bur.ı.laı ı alnının teriy 
le gece~.; giiooüzc katarak ça -
lışıp !tazanm:ştı. Çavuşun gan
sı çııblık kocadı. Günün birinde 
de ~öçHp gitti. Mükremin ravu
Run iki C(' o~lıı vardı: Sablmış . 
• ·,..cati .. O zamanlar gavurun oğ 
hı torpaklarımıza gfiz koyduğ'u 
biı zamandı. Yurdun her tara • 
fmda silah sesleı i iş!tilmcğc 
baPlam·ştı. Zara'da a~ağı yukarı 
eh ny~.ı'b tutan bir fert kahna
mışu. 

:!\liikremin ça,·uş dR. bir gece 
sihihım omıız1anlrak dağların 
aroından geçip ~itti. Ç:wu llll 

kü. ·den avı ılı:;ı pek n cıklı olmuş 
lu. O zaman küçücük bir u~ak
tım: lakin. her ne de olsn .. t!"l· 
ne hntır!ıyorun. 

Milkr~ınin, o gC'ce çocııklnı ı 
\'atırclıktan ;:onra yavaşcacık c • 
\ :ı~dcn c:·kantk köy me)danma 
gelmişti. Orada bulunan bil· ka<' 
ihtiyara dönerl'k: 

- Ağalar. dedi. f}ksik fazla .. 
Kusura bakmn\·ın. Hakkınızı hP 
lfıl <'din. Ben ııavaşa gidiyorum 
i':t!C"ati ile ~atılmış evvel Allah 
soıırn da siz" emnnet. Diltkat e
d"n. arkamda•ı a~l<ınıaEıtnlar .. 

E:·t.ecı: giıııü. gün ağarrnadnn 
köy ağalarından iki zat Mü.\W'· 
ınin rnvm:un evine ~ttilet'. • • 
fiaklar. uyuyordular. ~e<::ıli. o~ 
!"·i'ttıtmı~ da dokuz yaşında idı. 
Coruklnr uyan·nca, a~nlar. ~lük 
remin c;a\·uşun mukaclcles bir va
zife ic;in kövden UT.aklaşmış ol
du ~unu söylediler. Satılmış ::~-

Pazar gilnü PcnJlkte cskı pchll. 
\·anlarımızdan Bay Hul!l.sl 'nlıl yardı. 

mlylc havcı kur\Jmu nıcnfantine tcrUp 
edilen ya;'tlı gUreıııcr [J<!k ırtııcl ve çok 
tıcyccaıılı olmuştur 

GUreJICr '.l'ürkıycnilı bırçok namidar 
pehlivanları iştirak et.mıştlr. Hnkcnı 

heyetinde meşhur SuyolcJ da bulun 
•naktaydı. Güreşler saat 2,5 da biraz 
rcç be.şlnmı olduğundan hn\'a kara. 
rıncay3 kadar devnm ctm:ştır. 

lleste Oiir~lerf: 
Bıı partiye &ilrcı;ccck pthlivan baıı. 

ıruıgıçta isimlerini yazdığımdan blı. 

kaç gllrc~çl llc seyre gelen birçok ~Jeh 
roetclkierln coş11rak 5<1yunmuları ııa. 

yeııinde Meta dcııte gUreıılerl kırk pa
nayır gtlreıııerlnl hatrrlatacak k daı 
aengin olmuştur. 

Bu birçok gü~çllerln lçınde ra. 
klplerinl hlrer birer ~erek finale 
V.aramUrseıu HUyscyln ve Necmi peh_ 

livanı.ıı.r kalmışlar v(' desteyi kazan. 
mııılardır. 

rıyc atılarak haykırdı: 
- Mukaddes Yazife dediğin 

şu eloğlunu torpağnnıza ayak 
ba.~tırmamak değil mi?.. O iş 
ı.::ok silrmcz: çabuk gelir. Tnr -
layı da biz siireriz. Hele babam 
ı-sunların bir gaçının hakkından 
ı.ı;ele .. 

S:ıtılmıfi, küçüktü: fakat. bü -
yüğürıdcn daha ı.ek i ve metanetli 
idi. Necatinin gözleri hafifçe ya 
~rmıştı. Satrlm115, kardeşinin 
bu halini gördükçe pek fazla ca
m sıkılm~tı. Onun yuzüne sert 
sert bakarak mırıldaruvordıı: 

- Ulcn dongmd.. Ne ağlı · 
yon? .. Askerin ardı sıra hiç ağ 
larur mı? .. Varsın f.!İ~in.. El -
bette ~nUn birinde çıkagelir. 

• lf· • 

Aradan seneler geçti. Artık . 
\•atan kurtulmu5tu. Savaştan dl~ 
nen kc>ylülerin Sakarya muhare 
besinde Zara'lı Mükrem~n çavu
şun pek ~üyük )'atarlık ~östcr
mi~ olduğunu işittikleri ni söyle 
Jilcr. Llıkin :\kiltetinden hiç ibir 
haberleri olmadığım da ilave ct
mç.kten celdnmt:d;ler. 

.Nihavct tir ~Un köyde Mük-
1 emin <:avuşun şehit diiştü·~u 
şa~; oldu. Ve defterine bu hu • 
su.stn meşrubat verilerek kaydı 
silindi. Mükremin cnvuii. &ıkar 
va harbinde ortarlan vok olm-:ı. 
tu. Şehit duct.tüi;ü muhakkaktı: 
·.-alnız. bulunamanrstı. 

Nc<·ati ile :·atılmı.., artık kos 
kocaman dc.ıl:kırnh o1 nwcıtula r. 
r fı.kin, arainı ır 1<ı d imi bir s:c· 
ı·;mı:ı7.lik nr·'"l'I tıı. ~at•Jnıış. "C 

c<>vi c:ü•ı:)j":I!" kat:\r k ra'ıı:;ıvor -
riu. Halbııki ~ecati vak •ni ~~ 1ı 
vooc lrım•ar o ·nnn•"'{lı:ı ~<'"':" · 
\O'"rl•ı. Hasa 7Rmlinı da g-elin.ce. 
eki,.: n1ül'avi rıır ~t. kilde 1 av · 
ı~·c•,,.'lk iı:tivordu. 

mıyoı du. Beş aıu de.fa :ıyırmak isle: 
liğim!z holde razı oımaa~ ve güre· 

;-enl.§emedcn h .. \ kara .. ır.caya kadar 
ı1evam etli . 

Ve nihayet gur~ jruıallrmnnm mU 
lahales!yl-0 bernbcre aynhnıştlr. Bu 
gllrt'~lcrd bUhusa Nlyıu:t çok fazla 
nazarı dlkkııtl celbctmlııtir. Henilı: 
22 yaşlarında olıın bu genç de çok il 
vlt \"erlcldir. Bu genc!n ileride bl.r 
baş pehlivanımız olması ihtimali ı=oı. 
fazladır. Bu sureUc d başaltı Ali Ah 
m •t kurtarmıştı • 

IS&ş GU~h·r: 

Bu gllregc; Karacabeyli Hayatı 
Bnbaesk111 lbrahlm, Pomak Mustafa 
ve Pchll\'an kClylU Mustefrı !§tırak et 
mişıerılir 

Bu dört güreşç.dcn Havali Babaes 
kili İbrahim ile, Pomak Mustafa da 
Pehlivan köyllı .Mustafa ile eş tulu 
rak gUrc11mlşbrdir. Nct!('cde ~U 
güzel ve olılukça mlltm'azin blr gift"q_ 
ten sonra rnktbi İbrahlrrıl kUnto dli' 
ll§ırırken İbrahlmin al tan uataca at 

tı~ blr kılcık ile kendisi nçık düşerek 
yenllm~tnlr. 

Pomak Mustafa ile rakibi ~r 
Mustafa yenl!jcmedıklcrlnden gtlft • 

QOk uzun ve hırçın bir çeki~e ile 
devam ctml.§ bu gilreşte OO§aıtı gO.tt .. 
vt gfbl jımdarma mUdahllleSt ile güı;_ 
itikle berabere ayrılmıştır. 

Bu ııurcUc çok gilzel bir havada .son 
del't'cP. heyecanlı \'C ltlman1ı olan &il· 
reııler, sona ermlotlr. Aynı hafta yc
ntııemJyen pehlivanlar yı-.nl§mek için 

önUmOzdekf hafta Gel>ze~ yapılacak 
g1l~Jere hP.\'<!Slerln! •aklamakta.
dırlar. 

"Y ıPLAR 

23. 8. 9U cumart i günü lpek 
f'lncmasında hilviycUmi hamil pa
m clk.danmıı ka_ybettim. Bulana 
içindeki parayı h«llye ediyorum 
Bularun lfit.!cn adr~lmc gönder
ınoslnJ rica ediyorum. Deniz teğ· 
men ~ülkcrim Olcay, lsUkldl 
caddesı Ana<"h:>lu han 13 Beyo~lu. 

(37008) 

* * * 
Hnlıcıoglunda isWıkd.:m taburu-

11un 2 nci bölük cfrodından :Dren 
Mkeri terdı.is tezkeremi zayi eyle. 
tlim ycn.i6ini çıkanı.cağımdan cski
fli.nin lhükmU olmadığı ildn olunur. 

Hactkıulm Çıkmaz Meyvab so
kak 18 No. lu C\dc Abana Jtw-r 
Hasan kö~ilnde 1819 doPJnhı 
Mehmet oifu Muııtala Da1g11.. 

(37009) 
... * * 

Lliloblll'Gaı orta okulunun 7 incı 
Btnıfmdan aldığım t.ıuıdikn8ll\e zayi 
olmuştur. Yenisini alnca.ğımdıuı 
e::ikisinin hUkmü olmadığı ilan ohJ 
~ıur. 

43 N, Salahaddin Ayer
(37014.) . ~ . 

928 senesındc Mecı.diye kruva
zöründen aldığım erlik tezke -
remi za~i ettim. Yenisini a.l.a.ca
ğırn<fn.n eskisinin hlllcmU yokWt-. 

Küçtllqın.znr türbe sokak 16 nu
maralı kah,·ede İncbolunon F .. Jma 
çukur kariyeslnden Mehmet oğlu 
Mnhml"t Tarta!, (87016) . ~ "' 

Tlrt:bolu askE'rJik şubesinden 
aldığım tezkeremi ve nüfus cüz 
damını zayi ettim, Yenisini g.ıka 
raca.ğımd:ın eskisinin hükmU yok. 
tur. 

Girf'~Un \ili~ eti Tirebolu kaıa. 
1>rud:ın Thn ram oğlu HnlJI İbraMtıı 
Engin 829 doı:'Unılu. (3'7010) 

"'lr'ııt \t ' f.nııı1· "t 

ı t v rı: \l.;ı;ın. ~ Kıır.ıt.oı 

ıcal"ljı mdıı ı:1ıııı111< n ılrr 

G07 tVlU I'EH A.S~ISI 
maı Teı an 

.:>ıı~r<tar laşıu. cı c;tıı 
~U:llt.S OllO~r\ 

7 aksım, Kameı Paias 
l nci kat 

1 .. lt•loa UJ:ll ~ 

VAKiT ~!!.t•l mıtt. au~unclli. taı:;ındı. 
ve bn ı~c bir <"arc nrama"'a baş 
ladı H .. meıı köyün ileri gelen 
lcriı.~ dnnıstı. Onlar dn: 

(Sonu uarmı 

Cc.ı·aı Tcrfil: En ·on 

Da.ıma lıalkm mentaa· 
tim düşünür . her atıyı· 

s n:Ja en seçme va.zıla 
neşreder 



G -VAKiT 26 GUSTOS 1941 

------- İ LA N llimmn ~--------
S Q M ER BANK 

Yerli Mallar Pazarları 
M OESSE 'ES MUDÜRIYETıNDEN : BAŞ, DiŞ, NEZLE. GRiP, ROMATIZ~~ 

NEVRALJi, KIRIKLIK VE BOTON AGRILARINIZI DERHAL KESER,..; '~ 
:nmaUk tczgıUılarln çalışan fabrika ve mUc.!18cse.lerlıı her nevi pamuklu lstlhsa1Atmı fmııJtıı progrnml 

a ptetmlye ve buDlardnn 1705 ve buna ek 3018 sayılı l<ıınunlara istınacıen evsafı tcsbıt cdılcn kaput balen:,. 

e bunlar haricinde kalan ~ fakat amballj malzemesi olarak kullanılabllccek olan her nevi pamuklu dokumala 

n tek elden mUbayaa v tevzilnc 3480 numaralı milli korunma kanununa mUsten!t 190 .sayılı koor llnasyon he icabında günde 3 k• alınabilir. T AKLITLERINDEN SAKININIZ. H-' 
l karariyl 25.Vill 041 tarihinden !tıbaren lktısat Veka.ıetı salllılycttar kılmmıııtır. Aynı karar nıUcib!nce bu 

cıld<m mUbayaa ve tevzi işiyle lkusat \'ek(llcU namma S!iaıcrbank ve dolayıalyle m~ssesemiz tavzl! edıl 

~r. BJıuc.-naleyh yukaııda işaret edilen kaput bezleriyle ambalAj malzemesi olarak kullanılabilecek doku 

Pullu Kutulan ı•rmla İlleyi niz. 11' 

, ._ .. --~---~-.-,.,, - - - - - - - - - - -• ..-.. - - -r~./ '" h&..A.V.LA-A.V.L!4.J4...K.LJ4...Ç.A.LA.-.. ..W:4.>..&."-~ ~ 

T ları imal eden fabı k .. lnrın 25. Vll l.1941 tanhindcn itibaren piyasa \'tl ıılelümum mUstchllklerle kendi namlarm 

ı.ka ve lrUbaUnrı kf'slln.fıı olup bu maddelere mUtealllk tcvz!atın tamamen müessesemiz t şkl!Atmca vcy ------ i LAN----~ mlzın talımatı dahllındc yapılacağını blldlrlrız. Bınaer.ıılcyh lkUsat VekAleUnocR bu me'"'"U" mUtc:ılll 

1 
bligat lmı§ olan bllOmum fabrika "·c müesseselerin derhal mCesscsemize pamuklu şubesiyle tem 

-r ltcmmim t minat al~ları lAzımdır. Herhangi bir surcUP bcnUz butc.-bliğt almamı§ olabilccc. 

.... put bezi veya pamuklı• amballıj malzemesi imal eden ve otomatik tczgAb çalı§tıran diğer fabrika ve 

n, de ayın hilkUmlere tıbi olarak aynı suretle hareket etmeleri icabet_ Uğlnl ilAn ederiz. 

- , ........................ mi ........ . 

SüMER BANK 
Y eırli Mallar Pazarla'' 

Yüksek Ziraat Enstitü su Rektörlüiiünden: 
Kurumumuz okurıar1 içın .llM oa mlkdan yazılı kuma§lar Ticaret odıı. 

u dan aıman mçhamıN>n bcdellıır Uzer!ndcn kapalı zarf usulilc ihalesi 
"pılacaktır. 

2 - İhale 6.9.19'1 günU saat 1' de yapılacaktır, 
- Mıxvakkat teminat yilz(I• 7,5 tur. 

1 - Şartnameyi örmek v.a dalın fazln izahat almak isUyenlerln dal. 
~ m dQr~e mOracaaUarı. (5722) (7304) 

otN •1 :ımıctan Muhammen bedel n Tutan 
ıı rkek p:ı.ltoluk kumq 375 metre 630 - 2362,50 
Frkek dbfselik kumag; 1100 metre Gll'i - 676~.oo 

J ı- t"'J'-Urlflk kulll.8§ 110 metre 620 - 1240,00 

hız; mııntdhık kumll.§ 30 ~tre 78(1 - 219,00 

10.~6,50 

,~ DevlP.t DeJ.!'İry.olJarı ve Limanları İşletme 
c. Umum idareşj ilanları 

M..ııammen beJcl. muvakkat teminat ve mlktan apğlda yazılı ıkt llstc 
muhteviyatı c;am ktrtstf! 11.9.Ml per§e'Dbe günU eaat 15 den itibaren aıra
llyi ve kapalı zart asulU lle Ankıı:rada idare binasında satın aunacaktır. 

Bu I~ girmek f~t!~lerln llatt:ıd hizasmda yaz.ılı muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği "P5ikalan ~ tekliflerini aynt giln aaat H de kadar ko
misyon re!Eıli~ıne vflrmelt:ri llzundıt. 

Şartnameler (100) kuru§ mukabilinde idarcııln Ankara Eski§Chir, Hay. 
ckrpaşa ve İzmir ·anclerindc sah'maktaidrr. 

Utrt.I.! 
l 
2 

Uktarı 1 mı Muhammen bedeli Mııvakkat ~mlnau 

978 400 MS Çf.m ker~" ~04 Lira 4185 2t Lira 

400 .. • • l4000 Lira 1800 Lira 
(7497) . .. . 

ltiuhammer. bcdcH 38.000 (otuz Uç bin) Ura olan 20 ton kaynamı§ 1n
gDlz bczırl :H>,9,1941 çnf§81lba ı;-llnıl saat 15 de kapalı zart uın:lO Uo Anka
rada idar e tlnnsındıı satın aımacaktrr. 

Bu l{e girmek 1sUyen1erin 2.\7~ (iki bin dört yOz yetml§ beş) liralık 

muvakkat t.cnllnat llo 1'.anunun ~yln ettiti veslkalan ve ukı!nerlnl aynı 

gOn a t 14 de kadnr komisyon re:ellğine vermeleri 1&.zımdır. 

Şarhıameler 150 :ı..uru~ Ankara vıe Haydarpap vcznel"rindc satıl-

maktadır. (7496) 

1 İstanbul Belediyesi ilanları 

Tahmin B. llk T. 

1393,20 

7"90,30 

tO<t.94 Kad.köyUnde Onna.nağa mahallesinin BaşçaVU§ soka_ 
~mda ~-65-63-61 numaralı dükkA.n ankazmnı 

ı.atııı•. 

~5.:J2 Galatada BedrctUn mahallcsin!.n Kaptanpll§t< çıplağı so. 
A.ağı'Cda 9-11-12 numaralı ev ve dUkkAn ankazının 
satışı. 

T11hmln bcddleri ı ilk temwa miktarları yukarıda yazıl iki parça 
ankaz ııntıi nak üz r ı.yr. ayn açık arttırmaya konulmu~tur. Şarlnıımeleri 
z:i.bıt ve muan:e-:At mC.clUrlUğU kaleminde görülebilir. İhale 10.9 941 ça~an. 
ba. glln!i t 14 cıe d ıml cncU.neı c1c yapılacakbr. Taliplerin llk teminat 
maktıur. vc.-ya mektupınriyle ihale ı;unü muayyen saatu daimı encümende 
bulunmnıarı. (7515) 

Muhasip aranıyor MUESSESESI MUDURLU öUNDEN : 
JlO~ 

&r muhasip llp türkçe ve fran· 
sızca bilen bir bayan daküloya ih· 
tiyaç vardır ellerinde mevcut vc
aaikle bizzat Beyoğlu paımakkapı 
Tram\'ay durağı Aslan Apartıman 
1 inci katta İstanbul umum cmiak 
ve teknik bürosuna mUracaatllll'ı 
bildirilir. 

3i60 numaralı mllll korunma kanununun verdiği aalfl.hiyctc istinaden husu!1 fabrikalar da dııh lf ,# 
t)e%lt.rli 

:e otomatik tczglUllarla isUhsalde bulunan mUesseselcr tarafından imal edilecek her nevi kaput 

lj malz"mcııl olarak kUllanılıı.bilecck pamuklu dokumaları tek elden mübayaa ~'() tcvz.I 100 sayılı ıcoO 
ıeyeU kararlylo lktısat VckAJeti memu r odilm!ş ve bu vazife mezkur vekalet namına SUm.•rballk'• 

ııylc mUcssescmlz<ı vcrilmlııUr. . ıutı'r" 
Mevzuubahis kamr 25.8.94, tarihinden itibaren meriyctfl glrmlııtir. Bınaenaleyh bu tarıhtcrı ııı• 

'>Ut bezi ve pamuklu ambalAj malzemesi yapan fabrıka ve m1emıesclcrin piyasa ve mU terll"r bil 

:ı.lt. her nevi allka ve irtibatı kcııilmtıı bulunmaktadır. Mev%uubal.ıs mamuller bu tarihten itibaren ırO fJ 

Beyoğlu Halk Sineması 
ııklıl 

mUbayaa ve tevzi cdllc~tlr. Bu mamullerden plyasaya ayrılacak kaput bezleri Süm('rbank pıını 
uıetlt 

an mamullerinin halen mUesseseml.Z tarafmdan yajılan tevzi esa.ııası vemUesseııemizden bu s 
1 - Bay tıekln Yeni dUnyal arda, 1 

(26 knnn tekmili rıl rden ), 1 - Ceeu r 
Muhbir ( Anmtur), S - Şarlo Terzi. 
{Komedi). 

k•da• kendll<rinc mal " '"'" '""'" •• •""':.:l8'iyl• tovzi oıum•k"'· - d ~ 
----~. 

Emekli, Dul Ve Yetimlerin Ve Askeri Ma.lüllerin 

nazaTı Dikkatine 

Emlak ve eytam bank.asından 
Mııa~'arını barıknı.:ııza U!mlık ettirmek 8Ul'eUylc alan cmekh, dul ve 

yetimlerin K. En-cı 941 - Şubat D1Z Uç aylıklarmm tedlyc.mıe l E ylW 941 
tarıhınden ltılı:ıttn t'oşlanacaktır. 

ı - Maaş eahlp!ennin tcmtik muamelesi !çin, bir devre evvel banka_ 
mızca ı<endlleriııe vcrıı·niıı olan h~np pusulalarındaki iz&hatı ınazan dikka
te alarak m10zkOr tıusı:!ı..lann alt kısmına fDarct odilm~ gtln ve eaatlcrde !o· 
toğranı :ıUfus etlzdanları ve rc!iılt senetleriyle bankamıza ml!racaatıarı. 

2 - Kuponlıınr.ı rtı:e clUrmck suretiyte muamele yapncaklarm ve 
maaıtarmı •• ıc defa ilJarak temlik: tmek isUycnlerin mUracn&tl:ırmın 5 EY
iüi e•ı cuma gt\nünder. itibaren kabul edilebileceği .. 

3 - Askeri malilll!'rin mti!-aeaab 1 Eyllll 9'1 paurtcsi gUntt sabahki_ 
yin saat eeklıdc on ~kiye kadar l>abul cdlle~ktir 

Herhangi N r kan~ğa maoal h'D.lmamak üzer aakerl mallillcrin maı. 

mUdıl:-:iüğUne nazaraa mUracaa t ıu-ram qatıda göaterllml§tJr: 

ısan• 

8 - 9 arasıııı!a Emlnöntl ve Bc§lk tq 
9-1-0 .. Fatih 

10-ll H Üısküjar ve Kadıltöy 
11-12 Beyoğlu v diğer malmUdUrllll<lerln~ kayıtlı 

askeri nın!UUere tediyat yapılacıktır. Yukarda bildirilen gUn vt- aaatıerden 

ıonrı:. vaki mUraC'aaUarm diğer meal! sahipleri gibi muameleye ttbi tutula
ra.ğı ve malUl!erm fotograflı nU!u.ı tezkereleriyle ikramiye tevzii cill:danla.
nnı blrlıkte geUrm<.'lc.>ri. 

4 - Fotoğrafiı t:t!:l•s cill:rlıınlannı birlik te gctlrmlyen macq sahiplerine 
hiç bir vcchilc tcdiyat yapıımıyace.ğı .. 

5 - Mar;.ıı sahıplcr'lnin rahatça muamelelerini yaplırab!lmcl(ri için gUn 
\ 'C su.tlerl har!<'ln;.ıe mllracaat etmemelerini ve bu gibi mUraeaatlarm ka._ 
bul cdllmlycccği 11An e!unur. (7346) 

Otel yapılmaya elverişli 
kirahk bina 

Ankara caddesiııiı.ı e!' u.utcber yerinde fcvkaffufo na?,arPtlı ha 1 
vadar ve aydınlık bl. binn ldn.Jd.-Ur. 

Vakit gazetoı 1 ldatthano~inc müracaat. 

.................................. 
Ttlrld~e C11mnurı1etı I 

ZiRAAT BANKAS~ 
~unıl.u, tarihi: 1888. - :)ermayesı. 100 OOlı.UOL für1' 

Sube ve Ajans adcdı: 2.65. 
Znof '" ticmı ~"' ntvı banka m:uımtltletf. 

Para tılrlkUrelllen ıs.800 Un Uıtramıyr .ertyof• 

Sahibi: ASIM US 

Umum ne$Tivatı ıdare eden: 

ı...=;~;;;;;;;;;;;;;.;;;;;;::;-:-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~----

i s anbul Def erdarlığından : fııtanbul bonıasmın 2618/1 MI 

:fiyatlnn 

1 Stcrlln 
00 Dolar 
ıoo Pezeta 
100 İ8Veç Kr. 

G.24 
130.025{) 

12.11375 
31.00~0 

Eı;;:HA ı \'E T \il\ ll,A1' 

% 7 1934 Sivas - Erzurı.m I. 21.10 
~ 7 1934 Sıvaa Erzurum 20 30 

NOT: 13 ağusto 1941 tarthlı ls_ 
l&nbul borsası fıyatlarını lh•!va e
den üçUncU mali bllltenlmtzd mUn· 
d riC: ı sterlin mukab!lı TUrk para. 
ııı 5 20 kaydedıleC'ck yerde echven 
5 22 olarak yazıımı~tır. Tashih 
o yunur. 

----------1 
t 

Birinci sınıl 
• 

mütehassıs doktor 
NUR! BELLER 

lllı"tR Ye Rtm iL\ T ALIKLA:H· 
.ılnkara Cadd Ne. 71 

oavene .atleri: 1ıı; ten IUbarerı 

Beşiktaş , Beyoğlu, Eyüp, Üsküda r, Eminönü, Kadıköy, Fatih kazaları ma1müdürlük1erinin 
. 941 

Eylül 941 iia T. Sanı 

'.l' A RtHi: 

2 9 941 
:i 9 941 
4 9 941 
S': 9 941 
6 9 941 
8 9 !Ml 

Sah 
Çarşamba 

Peıı:embc 
Cuma 
Cumartesi 
Pazartesi 

TA J:int: 

2 9 941 
3 9 941 
4 9 941 
5 9/94J 
6 9 941 
8/9/!Hl 

Salı 

Çan;amoa 
Persembe 
Cuma 
Cumartesi 
Pazartesi 

1 - Zat maa.~lnn aahiplc,.lnin 
)attan ronra verilecektir. 

2 - Tediyat, sabahleyin saat 
laeaktrr. 

3 - Ma.aşlannı emlak Banb 
rudan doğruya bankaya muracaat 

(3 ) aylık tekat: ve yetimmaaşları tediye r.etvelidir. 
IH<'sikta~ rnalmlidiirlliğUnden : Beyoğlu malmiidüruüğünden : Ü-;kii ıla r mahniidiirli.ığündcn : 

'fiil kiye ~ etim A~keri ~t' tim J\liilki;\·e ) 'Ct im A"ke ri ;\ e tim \lülkiye ~ etim A"ike ri ;\ c tlm 
H t ckaii tlcri , ·c t.ekaiit l(!ri ve t<>ka ütlcri \'C t~kai.itlcri \ e t ckaiitleri rn tekaütlNi 

1-150 1- 350 1- 200 1- 600 1- 300 1- 600 
151-350 351- 700 201- 550 601-1200 3fl ı- 600 601-1200 
351-500 701-1000 551- 800 1201-1800 601- 900 1201-1800 
501---050 1001-1300 801-1050 1801-2400 901-1200 1801-2400 
651-SOO 1301-1600 1051-1300 2401-3000 1201-1500 2401-3000 
801- ita 1601- ua 1801- na 3001- na 1501- na 3001- ııa 

Eminönü mnlmiid ii rlliğtin<len : 
Miilkiye ycHnı Birinci ~işe: i kinci ::i"e 
' c (ı!lmUtlcri Aı.kl'ri ~·etim "keri ~etim 

1- 400 
400- 800 
801 1200 

1201 16CO 
1601 2000 
2001~2800 

' e t ckniıt lcri H' tt'kaütleri 
1- 400 2 01-3100 

401 800 3101 3400 
801~1200 3401- 3550 

1201-160ıl 3551-3700 
1601~2000 3701-3800 
2001- 2800 38fü-4000 

F a tih nıalm\idlı rlilğünılen : 

~liilkiye ye tim Birinci gişe 

' c.> tckaü ti eri A ... keri ) etim 
\I' t <'kaiit leri 

1-1000 
1001-1750 
1751- 2500 
2u01-JOl}ll 
3001-3500 
351!1- ilii 

1~1000 

1001-2250 
2251-3000 
3001--3500 
3501--4000 
4001-4500 

J kiııl'i ''İ-•C 

Askf'r i~ etinı 

' c lckaütlcri 
4501--5000 
5001-5500 
5501-6000 
6001-6250 
6251 6500 
6501- Uiı 

ı;;) üp malmiidiirliiğiind~;ırtl 
\ fi t ckııii tlf'ri ' (' t~lcJ rdıı' 
M lıl kh·e ""tim Asker• l ıoO . ~ 1 ........ 

1- 4-0 ı-~ 
41- 80 10 _.ıon 
81-120 201 ,.....5 

121-160 40l~ 
161- na f'Ol ı 

601 ........ 

de": 
J\adıl,i>y malmfültirlil~'1, etı~ 

~ltllkh'e 'etim ı.kcrt • ut!<" 
Hı t ckuüİ lM'i ' c teU

9 5(K' 
1- 400 1-1ıoO 

401-10 o 501 ........ 1~ 
1001-1400 ııoı-2ıoO 
l401-!800 1601-n61' 
1801-2200 2101 ... 1 
2201- n: 2601-

1• ~. 

lnzırndır. Akı;I t.akd rd(' i<ıt lhkakl:ırı uııllıJl'l rııua~ Yen günlerde niifus ciı7drınl ı ile gişeler(' müracaat cd<'rek mr. e..ı;larını almaları 

dolm:r.dan ltıbarcn başlı3arak On lki3e kadsr d~vam edecek \'e öğle ılcn 11onrn saaı (13,~0) de tckrnr ı1aPll\arak On • ~tıi e ··" 
smdan alacak olan zat maa~ıarı ıııahiplcnn·n ctizd nlarının malm.ı diırlılklcrlncc: vizesine !uzum yok tur. Bunlaı .ıuf ... ı. 
la ıstıkrazat.ta bulunabilwccklor dir. 


