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/\.UPONLARIMIZ 

.\:;ti UtiRUt"DA R<>manımızm kuponları 

oiuııi::ıti• Formalıınmm Cuma günü I C\7j etme
~e ba::hy8.C8ğıı. Ayni giio ~eni lntılonlnrım~ da 

L !la<;lrvaC'akhr. 'fat'silıitı h<>klc;)iniz. _J 

Bı•riln, 27 (A .A .) - :?G- 27 Ağu..e. 1 - ' • 
tos f'CCcsı Mısırda ismaıılyc tayyarc .. . . _ .. . .. 
meydanı Alman tayyarclcrlnln bir kc_ 1Asn13rdır Çoliln fahan.ımlıl .ııodl1~ez hArarP.ttnf .ve yruılrmtt ;ntlilldPıi.nl horı;ildınlin aTtmıfa MKl"dıfr ~birli trudtttlıı l<ti~ıla)ıın devP bütUn nıt'dcnll 
re dnha hüc-umuna ul'\'rarr.ıştır. Han. \ııı11falnra ruğnırn bugu ı llt .. !'rıdıı•nc tahmil 1 · ıı \ 'li?.lrcleri l11crindPn nt:ı. ııamıotır. ürnrilc.r, tan~ )erine kum töllerlııdc gcnr d \l' sırt: d:ı ı, . . • 
gnı lar, kıııtar, barakalar ve uçuş mE'y 1 lar, t.:ı~ ~urelcr bcıniııo ı;cnc de,·ctcrin yarduııı Ue kU1JDU.)'orlar. Bugiln töl tuwıılarma tanaro ve )'Cm de dem bAklmdlr. Reaimdc bu U..'1 kU\'YCtl ~sn,. 

danı üzerine bin tondan fazla bomba ı yana JÖ rUyoruz. 

atılmıştır. ---------------------------------..-----""""'• 

~üO~li Ş~lr 
i gi iz sefirini kabul buyurdu. Müla
katta Hariciye Vekilhniz de bulundu 
Ankara, 27 ( A.A.) - Re. Hugessen 'i kabul buyurmuı .. 

isicumhur ismet Jnöııü, bu. lardır. 
gün saat 19 da Çankaya Bu mülaka\la Hariciye 
köşklerinde İngiliz büyük Vekili Şükrü Saraçoğlu da 
elçisi Sir Hughe Knatchbull. , hazır bulunmutlur. 

Şelıinşahın 
tekıif ieri 

Bütün 
.~imanlar 

i Ja onya 
Amerikanın Rusya
ya petrol sevkine 
Müsaade 
etmiyecek Bir hafta içinde 

irandan çıkanlacak · 
Fakat ı 

İngilizler harekatı 
durdurmuyor 

Moskovadaki Japon 
sefiri Molotofa sebep

lerini izah etti 
~Jöskoı;a, 21 (A.A.) - ~tos. 

kovadaki Japon sefiri B. Kateka· 
va. B. Molotof ~le görüşmüştür. 
Japon scl'irinin B. :\1olotofa A. 
merikadan Sovyet Rusyaya pet· 
rol scvkedilmesinin Japonya için 

(Det'amı Sa. 4 s;i. 1 de) 

iiRAN DONANMASI Başvekil 
iki gambQt Arjantin elçisini 

kaybetti kabul etti 

Amiral 
Bay ender 

ve 

100 sivil 
ö dU 

iranda Avustralya 
askeri yok 

Slmla, 27 (AA ı - lran deniz 
kuvvetler!, iki gambot ke.ybctmıştır. 

1 Bu gambotlar, batmıetır İngilizler, 
1 bir ;:-amboUa bir iaşe naklı~ gemisi, 

ıkl romorkö:-, altı bın toliluk bır gemi 
istiap edebilen sahih bır havuz zaptet 
ml§lerd!r. İran amirali Bayender, yap 
mış olduğu mukabil bir taarıı.ız eıma
ııında ölmUştUr. 

1ngilfz hnrp gemileri, bır s<ma za • 
ylata uğramamışlardır. Bendcrppur . 
da göz aıtma alınını§ olatı sekiz Al • 
man ve İtalyan gemlsln~n yedlsi zap 

CDevamı Sa A sü. :J de) 

Ankara, 27 (A.A.) - Ba§vekil Dr. 
Re.flk Saydam bugUn saat 11 de Baş. 
Vt'J<llette yeni Arjantin elç:lııi Carlos 
Brcbbia'yı kabul etml§tlr. 

ilk İran tebliği 

ı Hazer ve 
Basra 

İngiliz ve Rus filoları 
tarafından bi>mbardi .. 

man edildi 
--0--

Birço!:" ölü ve 
yarah var 

Tebriz· 
Sovyet kuvve le~i 
tarafından işgal 

edildi 
350 esir alındı 

Tahran, 27 (A.A.) - Tahran rad. 
y0at1, Mkert barekA.t ha1'kmda aşağı. 
dakl tebliği nearetınl§tir 

2~ ağustoıı mıbnh ~! 4 t c otmaldc 
.:5ovyel kıtsları ve cenuptıı 1ngııtz kı. 
taları. İran araz!slnı lstilA ı::tml§lcr. 

dlr. 

Dü§man tayyareleri, Ardcbll Gcşt 
\"e Ahvaz gchlrlednl .c unşkn diğer 
mahalleri bombardıman çtml§tı.r. Halk 
ile sakin mahallerde kil.'JiyeUI hasar 
vardır. Halktan tttrçolf k:msc yaralan 
mış ve ölmüştür Asker' hedefler! 
ise hemen hiçbir y.crdc •aabet olma. 
mıştır. Tebrlzdc. ba\'a 1 Pfl bataryaıa 
n bir düşman bombardıman tayyaresi 
IU§UrmUştUr 

MotörlD ı:;ovyet ıutaıar ...!ulla ve 

A1ı7:arada ld /ıar7ı molicl/rtt ZG .1ğustos münmu.b tiyle Ulı1 s meydmıındal."1 Atatürk iibidesinc 
merasimle çelenk koymu.ştu. Rcstmdc mıcralJimden bir inNbaı görü:yormmuz , •• 

MakQy& kadAr gclmişlcrdır. MotörlU 
rnglllz kıtaları, dört noktadan yanı 

K"niktin, Kasrlşirin, Nefthane ve 

(Devamı Sa. ; sii. ~ do J 

İngiliz er 
Ali Mahir paş~nın 

kendilerine 
teslimini is ed·ıer 

--<>--

Mınır b 11metl 
ret cevabı 'er ı 
Tunus, 27 ( • A.) - D. N. B. 

bildiriyor : 
Başvekili Ali Mnhir Pnga hakkın. 
da alman tedbirlere mUtcdair 1ı· 
sır parlB.mentosunda ynp•lan i.stı • 
zahıı cevaben Mısır başvekili ~ır. 
rı paşa şu beyanatta bulunnıu • 
tur: 

1 

lngilizlor Ali l\lahiT ~-:anm 
kendilerine tcslimfuı istc4iler. :Mı 
eır hükumeti, böyle bfr hare ·etin 
ana lyasaya uygun' olamıyacağmı 
söyledi. Buna kar§i Londra ·bükü.. 
'meti, memlekeUerini'n ana. va.ısa • 
-sına· uygun olmadığı halde Dok • 
tor Sl:oyadinoviçi 'Yug~lavla.nn 
teslim etmiş olduğu ee'-'abıht· veı • 
mi§ tir. 

Gü ... lerin Pesinden: . 

Türkiye c~~huri-
yeti · imparatorl {un 
, devamı değiıd· r 
rurkl"I! Oıımhuri3etl Uıınıanlı 1m. 

parntorlıığunun bir d<:ı:amı mıdır!' 

Busllnklı l'ilrı, J t•\ IC'tl il,• rtUııkli 'flırll 
dC\·lcti ura~ıııdnl-.1 f.ırl\ sL<kt.'<' bir rr• 
jlm deği)nlf' lııd~ıı ,l)ll ibanttlr '.' Tilı· 
kl.}t' Cumhurfl •Unlu ımr~ırntorluktan 
ooı;;lın bir Türk de\ ıl'tl \ıiırı :uıı mı urk 
ınllletlrtln erc.ı \!' hıı~ !~eti Ol . djtıa 
rlyndc ~ ük el tir 1 \ok trırlnç· ı lkın. 

ci inin devamı olmnı.r mı'! 

i\fefer bu bahlıı lıınlnll<' h~la lıp. 

he edenler \'ltrmı". Çünı.u 3enl pkmı 
ilmi , .e edebi bir mccmu:ıd:.ı bu tunda 
hir üııhu lf:.ıdı• t•dcn • tİlı m ıt.alt'!l~ u 
mslladıl,. DenHilor ki : 

- Rl:ıdc h kim olan uırllı telıiklti· 

6'1ne gijrı• Otiınanlı dn le!l 3 ılnhnı~ o 
111111 ;\nim! rurki~ o ('\ınıhuril t'tl ı. 

ıııl,tir. Uu dti Unu;. 3nnlı tır. Çilnl.u 
C5al>Cn bır Osnuıııh de\ leli 3 ok ki, l '
J,ıhiın . Mı . ıuda bir Osn•nıılı hanoon• 
m ,·ardı. l"ılulıuı odur. \fuıı d \I ttr 
rejim dcği"°ı(3t1r. lbte o kndar ! J . er 
hb t-~ . vı!•üan sUlAIP~t bit d C' \'lct gl 
t>i ~ustcrinıcl• btsııL-ı Ui1 Tbrkleriıı 

(Devamı Sa. ~ sü. f de 



, 
- V AKIT 28 AOU8'ro8 JM.f 

VAKIT'IN 
AllSIKLOPIDlll 

lzmır Fuarında 

Talebe 
ilim aleminin büyük kaybı 

• 
resım ve !lım alemimiz gene bir değerli 

şah")iyetmi kaybetti. Bu, csbak 
Balıkesir mebuslarından ve sa· 

• • bık şer\~e vekaleti müsteşarı areşal Antonesko 
Romanya Kralı Ma.,este Mi· 
ıl Rus cephesinde harp eden 
manya ordularını teftiş ettik. 

gazz Serglsl \bdül!ziz Mecdi (Efendi) dir. 
E .. ·"clki gece hayata ;..röz'erini 

kapıyan Aodüli'u: ı 7- Mecd.nin ce. 

sonra Romanya başvekili ve Mııarlf Vckllltği ~ok yerinde oıan 
\..."UDlandanı General Antone . bir kararla lzm.r ı~tcMUU!yonnl 1''1.i •• 

ya mareaallik riıtbesi \'Crmis· rı:ıd. bir talebe re.•dm ,.,. yazı scrgl.ıı 
r, açmı tır. Scrgı ııon vıllarc..a reaim ve 
Mareşal Antonesko Berlin as· 1f sabaeında )'apılan vt'n4 klerıo bir 

eri mahfillerinin çok yüksek as. muhasl.'bP hlıkmUnd" olup mu\'affak 
kerf kıymet \'ercMd~ri bir gene_ olmmı bir eaerdir 
raldır. Hatta Alman a:keri mah· Aynca hlı; te garp mekleplertndel<ı 

'en marcsalden bahBederken: bu ne\ tedrluttan dün bir aevlyedtı 
Yilk.eek askeri mezhetlere sa· otnı3dı*1mızı göııter n kat• bır delil 

bip" tabirini ık sık kullanmak. dir taletwı J'l'51m .. e vazı ı>rgıııl şu 
tadırlar. !vtareşal Antoneskonun k111ımlnrdan mUrekkep·tı 

ten giü. uzun bir askerl mazi. Orta okullar talebe inu rcaım \e 
voktur. Bugün 58 ~aşında o- yuııarı. öğretmen okullaıı t.aıebesl. 
mareplın a ıl askeri havatı nın reaım ve yazıl:u-ı, köy cutlLUten 

harple bashvor denebilir. talebeıılnln reafm \'e yazıları, kız en11 
Romanya 1916 da cihan har- tltUlerl ı.ntebeaınin rcelrr ve yazıları 

bine ~ırdiğı vakit Antone!lkO .Ankara car.ı terbiye enatltUırtl talebe
~ı idi. bu harp içerisinde ıılnin lf, re!lim \e .\AZılar • .. 

nb ~ı ve yarba\: oldu, Genel Avrıra rgly .ıaznlııyanlar ı:ara 
nnayda çalıştı . Moldovya'yı tından ) .. pıı n 8<'nboller 'l.C yaz.ılar .. 

a.'1 i.!ltilbmdan kurtaran ve Gaz, rcrl>ıyc EnslltUı1ı.: resim mu. 
kenzen ordulannı durduran allimı kıym u, rt' sam \lııllk Ak .. elın 

pbeyi Antonesko kurmwrtu. yap&ı •ı büyfüc bir tablv 
1916 harbi bittikten sonra r Sergi) gez nl"r pek iyı anlanıı~lar. 
rbav Antonesko Versay mua.- dır ki artık rc.ıunı d :-wı bir angary<ı 

• • ~azı~hyan komi yonda dersi d'eğ!I, el ,.~ ıtafa r nlıyetıerlnln 
ken mW:Ja.Vlr Olarak . çaltŞt~. bmeftiğl denılcrden bırldlr Yl.nc pek 

931 de Cenevrede tahdıdı teslı· Ala sörülUyor ki ııKı programlarda 
koınıayonunda Romen heve. tat.bıkı gayo!t gUlU:ıç ola: resim 1§ 

'n re"ai olarak bulundu: denıf olmadan umumi Lf'drıa ve terbi. 

Yazan: S ôZALT AN 
1 
naz~i öğlPdcn ::ı0nra Beyazıtta 

oylc lflcr teşhir cdılr..ılşt r iti bunlar So~nna~ mn.ho.llesi~dc 'Jur ':!O. 

bıze '" vaıııflııunı t"aıynn haldkl eıııcr 1 kaı,:-ındakı cvınden :aldırılarak 
y . .... F t h " tU '1 lenn nnBll olacağını tarrırı.m yl nnla. a ı e go ru mu~. n:~azı ora 

uyor ... .Artık l<lğıttan ov.mobil ml - da ~ılmd.ık!!ıı S?,nr~ı ~ı~ıekapı· 
kanadan tr.:n ve par\ \l< ~ Lğıtlardan dak• f.ie.~ı.tl!,..,C gomUl"ıuşlilr. 
mıatııtiller kealp yapıştırmaları:ı ne Abdulazız ıyıecdı 12~1 hazıra. 
güJUnç olduğunu gostcrn1cJ<ted r nında Bnhkecır!n Okçuknr& ma. 
Sağlam iş eateUk dt ğen olan ~ ~ali..: inde ~oemuştur. ~b~ı 

nıatervalı yerli yerinde kullan ılnra ; Şe~ hulkurr~). olan. ''C .~usık~de 
yapılan lf fikri mantık iş, lcıfa ve has-aten sesının ,ırilzellığil~ ~. 
l!I beraberl!P;inl temin eden 1t ne d• 1 r~t lbulm~ş f!afız H8;5an Efendı· 
mekırT Bu &ncaı. Maarlt scrgl.slndekf dır. A~uliizız Mccdı ... H~ E. 
Gtl%! Terbiye CMıLtiatı iııt,.rı tetl<lk ,._ fend!:'1:.~ ~ız, ~rkek 1 ı evlfıdm. 
dildi.il zaman anla ılabll:.r Ylne bu d~n ucuncU ogludur. An.:ı ı Icları 
mUeneae talebe8tnln ~azdıgı yazılar o!'ıdılları zanl l~~mdanbbetı ıb!3alı~le· 

1 k ••-ı gf""· ur.d 11 on kU sır c yer e.qtıın maz u 11 nı e· 
memce ...... ze '"Ym . e • d Ab l Kııh l d 
sur ~eyi geçmlyeıı garp ya:ı:1Bının "11, acı ar a ya:ı .u Pnıa an 
in ıert 1 1 kayeıll' ~ Hl\ct Mehmet Efondının ktr.ıv 
~ e garp eaer y c naıı• mu dı. 

edll~ceğlnl anlatır. ı~ d' · · 'lk h b 
h 

kil 1 • 1 ,,.uze "'en ısıııın ı OC3SJ o;ı ası 
Yazının er §e y &B) n 1 otn!ıc: sonra Bahkctf.r rılstivcsi 

k z.!JI 1a te•hl (ldUmekt" v "'' • • ompo yoı:ı r r- r . ni bitirerek. aynı mekt~ ikin· 
bu koınpozı.yonJArı ııc)rt'ı!crkcıı artıK ci muallim olınu~ ve bu hizmette 
Arap yıwsınıo ne gUzcı bir akuıı !J yıl kalmış ve idadiyeyc kalbı 

ıncellği ve ııat.:ıh dolduru ımgl\.nltı.n üzerine buradan nyrılmıı, . fakat 
vardı) diye hicran <lu)TnAP rnahııl Uıtn bula gelerek Mccli~ Marif 
olmadıg-mı göatennel<t diı ?'('I ine manzum bir arzuhal ver· 

Serginin tertibi· Yine Gazı T rbiyc mt13 \'e mecliste imtihana girm115. 

An~ko Romany""3kı son 
!JlillRlııM't. darbesine kadar hiç b!r 

~ partiye girmemiş ve J>Oli. 

Erıatittl8il l!ı • Rmm ıubPBl talebe ve tir. "fotice. yazının kcndi~m.: aı . 
muallimlerinin blnlmetiylt olm~ gü dıvetinde şiıp"ıe uvandırnıı§ \'e 
ıwl bir eserdir. Cepbedek bU.) Uk bir l meclis huzurunda ikir.ci defa dir. 
B&lıhta MDbollk kompoz.ı)on reuam çökerek verilen bir b~k3 mev· 

yf!llitı aukun olacl\ğı mlnakkak\Jr. Kalilı: Aluıetin yapt.g'ı gayet. muvat. zua dair yazı yazmıştır, J~tMar 
Orta okull&rın rı>.atnwermı tetkık fakl)"&tll .e aen'M.kf.rane ;bir rcıılmdir. 1 ve ehliyetinde artık ısilphe kal· 

ile hiç uiraşmamqı bir adam 
Ndıı ... , için Romanyalılar ve Ro· 

ordusu üzerinde büyük bir 

ederken tnsan bir çol\ artıııt\erle de Maarit pe.~onunda açılan tak!be ı ~mi§ ve meclisin ittifakh'l~ Ba. 
luu'§l kal'§Jyadır ( P.tı6lnı bir ifade ı'e8im Ye yazı Mrgtırf b 1 ihtiyacın fıltesir idadİSİ turkçe Ve edebi_ 
-,aaııa91dırı fakat Befl'lde.kl • talebe uun mukalıtlidlr. yat muallimliğine tayin olun· 
1'91Jlmı.ri bl?.e bu vufmclab '*fka bU. 1 muştur. 
yDk ,eyJer de va&dedtyor •. Art.ık bir Girit valisi Mahmut Celilettin 
derli ııaatinde çocuklara kurtun ka. Kuyumcu ve paşanın mahalll Rwm mekteple· 

vardır. 

•uvur.rı Mektuba : lemle her akta geııveren bir menuu rine rekabet edecek bir büvUk 

Silivri,.e mürakabe 
memuru isteniyor 

•wılıılu ~ Y. 8e.. 

yaptırma tarzından daha bafka tar- +"il lsUun mektebine edebiyata \-akıf 
il çahpldığı muhakkaktır... Otta ·- saa~ er bir :hoca istemeeı üF.e?ine adı 
lnluarda bemeD her tilr1b teknik tat. namzet olarak bildirilmi§. aonra 
blk wım\ş ve netle ler aıınmıttır. Jılava Kurumuna bu vazifevi kabul ederek ı:i•miı;. 

JııluelA : Sulu boya .fle ~im, gan,J _ı__~!...l bu'---- ki tir. 
'8P. ı•••er..,l ıaı*lacpk ta3• --: ile resim, y&l'lı boya ne ru1m, • kAttt teucrriiue tunaC& ar 1324 de açılan meclısı mebu. 

a?l§tıırma81, ıtağ1t kemıeat, U.nol lleı.. sana Ba.lıkesirden mebu~ ~il-
SIUvrlde ~la m~ eciU. meııi. kun boya, tebqlr boyaaı, ft mış ve rnediste ikiOC: rei vekili 

. a.... ....._ .._. ... mubtr 
lhtik!U' ~ ~onı&. 

e....ıı lMıp lıUtlk et.il slbl h'9 
ecfl7orlar. Süim ı.t.nbalun _. 
oldllC11b&16e1-'Qa a•ıkelıe 
an _.. •• .,_ T 1'.Mak. 

dar 4di brıdn met:wınf Jceylijye 
90 ın..,. aau,oriar .A.IAkedar 

••mıarua n&zan dlıuu.tial çekenm. 

-, fablm'm ..... , ~ N • 

11m. -..ı 'ft UrWıg meerıe , ..... 
... it ruimlı!ri, yun it. bfınbH' r.,.. 
.... ptıi. 

...... Mauiı'le .M:; -~...-t pror 
,.-.. ·wuın dlNKUftlri tatlııMl edil. 
-'f 'ft fOCUk h11yatı kıymeti olan oor 
mvi ,ınımıw O.ertııd.: ı;all7t1nlmıştır. 

Öl'J'etmeıı okıillsn kumunda da bil.. 
Ula ~Dl ımlfimaUa beraber, rem. 

--------------.ı Jai Mlınek, reaml yapmak" ve rumi V E C rz ELER JNıpbı'abiıaaııı: ıktıdanDı k•aandırm&k 
ı.-.: M.~l'lllKWAllfl illa ÇMlflhnı" oldufU teııblr ~dl~n •• 

!lfr)er"'°n anlaoılmakt.ac!ır. 

• IUıac ........ ıı1ı1ıııa7a .... ._ Son aene'ercir atl&ıuı hö) eJYIUt.ale. 

1 olduiwıu 16yter; yı.ıe de ba· rt taleb9mi•ın re.ua ,,. yauıarı bu mtı. 
ileme k8r& eôim~UA feri eme9eleriD De kıymetli ·~lar ye. 

~ınaıı:. Hele bu biçim kııakl&r bi.r t!fürecıetıaı !1•dideıı biJr.fo anlauyor. 
.IUlkOaıetleri deftrlme bunt, Kız enıttitüıert tıılct>Ml!liıı eeer~rl 

lere yapne1ı 7 yetJtecek TQrk kadmlaruun kendı 1§ 

leltenderiye 
Ata~iz gitti 

Şehrimizde buhın&n lakende· 
riye ticaret mümessilimiz Naci 
Aday. dün akşam, Iakenderivcye 
müteYeocihan ~rimimen ayrıl. 
mı5tır, 

--<>
Ekmek kontrolü 

:e;-~ baılka hayrl omu- ~ ı.rinl ,...,1 hır dlkıca•ıe yaptl<'atını 
bir lllb*abyı hMBa öldüren göatt'rmektedh 

İillll9Ull &'6rilr. hayll'll hayırsız yii% Gazi terbl.Y• enıtuw.ııu l - nıA!ııı şu.. Belediye reis mWLvini Lutfi 
rce kielnin kanma giren haıı> bel1D.ln o11erlerint1 gelince. Artık pek Aksoy, dü.n şehrin muhtelif semt 

IMlılıaiıe:ri ııari oer.a 16ril)!Oriar? DA. &Jllafılıyor ki, bu m\leM!!ee bu ,.... i !erindeki fınnlan teftiş ve çıka. 
4 Harpte Wr tair mahama bir 1ıada yapı\an yen!Ultl"rin alemdarı 01 ı nlan ekmekleri kontrol etmiftir. 

tefe.liyeceil llNda mıağl6p I& mqtur. Ttlrkiyuın hn tarafına da. Diğer taraftan ekmeklerı kon 
kan clöaaenJn 9* pyri imul illan DlA!Mll)vı bir kallwrmayı temin 1 trol etmek ibere t~ekkul cdeıı 
utana dair bir Uılt.dm tllrini etmiJ ve pek aa zamand• en mllblm 1 heyct de Deyoı!lu, Kadkıöv ve 

eLtfjiade &aiİf> ,.ır 9tfedeı'- " mU.ııbet bir netıcl!ınlfı ıumma"ına l'sküdar semtleriyle lstanbulda 
Jlain olur, affetmeme imıllnl* 1Vdıal etıniı~ · ı börek, simit yapan fırınları gez· 

•Mllın .....ı lıltadma ~ bir· Gazı Kllııtıta.üoüıı 111 rt de tetkik mişler. yapılan mamulatı tetkik 
ptermJt baıhmllf', Wnunetlne !ıWutvı ~.r · Sergidu • etnrillerdJr. 

Kör tabanca ile 
Olüm tehdidinde 

bulunmuş 
Mehmet Ali adında b;ri i. ny· 

rılmı§ olduğu nişanlısı Safinaz, 
Muharrem adında bir bqkaaiyle 
nişanlanınca kızmış, ikisini de: 

- Eğer evlenirseniz sisi öldü· 
riiriimo! diye tehdide ba§larruştrr. 

Mehmet Ali nihayet geçenler. 
de Muharreme Çarşıkapıda rast
lamış ve kendisine teJn·ar kiıfür
lcr etmiye başlamııtır 

Muharrem cebind,·kı kor bir 
tabancayı, korkutnıak :naksacf.. 
le cekmiş. bunun Uurine Meh. 
met Ali kamasını ~ekerek :u
harremin üzerine atılm1şt.ır . 

Ancak. yetL'}Cnlcr btçakı ı;ap· 
lamasına mani olmu.ş!ar ·ıe k ... n. 
disini polise teslim ~tmı§lc,.u :r. 

Dün asliye ikinci cezada mu. 
hakeme olunan Mehmct J\li in· 
kiır etmış, Muharrem~n kendi i· 
ni öldürmek istediğini. canını 
kurtarmak i<;ın silahını ccktiğinı 
soylemist:.r. Mahkeme şahitlerle 
Mehmet Ahnin karakolda bu!u. 
nan kör tabancasının getirt.ilrr.t. 
si ıçin muhakemeyi başka bir 
~ bımkmıstır. 

olmuştur. :-..1ecJiıııin fesh nden 
sonra şftrayı evkaf lzalığına, eG
rnnm Hgası üzerine Ankara.da 
şer'iye vekaleti müsteşarlığına 
tayin olundu ve vekfılctin ~l~ası. 
n.a kadar orada kaldı . 

AraJ>Çada, farsçada mülcem. 
mel siir söyliycce!< kadar ta~av 
vufa kad;r ve tac:avvur derya~ın· 
da mUteba.'ıhir kamil bir zattı. 
Ne.,ro!unmw;, ve olunmamıg bir 
çok kıymetl,i.c~er!eri \'ardır. Ve. 
fatı ~viattandır. Kendisine rah_ 
met dılc:-. ailesine taziyctlerimizi 
sunanz. 

irana tecavüz 
karşısında 

Ja~ on yada ne demvor? 
Tokyo, 27 (A. .) - D. N. B. 

bildiriyor: 
Donıei ajansı, ecnebi ııılcr.nr> 

tam ıbir vukufu t ulunan bir mU 
tahidin :lrana karp yapılan lngı 
liı • Sovyet fccavüzUne tahsilı et.. 
tlği bir makalesini ne,n-tmekt <· • 
dir. 

Bu makaJcde oöylc yazıln or: 
İnıiltere w SovyeUcr Birliğı 

beynelmilel itimadın ne olduğunu 
kat'iyyen bilmediklerinin ve oC) 

nelrnflel kanwılan mutad tanıma• 
mazlrklarmm yeni bir delilini gös 
urm~erdir. lranm kendi toprak. 
larmı Sovyet BlrlJ8int,. karşı bir 
Almaiı aakett WııiıiO ballne lldl'al • 
masnır kabul etmiş olduğu hakkın 
dakf Sovya; iddiaları, hiltkaUerJ 
tamamen tabrlt eden bfr yalan -
dan tbaretttr. 

Fransa Dahiliye 
Nazırı 

Komüniatliii hmuaz -
zam ahlaki dolandıncı· 

lık,, diye tavsif etti 
l'arı .. :n ( . .\.A.J - lo~ö dUn polis 

dairesine gitmıı ve orada polllı mUdO. 
rU amiral Bard tarafındnn kabul f' • 

dllmitir. Amiral, kcıııı.Jltllı • bqlıca nıe. 
• I ıırkac!Aşlarını lakdlm c tmitlır 

Jo'uşo l'ans polis Komı 'l ıcrlnı top.. 
!ayarak kcndılerln kw blr bıtabe 
lrıı t ctmıl}tir. Murııa'1eyh bu b.labe
slnde poh.sln ahlAöti vazl."cslne işaret 
etml} \'e- "muazzam ahlAkt dolandın. 
crlı c" diye tavsif etrnl o lıugu komU. 
nlzml tenkil be.he r.d<' ,, • ııa-ı mnldl 
gö5Urmlttir 

"Zengin: J.. 
··- l.alimın garU bet -

dir? .. deyince fakir ~ .-6 
le etmiş : P"lı 

··- Evet öyle idi __.s-J'! 
Zl kat sizden SaVJ11 ve ~ 
den kalktı. Kala kal• 0 

Kelimcı §&hadet kaldı,.,, tJI 
Şem'i ndında bir şaitltl 

be) tl: 
Tulunıb• al )e~ ~y -~ 

imılad• • .....-

8efl.~i k~ ...... ~ • ~ 
attf IPJ oal 

N f' kadar ı eallst deiil 
• • 

Bir kııç sahıfesi HUrısıtl• 
tarafından gönderHcıt btY' 
tahsis !'.'dilmiş.. Bı\7.ı 

kaaar güzel: ıtAIJ' 
..,lmdı •!' mahı ara, lll 1 

l'if!tn'iııe p<•n anı· ı.wıJJr, 
tin klınJe 

Rlr .C:t!t:e C Pıtrif ı.dlP 

Sıarn11111nı tf'nha ı.e .. ı:; ı-. 
lika rliY9 . ... . ~ 

Umoou dlf>ledik old~ İıll'. 
Oif)leaml limon.. ;.ı* 
Dly~ bir be) ıt tıer 

çok mauaaı oll4cak. 
Bqka bir beyit: 
Xe kömir \ar .. -'' 
Ne kömür gözlll 1'~ 
SoPk cehellDenH'I ................. 
Bunlara benzer bu -oe!f tfl. 
Xe tt6tln '''• ae kir-

~------------------------...... --------------------, il ..... : 15 - Ne münasebet~ 
- Niçin~ 

lm..a motıösii keptanı, dokto.m ber 
Bı ~ U......L~ ~~ ~··~:ti 111b1 (Wbl ..,,.a....uy.a]'8 c:a»neC81'ftl UI -

. &.elden komEM> ..... rk4t6Wflar 
ODllll için ınolÖr ... .,,... erimemlet\ 

mal getirmek, hem c:Wrtonı almsık için 
•ı1an·yaya gıelmiı, iskelede betdiyonlu .. .bJı 

Dünclarm kaehııda liı,tlğ:ını gören 
.. alnt'dlın biri ıto.'11> )'l&nma ıeMi. yol çan· 

m kahvehanede olduğunu ogreninc" 
1ılch, gemiye ~\irdü. Afw.et Dünda-

Mudanyada bqlca ~i yoktu : lnı..Jı mo
ne bindi, 311h11den aynlddar. 
Mahk6m1ar geminin içinde aaimda 90· 

.eğirtip ipleri topluyor, !!!Unu bunu y~
VMlestiTiyor, heıktmiıı 1' hAtmı temin icin 

rr kapanır iakemle,i hazırhvor kahvesi· 
·,u;,, getirivor, algarasru ' 'akmak icin 

of)nrdı. Mmct DiıncLır bu iyi kalbli 
nlan bir hafta içiDde ödemit olduğu· 

l~~~iMRAILO 
'ı azan: 

~EFIK AHME 
SEVENGIL 

.................... 
nun farkma vardı; fab.t bu mahkumlara 
ı-et biMi Çlbalt gelip geçti. Cemi iyice yol 
al., denize aç.ld*tan aonra Ahmet Dünda! 
~ie ~an aonbai.r ~rlari.yle 
Llfürip ~için ~ünü 
gQa. 'u• lennı bıldanp i~ örtüncli, 
kapUıD ilöpd&Qmi kendi.ine liper edip •tiı 
nan&• -.rn Mııkeınle,e <*ndu; geninin 
iki wafwla köpUklenerek ..-ilere dojnı 
~e binbirinden unklapn çQgileri aey
rctMeje lkıorvtitu. 

AjzJRda hi1n taıliı bir .Seneme lezze· 
ti vardı. iki t.ue dudak, dudaklannın üetün 
de q.dı,Qr, tibqcreit yakJa,ıyor. Uyanık 
kaı ..,._ .tL bir riiya. .. Ve bu hayal, o 
gün lMNlıya ç~rlctan 90nra da bilhassa o 
gece yalnızlak saatlerinde bir kaç defa te· 
kenur etti. 

11 

Ahmet Dündar lmralıya tayin edilip 
gPkliği giindenbf.ri herkes onu sabah akpm, 
gece gündüz aralarında ıtörmeğe n kftdar 
abşmı~h ki hekimin bir haftA ic;-in ayrılmı~ 
olmaM adeta bir hadise tPşıkil etti: Ahmet 

• 

Dundar adaya döner dönmez müdür ve me· 
murlarclan başka batta frraat icat edip gelen 
bazı mahkumlar ona bir bir ··Hoı geldin .. 
dediler. istirahat etmek için adadan ayrılmış 
olan Ahmet Dündar eaieinc:Wll yorıun, aü · 
ziılmüt ve üzüntülü görünüyordu. Müdür: 

- t-laatalandmız mı yoksa? 
Diy~ ık>rdu. idare memuru göbeğinı 

hoplata hoplata ıüldü, her zamanki ve herke· 
91n yanındakı IAübali tavrile: 

- insan lmralıda üç ay kapanıp kal 
dıktan eonra lıtanbul gibi her nevi kadmla 
dolu bir tehire gidince i9te böyle kıtlıktan 
çıkmlfft döner, avurdu çökmüt olarak geri 
geliri 

Dedi. Ahmet Dündar iade: 
- latanbulda değildim ... 
Diye cevap verdi. Hep bir aaızcıan: 
-YafL 
Diye hayret ~ttiler. 
Katip Adnan Kafalı: 
- Biz sizi Mudanyadan vapura binip 

fstanbula geçecekımiz aanmıttıkl 
Dedi. Ahmet Oi.in<Llr btr kü~ük tt-red· 

diit lahzası gPcirdi . Pınarcık köyünde oldu
ğunu ~y)f"y~medi. 

- Oraya gitmek nereden 
~~) ~ 

- Bir tanıdığmra mı ver ~ 
yundeL " 

Gibi ıuaUcr arka arkaya y~~ 
Ahmet Dundar bunlara cevap vererni,.......
ti; yutkundu: 

- Buraada idim! ~ 
Dedi. Yalnız kaldıklan bir srrad-

cı \t edat yanma yakla,tı: ~ 
- Doktor bey, affedersiniz: beP 1f 

zaman aamimiyetinizden cesaret aJartıl' ~ 
hına aeleni tÖylüyorum ve bana bu i 8" 
verdiğiniz için burada rahat YCl§lyorurrı;·İ"! 
na kalma insanlar içine gömüldükle!' ~ 
lük hayatm mezarından aıynlıp ~r 
tqebbüı etmemelidirler. Siz burada bir ,,
ta evv~line kadar sıhhatli, düşünce8iz ve bi' 
hat yqıyordunu~: zira manalı marıi~~yo' 
ite kendinizi kaptırmış, yuvarlanıp ~1~0)a 
dunu7.: zannederim sıkıldınız, bu her~ıJ~ 
hayatm iı;incle bir deiitiklik olm .. 1111 ~.Jlfl 
niz; kendinizi kaptırdığınız rarh11' ttıı*' 
aruından kurtulur kurtulmaz düsiinC~ bD 
nızm içini bir burgu gibi delip oynıavı' 1 1' 
ladı. Di.i,ünceler bizim rahat ve huz~.;''.,dıl' 
ro bo~an. bid öldüren. bi;ıri tahamrrı1u f11' 
mt7. f7'h .. 11ı>lanıı süriilclev~n dtitrutıt fi 

dır. 



"-----

r • n il, ~ tJır 

~teşhis 
Ş. ~ . ~glllz Sovyet 
~. ~~ Mısırda he· 
~ get.iıdiğinJ fuknt 
~ ~ 11'1U1War nraaunda 

~ '-nbn:::t: ~'.: 
~iı-· 
~~ılaıı teoa,"ilzü din za. 
~ ~~ ,.e i5Jim mez. 
~ ki tarihe brJ!aru6 s; ~ 1eıaidea i6tifadcle.r 

l~~blrlıer ~ 
~~dır. 1sii.mlar 
~' Ülnmet halinde 
~ 'tiııdo 4bt. v~ mezhep t& 
~ ~ !:trpman l:ir camia s ...... ,~lar i in bir ha
~~ tarih ümmet h:ı.
~ h e:unlalar itin böyle 
~,... ~ a.tıriar. V c onlarm 
~ ....._ '- lD s hAdI.<ıl'lerle doIUdur. 
~ ''1llcu &'iti' vmpası· 

SEBrR • 
Orta tedrisattan 3 öğret-

men zam gömce ' 
İstanbul ilk okul öğretmenleriı dan e 

8 20 si hirer derece ;erf edi or 
Maarif Vekili orta tedrisat öğ. 

retmenlerinden kıdem zammı al· 
mt"-a Jl3lt kazan.-nış o!aruarm ad.. 
larını tesbit etmek Ü7,erc tetkik.. 
fere ba."]ladığım evvelce yazmış· 
tık. VeRmn riyaseti ait:rnda top. 
lanan komisyon fa:ıl:vetini ta.
malam:ştır. Bu yıl 300 ôğret. 
men zam ala.c:ılttır. O;trendVi_ 
mize göre, bu ü;:;retm~Ierin zam 
larrnm bir kmmr ş!mdi verileceı~, 
dfğerleri da bil:ıh:ıre tediye edi
Jecaktir. 

Zam list.es.i yeti tiril1;ri t.-u -
dirde 30 ağurtosta, y.:!L·tirilme
diği t~dirde yl .. I ic:.erisinde i
lün edilecektir 
Diğer taraftan il' olml ot!r, t. 

menlerJıdcn de · im:z vila\c 
ti 8:::0 sine zam l,. c0 1<tir. • 

Buna ait listder 1 • iik dil 
mek üzere • fa"rif \ cı:: !etine 
gön.:lerilınirl'r. füı öı'.:rr tmen er, 
zamlarını 20 t ... rin:~"" ide nl ı
caltlardır. 

wıacaristand n on 
tüccar geldi 

Memle ·etimizden bazı 
mübayaatta 
buıtmacaklar 

\ M car tü~ar ve fabrikatörl~ 
rinden mlırel:lrep 4ı kişi!;_~ bir he• 
yet • "lırııniu gelmi tir. Bu he
:vct, mCl!l'eektimfad .. n b:ız1 stok 
maJar.: mü':>avaa etmek üzare te. 
mnskr<i ~m'!:rtir. Ancnk, melll.:. 
lek<'t'miz:leki !\facar tica.::.et atı~ 
Ş"si dolı.."tor Çikı memleketinde 
ol1u;:;'lından mübn.y:ınt i<'in on:.ın 
avdetı beklemnekted r. 

T s.rilii hir çeşme&:ıt 
altında 

Dufi iB aranacak 
Son ::anan!arı!:.ı ~rin muhte

lif s mtl~rindc defin bulunduğu 
hakkınd.ı belediyeye mliracant· 

~ itfa '-rru göru., taruclrr. 
~ iıılla_ l'e ondan evvelki s ~b Ut.e,bJs do~ 
~ 'llıllı...~' . Yerinde sayıb~ 
\ı..~ ~~ miislüm:uı iti
~ 'ld~ Yetlşni: milletlerin 
~ ,~ı yerde '"ılacnlda· 

lı.' ~~er? Nl!tekim Bü· 

ilkokulu bitiren e~ l~[i .~ 1a u 

Hangi orta okullara g· rabttccekler? 
r laı: vaki o1mukt dır. Dün de ya_ 

pıl:."n bır miiracnc..tta, ~Jtrin ta. 
ı ihi çeşmelerinin birinin altmda;, 

,..,,_,~ ~ nıı:ta l!sffim meınle. 
ı...\~ 1.,~_tl ğimıe, tiü)'ük 
l'I S --naöı olmuştur. 
~' ~l'fiuuı:.ı;. t;ark millet
~ "~ nıabet etru.fmda 
~ btH,:e_ıınetc gJ.dceek yol 
~-~ düşe.o bir camla 
~:"it~ ~. Bu bıla. 
~ ... ,~~ük hıuı.ıten ev· 
~'..., ~ :ılttir. Fa!mt bü· 
~ ~ e 'e haqıten sonra 
Ş.S ~eler ümmet ye-

~~._.....-!~~~. g~sU:nli. 
~ .. ~ --..pıar. Sil.nnL i.c!il~ 

. ~~~; =m:ıı:Yr: 
'"''" ~ dahli vardı. ~ lıı.....~' J\raııla.r ela islim A· 
~~ brcket ediyonlu. 
s~ ielnde dini 8artJana 

~~~~c=:: 
~' aı...~ memleketlerinde 

~~e=~k= 
~' ~~~ Uindlst.aııcla, 
'-...' --.ıısr.a.nm muhtelif 

'. ~ ~ Af.rikada, mllr ~ ~ '-r- ebemmı~at kauı.:ıdı.. 
""'~'h kapladı. Eski is· ~ ~hnilCtl kJ bu diu 

.......... ~ bir hukuk telak· 
~ ~ anıayı.5ına, \C. tcJL. 
..!'it dl S&hip ti. 

"t...~ "111 llj hayatlna. sadık k&· 
~ eu dahi bugün hukuk 
~ ..._ ~ anla.yı~mı, ve 
~ ~lıilinü muasır mil· 
~~ ~ uydunııaktadır. 

~~leUertn = =~ 
~~.._la, Afganla, Suucli 
~~olan milnaBcbetleıi 
\ • ~ olaıımdıın fa.riilı 

~~~n nıiinasebetl"rin .. 
it..;~ nuı.-t.a milli menfa· 

llk okulu bitiren kız talebeler.i."1 ifa~ cliırpa~.l <·rkek llims.i orta 
giı ecckleri ort.:ı. okulları di.in yıız- ktsm.na: 
DU§tık. Bugiln de erkek talcl>cle- H. rınanlı:k 17. 
.rlıı. gir.eceklcıi orta okullımn, muh füulı!.öy 1 inci erltok ort:ı olm· 
telit orta. okullıır.ın hangi ilk okul !una: 
mezunlarının gireceklcr'ni neşre- Bostancı ı, Ercnköy 4, 38, Göz.. 
diyoruz~ tepe 5, Kızııt'>Dru.ıı: 6, 49, 1ferdi-

Bakırköy 1 inc,i erkek orta oku· venköy !o, Moda R, 41, Suadiye 7. 
lwıa: Nıddföy 3 iliıcü <•rkelt orta o. 

Bakırköy 1, 2, 4, 5, Kazlıçeşmc lmhma: 
58, Yeşilkoy. Ambadem 3, 10, Talinıhııne 35, 

Beşlktllt' l inci erkek orta oku- Yeld<>ğirmeni ıı, 12. 
lana: lk:mı:-;Umriık er.~eıt orta oku-

Beaikt.aş 18, 19, 20, 24, 34, 38 luno: 
Yıldız ibirlnci yatı; YıJdız 50. j Atlkcı.li 19, Fetlıiye 16, Ka.rn-

Beyo,-lu 1 inci er.kek orta okn· gUmrıik 27, 62, Zinclrliku)u 20. 
lana: 1 füuıınıpa~ l inci crlıcR orm. ~ 

Aza.Pkapı U, Beyoğlu 29, 45, Ri· kuhuuı: 
n.zağL 12; 31, Fmdiklı 13, Par- Halmıoğlu 1, 2, Kamnpaşa 3, 4, 
makkapx 47, T.opihane 37. 5, 9, 10. 
Bey~ eı~k ona okuluna: Kumlulpı erkek orta oltuluna: 
Anadoluhiallr.ı, 34, Anadolııka.var Beyazrt: 5, 42, Kndirka 3, 61. 

ğı.42, BeYkoz 40, Çubuklu 37. Kan Nişan~ l inci erkek orta: o-
lıca. .86, ..Rıunelikıı.Y:atı 41, Paşa- kuluna: 
bahçe 39. Feriöy 17, Maçka 22, 31.fccidiyc-

Oağaloğlu l inci erkek orta ok1t" köyü 42, 46, Ş!şll 43, 41; Nlşa.ııta-
huıa.: f1I 15, 52, .Kağıthaıı e 3. 

.A:lemdaıı 44; 4:9, Cağaloğlu ı. Sanyer erkek orta. okuluna: 
Emnönü 48, Sultanalımet 2. Anadolukavağt 42, Büy.ükdere 

Da.wipfa erliek orta okulun&: 30, Emi~ 28, Ki.rcçbumu 36, 
Dhvuti>qa; 25, Haseki 24, Koca Sarıyer U 1 RumelihiSarı 27, Ye

mustafapw:fll 28, Samatya 29, Si~ niköy 33. 
livrikapt 21:. ... cbremlni erkek orta okuluna:: 

F.Almckapı deke ortaokulun&: Çapa. 31, Topkapr 32, 34, Yeni· 
Balat 55, Salma.t:omruk 17. kapı Mevlevihanesi 22 Topkapı 50. 
EytiP. 1 inci erkek orta okuluna: tlsküdar 1 inci erkt-.k orta. oku. 
Defmrdar 23, 37, sg, 46, Eyüp hına.: 

36, Rami 33. Ayazma 21, lhsa.niye 19, Paşa. 
Ga.zlosmanpa.53 erkek orta oku· kapısı 20, Kızlnrağnsı 30. Toptnşı 

lmıa.: 15. 
Anadoluhilan 3~. Ar.navutk.öy Csküdaı: 8 iiooU erkek orta. o--

25, Bebek 26, Çengelköy 28. Kan- kuluna: 
dilli 32, Orlaköy 23, 39. Altunizade 14, A.tlnmataşı 22, 

Gelcnbe,1 erkek ona okuluna: 23, Beylcri>eyi 27, Burhaniye 29, 
Çarşamba. 00, Fatih 13, 15, 18, Kısıklı 13, Kuzguncuk 45 Nak-

4.0, Unkapenr 12, 54. ka.ştepe 25, Selfımsrz 48. Sultan· 

define saklı olduğu ve araştırma 
yapmak üzere müsaade verilınc· 
si 1<Jtenmiştir. 

Belceiy<', 'bilahare c;eşmeniıı 
tamir mn.$ııifini vermek &-ırtiy
lc araştnma yaptlmmnm ka.bul 
etmiştir. Birkaç güne kadar faa. 
Jlyete g~ilecektir. 

Vali bugün izmirden 
dönüyor 

İzmir Fuarma ID<k-n Vali ve Bel<'. 
diye Re!Bi Dolttor LO.tn Kırdarm tm
gUn ı.ıclirimize <tönme.sl beklenmekte· 
dlr. 

t.aviezii Sergisine bir 
T urk Jleyeti gitti 

31 ağustosta a,c:ılacü olan 
Leipzig sergisine iştir.ak etmek 
üzere şehrimiz fabrikatörlP.rin. 
den ınürekkep 8 kişilik bir heyet 
~ınizden ayrılmıştır. :Bu he
yet, Lei"Pzig sergisinin kü.'5at res· 
minde de hazır bulunac:ıktır. 

tepe 2~. 
Yeniltapt f'.ı1te1t orta oltuluna-: 
Aksaray 45, Hodıor 56, Samat

ya 52, Yedilrulc 43. 
Zeyrek erkek orta okuluna.: 
Beyazıt 6, ı o, Stileymanfye 7, 

8, Fatih 63. 
MUHTELİT ORTA OKULLAR! 
Çatılca motıteııt orta olmllan: 
Çatalca 1, 2, 3, ve tam teşki. 

mtlı köy okullıırt. 
Heybellnda muhtelit orta okul· 

lan: 
BUyUkada, Heybellada, Burgaz· 

at1 • Kmaimda. 
?i:ırtnl mnht.eHt. orta dkullan: 
ı.o.rtnl merkez. lçcrenköy 16, 

:M. itcpe 1, 2, Küçükyalı 2. 
l'~nıllk muht.tııJit, orta o.kullan: 
Pcnclik 1 ve tam tcşkiıa.tlı köy 

okulları. 

'\' "'l btentaat hesaıılandır. 
b ~ ""-' lllilııascl>ettni tam:lnı 
~, ~.. ~ :nunanda İnsa.n
"°~l llrn da kendi hü,·lyctJne 
ı ~ lta 181.ır. Artık Mlsırda. 

'-" ~~e ~Yapılan bir teca
~~ t\lı !9illlr, ben silnni
~~ ~ ~~ demesine im· 
,.'-.... ..._; ~et ~nı ona 
-.,._~--..Oh. et hür ,.e mü.cıta
~~·~ liknıiioü \•erdirir. 
~ ~ ldd~et. §Jlurunclan, 
~. ~ ""&.'°ldaa daha kov-

- Bu vaziyette bir eve her· 
hangi bir kimsenin gırmesi güç 
değildir. Yalnız son zamanlarda 
g=.ren ildmse olmu~ mu? Bunu 
anlamak lüzundır. Bilhassa bu· 
rayla alakası olmıyan birisinin 
girip girmediğini öğrenmeli. 

ern CASUS ÖlOOROLOü' 

'~ att.ıc ruıen imki.ıt 
~~~~\it. f.ee&vU& önünde li· 
~11 ~geıtu ise veyahut 
·" ~- ~ da mahnun bulu-
~ ~· "Otte DUJ:ı. chebl ne mez-

Evin alt katnu, ibaş komiserle 
'birlikte gc7.dilc. ı>enıeıerL kaldı. 
rıyor, pan.curlart açıyorduk. O
daların !birinde bir şey kesfot 
tile: 1çeriai kitapla dolu olan ''c 
hilhMSa raflarına baştan lba a 
kit.a'P dizilmiş bulunan bu odanın 
k~ndc bir dolap görülüyordu. 
Dolabın .kapağı yarı açrtmıştı. 
.Anla.5ıldığma ~öre zorlanmıştı. 

Bu dolabın içinde de kitaplar 
vardı Raflardan birisinde bir 
takı~ antika eşya lbulunuyordu. 
Ancak bu dolaptan bir şey alınıp 
almmadığmr kestiremiyordlık. 

\ı~ "llııi 'ldıı ~e dıuıilerin fililenıı 
ıı.~~ ~ nefretiUr. Onun 
~~1 ~ l'el'1erile arama· 
'~lt~0lc ıl1 LıteşhJs bir. zamanlnr 
' tı .... "'-1 t ..... _~len)erin şimdi ce-

..... 'lll1<•~ ~en vesika hali· Bildiğimiz bir şey varsa, ka· 
~r. pısı JJOrlanmıştı. Hem de pek ka. 

SADRl ERTEM ba bir ~kilde ... ~inlrli kilidi he. 
b:."""' men hemen yerinden oynamıştı. 
' 6 Mutfakta da. başka bir şey 
!:' aJhtiJC&r va.kası buldu~ Masanın üzerinde iki ta· \ ~ ~ ec1·ı ne bardak göm çarpıyordu. ~-
~ ııalı. ltl:ur-a: 1 di daklarm dibinde, viski kokwrunu 
~ t[ t:.-.:.:: abe bur.osuna dun b" "çk" n.aım t.J 
ı. 'l:ı...._~~dan 6 iht'ıı...::.- ı"h· veren ırer parça ı t ·A IŞ • 
~ .t "illt. ~ı.ır -.ı.· Gene aynı masanın ü7.erindcki 
~ lıı~r ~ sigara tablasının kena.rında da 
lt~~ ta :ı fiyat muraka· bir. yaprak sigarası görünüyordu., 

~~ l'nfmdan m~azala. • 
\t t '~ek Baş komise.r, bütün !bunların 
~ aı, f' azami. kar ~nil. tahkik edilmesine karar v-0rdik· 

ltıcfta Yatları lıc:tel.en de ten aonra, tekrar Bamet'in yanı. 
h ıaıa ... a venlecek- d · d- Gör.d. ::1.1 • • • a \J na. on u ı.uuenmızı n • 
t!cu.J-~ !attık. Bo~dl, derhal evin sahibi· 

rı ~!" _ R l be • ne haber göndermekllğ'lınizi tek· 
ıı,.11 ey er YI lif etti. 

riıı.t- Yolu 1 - Adresfni, belki de o ihtiyar 
~a: :·ı •rh .. vi yolmıun kadından atabiliriz, diyordu. 
~w..:.,· __ ~:ı 7:000 liraya Köye indi~z vakit Bondl, 
--~. bu i3le ~ oldu. B33komiscr~ 

Büy~h. heyecanlı zabıta ve Casusluk Romanı 

11 İngilizceden Çeviren: H. MUNJR-
sorgu için yapılacak !hazırlıklar-
1 a uğraşıyordu. Ve lb ... n, resmen, 
kendisinin tasvibini aldrkt:an son 
ra, en mühmı işlerden ibiri.ni ba· 
şilrımva sava;mışt;Im. Bu iş de, 
gazetel.m harekete getirmekti •. 
Nidlsmur, bır<'ok gazetecilerle 
dolmuştu. Ceset bulunması ha· 
beri ve bir müddet evvel, Lon • 
drı:mın tanrnmış bir adamının 
kıı.,·bolınası lıcr tarafı tcl:işa Ver:'" 
ıniş ve bilhas:;a gazeteler için he.. 
yccanlı bir mevzu teşkil etmişti. 
Bu münasebetle, tren, otomobil, 
halt.'\ bisıkletle gelen muhabir . 
lcr aarsında Londranın meşhur 
istihbarat müesseseler: muha· 
birleri de bulunuyordu. 

Biz otomobilden çıkarken, der
hal ctrafımw S.'1.rdılar. &ıı ken. 
dilcrini, orada.ki hanın bir odası. 
na aldım \C h"'lkı, bu mesele 
hakkında - mümkün olduğu ka 
dar süratlc - trnv'ir etmek iste
diğimizi söyledih:..t.en. sonra, bü· 
tün hadiseyi etrafiyle anlattım. 
Verdiğim malU.mat pek büyük 
değildi. Fakat ı;:autelPrin birin· 
ci sayfasına girebilecek ve gü.. 
zel bir ba~lruı~ı~ teşkil edebile. 
cclt mahiyetteydi. 

Hülasa etmek 13.Zımgclirse söy 
Jediklerim ~ıydu: Mister Esmor 
ne il;in oldu~nu kimseye söyle· 
mcdiği bir scyahat:Q çıkıyor. Fa.· 
kat ~ir daha geri dönmüyor. Bir 

kere Harıol>'eyt'dc g··ruım{~..+· · ,., . o util"ur. 
Oradan Peytli Bric'e gitt::ği zan· 
nolunuyor. Derken Nidlsınur kö. 
yü civarında bir hendek ıçinde 
:Mister Esmorun ölüsü bulunu. 
yor. Mister J~orn kim öldür· 
dil? Niçin öldıirlildü? Üzerinde 
hiç bir nara bulunmamıştır. Sruıt 
köstek, ytizuk gibi kLymctli cşva 
namına da 'bir şey yok.. Acaba 
kendisini öldüren adamın malc
sa.di bunl::ırı ;ılnıa.k mıydı? Aca
ba. cesedi bulunan yerde mi öL 
dürülmü.<rtü? Yoksa, ibaşka bir 
yer<lı> okfürülüp de oraya mı ge_ 
tirilmişti? Bu cinaıetin csr.an 
nedir? 

Kambcrvcl bu hususta. ne.sri
yat J apmıya pek ehemmiyet ve· 
riyordu. Katil veya katmer, her 
halde etrafta. dolaşzyordu. Fakat 
~urası fena ki, epey zamandiı.n· 
beri scrbeEt ıı;eziyorlar ve bclki 
ic;lerini yoluna koymuslar. ÇÜil. 
kii, doktorl!lnıı. ifadesine bakılır. 
sa, Esmorun öldürulmesi üzerin· 
den af}ı:ı~ı :yukan on lb!r ;gün geç· 
mis ... Bu hesapla Esmor, evin· 
den ayrıldığı ve Harrogeyt'de 
bir arkadaı;iyle konu.5t11ğu gü -
nün nksamı öldürülmüş_ 

Gazetec.ıler arasında bir Lon. 
dra ıstihbarat ajansr :milmessili· 
ni sonradan hususi olarak yam" 
ma çektim. Kendisine bir si.,..o-ara 
'e bir fok:i ikram ettikten son·· 

S - VAK.iT 

( f!;irAp d!fibı'1ükf8: 
Müteessir 

fakat ümitliyiz 
Bir halfalık ~uyası feşeb. 

büsler ve kar ılık!. notalar
dan sonra, komşumuz lran 
topraklarına iki devletin or
duları birden alcn etti. 

Bir yandan Ingfüzlcr, 
"H ı:.... 1 ·'K · · · anKın,, a asrışırın,, ı 

işgal ederken, b1r yandan da 
Ruslar "Maku,, hanlığı kapı. 
larına dayandılar. 

Bu hadise karşısrnda insan 
tnfatiyle elem duymamak, 
kom,umuzun acısını kendi 
yüreğimizde hissetmemek ka 
bil C:!eğildir. 

Gerçi, bu kanır çareye baş 
vuranlar, kendi emniyetleri. 
:ni, müşterek düşman karşı
Gmda kendi istikballerini te. 
min için hücuma kalktıkları. 
ru söylüyorlar. Fakat sebep. 
!er ne olursa olsun hadisenin 
ııcılığını gidermez. Bütün 

.. unya ile birlikte biz de mü
\ chayyiri2 . 

Avrup harbi, kuçük mil. 
lı tlerin hakkı ve hürriyeti 
•ıüruna açılmtJtı. ''Polonya,, 
ya Al n taarruzu başlayın. 
-:a, demokrasi kılranı sıyıra. 
a1t ortaya ablmı§tı. 

ff<i seneden beri, harp, hep 
'm haı;a içinde devam etti. 
ikr yıldır, hir sürü cephede 
ı:ıfren boğazlaşma. hep hu 
1ul1 gayeyi hedef tanıdı. 

İlk defad:r, ki demokrat. 
far bitaraf bir devletin top. 
ı-"'klarına, sahiplerinin rıza. 
ınnr almadan giriyorlar. 

Bu harekatı Mr hak fikri. 
ne dayamak bizce mümkün 
göı-ülmüyor:. Bugün müttefi. 
kimizi~ komşumuz araamda 
ortaya çıkan bu anla~mazh
ğın -geç olmakla beraber
müzakere ve barış yoliyle 
halledilmesini biz candan is
\:emekteyiz. Bu yol hala ka
panmış değildir sanıyoruz. 

HAKKI SüHA GEZGiN 

1 GONDEN GONE 1 

·ara göz radyoda 
tayyareye bindi 

B undan bir müddet evvel, 
radyomuzun progra.mındn 

Karagöz tcmsıllerilıin soğuklu
ğundan ve bilhassa eski hayatl!ı 
alfil<adar olnn monoton tekerle
mclerhtdcn bıktığımıza işııret e · 
dr.rken, bunun çok g~çmedeu 
di.ldtat'e almacağm1 biliyor vo 
mr.vzulo.rda değişiklik yapılınca 
ğmı ilmit ediyorduk. 

DUn ~amki rad~·o progra· 
mmm yine "Karag6z'' e ait olan 
santinde günlük kı, !rarngöz, ar
tık ne "Küğ!tlıan<' safası,, na gık
mış, ne ''Yalova eğlcnce<:d,. ne 
gitmiştir. Ne "c;öksu gezlntisl,.,, 
no rağbet <'diyor; ne de "Ha.. 
mam" a glrmiŞtir. 'Pilliat dOğl'Gca 
t.ayyareye binmfştJr. 
Konuşmasında bugtfutil haya-

tm csprilel'lııi, vecizelerini, hrıt .. 

Bir. tahsildar mabkUm 
oldu 

Emniyet sandığı müluuıunen. 
lcr katibi bulunduğu sıralarda 
22!6 lira, defterlerde hafriyat 
yaparak zimmetine ge~iren Sela· 
haWn Taray'ın ikinci ağır ceza· 
da görlilen muhakemeı i diin biti. 
rilmiş, suçu sabit görülerek bir 
sene iki ay müddetle hapse mah. 
kUm edilmiştir. 

----0--

Altuı Fiyab 
Dün de :bir Reşadiye altınmm 

ıfi_yatı 25 lira 90 kuruştu. 

ra: 
- Size verdiğim havadisin, 

il>ütün tcferrüatiylc gazetelere 
gec:me:--ini istiyorum, dedim. Fa. 
kat, bilhassa I.ondra gazetelerin. 
de yazılmasını istiyorum. Çün· 
kü. ben o kanaatteyim ki, bu mc· 
selenin esrarı, !burada değil, Lem· 
di'ada hallolunacaktır. Otıun L 
çın, lbütUn tafsilatın bilhassa 
Londra gazetelerinde derhal eık. 
masım -istiyorum. Hele bu ak· 
şamki gazetelerde l.'Ikacak olur
sa, ne fi.la .•• Y armkilcr de keza ... 
Amma büyük, heyecanlı. parlak 
bir yazı halindC' J!Östcrilmesini 
rica ederim. 

- Anlıyoru..- Mister Kamber
vcl, dedi. Yani manşetlik b:r 
havadis .. 

- Bunu ya.pa:bilix misiniz? Bu 
gün ö~ledcn sonra Londra mat. 
buatmı ateşe verebilir misiniz? 

Kadehindeki içkiyi bitirdi. A.. 
yağa kalktı. Uzerindelci otomo· 
bil ceketini dü~eledi. 

- Merak etmeyin. dedi. Bu
gün ikindiden evvcl, bütiın hadi· 
seyi Londra garetelcrinc bildir. 
miş olacağım.. Nasıl mı? Bura. 
daki köy po,stahanesinden değil. 
Altmıda gayet süratli bir otomo
bil var. Bu sayede bir sn.ate ka· 
dar öyle bir yere gideceğim Jrl, 
bütün tclgrafhanevi kendime has 
redcbilirim. Şimdilık Allaha. IS· 
marladık. Bu ak.cıamki gazeteler 
cliırizc geçemeo; Fakat Yarınki 
gazeteleri, sabah kahvaltısnVlnn 
evvel Harrogcvt'dc alırc;mız zan. 
nediyonım Bu suretle bPn i 
kulliuıdıihm hilenin esE-rini r.' 
göriirsüniiz, Tekrar Allaha ıs • 
marladık. 

met ve zarafetini bulduk ve bl'
ğendık. 

Radyo 1Jarcslnin ha "'' 
lull3.ll gayretli genı;: Ve :ı. 
<lım Tör, bu dC'ğ' iklıği ) o.ı 
la, modern fikirlere olan int b 
kalJilıyetiııi bir kC'rc dalın '<' 
şümullil sahal..ırdan biriı le 
tcrmi!jtir. 

Diln akşamki programın b 1 
hassa o safhaslle alakadar bulu
nanların hemc>n bepslıvn bu t 
ze hava i<:erısinde daha <'ok e . 
Jendiklerlne ve intibah du) Juk 
lanna <.'minim. Cm.it erli orum k 
Karagöz mevı.uunda yup1hnır; o' 
lan bu değffll1rlik biltUn h l• ı 
y.et1 ile dc\·am edecek v,. tama 
men asri istikam~ttc o'ma ı 
renkten ren gh, : her h. 
dnho. cuzlp bır lıil ah Ue k:u rmı· 
zu ç1kac:ı tlr. 

Bun ı ku.l'§ı ÖU}duğumuz lı 

iıade ederken, hu sahada k 
cük bir himıetimiz dokund~ ı 
zahip olm:ık Ist.iycrek ayrıca 
duyuyoruz. 

HiKMET MVNIR 

İstanbul mebusları 
Halkın dileklerini 
teabit edecekler 

İstanbul mcbuslarr b;r e
den itibaren kazaları daim 
halkın dertlerini dinlemiye b 
y.a.caklardır. 

I\febuslann gidecekleri kaza. 
hıra alt llrogrrun ih::.zırlanmrştıt. 
A'ym birinci günü ilk olarak ;ee. 
yo~lu kaazsına gidilecektir. Bt· 
lahnre ikinci gün Fatih ve .,ıra· 
sıyle Em'inonil ve diğer ka.za.!u 
ta.kip edecektir. 

?\lebusl.ır gecen yıl is'af edik ı 
dilekierin hangileri olduğunu vı. 
Hlyet ve belediyeden tetl,k ettir
mektedirler. 

O sküdarda bir 
dükkan yandı 

Üsküdarda. liayrettinç vu 
caddesinde Emin Karalra " E. 
min İnci'ye nit terzi dükkanın 
da t!VVelki gece bır yan mı cık 
nuş v3 dükkan kı men yandıktan 
sonra söndürillmüfjtür. 

Yangının, a~ dolu ötünün 
gece söndürülmeden bırakılmaaı 
yüzunden crklığJ anla ılım br 
Her iki dükkfın sahibi baitlul.da 
t:ı.lcibata girişilmiş. müddeiumu. 
miliğc \ rilmişlerdir. 

\vırmı vı evvelkı ıJ 
23. 8. 921 

Mezarlıkların f üru~~tu 
Şe..lırimirln bazı mahall •m 

melmbiri iıılimiyenin nııkl 
limda. bfr kararname ilıznr cd le 
Meclisi V"ukeliiya verlım· ti1'. 
kararname3''e nazaran bazI m r 
lıklar satılarak hasıl ola _.., 
lag ile mükemm l bir • l."un 1tn 
riStanı vik'ud~ getirflecf'k ı 
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Amerikadan ziraat Reisicumhurumuz 
makineleri geldi 

Ankara, ~7 (l'akıt) - !kinci makineleri de vardır. Büttın bu 
parti Amerika Birleşik Devleti~- mal.i..elerin muhtelif yerlere 
rme sipariş edilmiş oia.n yeni zı. tcvı.atJ vapılmak ürere n:ontaj 
raat makinelerinin ilk partisi larcna bac;.a: 1:.ı·:tır. · • 
memleketimize gelmiş bulun· Pamuk ekme makineleri mali_ 
maktadır. Gelen makineler ara- yet fiyatiyle çiftçiye verilecektir. 
,mda pamuk atmak makineleri, Bu makinelerden 200 tanesi A· 
rointer makineleri, kombinalara dana pamuk mmtakasma. 150 
.ıit traktör pullut:ıan yedek ak_ tanesi Ege pamuk mmtakasrna 
samı, traktör ara'baları, balye scvkolunacaktır 

-ô- -

MahkOn1 r y inşaa 11da çahştırıhyor 

Havayolları merke
zini teşrif ettiler 

Arıkara 27 f A.A.) - Milli Şef ismet lnönü bugün 
öğleden önce devlet havayolları umum müdürleğünü ve 
Ankara tay,vare meydanını ziyaret cylemi§ler::lfr. 

Mılli Şef, havayolfarına ait tesisatı gezmiş '°'e bugün
kü miinakalat ı•aziyeti ifo ilP.riye ait projeler hakkında ha
vay~lları umum müdüründen izahat almı~lar VP direktif
ler vermişlerdir. 

Milli ŞP.I, havayoll.:crı umum müdürlüğünden ayrılır
ken gelişlerinde olduğu g~l,i havayolları mensubini tara. 
lından selcimlanml§lar ve hararetle alkışlanmışlaı·dır. 

Ankara, 21 (l'alcıt) - Nafia \Jc,ıboluda şose in.saatına başla· ---------------------------
\Tek.aleti ıld scnc<len fazla malı. mışlardır. Gelen malfunata göre Sovyet teblig~ i ı· ık . ra n 
kfun.iyetiielliunan m"alıkiımlarm mahkumlardan gündelikle çalı. 
şose inş.:uıtında. ça!ıştırılmaları ~ nmeleden daha faydalı ran- t b ~ • v • 
bak.kında.ki hazırlıklarını tatb:k drman alınmaktadır. Geliholuya e g i ~ 1 

Gazetecilere mühim 
meseleler hakkında 

izahat vereli 
--o-

ödünç verme işinde 
suiistimal mi var? 

Va,lngton, ~7 (A.A.) - Gazeteci 
Ier toplantısında. ödQnç verme ve kl· 
ralııma. kanunu mucibince bu 1,e talı. 
sıs edilen paranın suILsUmale uğradı_ 
ğınm doğru olup olmadığı sorulma&ı 
tızcrlnc Ruzvelt §U cevabı verml§tlr: 

- Bu haberlerin, hakikati tahrif 
ve Hitlcrln haaımlanna yapılan yar. 
dım programının tatbikinde boZgUncu· 
luk yapmak için uydurulduğu §Upbe 

Sizdlr. 
Rdsleumhur gazetecilerden bu ha.:. 

bcr hakkmda. tatsilA.t istemi§, gazetu 
muhabirlerinden biri de İngilizlerin 
Vaşlngtonda bir lokantada çok parıı 

ı Hu$ loraıı 1 ınciaeJ sarfettlklerinl söylemi§Ur. 
mevkiine koymuş bulunmakta- daha 150 mahkum gönderilecek,. 101 Alman ~ 
dır. Vücudu zinde 250 mahkQm tir. 

İş kanununun 
bir maddesi 

Ankara, fi (Vak1tJ İ1 ka
numınun küçüklerle kadınlar 
hakkıtı.cfa'ri 50 nci mad~~ hük. 
münün kampan} a a-.vrc ine 
münhasır olm::!.1: iızerç şe'· r fab
rikalarına tatb · k edılo ine ko. 
ordinasyoıı. h yeti tarafmdan ka. 
rar verilmistir. 

--o--

Midilli ve Basra 
konnoloslarımız 

Ankara, 21 (l'akı.t) - I\folilli 
konsolosu Nasib TtİI·;ay ve Bas· 
ra muavin konsolos •I la<;an < 'cvat 
Çobanlı merkeze nak'cdilmlş· 
lerdir. 

----o-
Benzin tahdidatı diğer 

vilayetlere de tatbik 
edilecek 

\ı.l.C' ''• 'i1 (l'aktt) - lztun· 
bu'"lı tatbike başlanmış ·olan 
nıı.:Jnen miktarda. benzin Yerme 
talıdıdatının yurdun diğer yerle. 
r=.ne de teşmili için iaşe müst~
şarbğınca tetkikat vapılmakta 
olduğu itaber verilmctcdir. 

---<>-
Kaymakamlar 

arasında nakiller 
Ankara, t.7 (Vakıt)"-lDalıi

tıye Vekfıleti kaymakamlar ara· 
-uıda yapmakta..olu1;1ğu.nakil lis_ 
tesini Başvekfilete"talidim etml§. 
tir. Bu arada şark hizm~tini bi
tirenleri diğer yerlere almak· 
tadır. 

---0-

lzmİT Elektrik Şirketi 
Anltara, 27 (Vakıt) - İzmir 

elektrik şirketinin satın alınma. 
sı için yakında müzakerelere 
başlanacaktır. 

Japonya 
(B~ larotı l. tncid6) 

çok nazile ve sıkıcı ıbir vaziyet 
indas edeceğini, çünkü ibu petrol
lerin Japon arazisi civarına nak.. 
!edilmesi ica'bcttiğirü söylemi§ 
olduğu rivayet edilmektedir. Bu 
sebepten dolayı Japon hUkQmeti 
Sovyet hükfunetindcn lbu mesele, 
billıassa Rusyaya doğru sevki 
vasıtaları meselesine husu.si ibir 
dikkat atfetmesini talep etmiştir. 

B. Molotof, B. K.atekava'ya 
23 ağustos tarihlnde B. Toyoda 
tarafından Tokyodaki Sovyet se. 
firine yapılınL5 olan buna müma
ail beyanat üzerine Sovyet hüku
metinin Tokyodaki sefiİi B. 
Smetanine'e "&>vyct hükfuneti. 
nm Amerikadnn satın alınıp 
Rusyaya nakledilen benzin, pet. 
rol gibi malların UMk şarktaki 
Sovyet limanları da dahil oldu· 
ğu mutad yollardan geçmesin· 
den Japon hükılmetinin endişeye 
düşmesi iif.n hiç bir sebep göre. 
memekte olduğunu" Japon hü. 
iQmetine bildirmesinin tebliğ e
dilmiş olduğÜnu beyan. etmiştir. 
Sovyet nüklıineti de J aponyanm 
kendi ihtiy:ı.catı için ecnGbi mem 
leketlerden emtea ithal etmesi· 
nin kendisini endişeye dilşürme. 
mesi lazım :gelmkte olduğu mü. 
talasmdadır. 

Bu, böyle olunca Sovyet hü· 
kl'.ı.ineti, Sovyet Husya ile Ame
rika ara.sında. uzak şark limanla. 
n vasıtasiyle yapılan normal t. 
caret münasebetlerinin idumesi· 
ne mani olacak her tiırlü teşeb
ibtieü gayri dostane bir hattı ha. 
rekct telakki edeceğini beyan et. 
menin zaruri olduğu fikr.ndedir. 
Aynı zamanda· Sovyet hükOnwti, 
Amerikadan satın alınmış olan 
emtianın her şeyden evv~l Rus· 
yanın tedafüi barti yüzünden 
prpta hissedilmekte olan ihti
JlllÇ1arla uzak şarktaki normal 
lrtısadf ihtiyaçları tatmin etmek 
maksadiy\e, mübaıaa edilmiş o!_ 
duğunu!teYitf"Ctmektedir. 

Sulh şartlarında 
Ruzvelt ile Çörçil 
nasll anlaştllar ? 

(Baş tanı• ı mc.·.de) 

edilmesi fikri muharip olan tanıf· 
J;ı.rd:ın bari kati surette mawüp 
'r> ııcrl-.an olmadık~& dünya ttulhu
nuıı :rcniden kurulmasına imldln 
huluııma.dığını, aynı zamanda A
merika. hariciye müsteŞan Sumncr 
\. cls"in lıir müdclct cwel ortaya 
attı~ı yeni bir Milletler Cemiyeti 
ıırojesinin de terkedilmiş buJnn .. 
dııi'.;rıınu gi.isterir. 

İ-;te bizim anlayışımıza göre At· 
lanlik mülilmtınm beynelmilel si
yasi veziyctc ginliği en mühim 
yenillk bu noktadadU'. Acaba Amc
rlkanm l5tirakl ile yeni bir mlllet
lcr cemiyeti knnn:ık fikri bir an· 
lasın~ &ulhu lhtlmalinl ha.tulata. 
caI:rı ,·e yalnız bu bakımdan Sov· 
)·etıl'r ccplıcsinde harp gayretinin 
fayrflamnsma sebep olabl1eceği 

dü~ünccsl He mi tcrkedilmiştirt' 
Aca.ha hu husustaki karamı bir 
gün yeniclen tetkik edilmesi müm· 
kUn müdUrf Tabii olarak ~imcllkl 
halde bunu tayin etincğe imkan 
yoktur. Ancak hadiselerin müs1ak· 
bel inklflaflan llo yeni vaziyetler 
meydana gclebilecei;i ve dalma ye
ni kararlar vcrllebleccği de unu
tulmamak lizmı gelir. 

ASThl US 

Türkiye Cumhuriyetı 
imparatorluğun devamı 

degıldir 
( BCUJ tarafı ı mcfdeJ 

siyasi hayatta ı;l.ynm lııtlknını malik 
olmadığımız, de\'letlerimlzl uzwı zn. 
man yaşatumıı.dığ'unız nP.ticesi çıkar. 

ılllllet.Jerln n.ıhlyatı nsır.lar lı;inile d(\. 
ğlfJIUCdlğlnc \ 'eya pek u.:ı. dcğtııtlğino 

göre de TlirkJye <...'uınhuriyetl.nl dahi 
uzun müddet ya.,atamıyaooğımız bak• 
kında yanlıs bir dll:>UJK'eye de yol 
açar.,. 

Biz bu mUtnloayı kabul etmiyoruz. 
Tllrklye Cumhuriyeti lmparatorlutu· 
nu,ı:ı de\"amı gibi telAkkl etmek, ara. 
dakl farkı Adeta blr hilkOmet darbesi 
Jlo \'Ukoa gclmlıt bir rejim değtşlkll. 
ğine benzetmek bilyUk bntadır. TUr
klyo CUmhurfyctlniu O nınıılı lnıpcı· 

nıtorluğundan ayrı yeni bir dcYlol 
b:ııtl.angıcı Mlılına..'lı TUrk devlet! için 
bir nakisa, Türk milleti l~ln bir kusur 
dcğlldll'; Bu, Türk devletlerinin tası. 

Jnsız teselslillliıe bir mnni de sayıla.. 

ın:ız. Bll!llds onun kıymct!ni yükseltir. 
ÇUnkU Osnınnlı de\1ctf Sc .. \T mezarı• 

na görnUldUJd(•n sonra nılicadele mey
danına atıbn Türk milletinin Lozım 
zaferi ile yeni bir dc\lct kurmuş oı. 
maBı aııcak bu suretle göıtterilebll1r. 

TUrklyo Cumhuriyeti illt> Osmanlı 

lmpanıtorluğu arasında rejim farkın.. 
dan başka bir ıteY gôrmlycnler Sevr 
ile Lozanı ayıd cdemlyen!erdlr. 

HASAN KUMÇAYI 

Parıste hususi mahkeme 
l'arlıı, 27 (A.A.) - 23 ağustos ta

rihli ko.nun hUkUmlerinc tevfikan teŞ
kll edilen istinaf mahkemesinin ko • 
mUnisUcri mnhkemeyo mo.h.sus husus1 
mahkemesi dUn saat 15 tc topıanm~«. 
trr. nk celseye Gillete riyaset etmiş • 
tir. ldcllo. makamında Ca,;aroc bulu • 
nuyordu. 

Crlsenin açılı§ merasimi kısa olmu§ 
ve yalnız mahkemeyi te~kll eden h~ .. 
klm n.zalannm isimlerinin okunmruıı.. 
na inhisar etml,Ur. Mahkeme bugiln. 
den itibaren tnallyete bll§lıyacaktır. 

Mahkemede halen Uç ytl%o yakın ko.. 
mUnlste ait yüzlerce dosya bulunmak. 
tadır. 

tayyaresi 
düşürüldü 

----0--

5 bin tonluk bir nakliye 
gemisi batırıldı 

Mosko\-·a, 2'7 (A.A.) - Bugün 
öğle üzeri neşrcıdllcn Sovyet teb
liği: 

Bir Sovyet denizaltisı son gün
lerde ilrl düşman nakliye gemlııinl 
batırmıştır. Bir fJT'Sattan istifade 
eden b'r denlznlbmız mühim bir 
düşman limanımı girmiş ve beş bin 
t.onluk bir n:ıkliyc gemisini tor
pillemi6tir, 

l\losko\'a, 27 (Radyo) - Sov • 
yet resmi tebliği: Kıtaatımız, dün 
bütün cephe boyunca muannldane 
bir mukavemet göstermeğe de .. 
va.m eylemişlerdir. Şimdi alman 
malfunı:ı.ta göre pazar günU 46 de
ğil, 63 Alman tayyaresi dfişilrül • 
mtiştlir. Pazartesi günü 18 tayya
re kaybmıtza mukı:ı.bil 93 dilşman 
tayyaresini tahrip ettik. 

Sovyet tayyarecileri Lcnlngra. 
da yapılan hava alanı esnasmda 
tayyare meydanla.rmda 101 düş .. 
ma.n tayyaresini tahrip etmişler. 
dir. 

İran donanması 
(Baa tarafı l inddel 

tcdilm!§, 'biri de batınlmJftır. Zapte. 
dilen yedl gemiden ikisi mükemmel 
blr haldedir. D.lğcr bqi hasara uğra. 
mrosa dıı tamirleri kabildir. 

İngilizlerin zayiatı chemmlyetstzdir. 
Alınanlarla ltalyanınr. zikri geçen 

sekiz gemiyi istimalden rakit bir hale 
getirmek için etraflı plAnlar yapmış. 
lardı ve bu gemiler, bir rrJktar hasa
ra uğratılmıştı, takat ltı~lllzlerln sur 
atle hareket etmeler! bn~ka hasarlar 
ikama !mk!ln vermemiştir 

* • • 
Simla: 27 (A.A,) - Bchdcr§ahpur" 

do. nlınan ~ra arasında birçok AL 
man ve İtalyanm da bulunduğu bura
da öğrenilmiştir. HUrrem§llh ile Ben. 
dcr§ahpur'da birçok lranlı da es!r e. 
dilmiştir. 

Hava tarikile nakledilen İngiliz kL 
tantmm petrol kumpany:ıs1 memurla. 
rmı himaye için Haf'tkhel mıntakasma 
indirilmiş oldukları ııimd' öğrcnllm!§. 

tir. 
İngiliz kıtaatı, fllmdl Bı:?nde!'§ahpur 

ile HUrrcmşah, Sylalm:uıynh ve kua. 
s:ırsha.lkh'I tamamen işgal etml§ bu 
lunmaktadır. 

HOrrelll§&h,m garbindc Şattillarab 

nehri imticladıncn. ab:ıdan'n kadar olan 
mıntııka İngilizlerin ellm:!edlr. Abadan 
adasmda tek lmnlı aske- kaımamı!J. 

tır. 

100 shil öldü 

Buı.lapeşte 27 (A.A.) - !.leynap 
gazetesi, Pars ajansından almış ol ., 
duğu mıılClmata atfen Bcndcrşapunın 
İngiliz harp gl!mllcrl tarafmdan bom. 
bnrdımanı esnasında sivil alıallden tak 
ribcn yUz kişinln telef olmuş oıduğu.. 
nu bildirmektedir. 

Tahranda. sükftnet 
J..ondra, 27 (A.A.) - Bu sabah 

Londrada. öi:'Tenildiğine göre Tah
ranla doğrudan doğruya muhabere 
henilz kabildir. 1rnn hükfunet mer 
kezinde ibu sabah dahi iblr süku
net hUküm sürmekteydi. 

Jran<la Avustralya askeri yok 
Camberra, 27 (A.A.) - :Baııvekl.I 

:Menzis mUmcssiUcr mecllslndeki bcyıı 
natı sırasında §Ulllni'ı söylemiştir: 

Avustralya. kıtao.unm Iran harp 
salı:ısınd!l kuJlanılJıklarmı tahmin et. 
tirccek hiçbir malftnuı.ta nıallk değiliz, 
Bu harp mmtako.larmdn lılçbir A vust 
ralyalr kıtanm fBtihdam edllmediğlnl 
tahmlD ettirecek birçok .!!ebebler var. 
dır. Avustralyalı latalar bundan böyle 
yeni bir harp sahneslndo kullanılma • 
dan evvel evvel A \'Uatralya hOkOme
tlnden ıatımzaç edilmesi lcap edecek. 
Ur. 

Elbadan Cl\"nrmd:ın İrıı11 arazisine Bunun Uzcrlnc Ruzvelt bu kabil 
girmiştir. masrnrıo.nn hiç bir zaman ödQnc; ver .. 

Hazer denızlndc So\•yc.t filosu ve me ve kiralama hesaban geçlrilınlye
Baııra körfezinde tıı~•117 filosu, tııar- cel?inl bildlrml~tir. 

ruz! harckcUcrde bul\.ınnıuşlnrdır. 
MUtcaddlt noktııdn, hııdenblr~ ya. 

pılan tecavUzUn baskınmıı uğnynn l.. 
ran kıtalnn şiddeti• ınukuvcmet et • 
mişlerdlr. MUtcad:llt noktad:ı. tnı.ıı 

lataları, dUıımnn flerl ı.llreketlnl dur
durmağn muvaffak olır.•ıı; ve lki dUş.. 
man tankı mlharebe harfe edilmişUr. 

Memleketin her tarafında, halk va. 
tanı mUdııto.aya kaU surette azmet • 
mlş bulunmakta. ve her tarafta as -
kerlik §Ubclerlne gönuııu müracaat 
eylemelttedlr. 

* • • 
BndaJl('şto 27 (A.A.) - Oral Ujsag 

gazeteslnın yazdığına g8re bir lnglllz 
harp fılosu Bnsra ltörfczirıde Mavera. 
y:ı lran demiryolunun ba~lrıngıç nok. 
tası olan Bcnderşah u.. Kı-onsar U • 
manlarmı bombardıman etmişUr. ln -
gillz hava te~ekkülleı1 Tahrana da 
taarruz ctm~lerdlr. 

ıı:: • • 
Londrn, 27 (A.A.) - Moskova rad

yosu tra.na girmlş olan So\'yet kuvvet. 
lerlnin iJerl harckeUcrln!n derpl.§ cd.I. 
len pıt.uı mucibince devam etmekte 
olduğunu blldlr!yor. 

Londm, 27 (A.A.) - Moskova rad
yosuna göre, İrandaki Sovyet kıtaatı, 
dlln Tebrlzi l§gal etmi§l<'l'dlr. 

TEBRlZ lŞGAL EDİLDi 
Londrat 21 ( A.A.) - Mosko~ 

va radyosuna göre, Irandaki Sov
yet kıtaatı, dün Tebrizi işgal et
mi§lerdir. 

D1GER İŞGAL ED1L&"J 
MJNTAKALAR 

Simla, 27 ( A.A.) - Haber a: 
lındığma göre Ben.derşapur'da 
İngilizlerin eline dü§en esirler a
rasında birçok Alman ve l tal yan 
bulunmaktadır. Ben.derşapur ve 
Hurremşalı'da birçok lran bahri. 
yelisi de esir alınmıştır. .Şimdi 
öğrenildiğine göre, petrol kum· 
panyası memurlarını himaye et
mek için Nafthell mmtakasma 
hava yolu ile kıtalar indirilmiş_ 
tir. !ngilizler, Benderşapuru, 
Hurremşalu, Süleymaniyeyi ve 
Kasnşahı tamamiyle işgal et
mişlerdir. Hurremşahm garbın. 
daki mmtaka, Şattularap boyun· 
en abadan•a kadar tamamivle tn· 
gilizlerin elindedir. !ngilizlcr, Ka_ 
run nehrinin cenup sahilinde sa
bit bir dok iğtinam etmişler ve 
Basra ile Albiidan arasındaki ru.>. 
hir geçidini emniyet altına almış· 
!ardır. Abfıdan adası fra.nlılar
dan tamamivlc temi7..lenmiştir. 

AI..ıı\1Aı~YANIN 
NOKTAl NAZARI 

Berliıı, 27 ( A.A.) - Hava _ 
Ofi bildiriyor: 

!rana yapılan tccavliz hakkın· 
da Alman hariciye nezareti mah. 
fillerinin mUtalensı şudur ki, bu 
tecavüz QOktanberi hazrrlnnmış 
ve Amerikada tasarlanmıştır. 

Bu hususta mesela orta şark 
yolu ile sevkedilmek üzere tank· 
Jarm uzun zamandanberi hazır
lanmış olduğuna dair Lord Bca_ 
verbrook tarafından yapılan be
yanat kaydedilmel{tedir 

Bundan başka Tahraiıa Ame. 
rikan gazete muhohirlerinin haf
talarca evvel gitmiş oldukl~ı da 
tebarüz ettiriliyor 

8W eSir ~lmdı 
Slınln, 27 (A.A,) - Bir tebliğde 

bil<lirlldlğine göre Brltanya ve Hlntll 
kuvvetleri ileri hareketi, İranın cenu_ 
bu garbtstnde ve garbınd~ plll.n muc'
blnce devam ediyor. Hint latalnn A· 
badnn'da petrol tesisatı civanndnki 
İrnn kuvvetlerini leml.zleıni§lcrdir. 

lki top, Uç zırhlı otomob'I iğtinam <'. 

dllmi:J ve 3BO esir almmı~tır. 
Ab:ıdruıın takriben 60 kilometre şl_ 

mallnde Marls de zaptedı mlştır. Ben. 
derşahpurda sUkOnct vardır. 
Kıınak!n mmtakasmda Brltanyalı 

ve HinUi kıtalar ha.fit blr mukavemet 
•ve top ate§lnden sonra Gılnn'ı znptet· 
mlşler, diğer bir kol da ~Irnyfpol ıstı. 

kametinde ileri harckctiıle devam et. 
ml§tlr. 

Diğer taraftan, Reı.tcumhur, ceb. 
ren teth hareketlerine karp mukave.. 
met edilmek Uzıere dünyaca sartedileD 
gayretler cümlesinden olarak, MilDÇ 
verme ve kiralama muolblnce ÇlDe 
yapılan yardımın kabil olduğu kadar 
mUessir kılınması i§inin bir heyete 
tevdi edileceğini beyan etm!f ft de. 
mlştir ki: 

Çine bir askeri heyet gönderllmeal 
Sovyet Rusyııya asker! heyet gönderil 
mcsiyle hem ft.henktır. Her ild heyetin 
de bedefieri aynidir. Şıı kadar ki, 
Sovyet Rusyaya gidecek heyet ödllnç 
verme ve kiralama kanunu muciblnco 
yardım yapılması meseleslnl mllzake
re etmlyccekUr. 

Çine gönderilecek heyetlD on bel 
gUne kadar hareket etmem muhtemel 
dlr. Bu heyet Çin .salAbJyeltar :ma. 
ko.mla.riyle birlikte Çinin askeı1 va. 
zlyetinl, malzeme ihUsscmr, tetkik 
edecek ve lüzumu olan nıaddelerl ta. 
yln ve mlktarmı tesblt ve bunların 
Amcrlkadan temini ve Çloo teslimi 
ve ödllnç venne ve kiralama kanunu 
muc!bince yapılacak yardımın Ameri· 
kanın ve Çinin menfaatlerine k&bll 
olduğu kadar uygun blr §ekf\de yapıl 
maaı 1ı'1au*1&rmda taVlzlenle buluna,;; 
caktır. 

Heyete riyaset edecek olan General 
Magruder uzun zaman aakerl atate 
oıanı.k Çinde bulunduğundan ÇIDde1r.1 
vaziyeti iyi bilmekte ve ba hu.awlta 
tecrübe sahlbl bulunmakta.dır. Bina.. 
enaleyb general dyl hlldlğl bir .sahada 
iyi tanıdığı ve kendl&ni iyi tanıyan 
adaınla.rla çall§acaktır. 

Alman tebliği 

Rical halinde bulu
nan Sovyetler ağır 

zayiata uğradı 

Donanma 
bombardı

mar ı edildi 
Sovyetler 98 tayyare 

kaybetti 
IJ(>rll.rı, 27 (A.A.) - Alman hava 

kuv\·ctlcri, Dnlcprcpelrmrsk'un şimali 
§arktslnde, rlcat halinde bulunan Bol· 
şcvlklerl kovalamış durmadan bomba 
ve mitralyöz atc,şlne tutarak ağır za .. 
yiata uğratmıştır. 

Çermlgof mmtakasmda, kıta toplu. 
luktaruıa, attş meırzilerlne, asker 
kanıplannn, kamyon katilelrrine dur
madan taarruz edilmiştir. Netice her 
yerde tesirli olmu!'tur. 

Şimalde Salı gUnU Alman hava kuv 
vetıcrl, Sovyet donanmasmı ve Fin· 
landlya körfezinde sefer yapan nak. 
llyat gemilerini bUyUk hasara uğrat. 
mıştır. 

İsUhkA.mlara ve kıta topluluklıırma 
kal'§ı yapılan müteaddit harekeUer
den başka., Dnlepcr'in Ouıı1nde blr 
çok gemiler batınlm~ veya ağır ha· 
sam uğ'ratılmıştır. ~ Aıımı.n hava kuv 
veUcri başlıca gayretlerini Sovyet :mu 
nalt:ı.ldtma karııı tevcih etmı,lerdlr. 
Rnotopbrlç.sk hatlı yeniden mllhlm 
hasara uğratıımıııtır. Bir çok iatas)'on 
lar kfuuilen yıkılınıştır. Yanmakta o. 
lan vagonbr mllhlm ıimeııdUfer hat. 
lannı kapaml§Ur. 

Peterısburg bölgulnde demlryoHarı. 
na ve demiryoıu iltisak noktalarına 

tesirli bombardımanlar yapıldığt ha· 
ber verilmektedir. 

Salı gUnU, hava muhıırebelerinde 

SovyeUer'98 tayyare~· 

Romanyad'' 
Sla\f 

aleyhtarlı~ , 
~~o 

Antone~ 
Alman gaz.et ~· 
şerefine verıletl ~ 
fette bir nutul< ~ / 
Blikrfıl, %1 (A.A·) - ~ 

sı blldlriyor: elr)Ji ~ 
Dlln akşam AlıJlllll • ;uııc I':. 

ger Romanyay1 zl)-arc~r 111e tıif 
A imarı gazeteciler ı ~' I 
tet vennı,Ur. BU ~ 'I 
aöylediğt bir nutukla> ~ 1' 
'l'fnl MI.hail AntenosltO f'ı 

- Avrupanm d~~~ 
BilyUk Alını.n P.aY~.:mıe j,d~ 
ycU uğrunda BolpY-yd' 'il"' 
lan mlıc:ıdelede n.oıııan ..Jf 
nıi§Ur. .nıı '..MI 
.KaıpaUnrla J(aro.d~ ~ 

vet TO tevazu ne bul ~.; 
coğrafi vazlyetimlZ P- ~, 
prkl Balkanlarm. ~.ııtıt ~ 
hakkilmll altm& gırıı--. , 
hakikl bir ırk muvaseo8 
cude getı.rll:nlfUr. 

t~.rl· 
;Yazi.Cemiz a.sirıarca ~ .... 

katlanmaktan ı~t ~ 
propaganda ile meııP 
propaganda ile hakla.t' ~ 
Fmırcrln adalet bıssD8 ~ ,,/'., 
Unin rolüııll anıadlğılll ~ 

Alman elçisi F~~I 
ya gelirken b!ze §~yıe ,.,.. ~, 
rüst!Uğe karp dtır0BU"'"'" jlll""'.A ~ 
kerlerinln kanı ve iı.aJd1d ~j 
men hUkiİmeU ~-'!,,'~ 
rtyorum: I>QrQ.stlQğe ~· ~ 

MilleUer arasında ~ -~ 
ve yeni Avrupa uğrUlld ).t'j/ 
de yapılacak mtı.stakt>el 1f. "fi" 
Romen ınWetl ayni ce'fll .J 

ot'' (l'_j 
Biikref, 2'7 (AA.} - --~ ~ 
Alman gazetecllcrl F'"" ~ 'l. 

ziyafette ba§vekll ınuJı ~ 
Antenoskonun Roınan~ed' ..d' ~ 
ve Slavizm'~ kar§! nıU_~ '1' ~. 
yanm yanında bul~-~ 
beyanatı mUııahıtıere ; .,, 
mUleUerlne k&r§ı yapıl ~ 
rfn mukaddemeıııcUr. ~ '' 

Antoneakonun aıszıerl ~"" 
mucip olmt11tur. çnnıtU t ,ııt' ~ 
her zamandan komUn!JI fD~ 
mak1a benLbcr sıa" aıe • 

Ş~hinşahHi tekıifl'1 
".~· l.ondra 2"1 (A_,\.) ~·ali· 

diploma.tik muharriri Jt~ 
Sovyct ve BritnnY8' dllıı v",J 

ran kuwetleri _t.;~f~flf· 'il. 
bir mukı:ı.bcle goru)or uıerıı-e ~ 
tedbirlerin nıımnası t~ıt 
1ıükümct.i şimdi dahtı ııftl":I~ 
yettc tekliflerde bulu e4ıı4 f 
temayil görünüyor. 7..a:d~ 
ne göre ııchinşah~ Tail ı:ı tı 
tanya bilyük elçisın~ l~cıı:ı ~ 
tinin mevcudiyetıerı e deJl #! 
nan bir kaç teknffi~·cnhııft:l ~ 
biltün Almanları bir r 1711 
!randan çıkarmnğa haıI ıs>~ 
ğunu \'P. bu bir kaç .tol<tll< o

1
#' 

yerlerine ikame cdılce:ııdeı1 
ycLlştirilincc df'rhnl g 
!erini bildirmi.5tiı. ,f 

dJll ~ 
Iran hükümcti tarafı:JI cıı ~ 

lan bu tekliflerin taınatıı~~,ıif· eJ 
- -llpbtf!Y t dikka tc almacagt 9: -;et ~ 

cak İran tizcrindckı ngıı atıl~ t 
didinin hakikaten ~a üJtletle c _. 
İngiliz ve Sovyct h~~ ıııedl)~_:I 
rafından kanaat getırıl ı&JtLıY 
keri harekatın durdurU 
n.5ikard1r. ~ r' 
Alman sirlayi rıı; 

kezleri şiddeti 
bombalandı 

1
,1 

) ...... 
L<mdra 27 ( A.A • . .,. • .At~ 

hava nezıı::.etinin tebl1~c JYj,1 
'Bombardıman set""2 f, 

sup tayyarelerin dilJl _':.'ıiıd~ ~ 
rekatı birkaç gün ~7çöde 
za.ran daha ge,ııiş bır .ııeJt• 
muştur_ . ~ .,1' 

Kolonyada endUstrı ı:J~ 
ri şiddetle hombalanJll~ ) ~ 
ve Boulogne' daki dold ed1ıııt 
muv:afıfaluyetle hüCUJil J 
tir.' ·rrısJf ~~r 
Avcı tayyareleri, şı e'?."~ 

sada düşman tayyare Ill..:;rl ~ 
nna yaptrklan bir taarr;r O/ 
riye.ihareketi esn~~~riP 
man aveı tayyaresını .... ~ 
mi31erdir. ~eri'r~ 

Bombardıman tayyare · 
de ·· ·· üsl" • do·· .. .., n uçu erıne l-
dir. . 



, 

- Peki niçin bana müracaat 
ettiniz? 

- ÇilnkU tababcte inanmıyo · 
rum. 

Teodor Zuif eld •• ast.asını göz· 
den geçirdi ,sonra: 

- Görüş kabiliyetinizin a.zR.L 
mas: sebebi gayeti~ basit. dedi . 
Dikkat edecek olursanız başını_ 
zın ~ir kısmının çıplak olduğunu 
görüyorsunuz. İşte o kısımdaki 
saçlar ters taraflara, ynni kafa
tas:nwn içinde çıkmış Ye görme 
kabiliyetinizi veren şıpın boz· 
muş. Şimdi ben sizin güzünüze 
mehtaplı bir gecede toplanmış o. 
lan çiğden bir kaç dnmlo. dan1la. 
tırım, iki üç güne kadar hiç bir 
şeyiniz kalmaz. 

Ve Teodor hastanın göz kapa. 
ğmı çevirerek icir.: birkaç dam
la, adarrulkıllı tuzlu u damlattı. 

Hasta can acısi7le yerinden 
fırlıyarak: 

- Ne yapıyorsunuz, gözümü 
kör edeceksiniz .. ı. 'cdir o dök'.
;;.:; - ? ,., .. nuz. 

Diye ,bağırdı. Teodor büyük 
bir soğukkanlılıkla elindeki şişe· 
yi hastaya gösterdi ve hasta şi. 
şenin üstündeki etiketteki Ag, 
No. 3 rumuzlarını giı7Jeri büyü_ 
yerek okudu ve bir hamlede çıl· 
gm gibi yerinden fırhyarak oda· 
nın ıçinde koşmıya ve: 

- Fakat bu nitrat darjan6 Siz 
ne vapıyorsunuz? diy-0 ideta u· 
ludu. 

Teodor Zuifeld hastaya eldi. 
venlerini ve apka mı ibüyük bir 
soğuk.kanlılıkla uzatarak: 

- Demek ki siz hem seyyahat 
ediyor ve hem de kimyevi mo.d. 
deler üzerinde iş görüyorsunuz? 
Dedi~ n'mlia'lırbmın cevabım 

.be ·lemeden ilfive etti: 

- Müsterih olun .. Müsterih o 
lWl .. Gözünüze döktüğüm nitr.ıt 
darjan değil, sa.deoo tuzlu s .tdur. 
Öyle ilk görüşte r;i§elerin i.izerin· 
deki 'isimlere inanmak doğru de· 
ğildir. Unutmayın ki ef..şcler daL 

28.8.1941 
'UI Haru 10.15 Rndl'O f'm: 

proı;ruru ,.e Tango 
7.4j Ajanı; orkt"St mat 
8.00 He.fil 19.3J ı)j:ıns 

pro ram 19.•IG l'urttan 
8.80 E\.1n snatJ lcr 

ız.ss Fasıl 20.IG Radyo 
prkılan gazeteal 

12.46 Aj::n 0.45 Ssz esc.rJert 
ıs.oo rnmı 21.00 Zlnuıt 

prktlan Takvinıl 

18.HI Uan ık 21,ıo Ttirkoc 
program r•Jmi 

IS.O:" Radyo an rkdan 
ve tango ,!J.l!G Konu m:ı 
orkestru • ( Snn'atktlr-

18.30 Serbest lanmız 

10 dnktka konuşuyor 

18.,W Pi)·a konnııuyor) 

şarlnlan 21.f" Senfonik 
19.00 Kcnuıımn program 

(Dertleşmp. 22.so A.Pn 
~ti 2:!.45 Damı mll:dğl 

mo:ı: Perşembe! Cuma 

> 28 Ağus. 29 A~us. 
:.:::: 
er Şab."ln: 6 1 şamn: 6 - Hızır: 11~ Hızır 116 

\&kJUt:J \aı.ı&t:ı t;7anı \ DNll •.ı.ao 

lilıneyın 
6.28 6..24 ıo.ss On" • 10.88 

Öğlı> ıs.ır. ı>.26 15.16 5.%1 

llı:tndl J6.58 9.09 16.68 9.10 
Akl)&nı 10.411 J2.00 J0.48 12.00 

lıı.t& 21.28 1.87 21.2G 1.87 

1msak 4.8.> 8.45 4.SO 8.48 

Sovyel 
.denizaltıiarı
nın faaliyeti 

!oskova, 21 (A.A.) - Sovyet la • 

tlhbarnt dıı.treslnln bugtln öğleyin 

nearcdllcn munzam UAve tebliği, 

sou gtlnler zarfında. bir Sovyet denlznl 

tısmın lkl dU§man nakll~e gemi.sini 

batırdığını blldlrm )iµ:ıdlr. Aynı tçb • 

llğ bir SOvyet denlznltuımm ehemmı. 
yctl.1 bir dd§llllln Jlmanmıı. girerek tic§ 

bin tonluk bir dU~an ticaret gemi. 

sini batırdığını da kayd~tmekt.edir. 

ma görünüşte~ ibarettir. Şişeler 1 ~Nı :sONNJIB'.l'çt 
yani zarf ınaznıf'un hüviyetini 
tamamen meydana koymaz, bilô. NUR/ ESSiZ 

5- VAKiT 28 AOUSTOS 1941 

SOVYETLERiN SOFYADAKi 
SEFARET ERKANI 

rzurum yolile mem
leketine dOnDyor 

Rus tay
yareleri 

A lman 
hatlarının 

• • En.urum, 27 (A.A. I - So\•yet Ruıı.o 
1anın Sofya eJçlllği erkn ve memun. 
nincıen UçU kadın ve UçU çocuk olmak 
llzcrc 21 klgilik bır kafil., dün trenle 

buraya gelml§ ve buradan otobpslerle 
mernlekeUerine mUteveccthen ayni • 
ml§lardır. 

gerıszne 

Beyanname 
atmağa başladı iborg Fınl/indiya 

Fı·n kuvvetlerı· kör/ ez indeki ~:":y~!~~~:1"~phe=ı:~ 
hallan arkamıa ve dıı.lın gerilere be. 

tarafından tahribatın ::::~!:~.a=:~:ut::ıuıxı: 
b 

• ,. mlnl göstermekte ve Alınanyada ve 

k t ld zlançosu i.tıgal altındaki memlckeUcrde olan U Şa 1 1 bitenler hnkkmda haberıer vermekte. 

Stcıkholm, f7 ( A.A) - Pek 
yakında sukut etmesi beklenilen 
Viborg şehrinin şimalişarki ve 
şark istikametlerinden F!nlftndi· 
ya km-vetleri tarafından ku§atıl· 
ması devam etmektedir. Lenin· 
grattan Viborga giden demiryolu 
nun kesilmi§ olduğu öyleniyor. 

Finlandiyalılar Viborgun l 3 
kilometre §İmalinde bulunan Ah. 
volayı geçmişlerdir. Rus kıtaatı 
ricatleri ırasında bütün köyleıi 
yakmışlar, köprüleri berhava 
etmiııler ve ehemmiyetli hasarat 
'ika eylemi§lerdir. 

Ladoga 2ölünün garbında Fin 
kuvvetleri Finlandiya körf ezile 
Sack Tijammi'nin şimalindeki 
Sovyct kuvvetlerinin son mevz!· 
terini tehdit ve tazyik altında bu· 
lundurmaktadırlar. 

Kareli berzahında Finler vazı
yetc hakim olmakla beraber lfos 
mukavemeti henüz kınlmı!'1 de • 
ğildir. 

iT AL YAN ve ALMAN 
NAZIRLARI 

Bulgariıtana geliyor 
S<>fyo, 27 (A .. ~.ı - Alma.nyıı, ltal. 

ya \-e Macıııi.etruı ziraat nazırlan ey. 
101 ayı u.rfmda Bulgan.tana. gele.. 
ccklerdlr. Müttefik nazırlar Buıgarlıı
t.an zirnal nnzırı Konchev ile birlikte 
14 eylOldc Sô!yada )'ııpnacale mera • 
sımcıe hazır bulunacaklardır. 

So!ya, 21 (A.A.) - Bbtgf.rlJJthh ~ 
rlclyc nazın ıvan Popov rc.faluıUndc 
Eulgarlatan dahlllyc nıı.zın 1van Cro.. 
vonskl olduğu halde ahiren Bulgari&. 
tann iade edllml§ olan gnbt Trakya 
mıntakıuımdıı. bir tefti• scyabaUne çık 
mııı bulunm ktadır. 

Osmanlı Bankasından: 

Jlelsinkl 27 (A.A.) - Finllııdlya , dir. 
körtczlnde F'1!\ donanmu• ve sahil Salı gilnU gazetccJJer konferıı.n.smda 
topçusunun Rus donanmnınnıı verd!ği surcUerl gazctecllerc göstcrUc.ıı be • 
bir uytat hakkında C!.§&ğıdakl bUl.n-;o yannamelerdc Ru.zvcll • ÇörçU mtl.§te. 
nenredllm~tir: rck bcyannamealnin metni Ye Afrika. 

Blr destroyer, 3 balıkçı l;<ımiııl, 2 al 
petrol cemlsi olmak llzcre 6 nakliye 
vıı.puru tt:hrip cdilml§, bir ticaret g• 
misi lle bir balıkçı &'&mis: hasam uğ. 
ratılmı,tır. Vtderlnk adalan cJvarmda 
5000 tonluk bir nakliye geıniai b:ıU.. 
nlmqı ve birçok romörkör müsadere 
edil ınl§tir. 

Hitler nutuk 
söyliyecek 

da İtalyan lmparntorluğtınun tahribi. 
nl bildiren fstatl.&tlkl r bulunuyordu. 

Beyannamelerin cluıertı:ıt almanca • 
dır. Fakat lehçe, romcncc, Slovakoa 
ve !ince yau.ımıı beyannameler de 
atılmaktadır. Bcyannamenln &~ 
da, bu bcyannameyl bulanm tcsllm 
olmak Uz<ıro Rus baUıınnı geçebilnıc. 
sini mUınkUn kılacak parola yazılıdır. 

Ruslara teallm olacaklara, emnl • 
yet altında bulunacakian, iyi muame. 
ıc göreoeklerl ve harpten sonra aile 
ocağma iade edilecekleri hıLklıDıda 

temlnnt t& bu bcynnnamclerdc t.amib 
cdllml§ bulunmaktadır. 

Uuda~te, 21 (A.A.) - Magyaros- ~Z0\'8kl dcmlfUr ki: 
eag gazetesinin Bcrlln muhabiri, Ber • Esirlerin lfadclcrlno göre, bu be • 
linin umumtycUc ıyi nuııClmat alan · yannıunclerin bir çoğunun toplandıg, 
maJuıfillnde ııayl olan bl" habere at • muhakkaktır. Esirlerin yarımıd&D 
ten, HlUer, ynkmda pek mUhim b!r fazlası, bu beyanıınmclert toplayan ~ 
nutuk aöyllyccektir. lann bunlıın okuduklarm eöy~Ur 

Rcaml Alman mcnabli bu baban 
tekzip etmediği gibi le it de etmemek 
tedlr. 

isveçte teessÜ'r 
'tokholtn, !7 ( .A.) - Javcç efkO.. 

rı umumlycsl İngiliz Vt! Ruslnrm lnuı 
bitara.flığııuı. riayet etll"emelcrinden 
şlddctll t.e<:ssUr duymu§b.n. 

lngillzlertn dalmt haıni.s! olduklarını 
iddin eJ,t,lklc;.l 14 kQ~Uk memleketin 
bit.arntıığım ihlft.ldcn çekinmemiş oı.. 

malar m& da acı bir tarzda fıaret edil 
mektedir. 

1rana tevcih edilen lnı::ıliz .. Rw; ta
ıırruwnun )".akUd hed fi iki kuvvet 
o.rnınndıı irtibat tesis etnı k olduğun. 
da §Uphe yoktur. 

lngzifeıe 
Şarki Alrllıa ıçın 

Yeni bir Baş
kumandanhk 

ihdas etti 
-o-

Simle, 27 (A..A.) - Rüyter bil 
dfriyor: 

kis nasıl isterse öyle ~örilııme~- Sllr'uı ve Emniyet 
ne yarar .• Nrunl ki :imdi si?.in Müracaat yeri: Akıtaray IW!tkol zafer Bayramı mUnascbctıylc, o.ı. 
de §U şişeden ihiç bir farkınız 1 ıtnf'lııımda Buı.-usf Oalf'f' mantı Bankasının Gnlalc 'Merkezlle 

ıs,·cçll nskeıi mUtchassıeıar 1ngill7. 
ıerıe Ruılann bir ikinci lrUbat daha 
tesis mıcı rımı ınan1 olmak mnksıı. 
dilo Almanlann önUmUzdekl haftalar 
l!:tnde şimal o plıesl harekA.tmm taa • 
flyealnl tncll decckl rl mUtıılrıuımı 

eerdelm ktcdlrıer. 

Burada şarki Afrika için yeni 
bir askeri kumandanlık ihdas e 
dilmi5tir. Şarki Afriadaki hare. 
katın biluvve nihayete erm!;ı bu· 
lunmast dolayısile Ortqark ba: · 
kumandanına bütün dikkatim 
daha faal harekat sahnelerine 
hasrcdebilmesi imkanını vermek 
üzere §arki Afrika için yeni bir 
kumandanlık ihdas edileceği bu 
gün burada bildirılmektedir. 

yok. -:-ıı1z'11:i'!DID:!lllı:nı:mı::::S!!:;iı:;:mlllliif Ycnicami ve Beyo~ıu Ş• bl'.'lcrl :>O A· 
(TJerr:ımı uar 1 .. ğustos 1941 gUnU kapalı bulunacaktı". 

( Ba~tarafı dünkü sayıda) rUnP. silrüne pencerı•ye eokularnk 
sofil kardeşini ikendl el.le öbür 
uilnyn~ n göndermeğe muvnffalc 
olmuştu. 

Hddise teı.'bil edildi; iki kar
deşin gömUlnıeslııe nıhsat vı>l'ildl 

Cenaze mcrasbnı ~ok ıhnz'n ol
du. Evvel:~ Satılmı ı söğütlü ya· 
mncn gömdüler. Ve nihayet bü. 
yiik bir milnnknşadan sonrn Necn· 
tiyi de onun ynnına kıwlan bir 
çukura attılar. 

Satılmt.<>tn gözil olduğu eonra 
dan nnlll§ılnn Zeynep, günlcrccı, 
ortnlı'k kanırdtktnn sonrn mcz.'l.r 
'>aııında feryat etti, 

* • • 
Aradan bir knç sene gcçmiştj 

Kı§ mevsimi idi. Hem de o SCD(' 

Zarada misli görülmemiş bir kış 
hüküm sürmekteydi. halk, köyü" 
hiıicik kahvesine toplanmı~: va • 
kit geçlımeğc çalışıyor. Lô.ldıı, 
F.C< e ilerlemiş olmasına rağmen 
l'vlcrino dönebilmek iç;n dı.c:arıdo. 
ki !tar tipisinin dinmesini bekii 
~ orlan:lı. 

içer.iye biri girdi. Saçı sakalın~ 
kar~ , pejmürde .kıyaf<'tli ihtJ. 
;. arca bir adamdı bu. Soğulttnn yu • 
1ü gözü şişmiş: elleri mosmor ke 
nilnuştl. 

Ürkek adımlarla ikahvenin ortn
"ınn ilerledi. 

Blr ıı.n içinde tavla Ldurdı ı dur
du, Oyuncular, ellerindeki kAğıtln 
n ynv~ncık ması:uım Uzerine lıı 
:ı:aktıfar. Herkes yeni geleni baş
tan tırnağa kadnr silzmcğe bas;la
iı. 

Adrun, göılerlıli kal'§ ındald a 
damların gözlf'rine diktikten sonra 
sert sert bakarak mütehayyir b:r 
raziyctte söylendi: 

- Beni tanımndınız mı? .. 
Bir n.n için süküt edildi. Sonra, 

r<anlı çayır 
l>ir knc; ses birden cevap verdi: 

- Hayrr .. hayır .. .sen kLmsin kl. 
Adam, put gibi yerinde duı:ıı. 

"iOrdU! 

- Hele bil'tl7. daha bakın baka
lım. dedi. 

Gene bir süküt devresi geçti. 
Ve menfi . bir cevap mahiyetinde 
~ lnr snllnndı: 

Adam, başını hafifçe öne eğe
rek pür hiddet bağırdı: 

- Demek siz :insanı pek ça.buk 
unuturonnuşsunuz.. Ben MUkre
~in çavuş değil miyim? .. 

Herkes yerinden fırlamıştı. Kar 
şılarındakl adamı tanıyabilmek için 
bUtiln gayretlerini sarfcdlyordular, 
fakat bir turlU tatmin edici bir 
benzerliğe tcsndilf edemiyordu. 
tıır. B.r kaç 11es !birden çıktı: 

- Milkr<'min çavuş mu?. MUk
ıemin çavue mu? •• Yalan aöylü. 
yomun.. Sen Milkrcnıin çavua de· 
gilsin!.. O, kahramanca harp ct
Ukt n sonra Sakarya.da 5elıit 
ıuetü. 
Zavallı adam, bitap bir haldt• 

idi. Yutkunn ~ ulkuna ırn cevabı 
vndl: 

vaş yavaş SaUlmt~ln Nccatfnln 8.· 
k:betl erini ııı;ığa vurdulru. 

Bu acı sözler üzerine Milkre· 
nıin Çnvuşun derhal rengi eoldu 
ve gayrltııbü cUmleler sarfetme • 
ğe bn;ılııdı. YUzUndcki çizgiler de
ğ!§tl. Gözleri korkunç bir hal nldı. 

Ertesi cUnU. Ulllcrcmtn çnvu~u 
gfümeğe gelen halk, kaıı;ıstndl\ 
tam manaslk mecnun bir insn.n 
buldu, İ~e 1-nnh çayırın hl'kllyesi. 

Çoban'WJllkdyesini bitirir bitir
mez b!rdenblre gözlerini uzakta 
bir noktaya dıktikten sonrn: 

- Aha.. dedi. Mükremin çavut} 
geliyor. Biraz sonra onu da gör· 
mü§ olursun. Bnnn mtlsnndn .. 

Çoban, davarını toplayarak ya· 
vaş yavaş uznklnştı. 

Bir kaç daklkn sonra. Lhtlyat 
bir köylU ırmağın kennrındn dur . 
du; ve acı ncı heyk:rdı: 

- Oğlwn Satılmış ııcı edcsın ? .. 
Necati ncredesın .. 

- Necati n<'red sin?.. ~ntılmP 
nm-~desin 1. 

Bir müddet bövle ah ti figan ey
ledikten sonra gene geldiği yoldan 
hıçkırıklnrln a~lı~•arnk uz ıkl&otı .. 

- lılükrt"!nlin çavuş. benim. Şe. 
hit olmad"m: faknt eslr dl~tUm. Kanlı Çayırı k:ims ekiı> im.;· 
yabancı b r Ulkcdc, bir adndn se· mez. Orruıı me"'ıım bir nrnzid ı 
nelcree hapsedildikten sonra nl. Yıün·ı: ta.bint.ın lrad ·ne brrokıl 
lınyct firnr ettim. I .. 'ı.kirı, ne ya· mnıtır. . 
zık ki, s!ze kendimi tnnıtamıyo- Koııtirme bir yol ofuugunu 1111 
mm. Size y:ıh-anyonım: Bana hın. dikleri halde Kadriye ve Tekke 
nını:ı: .. Ben Zamlı MUkromfn ca· köyleıine iz'nU giden ı:;..skerlcr bllC' 
VUf5UD1. Oğullarım nerede? .. Ne- ' ~'anıklulnrınn biran evvel kıınıo.,n. 
cati ile Sattlrnıt;ı bana gösterin:z.. bllmek için KBnlı ca~ nn geç 

Birdenbire herkesin gözleri yaş mezler . .. .. 
la doldu. SQylayecok söz bulama· Bazı geceler~ Sögutlu ?'amnçtnn 
dılar. Ba~lar eğildi. Mllkrcmln acıklı bir kıı.dm sesi gc~r. Bu d 
ç '-u3a yer gösterdller. Ka.bvcdeki za\'allı ?:eyneptlr; evvela tlirkll 
gençler, yavaş ya,•aş evlerine git- 11öyler. Sonra. d11. Sabim 1 .. Satıl
Ulcr; ve köyün ilnri gelenleri öte- ınttı!.. dıye ııglrır. 
den beriden bahsettikten oonrn ya. Cevat T~frlk l<inson 

İtalyan şarki Afrika impara. 
torluğuna taat'.ruz eden kuvvetle. 
rin parlak kumandanı general 
Cunııin~ham orta.şarta yeri bil· 
dirilmiyı:ın ba§ka bir kumandan· 
lığa nakledilmi§tir. 
Şarki Afrika seferinin diğer 

mUmttı.z şahsiyetlerinden biri o. 
lan ~eneral Flat, şart Afrika bq 
kumandanlığına. tayin edilmiştir. 
Kumandanlık doğrudan doğruya 
harbiye nezaretine bağlı buluna· 
cak ve İngiliz • Mısır Sudanınm 
cenup hudutları ile şimall Rod<ıZ' 
ynnm ş!mal huduttan arnsmdaki 
bütün araziye samil olacaktır. 

Kanada Başvekili 
ıngiıtered6ki u rıncı 

Kanada Hımeninr 
zıva ret et•ı 

ı.on(lru, 27 ( • A.) - K811ade 
Başvekili .Mnkem:I King, birincı 
Kanada tümenini zlyurr t chnlş vP 

bu milnnscbeUP sBylr.d l;i mıtukt 
demiştir ki: 

H ırekcte geçmC'k snatlnin gc 
clkmesi snhırsır. K nadn kıtalan • 
çin ~ok <'Um blı ey olduğunu bL 
Uyorum. Vp :1U\ Uk l3ı it nvn Jıil 
kümctinln 1n"il z ndn1nrmı dUn 
ranın f.•ıı mUlum hiırrly0t mcrker.ı 
l<'lfikkj ettiğ 'ııı J{nnadn }K'K eıı· 
blli~or. Herkes onınm.-'ı r ki K.ı 
nnda hlikiımeti Knn•1<!a nskerlet • 
nin harckfıtı.ıı t:ıhd d c>dC"n hlc;b' 
art koymll!llı tır. 

YARIN 
SARI VE S YAH 

SACLAR 
Hikmet Miinirin ~ok mril 

bir hikayesi 

.. 
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ŞUNDAN BUNDAN: 
....................................... ---
Haz l r elbıse dedin de 

aklıma geldi ... 
."ınerbankın yaptıracağı 30 bin takım hazır el

)J e münasebetiyle hazırcılarla ısmarlamacılar a
rasında bir çekişme 

"Vakıt" ta okumuş olacak:::ı· oldu mu, el altından pantalon. 
ıı ~ ~iım~rbank umum müdürlü. yelek ve hatta caketleri ha;r.rr · 

L hal n ucuz elbise bulmasını terzilere diktiriyorlarmış . 
enin için ilk olarak 30 bin ta Müşterilerin hepsi. ne huyu. 
.ı n elbise ve ayrıca bir o kadar rulur, gibilerden terzinin yüzünP. 
), 'to yapıp yerli mallıır paz.'!rla· bakmıya başlamışlardı. Öyle ya, 

·r'! atmıya karar verm1ş.. şayet bu ~ddia doğru idiysc ne 
< l karar. Zaten İstanbul· derneğe ısmarlama elbise için a· 

~ bir alışkrnlar zümresı vuç dolusu para vermeli? 
• r ı taş nıtla<>a hazır elbiseden Muhatabım, bir an durduktan 

gı yrı çul gıymez, Bunların her :onra şu cevabı verdi: 
1< yl,.ri hazırdır ve bu yüzden - Buna siz de inanmadınız 
şehrimızde koskoca bir hazırcı. \ '3 •. Si:t değil a, aklı başında oları 

• lar esnafı türemiş, teşkilatlan· hic kimse ~nanmaz. Bir kere. ha· 
nıış. adeta ''Lonca'' !aşmıştır. zırcı terziler. öyle bir iki takı.m 
B•n bu yazımda bu teşkilatın ve ile işe başlamazlar bile. Ellcmi· 
hazırcıların tarihçesinden bah· de kırk elli takım elbi.e bulun. 
S(.decek değilim. Esa"en bu. u· madan atölyelerini <;alı~tırmaz . 
zıın tetkiklere muhtaç hir mev. lar. Zira bu takdirde iş ucuza c;ık 
zudur. Maksaclnn sadece hazır· maz. Her kostüm için ayrı ayn 
dJtn giyinenlerle hazırcıları ko· ışçi ücreti vermek lazımgelir. Ha 
nu~turnıak, ısmarlamacı terzi!e· zırcı terziler, seri iş yaparlar. 
r dinlemektir. Yani makine işi, Kırk elli adet 

'iğim gibi, hazır elbiseye caketin kollarını başka. yakası· 
d. · 'l doğrusu "hazır" a alışını<::. nı başka. sırtını, önünü başkA 
J, aş çatlasa başka neviden bir tuhaf işçi çıkarır ve böyle-

SPOR 
... -· - -

F enerbahce Stadında 
Atletizm mü~ahakaları 
Kadıköy Hnlke' lndt"lı: 
30.S.941 Cumartesi Zaier Bayramı 

münasebetiyle Fcnerbahç~ stadmds 
saat 15 ten itibaren yapılmak Uzero 
Halkcvlmlz tarafm ~an Atletizm mü. 
sabakalan tertip edllmiştır. 100 yar 
dadan bir mile kndar düz ko§Ular tlc 
gülle, disk, bomba atmalar ve yıık. 

sek uzun sırıkla atıamalaı vnpılncak. 
tır. Müsabakalar herkese açık olup 
28.8.941 akşamına kadar mektupla ve 
bizzat Halkevinc müracaat edılmcli. 

dir. Aynca Halkevleri tnkımları ara 
smda 100x4 metre bayraJ.r yarışı ya 
pıJacaktır. 

KAYIPLAR 

Fatıh aı;kcrllk §Ubcsindf'n nlm111 ol 
duğum tütün lkramıye cUzdıınımı za~ 

yi ettim. Yenisini alcı cağımdan eski· 
sının hUkmU yoktur. 

Yeni Neşriyat: 

Yeni Aadam 
laman Hakkı Baltacıoğlu tarafm -

oan çıkarılmakta olan Yeni Adam 
gazetesinin 848 incı 8ayısı dolgun bir 

1 
şeklide çıkmı;ıtır. Bu sayıda, lımuUl 
Hakkı Bnltacıoğlunun Durma Yarat 
adlı ba!'makalesinden başka Nuri !)(-. 

mlrağ <Nazmi Nndlr). eoobiyatm 
mcsuliyeU (Fikr<?t Adil ve Nevzat 
Hatko), Nahide Atasayn cevap ·(Sup. 
bi Nuri), Tagorc (E§ver Naci), Çocuk 
kampında f Hlılli~), Antogone (1<;ofok 
ıes), Hayatım ( Bnltacıoğlu ı, iç aoıı_ 

yete ve kUıtur haberleri vardır. BU -
ttin okuyucularımıza har.1retıe tav&. 
ye ederiz. 

llsküdar Attnmatru:ı 41 numara. 
da tbnı.lıim Jhırtııl. (87cnuı 

* • • 
Bahriyeden aldığrm askerlik terhhı 

tezl<e.remi zayi ettim. Yenlsınt alaca.. 
ğımdan esk!slnln hlikmU yoktur. 

Rnl.ıt: Tanbıırcıı oknl• 10 numıı_ 
rada lfü.<-li F.:~ ıırı 

ğumlıı Osmıın. 

oğlu 821 dil' 

(310SU) 

Karacabey Merinos Y ctiştirme Çiltliği Mü· 
dürlüğünden : 

C'l:S~t '\f ıl t-ı -

Kilosu 
f\"iya ı 

Tııtıırı 

Un• Kr. 

Yulaf 4tıu!lı P 76202 2S 
Arpa 241655 9 2174f: 95 

ıilüesscsemtz ;u)vıuıntı için yukarda miltredatı ya.zıh lk• kal"m hayvan 
yemine tr.lip çıkmadıgıııclan iklnt.ı d<.'fa eksiltmeyl• konulmuştur 

E:, ı:mmı. 1 EylUl 1.14:i tarih'r.c tesadüf eden· Paza~tesı gUnli saat 15 de 
çifttik mUdUrltik t:ıin:tAmda yapılacııktır. Muvakkat tcmlnıtt 7848 liradır 

şartname 750 kuruş rı· •,Jtabllindcı <;lftlik muhasebcsind•m verilir Teklif zart. 
ıarı bir sal\l evvel "'m syona .,;el'iımcst. Postad:ı vaki gecikmeler kabul 

edilmez. 

b ı giydiremezsiniz. Zevk tikle patron, bir yevmiye ile kırk 
m ..... · . Bu satırları okumak elli takım hazır elbisenin kolla. 
r..;ıhır .. ' katlananlar arasında rım bir işçi, yakalarını başka bi1' 
- eğer varsa - bu zevkten an· işçiye diktirtir. Sonra bunlar 
ll\ :ır:lar da bulunacağı şüphesiz·. monte edilir ve ortaya bir giin. 
c)ır. Pundan dolayı benı ~Ik ola· de hazırlanmış en az kırk elli ta
rak bu tip vatandaşlardan bazı. kım hazır elbise çıkar. 
1:-ıı ile konu§mayı, böylelikle bi· _Ya pantalon. yelek? 
lınen ve bilinmiyen bu bahis et· _ Bu, doğrudur. Bazı ısmar 

, ---------------M--... -~•t&RS----0'\ fUrklye ~umtturayet" 
rafında biraz malUınat toplama· 
yı iş edindim. Hazırelbise, ha. lamacı terzilerin mUtehassıs pan 
zır ayakkabı, hazır don, gomlek taloncusu, yelek~si vardır. Ku
ılilı .. giyen vatanda.slarm söy· maııı k~stikten sonra dikişi onla. 
lecliklerini şu suretle lhülasa et· ra bırakır 
•nek miimkündür: iki tarafın da bu mevzu etra. 

- Bir kere, hazır elbise ga· fında torbalarla laf edecekleri 
yet ucuzdur. Düşünün bir kere, muhakkaktır. 
ısmarlama bir kostüme en aşağı Bana kalırsa, bu bah i fazla 
45, 50 lira vermeniz lii?.ımken, kurcala:namalı, "Kese ine güve -
hazır bir takan elbise, 30, çok nen bora1.ancrba..şı" deyip. gc<;· 
~k 35 liradır. Aradai.i para far. meli. .. 
kı mühim. gördüğunüz iş ise he
men hemen aynıdır. Maksat elbi· 
se ise 30 lirayı gözden çıkardınız 
mı, alasını alıyorsunuz, Hatta, 
'"marJama bir takım elbise pa
rasma 10 _ 15 lira eklerseniz. iki 
takını elbisenin sahibi olabilirsi
niz. Bu ise sizi, bir buçuk, ik~ se
ne id:ı.re edebilir. Aradaki fark 
nedir., HiQ! Amma hazır elbise
nin caketi viicudunuza tıpatıp 
gelmivecekmiş, pantalonun dL 
kiŞleri sağlam olmı}acaknıı~ . ne 
çıkar; bir terziye verdiğiniz bir 
iki lira ile hazırcıdan alacağınız 
kostumü, vücudunuza göre boz· 
durup düzelttirebilirsiniz. Böyle 
\'apmasınız dahi kimse, sırtınız· 
daki kostümün hazır veva ısmar· 
la-nıa olduğunu anlıyalbilir mi., 

REŞAT MUlIMUT 

Bebekte 
l\:uhteşem b?r müsa

mere verilecek 
C. H. ParU.sı Emlnonll Nnhıycsinl ı 

7 Ey!Ul 9H Cumartesi gecesi Bebek 
Belediye bahçesinde muhteşem bir 1 
müsamere tertip ettiği h!lber alınmış 
trr. 

Bahçe ve önUndckı sular o akşarr 
mehtabm 14 üncü ~ecel<-rıne mahsus 1 
şaşaasile taşkın bir nur ,.e ziya tura , 
nı içinde kalacak, Boğaıın bu cşsır. 

köşesi çok uzun eaııtıer ışık ve musl. 
ki nağmeleri, genç ve meıı'ut kahkaha ' 
ve çeşit çeşit gör1.1. 1cmtş liyakatli 1 
ı;ahnelcrle tanı bir cenn(' olacııklır. 1 

Tertip heyeti bu fırsat tAn letlfnd .. 

1

• 
ederek. o akşama kadaa bir evl~nmc 
memurunun önUnden geçtikleri bald 
fU veya bu sebeple hcnlız dUğllnıerll'i 1 
yapamamL!I genç çiftler lçln bu gUZf.'i 
~nnctto birer yer ayırmayı <:lılştin , 
mllştür. 

ZiRAA T BANKASI 
~uruıu~ tanhı 1888. - ~yesı 100 UUtJ,UUL rt.ırk 

;jube ve Aıam adedi : 265 
Ztfai ut tıca1i M rıtuı hanh.n munmelPlm 

ran tılrlk"t1renlett ?M.l'IOO Un lknunJye rerlyor 

...,._, rumhllrall ·• QıbllnnJ :&Mmıt .,~ · -·· - • · .: 

~ l1nL5t ouJwıanJara senr.ôr • :ıers ıı~çe~ "ll" • 'l• ~ııt!'lrııu• 

oıAnıı ;:tıtt ltrıı.mı}' t 1R.ıtt•ıııı .. ~ • n 

ı t.dt'CI ı,OMI llrnlık l,OOC! tnı 

• • 50<l • 1.00< .. 
• • '1\0 &,00~ • 

•O • IO l • •.OOG • 
• 

tof utN' ~() llrv"lı '\ ,nn< 

ııt 

lRG 
lCI • •M• 
!O • s •• rnı 

OlKKA1 f.leııaptarmda.ıc oaraıar tıh 9etle u;tndF ~ Jrııdar • 

nl.şm.lyen.ıen ıtnı.mly• ;ıkug ı.ı:ı.kdi!'ôe ~ lt ·11z;ıısıv •"•ı1l..-• 

KC{' -: 11 Mart. ll qezlrıı.n ll ~ıoı u BlrlncikA.rıuıı Artl'I &• 

• ~ iP vapılrr 

1 

anbu Levazım amırıiğmdell ~eril9~ 
.ıarıcı asker Kıtaatı ,ıanıar 

------------------------~~~&I Hepsine tabmin ~dilen Uya:ı 48,SOO Ura otan 20 takJJXI rıJ. V ti. 
yon cihazı 15 ll.941 Pııuırtesl gUnt1 e:ıat 11 de An.karada ~ti"~ 
ma komiayonımda kapalı zarfla eksiltmeye konmu§t..ır. 1st .ı r 
tik temlnatıartle tekli! mektup.arını ihale saatinden bir sl1 ...11 
yona vermelen Şartnamem 244 kı.ııışa komlayondaıı aıınD"· _., ,,.,, .. 

( '1.:ı 

.... ---------------------------".'-.-t~' DevlPt Demiryolları ve Limanları hle 
Umum idi\resi ilanları --- ~ 

Mt.lıammcn beıkı. muvakKat ı.eminat ve miktarı a~ağı~>:1'~ 
mı.ıhte' !yatı çam ·.l'rE:sk- ll .O ::!H per§cnbe günü saat 15 d ~ .J 
sıvb ve l•apalı ı.arf ..:sı.:JU ile Ankn•pda idare tılnasmda eııtıJl L~ 

s.ıtl'• ,. 
B;,ı ışc F:ll"ml!k u,t;ycr.lerın .lBttbl hızasında y-cı.zılı ınuv 

14 
6t 

kımun•ın ta~in cttııtı • P~ l kaJarı " tPkllflerinl aynı ı;Uı:: svs.t 
nıisyon rı?tfiliğıne w•r.,ı~·tn IAl:ım•m. g.~f" 

Ş rtnameler ı 100) Kuruş nnıl'ııhillnde idarenln Ankara 
l ı rp•şH , • ., izmır • .,zn.ıletincle satı'maktadır. 

Miktarı lE<Dll 
97ı:; 40!• MS Ç6JJ1 ke~'i"t."! 

.ıoo • • .. 
l\luha.mmen bedeli 

58704 Lira 
24000 Lira 

•• * 
ıc•\'11' 

Muhamm,.r bfodell 83.000 (otuz Uc bin) lira olan 20 •.tıtı~ıO il' 
.ı ıız bezırı 10 9.1941 ;sı•şanba g-ilaıl saat 15 de kapalı zer! 
• -rla ıaarp tlnuındn !l'ttr. almacaktn . 

ııt•ı 
. uıif ·rı~ Bu ı," ı:rmıek ati· enlerin '>117r. f iki bin dort yüz yet 1{ 1 ı{I' 

"1\''ikl;a t ll•mın1t il" 1'anunun t••yln ettiği vcsikalan ve tı' 
~(ı.ı ııı> al ı' Je !;adar h•~mtsyon l""lPllğinc vermeleri 1.a.znrıd1" I'' fod' 

!'=r:"'>~melc • l'ill htıruşa A.,'(ol'tl ve Havdarpaşn vezne 
'TlUı<:lıtdtr. 

Sa~ibi: ASIM lJS 

Umum rı~rivah idare eden: 

Bu bfr noktai nazardır. Her 
kostümün. her görü B(k.ög 
diışünuşün. her görüşün bir de 
aksi olması lazımdır. Hu veçhilc 
ısmarlama elbise yapan terzile. 
rhı de fikirlerini öğrenmek fay
dadan hali olmıyacağnu duşün· 
dlim . Ö t c d e n b e r i a l ı ş 
veriş ettiğim bir terziye git. 
td.m. Terz:nin dukkanı kalabalık· 
tı. Bu kalabalık ısmarlama elbi· 
se meraklıları .. Bunlara da. taş 
çatlasa. hazır <'lbise gıydiremez· 

Genç çiftler lsterlcrse duvaklarile 
bu cşrJz yeri aılsleyeblllt'leı isterlerse 
herkes git;~ serbest fakat mUmkUn 
olduğu kadar açık renK &iYCbillrler. 
Yerler az kalmı§tır. Bu tıaptakl mil.. 
racaatlar nahiyenin Anl>ara caddcsın
de 57 numaradaki merker.ıne ve kabil 
olduğu kadar ııUratle yapılırAlıdır. 

Türi\ıye 
A 

Cumhurı1 et 
1 ı F 

1-!r keı Bank as, 23 '8 '1941 

siniz. 
Terzi d1yor ki : 
- Hazır elbise ıçın söylenen 

sözlenn heps: laf .. Hiç ısmarla. 
ma ko .. li.ım ile hnZ':- elbise biribi. 
rine h:.!'zer mi? ı 

- Benzermiş z~J.ır. 1 lem ben· 
remediğını kabul etsek b!le eloğ
.u, bir tf' "Ziye bid-:a<: lira verdi 
oni işini ,J'crdürüvcrivormu.5, Bu 
doğru mu? S!zc de. hazırcıdan 
aldıği kostümü düzeltmek İ<:İn 
gelenler var mıdır? 

- Vardır .. Fakat ben yüz \'er-
11ivortım. Bazan fazla para isti_ 
'orum. Muşteri düşünüyor. ba. 
avor ki astan yiıır.ündcn pahalı 
'acak, c:ekip gidiyor. Ah efen-
lım. ah, aramızda birlik ol a. bü· 
·ün tcr;r.:Jeı bizim ~ibi yapsa, za· 
naat kurtulur. 

- Böyle demevin. Vars·n on. 
dr da gec:insinler. C-;eçim dünya. 
ı bu! 

- Öyle amma, C'ıılar da t)izim 
~im Z'J ket vıı. a '• ~ t 'kına:>ın· 

lar. B:ıksamz.ı. ha?.ır .o ~·üm ile 
ısmarlama kostüm nra mda bir 
fark olmadığını bile öylemiyc 
kadar varıyorlar. 
Anladım k: terzi. dükkanında· 

Zafer Bayramı 
münasebetiyle 

l\.11dılÜ>V Hallı~\1nden: 

30 Ağu~tos 941 Zafer Eayramı mu. 
nasebetlyle Evimiz Koro heyeti tara. 
fından SUrcyya Sinemasında ı;aat 21 
de verilecek konsere alt davetiyelerin 
idare memurluğundan alınması. 

·~ . . 
Beşiktaş JlalkM·iııden : 

1 - 30 Ağustos Zafer Bayramının 
ehemmiyeti ve gort'gl hekkmdn "Son 
Posta gazetesi munıırrlrlcrlndcn Nus_ 
ret Safa,,. 

2 - Askert durum uz~r.ndc de "E· 
mckli Albay Emin Datkıııç .. tarafın_ 
dan iki konferrıns verllecc>ktlr 

3 Konferansı takıbeıı Terns11 Kr- 1 

mltesi tarafından "1\'.ahramım piycııi 

temsil cdilecekUr. 

Raşit Rıza T":r.1trosu 
Halide l'lşkiııı BirliktP 

Rıı Ak~m Rosı.nncıda: 

- Siirtli!. - (S) l'f'rdf' 

ı<i müşterilere diskur geçiyor.. --'\--
Bahsi. körükleme•- için sordum: Beyoğlu Halk Sineması 

- Ge<:Pnlerde hazır elbise sa_ 
tanlarla konuşmuştum. Onlar. 
hiisbiitıın b~~ttn t<'lden ecıldı!Rr 

Rugbn matine 11 de, ge<>e 8 de: 
l - 'l.ORO Kan~ılı dam, 80 Kıgm 

DE'.dilf"r kı . ~(ıya ı marhım:ı iı;; 2 - KorP..-ı.nlar Olı:,manı 
\apan bazı t€rzıler de, işler. çol< 1 3 - f'~ Adamları <Av1tntur). 

R:111111 l 

Altnı Safi -uogram 
Hanknor 

72.604,62S 

Ufaklık • • 
llıthUdt'kl Mııll"hl rll'!r ı 

l'ürl< L.!rııaı • • 
RArtçt~kl tlohablrll'!r • 

.41.ltın 8!lf1 KllugraO" 10.853,(")16 
Altıruı tabYlli 'Ultri• eerooaı cıo

rtz.leı 

Oığer dovızıeı •rt oorçlu Kllring 
oe.klyeıen 

Raı.ını raıı..ıııuı ı 

Deruhte :dilen ıYMllı oakd-iy• 
u.r;ulıfı 

Kanwıı.a 6 !! 'lladdelertne tevtı· 
kan Ha:al.Juı ta.rafmdaıı ~ 

Ci!'<fiya T e • 

.. •edat cnuıaru ı 
ı,earl Senedat 

, 
,\ l 

Eatıa11J n ınhrilt.t et>?.dıımı ı 

•t"rubt~ ectlıen enalu naıuıı· 
venuı ıtarşılığı eııbam .... 
l&l'ı.-iJAt ltlb&ı1 luymeUt 

5erbeet Eıiham tt Tahvlltt ı 

f . 

"'un .. dbvlı flzertne aYaı:ı.a 
rıa h vt ıııı nze rtne a Y&ıU • 
Hazinen ln1111 YIO ayana 
p,.ztneJ't' ll""' No •oınunıı fON 

&çılıwı attm karşılıklı aYaı» 

Hlıı~nrıar 

MUlıtelit , • • • 

102.124 217,i7 
20 ~27.673,-

588.524,39 

1.395.780,57 

l't.563 (14!) 01 

46,663.66fi,39 

!50::,74R.563. 

21.683.011,-

272.166.296,Z9 

45.446.161,[!3 
S.310.245,19 

4.948,64 
S.132.9-79,<tS 

1 67 500.000.-

t...ıra 

123 H0.115,16 

1.39..o 780 57 

61.226.716,40 

1 ıı7 l)fit; 552.-

2i!:,l66.296,89 

53. 756,4-07,12 

PJ..S .ır 

~nna"" 
llın,rat akfNJ , 
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