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Garbi Afrikadaki 
Fransız üslerini 
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bırakmak 
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Brnu.nıwllle 28 (A.A.) - Garbi 
I<l-anmz limıuılarmın birleşik Amcnkıt 
yıt icar mukavcles:lc kiralanmam me. 
selem hakkında Fraıwz halüistiva 
Afrtkaıımc:lı Brau:ıvıldc Ncvyork Post 

(Devamı Sa . .& sü. 5 de} 

Formaları Bugün Veriyoruz 
AŞK UGRUllo"DA romanımı&m 80C fanrıaJaA 

bugUD ıı.tcı.•. H ten it.ıbaren K.ilab Satı" Şubemizde 
~vrl edilrccktir. Yeni kuponlanmız ve yeni rom&. 
nuruz h!lJrkında yarın verec;ğimtz tatııllAt.ı okuyunuz 

L .J 

... 
ıran 

Muhasamata 
nihayet verdi 

Yeni 
kabin2 

Ali F uruginin riya
setinde teşekkül 

etti • 
Tahran, ıs ( A.A.> - lran 

başvekilinin talebi Ur.erine Şa. 
hinşah Iran kabinesinin istifası
nı kabul \ltmiştir. Şahinşahın 
emriyle yeni kabine . te~kkül e. 
dipceye kadar nazırlar vazifele
rim görmC'ğe devam edecekler. 
dir. 

Londra, :ta ( A.A.) - Tahranda res. 
mi istihbarat ajansına c;ckilen bir teı. 
grafta yeni İran kablneshıfa teıekkUJ 
ettiği blldlrllmekt~dir. 

Ali Furugl ba§vckilet-t ve Ali SU. 
hoyll hariciye nazırlığmll getirllmlt
l<ırdlr. 

Ali Furugi 1932 den 1933 e k~ 
evvelce de B&§vcka.ıette 'bu'lunmu§tur. 

Rus • İngiliz kuvvetlerinin bllydlı: 
faikiyeU ka?'§lmlda kan dökmenin 
tamamnc faydasız olacağı tah&kkuk 

'etmiş olduğundan yenl kA'bine huatıııl 
bir içtima aktederek mubuaınat& nf.. 
hayet verilmesi meııeleainl tetkık et • 
ın!ııJ.lr. 

Tabrao, Z8 (A.A,) - Yeni 1ran bU. 
kQmcU, mukavıemete nlb!.yet verme. 
ğl karar altina almı§tır. 

'.tahran, Z8 (A.A.) - 1raıı ParlA. • 
mcntoeu, Başvekil Furugi Hana 'l'ab· , 

Mareşal 
Şan-Kay-Şek 
Buyuk bir taarruz 

emrini verdi 
Tokyo, e8 (A.A.) :- D.N.B.: 
"'Yomiuri· Şimbiin'' guetesL 

nin~Hong .'Ko~'da1 iyi haber a· 
lan kaY»&Jtlardaıı ıöi'fendiğine 
göre. Mareşal Şankay,ek şimali 
merkezi ve cenubi Cinde umumi 
bir taarrıu.a ,geçilmesini emret· 
mi§lir. Taarruz Çunking oııiula. 
rınm Ç-ekiyan; Niya.nku ve Ki· 
angsu vilayetlerinde yapmakta 
okluklan haNklt teşrinievveldc 
mutasavver taamıza hazırlik 
mahiyetindedir ve düşmanla bir 
temasa ge~ hareketi olaı;ak ·t.e. 
likki edilmektedir: BU liareket· 
!eri eylüJ mhayetiıı.e kadar de. 
vam eiieCek ölan ~hareket· 
lerin taJdp ~eceii ve a...~ taar. 
ruzun flO~ lıwiltere. Bir· 
~ Amerika ve Soyy,etıerin .i§.. 
biTliği ile .ya.prlacafı . ~ylenmek· 
~il". . . . 

Fransa 
Feci .bir sar-

diğer cefihelerdc ::xıptettiklefi 
&07rokınm gösteren 'harita •• 

. Sovyet tebliği 

Dört ·istikamette 
Anudane 

mukavemet 
de~am . ediyor 

. 
Petrovsk 

tahliye . 
edildi 

Londra, %8 CA.A.) - MOskova 
radyosu tar.afmdan verilen So&ct 
tebliği: . 

•Ktalanm.rz 27 ağwıtos günU Kin 
gi8ep, Smolcnsk. Gomel, Dmiepro· 
pctr?vslt ve. Odess istlkamştlerin· 
de düşmanla anudanc çarpı:şmTŞlar 
dır.. 11'1. d\1§1118.D tayya~İ 11ih'rip 
edilmiştir. 

26,ağq!ıkıtrta cereyan eden hava 
muharebe.Terinde o\zjm zayia' ımıı 
ırckiz tayyarP.den ibarettir. • 

ran radyoBiyle ne§redllm1f olan beye• , • • 

natJrıdaıı sonra mUtte.flkan itimadını, sıntı geçırıyor 

l:JOnifrfJ., $38 ( A ,A.) - Sovyet 
radyosu. taraf mdan neşredilen 
öğle tebliği: 

27 ağustos r:ecesi kıtalarım1ı: 
Kingsppo, C'ı0mcl, Dinetro~t • 
rovsk ve Odesa istikametlcrınde beyan etml§tir. j _ •. 

(Devamı Sa. ! ~ k de) . (Yazısı 4 'üneüdc) anudane çaroışınışlardır. · 
Londra. ~8 ( A.A.) ~Gece ya· . h il d k 20 b• rnn neşredilen Sovyet tebliği: Dil meselemızi a e ece . ın Dııc~~;~~~~~;~ı~ n:"'1liye e· 

helimelik IOgat ikmal ~dildi So ~ etler Kövinsberg'i 
ıhtiva etmektedir. bombardıman ettiler Ankara, %8 (VAKl'.I') - Türk Dili 

Cemiyeti imlA lf.lgatınin .bazırbkla.rmı 
tkmA.l elmişUr. önUmllzdeki dera ee. 
nesine kada.r tabı i§l d9 biteceltt.iT. 
ımıa !Qgatı takriben 20 bbı kelimeJ:i 

!Ag&tin eatıp ~d&DllÖnr• bu Londra, 28 (A.A.) - Sovyet 
gUn bil'çok kellmelerlD naall yazıla· tebliği, Königsberge muvaffakıyet 
cqı b&kkmda ·v.ıct olan -fikir ihtilU. l 1t Mr ha.va hücumu yapıldığını bil· 
lan da 8CID& erecekör. dinrıelttedit'. 

o 

Ruslar, 40 bin ö1D, 
30 bin yaralı ve 
Dinye~r Baraj~ Ruslar 
tarafından uçuruldu 

Kiye/ t0;hliye 
ediiıgor 

Berlin, 28 ( A.A.) - Alnın 
, ()rdulan baş kumandanbğmm 
1 tebliği: 

Bütun Şatk cephesi boyunca 
harekAt dün de pl~ mucft>ince 
devam etmiştir. 

Finlandiya cophesinde Alman 
ve Fin kuvvetleri sıkı bir i§birli
ği ile mUhim bir muvaffalayet 
elde elınişlerdir. Sallanın şarkın
daki mıntakada çok fena haw 
şeraiti Ye büyük arazi müfkiil'*ı 
altında gilnlerce cereyan edm 
muharebelcrlen sonra. iki tfimen 
den müteşekkil dümnan kuvvet.. 
leri kat'i bir mağlfı!>i• ete un. 
mıştır. Bu kuvvctlerd~n ~ncak 

( Devamt Ba . .4 Bi. 3 driJ 

Günlerin P9inden: 

.içki 
Amerikada içki dü~an 

yeniden harekete ıı;elmi§. R.UZ'\l'el· 
tin birinci jntihabı • sıralatinda 
kaldınlan içki yaseğınm tekraT 
konulmasını istiyorlamu§. Mke. 
ri kamplar, civarında. içki ~tışı 
nın milli nıüdafaa için teblikelı 
bir takım \;aziyetlere meycja:ıı 
verdiği tesbit ölunnıuş. 

Awupa barbı p.atlıidıktan' son
ra.,Frar.sızliır da, milli müdafaa 
için tehlikeli olan iç~iyi kaldır. 
malt 1stemişler, fakat. 'muvaffak 
olamamışlardı. An<:!i1' bu tehli 
keli 7.ehirin kullanllmasmı nafta.. 
run birkaç gününe inhisaT ettir· 
mek ~ııretiyle zararını tahdide 
çalışmışlardı. Fransanın uiı:.adl 
ğı ma~lübiyet felaket;nrle, ara 
nırsa, içkinin de miihim bir :ıvl 
oynadığı a·' lır. 

!. - plann m~ur lrir 9i:xJ 
vardır: · 

''Men oerreb • el • mttcıernl> 
hellet bih • innedaıne". 

Hayatta nedametten lqırtul
mak için en basit yol, batkalan
nın tecrjblerinden ders aJmM 
tır 

ffA8AN.~W 
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Rus kıtaları 
-----------~// 

e 
al 
a m 

&ıvyet Ru ya ile Fin ve Alman 
ıı.. nn arasında şiddetli harpler 

\' n ederken Fin ordusu baş. 
rumandanı Mareşal Mnnneı
vm'ı tanıtmak faydasız olmaz. 

"1\ı1 annerhaym Fnilandiyanın 
'ili kahramanıdır. Mareşal Fin_ 

rı,;anın cenubu garbisinde A· 
·varında doğmuştur, Burada 

11 ziyade Isvcçlileryaşnr. Ma. 
de fsvecli bir ailenin çocu

dur. Fınlandiya çarlık Rusya.. 
na bağlıyken Mannerhaym Rus 

usuna girmiş, yirmi iki yaşm
uvari su~yı olmuştur. Rus 

Japon harbinde yari>ay olarak 
yüz etti; da.ha sonra genel

tlay tarnf ından Çine bir va.. 
f" ile gönderildi 

Ya a 
• • • 
lSl nz 

la 
.etlerı 

Ve Yakacığın misa · 
ü kü en ala asızhğı 

Dostum Niyazi Ahmet 
- Yakacıktan '.Mektuplur vcsllesnc 

Parıs, 28 ( A. A.) Paris 
mahkemesinin komünist propa· 
gandasmın tenkiline memur fcv. 
kalfu:le h eyeti bugün ilk defa 

Vahim vaziyete düştü 

Fir ller 
Kanlı çarµı~malardan 

sonra yeni zaferler 
kazandı 

olarak toplrı.nmı~ ve komuistlik Stokholm, 28 (A.A.) - Burado. 
faaliyetinde 'bulunmakla maznun Almanların Velikji - Louki'de ka
dört kişiyi rnuh~keme etmistir·, zannı~ oldukları yeni zaferin e
Heyet, Abrnham Çebrük adında· hemmiyetine lıınret edilmektedir. 
ki Rusu ölüm cezasına ve diğer Smolensk ile limen gölü arıısm

Her m \'l!lmln k ndfn(' ı::llre bır hu. biltlln yaz nıevslmlnce devıın1 eder.. maznunları da 15. t o ve 7 sene füıkl f:eplie Uzcı lnde bulunan cep, 
suslyeu vnr(lır. l"akncııtın Konıau, Ml.ııatlrler Yakacıktan :Rrısınıda yAnl ağır hapse mahkOm eylemiştir. kapalılmış ve bü mıntnkndakl A1-
Ayo.zmacı ve bllhass:ı Çmarnltı kah Blrinclteşrinın sonınrıntb. yrtlır, v man kuvvetleıinin Sovnl nehıinin 
veleri vardır. Hele Hıızıuın ııylıınnm işte 0 zaman et lstanl.ıu! fiyrıtına dU. yukarı mecrasına geçmeler-ine ıne-
sonlarııuı. doğru bu utnk meydarıuğm rcr. Bir harika ve bir rekor dar olmuştur. Şimdi Alman kuv· 
gölgesine biraz serinlik Wı.tan havuz Yııltacığın suyu, bnvruıı kadar mak_ ----o- ııctlerl, aynı nehir ili.erinde yüz 
örneği su çırpıntısının ctnııına çcvr"- bul olan uzUmUdür. Ne yazık iti, köy. B A ., kllometre druıu ürınldc Kholm ya-
JcncnlcrlD clğcrlerin1°dolduran hıı.va. m llzUmU bağından Kartal pazarına ir merı can kınında bulwımnktaClııİar. 
d:ı. baygın btr ıhlamur lto ·usu ve bu kadar götUrllr v ~Josur.u on, on beş Alıhaular dnlıa şimalde Lougayı 
mevsime h:ıs, ta biatin tl)prakln.n fış. unıııüın verir. sız eğer lcöyd~ kllfc tayy res ,. lşgııl ettik len sonrn doğı udıın doğ. 
kırtbğı yaban çiçeklerinin doyum oı tfo de aısanız yinnl bt teıı ~:ığı ala ruya JJ ningrnda götuı en ~ol Uzo· 
mıyan gunW fcrnhlandırıcı rayihası ınazsmn:. Kartal pa:ımrınt.ltı Uzüm altı rinde llerlemekttıdirler. Alın nlnr, 
sezilir- 1şte cuıar altı kah..,elerinin yaz kuru§l!. dUvtUğ'U zanıuııdıi ti, Yakıı. Ternövden lrlandaya 'Novogorodda \'e Jamboıuguıı şar -
mevsiminde en gilzcl dcnılerl bugUn- cıktı:ı kilosu on beş ,,.ey ~ırml h-uruş_ 7,5 saatte gİtfİ lı:rnda ilerlemişlerdir. 
lerdlr tur. O da nıızlıdır. dlngo, 28 (A. \.) "L1beraloa' Finlandiya ccplıes nde Finler 

Bu • d blı l rgunluğunu din ~una da a""-p, Yskll.c-ıkla satılmı. bomb rdı-n .. t .. v•ar"sl Tern"vdcn ha Lttdoga göltinUn ııimnl sahllınde 
ra s; yı ın yo - "' ....., ........... .,,, " u Lcningroda dogru il~ı:lcmlalerdlr. 

ıcndlrmek için çığınndaı\ çıkmış ne.. yan uzum Kartal pazı.ı.tına gider. O r1!ket eılerelf yedi buçuk saaltc tn. Onoga gölti jstikametlndcı Petro-
olıstanda 15,000 kilomet· ıclcre rasUandığı g!bı., yüz metre a · rada lllıcr bulıımtwm gldilc(l('k yer lııtıdayn varrnı§tır . .Bu hu ustakl rapor sovtskdı\. Ctırelie'nln m~rkuine 

e ık bır seyahat yaparak Peki. ~ğıdnkt Sanııtoryoına varlığını bağ. yoktur. Kaç olursa oısıı satmak ııı. lnglfü: tayyare ltnnl!'ıt nezareti tara- yUz: :kilometre mesafrile , bulunan 
gittı Mareşalin bu scya.hnti la.mi§ olan dllşllnceli o:uu~ıaro da t.e_ 7.tmdır. Zararına cıa .. ÇUnkU bu zarat' fından mukür lı,p tayyanolcri lma.ı e. OutrosQm·arıu'ya kndnr ilcrleml§· 
asında ibulduğu ve topladığı sa.dllf edilir. Çeşitli hi.slcr İJU çmaralll köyde fahiş fiyatla her ~anıan kapa_ den fabrikaya g6ndermiıtır. lcrdlr. 

rı lir~ bugün Finlandiva. mU- kahvelerinden g6rUnen Mıırmnro.nm tılll'. Bir UzOmcU kUff'-lılıtl önUne kor Dört moU!rlU o1nn bu bombai'dı • Dalın ~ihiatde Sa.ıi.la rnmtnkasm-
·ni süslemektedir. · pUrU:ı:stız mnvtllkl rlnd .. dolu ~riıı ve ctmağa tıqlnr. Ard arda üç m man tayyaresi o kadar yüksekten u.. dn Altnnnlarln Finle.rJn ııimdikl mcıv 

ot koşturur. teri gcllr ve smı. bckUyer k ıuırıarsn, çuyordu ki bcD k.fel~ ibaret olan il i M k d'--' l 1914 de Mareşal Rus ordusu_ ı: er, ourmnııs t2u.ıryo una 
Kiminln bUtUn hir oıevsimlnl, bıı,. derhal fiyat b 1' kuru~ artar .• Sebebi mUrettebab oksijen mnS}{t'lcrlnl liık - k 1 .. ~ ı iık 

ün en kıymetli aeııeraJi idi ve ~cız ı onıell'e mesu.ıcde bu urun -
" zısınm da lck gllnUnü geçirmek Uze· de baaitUr. Mad<ımki )'irnıldcn ıılıcı mak mecburly tına kalnıı§tı. d ı.. B d ..._,_ ı d h 

c>ar Jkinci Nikolamn .,ahsi dost- uı ll'mr. u emu)'O u, a n cc -
ıs re geldiği Yakncığın hav'lı.ı, suyu tyl. boldur, o haldo satıcı yirmi beşe d b nt K' Unkl •~tik tlnd t~ı. 

':ll'I arasında bulunuyordu. Rus u,, 11 ıes ~ amc c <;.&•-
dir. Taşı toprağı uysaldı• Aydos da_ ııablacıık bir mala s:ıbip aemektir. dl" b l -ı.taa til:ili başladığı vakit Manner. ue nınruz u unml.l.Ji rr. 

aynı, Romanyadaki Rus ordu- ğmın cenutxı karr:ı uzav n ctekl rlnd AlelAdc kahvelerde, ve her yerde Kareli be~n.hında Viborg Finler 
rmm başkummdanıyöı. kurulu bUtıln küylerlndcr. daha f}irin. aı: olmadığı takdirde, kahvenin. ç:n· tarnfıııda.n heni!%. işgo.I edilmlı de-
Rus ordularının tam bir inhi dir. Çmnr dıblnde serin Ayıızmada yın fiyıı.U be§ kunı§tur. Fakat bir pa. ğildir. 

t1 halinde oldug~unu aören ma: sert, Korud:ı sakın es<:n hava81 çcşıt· zıır gUnU Yakacıkta kahve içcroon!.z, Tallinde çıkmış cılan ynngınlu 
"' lldlr ve ç~ı 1çlnda kum hastruı~ma, he •~- "ö' d" ..... 'l · tl c Rusl al Fınlandiva istiklali için or. kalabalık olduğundan nnııi yedl buçuk ı Hoianda Livasına n...,,"' 11 ıuu mcmış r \' nr 

ya atıldı. Sibiryada menfasm- H.ııcı K&hyada mide bo%ukluğuruı., ko- kunış olur. Bu fiyat farkı nedendir bu §ehri t:Alıliyeye devam etmek· 
an dönmüş olan Svin Hufvud, ruda bunalmiflnra deva olacnl< sula_ blllnemcz.. bayrak teslimi merasi- tedirler. Alman bombardıman tuy-
ınlnndivanm idare$ini eline al. n da ıılfalıdır. minde bir nutuk söyledi ynrclori, bir çok Rus nakliye gc -

Yakacığın üzllın zama.nı bir kısa Gezmeğe gclcnJer, Yakacık fınnın. misini babmı.ağa muvaffak olmuş-
1 tı. Bu zat Rı !:ilan Finlandiya· zaman lçlndlr v saklambaç oynar kAğıt kebabı vcııalro Y ptmnak J.ondra, 28 (A.A.) - Holanda lardır. 

dan cıkarmak vazif eslni ~lan. Unl rd kö lUnU be ,,.. ıerhavma verdi. glbl bir görUnUp bir yoolıın Çavu • ister .. Stıfr g e e Y 0 ş ....... Kraliçesi Vilhelmina refakatinde Siokholm, 28 (A.A.) - R.us kı-
iızllmll.ıı.Un tadını her bl:Ltkn ctn.s il· nışa fınndn p!Birltlğl bir nesneyi 111" ı prens Bernbard olduğu halde 1n· talarının vaziyeti deği~ YO va

Mannerhaym birkaç bin köy- znmde bulmak Ju\blldlr ama, Yakacı. on be kuruşa rica 11 pişirtmek balı giltercclc1d Holanda livasına bay- bamet kesbetmietir, Finı.rllerin a· 
uden ibaret Fin ordusunun ba_ ğm 0 dağ havalımndtın ealp gelen ko. Uyarlığtna ercrıs!nlz. Bunun da hes:ı. rak teslimi mUnnsebetUe yapılan dedi gltlikçc artmaktadır. Fi..'"llrilC· 
ma gerti. Ruslarla. birçok defa· kwiunu hiç bir yerin Çavuşund bula,. bıru sorar olmaz. V ı~t bu dertler 1 merasınıde demi§tir ki: rin söyledkilerlne göre vaziyet U-
r çarorştL Yirmi ~bin kişilik mazamız (re stıLunlnr doldurur, yine bitmez.. "Sizlc-rln de Holandnd~i \:ata~- mitslzdlr. Finlandiya hava, topçu 

b'r Rus ordusunu perisan etti. GtırOy~raunuz yıı; b vası da, suyu Yakacık muhakkak ıu lsta.Dbulun dnşlan,?lıza ilham veren ~nıyetin vo deniz kuvvetleri Rusyanın de· 
1918 nisanının ilk günlerinde cıa, u.uınıU de Yakacıklıdır Yakacığm ynşadıgmı ve kııtlanılan butUn fe· nizde ıhtiyaçlarmı temin etmesine 

C'reneral fon der Golcun idaresin· malıdır. Buruya g Jcıı ~ b~ pnznn· en bOl nımeUl v en §irin blr sayfi. dnkfırliklara. rağmen hedefe vasıl imkan bırakmamnktadı:rlar. '.l'akım 
"'bı'r Alman d su Finland'ya ycıstdlr. Asudedir .. &ıklndirH Kıymet.. ı k-~ la .mı.· il a.d ı d -ıı f ı ~· 011 u ı - nı olsun nüınt. ve sUkQn lçlndo geçir- lhs:ın Rl! t b k iyi o ununcaya ..uar on r 6'-"ı yen • a nr a gece keşi kol an nr83111· 

va cıktı. Bu ordu, Almanyanın mek tııUycn ır.ıyaretÇUep:ıt aradıkları 11 doktor a unu ço mez bir cesaretle meşbu olacağı - do. kanlı çarp!§mala.r ol.m.uştur. 
ı ve İngiltere ile mUtare. ey bu kadar olııayüı ne lyi olurdu. takdir ederek blr do aıuıntoryom kur- nızı bıliYOfUID • ., Diğer cihetten öğııelıildlğlne r;ö-

imzab.dı??ı gline kadar Fin- , mu tur. Bu ııny de k5Y blr ka Krallce netice olarak bir .a~ re Fin krtalan çetin muharebe • 
nd.ya"arf :>~lm.,;:ıı. "iltare. Zaruri ihtiyaçların tedarlkındckı fazlasJyle cnnlnnrnı-+-. Fakat ynkıi- H 1 d 0 

u u Y 11 n.u .ı.. 9 "'• o ıuı anın muzaffer kurtarıcıları lerden sonra Onega gölü istikame-
rlen sonra galiplerin Finlandi· gUçlUkler YakacıRt h 1

• gün bir parça cıkll blrnı. ınLııafirln kıymetini anla.._ srfntile vntanlnrına döneceklerini Unde milhlın bir etratejlk nokta o-
'2 h kkmda iyi niyetleri yoktu. c1aba aöndUrmckt ve buraya karşı mnk zaruretindedir. Bunun lı;in 00 söylemiştir lan Ontrosinvaııra kasabMım iş • 
ır -U l.oT'ldrn.va. ve Pnri"e ~L olan rağboU kırmakladı. Bunda Ya_ kl>y muhtarının fa.al v çaJı11kn11 olu. • gal etmişlerdir. ~. 

1 
der k Fin istiklalini kabul ettirdi , kacıklmm bUyUk hatıılnr. vardır. ~una belediyenin de yardımı lfizımdır. E' .fga n ı·standa Helsinkidc Vlborg'un sukutu ea: 

ntı ,. hükumet naibi oldu, fa· Ba§Iıca hata, Y'okncıkıının ml.la!lrc Yoksa Yaka.cık, Ynkacıklınm eliyle J , . 
1 
bırsızlıkla beklenmektedir. Bu §o-

t derhal istifa etti kruvı olan kaygıaızlığı Vl' misafirleri ölebllJr.. T. A . 100 A / hirdcn bwı.dan er\'elkt harp eana.-
1931 Fın mijdrıfaa 

0

şf}rasr reıq. birblrindcn yırd edce<ık knbul tarz NOTı Nlyazl Ahmet "Yakacıktan . man var ındn tahliye CdJmJŞ olan 40 bin 
n a~ıldı. Fin ordusunu ten lnrındııdır. B.en bir kahvt<'I tanının.. kisi bir an evvcl Viborga dönmek 

He sene ')aka ıkta yaı:.ıığ çıkan Mektuplar,, ba§lıklı yafılanndtı bu imla, 28 (A,A.) - lrnn hfıdlsclerl 
etti ve Mannerbaym müda- r c 11 mevzun gene temas ed<'cek \'e Ya· istemektedir. 

a l att'Tlı ku-..:ıu. 1939 Sovyet Rum, Erm ni w Yah ıcti vnlandO§lnn Efgıınlstandıı. büyük oir ehemmiyetle Ilorgonun Sovyet tn'-"L'arolerl t.ı.-
1 u kneık tuıkkındnki görtıı;ılerlnl anlata- takl J J 

.ı • Fin ' "rbi bu hat önilnde Yakacığm ycrilııl olar k tanır, onl • P edilmektedir. Buraya gelen rn. rafından bombarunanr neticesinde 
ldu. ra kahvesinde abOnomıın markalarını 

1 

_c_ak_t_ı_r ----------- porlara. göre hallhnzırdo. F..tganJstruı- 22 kıeinin öldüğü ve takriben 30 
Fin ordusu şerefini korudu ve Uç kunışn salar ve verir ac. 'benim bır d:ı. yilz kadar Alman tebaası vardır. kişinın de ya.rolandığı blldirllmek-

leket afhr sulh ~artlarını ka· ytı%lık Y kscığ& gidi§lm onu hlç 11. 1 Bunlar Efgan nafta nezareti emrin • tedlr. 
e 7neobur oldu. lAkadar etmez v bana bu tkrorııı yap. VE C 1 Z ELER de Yol ingııatında, suıama işlerinde, llel<ıinki, 28 (A.A.) _ Helsin-

1 
Daıma halkın menlaa
.. =n: düşllnür. heT sayı
rnda en seçme vazılar 

neqreder 

ma.z .. Sebep te gayet b:ısittır.. sen Yazan· ı. oEMtL PEIO'AHŞl mc.nauca.t ve vek r fabrlkalnnndn ça.- gen Snndmot gıızetcal. blr kaç gUn 
yabancısın, der. Vo TUrıı: çocuğu 6z ------------- lt§maktadırıar. evvel Finlandiyalılar tarofındnn 1fl 
vatanında. yabancı gözlylc görUlUr. Bu Alman tcbaa.larırun Jnındaki gı.. gnl edilen ve Finlandiya körfe1Jn-

ls :r Harbi hfı.ztı'ln cchennemt si· ~t tanbulda ne flyaU. olursa ol bl ehcmmlyeW mevkiler ~şgııl etıne- de bulunan Snckkljacrkde Ruala _ 
5Utl belediye huduuarınm dışı olan IAhhırilc:, mlicehhez muharipletitıc mekte olduğu söylenmektedir. rm ynpmış olduğu bUyUk tahribatı 
Bostancı köprüırtlnUn ö~ırindc muua. nlsbetlc eski zaman barbarlan ku- nundan ba§ka, Efganlatandakl Al.. a.nlatnıaktadır. Şehrin Jciliscsl yan· 
kn bc3, oıı kuruıı apğıyıı aatılır. Bu. zu gibi znrnnıız dC'mek oldu. mıın hulOlll.nUn :trandtıki gibi geni§ mıştır. Bnz1 emarelere göre k!Jise-
radall çok dııhn !.terde oıan Yakacıkta ~ 1.ngiüzlcnn çok ovvcl edindiği mikyasta olmadığı da işaret dilmek- nln avlusu ntclyc olarak kullnnıl-
1stnnbuldan mutlaka beş kuruş faz,. kolonileri ~k göımc:k. çeşmede tedlr. ınrştır. Kilisenin binası ntıı, poll • 
ıasuıadır . .Belcdlye rU umu, m<ızbalın kapl.annı da.ha evvel doldurmus o- Alman tebllalıınnm Etganlstaru ter gonu haline getirllm~Ur, Mezarlık 
vergisl İstanbul kndar m.'U!J'aflı olrru· lana: "Sularım bana vc'r,, demek kc hazırlandıklnnna dair eundiye ka. tahrip olunmuş, ta§lor dcvıilmiu 

İstanbul yo:ı •. ı 
!J1 • 

1 O senede taırı3 
yapılacak 

Udıl 
Belediye yoilo ı ~ 15• 

yaplığı tetkikatn gore 
1 

t 
4 milyon metre mu~ıılc. 
4 milyon da Arnavut tt 
ınak U7.ero 8 mıl~on ~~pı ~ 
lıı yolu rnıwcuttur. . e trf 
progmmn göre beled1Y 111\; 
ldnr,.sfnin yeni kanun dC b 
yapncnğı vollar sııyesı~"W· 
lat ı ı O yılda lnşa -edec iıfl1'" r 
ı .t bıt ıırograın ha~ 
ı:aat •18 mllyon liıa)'ll ~ı 

sltie b:ı1J.:ı.nm11tır. 

• Kuaıann francala ıll~ 
hlk elıöek tızere beledlYll ..ıJr ll~ 
lam bir lnnılm gônöer~ ~ • 
mlm~n alınacak neuctl~~ 
ayın ba uıdnti iUb3rc:ı tre 
best satı.ta çıkarılacıı1'tır ı.'61~ 

• Beşikbı§ h!llkevl uırusil.,,~.,? 
Ağtısloa Tayyare ve taf ~1~u Jl aa tctıisil vermek uzrec .. 
\•ine davet edllmlgtır. rf/' 

• Tramvay ve Elc.kt.rlk 
1~pel' ,v'. 

iglen mUdUrJUğUne ~a~~sll ıl 
diye le\·azmı mUdUıı.l ı. ıılll' 
nın yerine vekA.lcteıı toıJ.I ~tıf· 
mUdUrU lzzct Gl!rcy çal~ > 

t' 
• Falih kazası yoııart •11~1'1 

miri ışı 26127 lirayıı ib~ ~ 
• Şehırclllk mUtebB pıJ' 

ProaL Boğazlı:ln~n ınıııf ınt 
mannllinde tetkik ctıııclih >°'p 
PlM ınuclblnoo Boğ~11 ı~~ı 
lnııııat §ekli bir prograıııl3 ~ 
mektedir. ıur1~1' 

• Emniyet Umuru ınU' ~~ 
kuzııncu §Ubo mUdUrıUğUflil~ r:ıf 
EmnJyct MildUrü Hayrl OS ı? 
Emnly t umum mUdllrl~e. ~ 
§Ubo mUdUrlUğU mua.vlll1 ,r. ft'_,, 
cmnl.yct mUdUrU 1<1kri 01'' dC 'fll';A 
ııir .Emniyet mUdUrlUğuıu' t "-11 
Emniyet nıUdUrU Mt·ıın1" 
edilml§lerdir. tıb 

• Llac ve orta oı.-ul1llrcPU ı 
sonraki mUzo.kero ınild~~>'.#4 I_ 
söndürme knrarnamcsi dC uzdeJd 
s:ı.a le indirilın!şti. öuUIJ\ uddet,-' 
yılı başmdn.n itibaren bU ııı çuıı 
eskldeıı olJuğu gibi bir tJtl J'1. 
çıkanlucaktır. • ... .::!J de ııı ";/' 

• Safrnnooıu 1>eıedı1~ ~ı,aıJJI ~ 
yet 1 otobUs ile 6 '.kllptı\\ ti& tf>e",J 
ranbOlu - Karabük arasıı:t ,ı ~" 
aine Safranbolu ooıediY:Or611"'.' (f 
OdUmitUr. iluna dair 11 ~ıııl f 
lleyctinin karan bUgun1'U ,ru>O" 
zete ne tlll§rolunnrıı k 'ili ~ 
ml~Ur. y-Of~J 

• Yangınlar v ışgııl'"t it ıııP" ~ 
ımyıtıarı buıunmıyan t>a~u• , 1 
Maıırif Vckfllellno nıur&~\/ 
ali vCJ!iknsı lst.edlklerl gb ~ .• ıf' 
bu veelkalur lı;ln, isteyen yi ıtııP' ,ı 
yan iki munlllme dilel<C" ıd ·.ti 
ma kla muteber tutuınısl<~,uıdllf# 
ı;s•ıllln tı!lzı mtıhzurlııt1 g cP tıl ol'. 
clcn badema bu vesıknls•ıtl 11 ıJI t' 

• ~&~ ~ 
bcr üç §&hıs tarnfmdail edllıJI~ 
!Ukleri huı-.urunda t,eyid groı t" 
Maarif mUdUrlUklerıncc 1·~ilft1~ 
kamı.at getirilip tahkik e 
kıırrUr ctml~Ur. yan Yakacıktn etin bu ytiksck fiyatı gib1dr, dar hlçblr emare yoktur. vo kabirler boşallılmıutır. 

:.:=::===:::===:==:=:::~~========~==~~~===================~==========::::::::::~=====================~·.pP 
Tu~~~:$ ~----~---~-~-------··--~-------~----, ~·~~; ~k~r~~ş~eS~ 

Siz dedikleri gibi hasta filan değilsiniz, 
'ncelisiniz. Kedinizi bir hayale kaptırmış 

·~· görünüyorsunuz: yalvarırrm size, dok 
r bey mukavemet ediniz ... Ben sizi bura
~ iyiliklerini gördüğüm kardeş gibi, min· 

t hünnet duyguraliyle bağlı olduğum 
t,rr insan diye seviyorum... Y a.lvanrım size, 

vemet ediniz; düşünceyi dimağmızdan 
~ı: anp atınrz ve kafanızdaki hayali güzel de 

' kovunuz .•. Sonra bana dönersiniz ve 
:r daha rahatınızı bulamazsınrz: ! 

Eczacı V eclndın yüzü takallüslerl dolu 
, Ahmet Dündara ellerini uzatıyor, derin 

· heyecan ve asabiyet buhranı içmde sahi
n yalvarıyordu. Ahmet Dündar: 

- Sakin olunuz... dedi, rica ederim 
t:ndinize geliniz, durup dururken üzülme 

vıniz .. Bir şeyim yok. .. Ne hastayım, ne dii
. reliyim ... Sadece biraz yorgunum ... Bur· 
dan gelinceye kadar otomobil, motör, yol, 

u "'ar fililn biraz sarsmış olnCBk; bir eyim 
ok. 

Eczacı Vedat inanmayan g(lzlerle bakı
rdu; ~esıni gayritabii surette alçalttı, gaip 

haber veren bir eski zaman kahini ta ... -
takılıarek v kelimeleri fasıla ile tek tek 
ıycrek: 
- Siz kendinizi aldatıyorsunuz; dedi, 

f'!n f~naın da budur: Hakikati görme 
hnkikatteıı kaçmak, onu görmek iete 

memek ... Korkarım, sizin için artık !kurtulu~ 
yoktur! 

Cevap beklemeden yavnş yava uzak
laştı. Ahmet Dündann canı rkılmıştı; bu he
ri fin ukalalıkları gittikçe saygısızlık derece· 
ine varıyordu: arkasından dişlerini sıkıp 
dudaklarının arasından yere tükürür gibi ya· 
rı hiddet ve yarı hakaret ifade eder bir 
tanda: 

- Delil.. 
Dedi. 
Deli uzakla mıştı, Fakat rıkıllı bir ada

mın söy]iyebileceği en doğru söze benzeyen 
cümleleri Ahmet Oiindarm kulaklarına ya · 
pısıp kaldı. 

1ahkumların sabah muayenelerini ya
pnrkcn. kolbasılnrın verdikleri sifahi sağhl~ 
raporlarını dınlerken, öğleden sonra mah· 
kumlara mahsus dershaneye girip bir haftn · 
dır fasılaya uğrayan dersini verirken hatifi 
bır nida l!aibden ve uwktan aksediyordu: 

- Korkarım, izin ic.:in artık kurtulu'! 
yoktur! 

Ve sonra bilinmez ne miinasebetle, na
sıl bir tedai ile vözüniin önünClP bf"liren genr 
ve güzel bir kadrn çehre i yakla ıyor, yakin-

Yazan: 

~EFJK AHMET 
SEVENGIL 

şıyor, iki taze ve penhe dudak kendisine doğ 
ru uzanıyor. 

Aradan geçen günler içinde de Ahmet 
Dündar lmralıda rahat caemed.i. Buradan 
ayrılmadan önce hafif stkılmağa başladığı 
7.aman sanmıştı ki f stanbula, Bursaya, birar 
hayat ve hareket o1nn herhangi bir yere gi· 
dip kalabalığa. karışmal· kendisi için bir oya· 
!anma, bir avunma olacak ve yeni bir kuv · 
vetle İmralrya dönme imkanı verecek ... Hal· 
buki lmmlrdan dısarda geC'irdiği giinlerdet 
!'!onra Ahmet Diindar şimdi bi.isbi.itiin hu
Gurunu kaybetmiş bir haldedir. 

Günler biribirine hnlkalanıp zincirlC§e 
rek geçiyordu Bu miiddet içinde Pmarcıı 
köyüne mektup yazmak için bir '.nç kem 

rzu duydu ve sonra ne yazacağını tayin 
ed mediği ir in vnzgecti. Kuru ask edebiyat• 
elinden (Yelmcz; ter •'diitler icinctr bocalıy01 
ve vaziyeti hakkında bir tiirlü karar vere 
miyor: demek kadına bildirilecek' yeni bit 
şey yok. 

Selma Tumrul 1 endisini köv işlerine o 
kadar vermi ki n muhitten avnlrrsa deniz
den C'rkmıs balık p-ibi, manevi havasını kay· 
betmi~ bir insan gibi yapcı.cnğını edeceğini 

süslü bir apartımanın ba köşesın.7 gl };& 
mek acaba nasıl bir netice verir) Guze tef 
dın, bu apartıman için elbette bir zi?'11~~~ 
kil edecek; fokat davasından ve daiJJ11 ı1''' 
galesinden uzak kaldığı için sıkrlmıyacııl<_,;ıtı 

Ahm~t Dündar köyde yerleşip ya~~t' 
ğa hatta tahammül bile edemiyeceğİ111cJalıl! 
Pınarcık tecrübesinden sonra bir kereh '!8't 
anladı. O nasıl sokak, nasıl ev, nasıl . 8 Jtııf 
tıl Anadolu kasabalarından birinde bı{ bif 
tahane hekimliij alİp Selma Tumrul a tJ'lıı" 
likte oraya yerleşmek fikri de zaman znJolı.1 
dimağını okşayıp geçiyor; fakat An8 

kasabalarının da. köyden farkı var J111? 1°. 
Düşiinceler başmr çatlatacak kabr ıe"' 

ruyor, ağrıtıyor. O zamana kadar kadın eJ'I · 
kine alı ık değil, hatta aşina olmıyan ~e' 
adam arada hir hayale clalrp BICBk ~. ~j· 
ketlerin yıldızlı gökyüzüni.i hatrrlatall ık'ırtıı• 
zel gözii ve kendisine uzanan yeni ~çı ğtJ 
bir gül ROncesi gibi penbe ve taze bır :a,er. 
görlir gibi oluyor; dima..,öma hücttfllk fttt' 
menfi düsüncelere kızıyor, bu knclar . İceıı· 
sız ve mii külpesent olduğu için kendı 
disine kızıyor. rs& 

Bir nrnlık: "Ben lstanbul pibi. 6~01· 
gibi kalabRl 1 bir şehre gidip bir hoftıı. .. e 
saydnn belki de oyalanmıs. dinlenT"?16h0 t· 
manevi arlri!ı kremen olsun doymuş bır 
de dönebilirdim. 

(Devamı var) 
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Luti i Kırdar iz mir e 111 

u an 
İzmir Beled"yesi Hükô.metin toptan deVl'ettiği 
geniş sahayı liyakatle imar ettiğini isbat etti 

il 

Jzmire dav~t .edilen İstanbul la,eağını - tereddüde mahal bı. 
vali ve belediy.e reisi Dr. Li1tfi rakma.ksızm - iller l:OOe5inde 
Kırdar. dün sabah .şehrimize' g&tcren &.mur bir §ehir olmuı:ı· 
dönmustür. Valiye, fuar ve 4. tur. 
mir hakkındaki intibalarını so· lzmir belediyesi. her parçası 
ran bir muharririmize Lutfi Kır. için ayn bir zaman ve formalite
dar §Unları söylemiştir: ye mecbur olma.dan hükfuneti. 

ün sabal Yeşilköy 
h u .e darunı 

"- Üç senedir lzmire gitme· ınm;den nldığı o ibüyük sabrının 
mi§tim. Yapılmış ~yler ve mey. avantajlarından suudu ve plaruı 
dana gelrruş eserler ıbendc derin ıo:r surette istifadeyi bildiğini, 
bir tesir ve fuarı gören her Türk buzünkü ~rtlar içinde ibcynclıni
vatnnd.1.Şlllda o!dut{ıı gibi büyük 1 lel bir fuar açabilmekte göster. 
bır iftihar hissi bırakktı. mıştir. 

ezdi 
Reisicilmhurumuz lsmet 1nönü

ntln muhterem refikaları Bayan 
.Mevhlbe İnönü dün sabah yanmdıı. 
Omer lnöna olduğu halde otomo
bille Y e§ilköy hava meydnrımı e.. 
refk~irmiştir. Bayan 1ni.inü ha· 
va meydan mı gezmiş, DevlPt Ha ıa 
~lla.nnm faaliyeti <'trafmd iza.. 
hat nlnuş, 8,45 de kalkan yolcu tay 
yarcsıne bilı"n•· .Atıkarnyn girlcn 
Qğlu. ÔP:f'r 1nönuıliı uiurlamışt.ır. 

İzmir, hükUmetimizin, ora be- Bunları ize söylerken. orada 
tediyesine toptan devrettiği ge. uzun müddet bulunmuş '\C çalı -
niş sahayı liyakatle ihyn ve imar rnış bir ım:an sıfatiyle üc senelık 
ettiğini biitün dünyaya isbat et· fasıladan sonra t7JD.iri tekrar 
miştlr. gördüğüm zaman duyduğum 'ha.. 
Bu~ür.kü !mıir, yarınki 1zmi. kiki zevki hala muhafaza edivl) 

rin dah:ı ~ kadar mlikenuncl o· rum." 

~ aarif Vel<ili 1 
Neşriyat kanunu 

projesi hazırlıyor 
Aıaaradan bildirild"ğine görl', 

iki sene evvel ya.pıl.ıı.n ne11riyat 
kongresinde verilen karara göre, 
M rif Vekaleti bir "N~yat ka
nunu,. liyihası hazırlatmıştır. Bu 
lıiyih:ı. ne de\'let, yapı1nn neşr:yıı. 
tı tedvin \"C tedvir edebilecek, ge
J"FigüzeJ., bir takım ticnri zihniyet
lerle yapılan neıtriyata mani <Jl:ı· 
bilmek için tedbirler alacaktır. 

Memleketin kültilr hayatını ala· 
kadar cd n fikri tek!mülündc bü
yük tesirleri görtlll'n eserler; da
ha ~ıkı bır kontrol ve rourakn.baye 
tabi tutmak bu suretle mümkün 
olacaktır. Çıkan kıymetli eserle· 
ıin memleketin dört buc:ıh'T!ln tev
r:i i!P de bu lAyima ile orbanl:ıe c-
dilmekte, bu.ı ''ilayetlerde yen~ 
den Maarif kitap m1eri açmak su
retile "bayi derdi,, de ortadan kal· 
dırılma.ktadır. 

Üniversitenin maaş 
kadrosu 

lstruıbul Univcrsiteginln mnn~ 

kadrosunu değiştiren bir kanun la· 
yihası hazırlanmıştır. Bu liyihaya 
göre 125 liralık 1 mııa!'f miktarı 
6 ya., 100 lirnlı'k maaş 5 den 10 \•e 
90 16 mna.ş miktan 11 indir.tmt5-
Ur. l~adro buna göre tanzim edile~ 
cektir. 

O sküdar ceza evine 
ilave edilen pavyon 

Üsküdar ceza (lvine ilivc ec!ilc
cek olan yeni p:ıvyonl.anıı in.,"jnatI 
bitmek üzeredir: 

Ancak bu pavyonların da kifa
yet e.tmediği görUlmUş. y ni pav
ı"Onl:ır ~sı için tetkiklcı-c b~
lanmı tır. 

Şehriıni?.de bulunan bapisanclcr 
umum mil<iürU btı h:ızırlt..tlnrla 
me tiUI olmaktadır. 

Muhabir, bu sözleri söyledik· 
ten sonra arkadaşbrmdan mü
him bir kısmı Nidlsmur posta
hanesinde uğraşa dursun, o, ara. 
ba~ma atlayrp c:rv.rştr. 

Biz de. Barn t ve Borun ite 
birlikt:e, bir varça bir şey yemek 
~re. hanm lokantasına yerleş. 
tik. 

Bu esnada, Çaney'd n bir tel· 
graf ıgeldi. Saat 4,45 treniyle 
Londrnd n hareket edeceğini, 
benı.:berinde Mi~ Esmun.ı da ge
tirdiğini bildiriyordu. "8,46 da 
1-latT~yt'de bulunaca,..5mı" di· 
yordu. 

. Bunu okuyan Barnet: 
- Biz. daha evvel Harrogeyte 

v.arırız, dedi. Kendilerini i:>cra.. 
bcr karşılryalım. Mis Esmor, bir 
gece ıb!zim ~ Ulır. Ertesi gü. 

LJ:u:Ij,,.. • .,.njii'f3<Pllacak sorglSda bulunma· 
şul.i.zmıdır, ~rum. Değil mi 

Ohdl? 
Bondl tasdik etti: 
- Evet- AmcasnUn kaylbol • 

masına dai; tafeilatı bizzat ver
mesi liznn Tcshis meselesine 
~in~. balla ıdtnlırsa. <:escdi kıza 
göstermek d~ildir. O husustaki 
t&f na.tı ya &met ,•eyahut Vo.. 
terdU'l·l verirler. 

Bondl'un fikri doğruydu. Ye. 
mclrten sonra, ertesi günkü sor
guya dair bir hayli konuşuldu. 
Müddeiumumi gelmişti. Köy 
mektebinin 'binası, sorgu yap.ıl· 
masma tahsis edildi. 

Biz Harrogeyt'e döndük. 

KISIM V. 

O akşıun Mis D;moru, Harro. 
geyt istas)'Onunda karşlladık. 
Beraberimime IBarnetin karısı 
da vardı. Ça.ney, IMisEsmora re
~.WpıW.&..J 

nadolu 1 
Boş arazi devlet 

he3abına işletilecek: 
An.karadan he.her verildiğine gö

re, Ziraat Vekületi kombinalar 
müdilrlüğü yeni harman mevs.tıni 
föaliyetınc devnm etmf.'ktedir. 

Şimdiye l:adıır ynlnız Ankara 
mmtakıısında tahminen 17 'bin ton
luk mahsulim l1annanı yapılmıştır. 

Kurum, diğer taraftan }<'ni ge
len makineleri nakle hazırlanmak.. 
tadır. Zıraat Vckı1lcli Amcrlkad..ın 
geUrilen bu makinelere g~ bir 
i3tih!4! sahası temin için esaslı 
karar lal" almıştır. Bı.: kararlara 
nazaran kombinalar gruplarına 
bağlı olmak Ur.ere orta Ann.dolu -
dakl boş arazi tarla haline getiri· 
lecek ve bu tarlalarda aridur açı
lacağı gıbi bu islerle meszul ola. 
cak tesisler de yapılacaktır. 

Ilu suretle boş arnzi slirUlerck 
ekilecek ve devlet adına ist.ihsaldc 
bulunulacaktır. Bu iş silratle ba
ııanıacak ve önümilzdeki ekim 
ntC\'Slmlndc bo.'1 nrıızi surlilmlyc 
başlanacaktır. 

Gazi Bulvarı ist · mlaki 
GıW bulvannm :inşaatına devam 

edilmektedir. Şimdiye kadar .i&
timlük edilen sahalardan maada 
ayrıca 600 metre murnb'bı 'bir sa
ha daha istiml3.k cdilmtştir. BuJ.. 
var istimliı:ki 29 teşrinicwclc ka.. 
dar tamcımlanacaktır. 

--0--

24 esnaf cezalandırıld1 

• 

ağlıyan 
köşkleri 

Belediyeye devrediliyor 
Yıldız, Çağlayan, İmrahor l:ösk 

lerl yapı yollar kanununun 8 inci 
maddesi mucıöinc.e cmlfilti milliye 
tarnfmd n belediyeye terkedilme
f:l.in(? karar \ crilnıiı,ıtlr. 

Bunların bir !kısım müze olacak 
C'trnfı yeı.il saha haline getirı'e
r.ek 'lı'e !Nrltvari knhveler yapıln • 
c:aktır. 

ill< tahsil çağ1~1daki 
ç~cuklar 

lkincitesrinin sekizinde 
sayım yapılacak 

1.kincite~rinin ~ inci giinü §eh· 
rhnizde ilk tahsil çağında bulunan 
çocukların tcsbiti için bir S&.YJı!l 
günü tertip edilmiştir. Bu i le 
m~gul olmak üzerl' maarif müdiı· 
rü Tevfik l\'.utun b9..5kanhğmda bir 
komisyon te6]tll edilınl~. 

Komisyon bugiin maarif memur 
lıu"lnın da iştirnkile bir toplantı 
yapılacak \'e çalışma programı kn· 
ra.rlaş urılacnk tır. 

Belediyenin kaybolmuş 
hakkı nerede? Emniyet altıncı tıube mc-murları ı 

dUn yaptıkları lkontroller ne.tice -
sind(' EminönOndc 20 tt~kOd ırda lki tanınmış avukat lbolcd.ıycyc 
4 esııafı cczalnndJrmıı1. ÜskUdar - mUracaat ederek belediye nlacağı 
dan dn tahlil için 13 gıda nUmu- olan 16 milyon li:ralık bir geliri 
nesi nlnuşlnl"dır. meyC!ana çıkaracaklarını evvelce 

Bundan haşka mrtta ytik ta.51- yazmıştık. Öğrenildiğine göre bu 
yan l 2 hnmal ile trnmvaylar yü. alacak eski t.romva.y ,.c elekLrik 
rilrken aUryan 3 kişidt'n de blrC'r ide.resine aittir. Halktan fazla alı-
lira. peşin para cezası nluun~tır. nan ı;nat üc.retierine ait.Ur. 

, ~ ~ .. .. .. .. ' 
BiR CASUS OLDURULDU 
BiiyÜk, lıeyecanlı zabıta ve Casusluk Romanı 

12 tngilizceden Çeviren: H. MUNIR ...... 
Ça.ney ile 'ben, bir otel!' gittik. l1ayli günler geçmişti. Elinde kü· 

Barnet ile kansı da Mis Esmoru çük bir ba'lı"ijl olduğu halde lbura
kcndi evlerine misafir ettiler. ya gclen lbir a.danu yolcular ara. 

Benim niyetim ertesi sa.balı sında:n naJOıl seçip çık:u-abilirler. 
erkenden Çaney ile !birlikte do~ Yalnız bir ümit vardı. Acaba, 
ruca Pcytli Bric'e gitmekti. Bu Mister Esmor, ha.mallardan lbi. 
münasebet.le Çane)', lbütün elde ıine. kendisine ibir otomobil bul· 
ettiğimiz yeni ma!Uma.tı bildir. masmı söylemiş miydi? 
diın. Maalesef, hundan da. ibir ncti-
Diğer taraftan, vilay<'t gazete.. cc çılrma.dı. Mister F.am.ora ait, 

lcrini gözden geçiriyordum. Lon- hiç kimse bir §el' hatırlamıyor. 
dra gazctc!eri. ancak ynrın sabah du. 
gelecekti. Fakat vilayet gazete- Bununla ibora.bcr lbu tahkika.tı. 
leri de, ibana söz vcrdikt ri gibi mızda.n eli boş döıunedi.k. Nidls· 
hadiseyi tam tafsiHitiyle yazmıs. mur Y-Olu üzerinde bir garaj gör
lar, birinci sayfalarında göster. dük ki, sa'hibi, bundan on, on beş 
mişlerdi. gün kadar evvel otomobille gara· 

Ertesi sabah, erkenden Peytli ja. ild kişi geldiğini hatırlıyordu. 
Bric'e gittik. Bunlar otomobili garaja emanet 

Mis Esmor, amcasının katili etmişler ve bcra.berce, civa1:da.. 
ihakkmda yapılacak tahkikat i - ki ibir şekerci dükkfin.ında çay 
çin herhangi bir fedak"'Mlıktan iç.'llİY<' .. pasta yemiyc gitmişler .. 
('lekiruniycceğini bildi:rmış ve en Bir müd-det sonra. g ı·i dönmüş· 
kü~ük tefe.rrüata kadar her le.r, garaj varnsı v~lcr ve o-
f?iiplle ettiıfüniz :noktayı incele - tomobile atlayıp gitm~ler. 
memizi tavsiye etmisti. Bu mü. Garaj sahibi ibundan 'başka bir 
nasebetle erkenden Peytli Brice ~Y ibilmiyordu. Ancak. i'U iki 
gelmiştik. Nidlamur'a ~den adamın da 'bu muhitin yabancısı 
evvel ötcyc. lbcrivc so~turacak.. olduğunu söylüyordu. 
tık.. Biri uzun boylu, iri Y3l1 bir 

Evvcli ist~&.n ic;c iba..cda· ada.m imiş,. öteki, ufarak bir 
dık. Aca;ba. burada. Mister ~ şeymiş. İkisi de ~~ş. Altla. 
mor adında !birinin gmek yalIJıız nnda ecnebi markalı gayet sür. 
olarak, yahut lbir skasiyle gel. atli, mükemmel bir otomobil var-
~i hatırlıvorlar mıydı? mış_ 

Fakat maalesef, kimse batır.. Otomobil hakkında daha faz-
~µ,. ~ikı~ bit ~ ~'almaldst®k;. iF.'akat 

3 - \M IT 

Son zaman.iarcla define arayanların çoğaldığına 
bel',e dikkat etm;şsinizcfö. ~imi bir evin bodr~munu 
liyor, kimi l:ir meze.r ta~mrn bilmem kaç ad:m ıt'fiın 
zaral:: gömü Rr!yor. 

~ok vakah çağlardan. cemiyetlerini <lal lan ı 
devirleYden. savaşlardan, töçlerden sonra d{'ı ·ne ıl 
haşlar. Bu, akla da yakmchr. Hücuma uğrayan !e!ıirl rı 
halkı, çekilir~erke n götur 'medikleri servetlerini gömerl 
Bır gün dönüp oııa kavuşmak ümidi olmasa d • düşm ...... ,.·<:-•" 
oırakmnmak tscllbı, çogumuza bu i~i yaptırır 

Büyük deniz kavgalarından sonra, dalgıç kum. 
yalarının kuruluşu, geınıJ"!rie beraber sulara gömülen ha
'Zİneler içindir. M salların da lıtmd büyük payt r. 
çüklüğümüzcle d:nlediğim}z define hikiyelPri far 
vannadığımız biı tesirle ıçİinize işlemistir. 

Hele dünyanın ecç\rdiği §U son heybetli kayna 
dan, milletler meddücez..ı·ınden sonra, definecilik, bir ~ 
daha artacak. 

İnkisarı, zahmeti, masrafı keJ:dine dil§en araştırma-
1- r umurumda değil. Cam is~iyen umduğu yeri, kazml 
~·un.un. Fakat hı.zmalar, kürekler hepimizin malı ve \.cui:t 
hin y3diı:ı'r1 olan şeylerııı altında işlememek saıtiyle. 

"Sürpo.gop,, ta bir mezar d~ildi. Buna diyeceğimia 
yok. Ve onlar, masraf gırdiler, güneşin altında ter dök.; 
tüfor. Gazeteleri boşu bn~una meşgul ettiler ve nihayet 
eHP.:: böğürlerinde döndlıler. Bilmem hangi Z<Al Ada ile 
Moda arasında gizil bir lünel aradı. Bu uğurda para har. 
caJı. Ala VaktE. parası çok olan bu türlü tecrübeleri iste
diği kadar çoğaltabilir. 

Faka\: hazan definı• meraklıları,· bizim haklarıma&; 
da ef uzatıyorlar. Mesela diin adını bilmediğiı.oİ7 bir yort. 
taş belediyeye bir istida vermiş ve tarihi bir cermenin al. 
tmda define arayacağım bildirmi . Bu, garip değil, amıw: 
belediyenin verdiği cevap, cidden gariptir. lstid'- salıibine, 
"ç€.şmeye vereceğiniz zarar, tarafınızdan tam:r edilme 
şartile, dileğiniz kabul e&ilmiştir.,, denilmiş. 

7 arihi ç.eşme, ne demdrtir? Onun taşlan kırıldıkt"' 
yazısı, nakışları, tezhibi bozulduktan sonra, hangi tamir. 
hu eski kıyme'deri yerine koyabilir. Tutalım, ki bütün bun
lar temin edifs;11. fakat çeşme, artık tarihi vasfını ımuha
faza edebilir mi? 

Celediye, b~ müsaadeyi vermekle hata işlemittir• 
Gerçi orada bir define var. Ama bu define çeşmenin aL 
tında deöil, kendiııindedil" HAKKI SÜHA GEZGiN 

1 GONOl="l\.I GONE 

45 milyon gdzlil 
B 1R istatistik gördüm. Al

manyada. 20, Amerika. 
da 45, Japonyada 20 milyon 
kişi gözlük takıyormus. Tevek
keli değil: dünya ~}erinde ibir 
bozukluktur gidiyor. Hakikati 
i vi görememekten ileri gelse ge
rek .... Camları numaralı gözlilk· 
leri anlryorum ama. §U pek sı
cak memleketlerde kullarulma. 
s.ı zaruri olan ".siyah gözlük" 
krin mern!eketimize kadar ge
lerek hemen herkesin 'burnu üs
tünde yer bulması bir nevi ''ka. 
ra go.tlük pi) asası" vücuda gc-

aradan takriben il i haf ta kadar 
geçtiği için, konu~tuihımuz adam 
!ardan hiç biri. ne otomobil, ııe 
de u~i:ııdeki adamlar hakkında i. 
f'İmize yarar malumat \Creml 
yordu. 

Hattil, iki ndamm <;ay içip pas· 
ta ) ediği ~kcrci dükkf.nmdaki 
hizmetçı kız bile bir şey hatırla
mıyordu. Kız bu münasebetle si. 
nirlen!p şu cevabı verdi: 

- Ben müsterilere hızmet et. 
meklc mükellefim. Onların sura
turı baJnp kopvalanm cfüarmak
la değil.. Biraz dn:t> g?yret et. 
seniz, dünyaya geld"gim gün ha. 
vanrn na ıl olduğunu soracak ı· 
nız ... 

Ku.ın bu n .. ıbiyctini hoş gör
dük. Ve tekrar garaja döenerck. 
ı~endimiz ic"u bir otomobil ve~-
för kiraladık. ı 

Bu otomobili{! Nidlsmura git. 
tik. Oradn. Çaneyc vaka mahalli· 
ni gösterdim. Civardaki "Şeytan 
kulesi" ni gösterdim. "~cytan 
kulesi" ııin anahtarla.tı. şimdi 
palisteydi. Onlan polisten aldık, 
Çaney iGerisini gezdi. Sonra dı
şardan etrafa 'bir göz attı ve: 

- Acaba, Esmorun c.~di bu. 
lundU;..,~ zaman. öldürülmesi Uze. 
rindcn on, on bir ~ün ~çmiş ol· 
duğu hakkında doktorbr•n talı· 
mini doğru mudur? diye sordu. 

- Niçin soruvorsunuz? 
- Bana kalırsa. &morun gcl. 

diği ev burasıdır ve her halde 
burada lbir iki gün kalnuş ola • 
cak. Çünkü o tarzda kurulmuş 
bir eN ki, gece vakti de içinde 
1Ş1k yansa etraf tan kimse göı
mez. Burası Meta gömülmü~ gi. 
bi ... Esmor buraya. lbirisiyle g& 
rüşmwçın,g"1m;ş olacak. 

ı(~nı V;Or), 

tirdi ve icabında hakik 
muhtaç olduğunuz lbir 
camı bulmak icin güçlük c 
yorsun uz. 

Kara gözlük takmak. i anm 
bazı: kusur] rIDI örtebildigı gii 
samimiyetini ıde gizHyen lbir 
oluyor. Kara r;özlüklü bil! 
dostumla. ,ne kadar candan 
yürekten konuşürsak konup., 
lım, ruhunun en manalı J>('DC& 

releri olan gözler.inin. i,ç" 
rıldayan samimiyeti ~uı~'""" ... 
dikçe, beUmizin l~~·· 
varamıyorum •.• 

Buna muk:ı.bil, güı;leri Y1U1ıım.1 
alıkla. dolu 'bir takını itı" ı:e91ıl.ıll 
rın. o 'kara. ~er aru~• 
gizlenme inden bir nevi 
rahatlığı duyduğumum da 
raf etmeliyiz. Durmaksı:z;ın. 
lan 60yliyen dilinin bir gnı•ij 
fon gibi m'hsnz mar.ifctiiıi 
renmekle kalıyor; üstelik 
riyle, bu yalana bizi i .............. .. 
ya calı'ınlasmı - şu ık.ara 
lilkler sayesinde - cok şilt• 
görmüyoruz. 

Arkadaşlardan biri, lra.ra 
g-özli.ıklerin b=r favdası ı dallıııi 
söyledi: HC'r tan tıgm sadlt 
karşılnştı,::ın zaman. bırdd 
farkedemiyece:rin i 'n sık -
selam vermek <krdilıden k~ 
tuluyo~Wl. di)or. On:ı. ~ 
sanız, sokakta f!~emi)' cc · 
<lar fazla ~ıo.caklısı Q an b'r 
damm, bir yerden ıb"r) 
derken, gene bu kara ro,. ..... ~!'\": 
sa.y~ind" az çok emniyeti~ 
hat 'bır nefes alabilmesi m · 
kündur. 

Fakat fiyatlarma ne buvuru 
!ur? 
Balnnımundan vapı\ml.! 

sıcağı görünce <'riyip bur 
nuzdan sarkan b"r ('.O<'uk ... ( 
W 50 ku~. ~vle bövl 
~qzlilit 2 lıraya, aynı ~:ı<ı.: .. 
m01"bya u~un olanı 6 1' 

Sivab ~özl.illde sil len p 
la.'$abilrnc'-. ~in ~ ·yn 
küc:ük b"r rvet · ·}or ..• 

Bu serveti, gözl~e sar.f\etnıılii!I 
nin tesellisi. "gözijnünde' t 
muş olmaktan imrettir. 

HIK!tfET MUNIR 

VAKIT'A 
ABONE 

OLUNUZ' 



rda terfi listesi 
r, Tüm ve Tuğ generalliğe..._..._ _______ __ 
terfi edenleri yazıyoruz Alıııan i R A N 

tebliği (Boa taratt l Oloicr.J 

Parllmento Şehlnpb Hazretlerinin 
tahakkuk etUrllecek terakklyat n 

BuQday, çavdar, arpa ve Y 

2 kuruş zam yapılaca& 
........ 18 (Valat), - Jla&'4q, .:-. 

dar, .,... 7Ulat ... mall1ti Glaa,,,. 
Jarma ldioda bir bruf am ,...._.. 
- dldr l&oolf9p:e ıroaı h.,.u ban 
nepıecUlmlftlr. 

Karara ...... um1ar 31 BlrlDclıo 

A. Cafer Aksuyek. O Faik Uğul", 
M:tlmtaz Kolankaya, Şahabettin 
Atabay, Bekir Aytuğ, M. Zl.ya 1-
şıközlü, A. Fehmi Kardeş, A. Vasfi 
Bayraktar, Arif Ozmen, İbrahim 
Ünver, Ziya Kaynak, Cemil Alkm. 
Samih Kıranbay, Yaşar Kaya, Ze
ki Arda. O. Ra9it Tiltilncü, Em
rullah Gürkan. Fethullah Başaran 
üsteğmenlikten yiUJ)aşıhğa terfi 
eylemişlerdir. 

' ""' laralı J lneld•) 
küçük kısmılar hemen hemen 
bütün askeri techizatı muharebe 
meydanmda bıraktıktan sonra. 
.kaçmıya muvaffak olmuştur. 

yapılacak ulahat hUIWIUDdakl arzuıa. ----------------.;...--~ 
ruıa e.ı;asen vakıttrr. Bunlar muhtelif 

tep1n tarDdDe -- amt.ber olacaJc.. 
tır. Da taıtlltm nu.ı. .ıd a;ra& 

Alman hava ı.kkülleri dUn 
109 Sovyet tayyaresi tahrip et
miştir Bundan başka .Macar av

Teğmenllkten üsteğmenUie ter- cılan ·ıo Sovyet tayyaresi, ltal 
rı edenler tonlardır : yan avcıları da sekiz Sovyet tay. 

yaresi düşürmüştür 
Dün gündüz bir Al::nau savaş 

tayyaresi İngiliz sahılltri açıkla
nnda Feros adalan civarında 4 
bin tonluk bir ticaret ~emisini 
batırmıştır. 

Alman hava kuvvetleri dün 
gece müteaddit İngiliz tayyare 
meydanlarına müessir hücumlar 

~dön Mane sahili o.. 
rinde cereyan ecWn muharebede 
11 tayyare kaJWmillerdir. iki 
dftpn•n ta~ de Alman h._ 
va dafl ıo.,Jan tarafmdan..dllf 
rftbnDlttlr 

28 • 2f·.,._,. pmm, Alman 
avq tayyareleri saven kana· 
lmda t.n.m,. tayyaıe me)'da.. 
nmcJalrj te.iuta htleum ederek 
tam ialJetler kaydetmişlerdir. 

llJIİÜJI tayyanteri dün gece 
Jlanhelm mmtakasma taarruz 
etınieleMir. Raaar ehemmfyet. 
eisdir. Hava dafi topları ~
nm bir IJombard~ tayyareır 
ni~. 

Berin. 18 (A. A.) - Alman 
batkumandantııı tebliıi: 

kabineler tarafmdan mtıteaddlt "81• 
lelerle parlt\mentoya arzedilmiftL Si. 
n&enaleyh hUkQmettmls huzunmuaa 
mutaaaı bir program !ıe gelmlJOI'. 
Yalmz parlA.mentonwı ıunu bllme81 
kA.ftdlr k1. ecnebi devletl~rle ve bil. 
baasa komfU}anmızla 1)'1 mtınuebott. 
mızı idame ettirmek ve Şehlııfah 
Hazretleriyle mJlletımı.mı temeıınl et
tikleri uıahata devaM etır>.ek için e~ 
mlzden geleni yapacagu 

,,....pb .................. . 
t&ldp ... 1nD, .mdJ9U , .. edlıııl 
mı p:b!der• w ima dlkl'-ı Me 

............. -- tadil 9tmek 
IQID memJelretlll lıGtlll rdMıl1lla lalY. 
wu.m. ı. tlld1l mıaknemetta to
Gaap ....,. emntlıUltlr· 

........ (A.A.) - 'l'allnD .. 

,.... ldlkametlD .... --- .... Jet ........ Jrarv ........ ...,. .. ..... 
RaQo. JUl bqTeldl Ali l'Uftlll'* 

lngiltere ile ticaret 
kereieri gapıgorus 

Aabra. il (VAJDI') - ~ 
tlmJa De tııgUtere arum6a '1'lauet 
mOnuelı&tmm dala& OOk IDJdpt et· 

Asker 
yardnn • · 

1 

BirE lilcl.aftiliarm 
~ ftlda1aıma 
--~ ...... (YtılıııQ - ... . , 

lll1rll' aHelııaı .. JUi ilk'* 
llFIM4ea --- ... d, .... 
meUIV.WJıı•Jltıle .. 

-'f8rlil 

• t n.•cY.umı,_ ..... , 
Jrlllll .. - tldl& .,. .... ... 
.._, r1e W'm ıa ...,_ r• 
llrJa Jlaıt dal .. ad ..... .,, -
llkwt• ........... ...... ..... 

Kart Ye Nlan ~ 
den selen maDarm tuıad 
n.11 bulmaktadlr. 

cak ttllal&t dalla -
.1lenbı Dman1a.rmdaa 
bu Ski Hmuım teıd•t;null 
bir Jlale .oktu. Ve ....... 
teU dlmeal 'baJr1rmd9-

Fevkallde bir tebliile blldlril
dill üzere ıeneraJ Fon Kleiat 
mtıh teeekkOlleri 25 aiustollta 
liddet1i muharebelerden 8DIU'& 
Dnieperpetrovak köprü ~ ve 
eehrini aapte~lerdir. Dinye. 
perin mansabı civarmda ve Ki
,.ıin cenubunda bllA mukave
met etmekte olan dtılDWl teşek. 
kUJlerl de IJUyUk Ekyuta eere
,_ ecleiı .mabarebeler 80Dunda ...... mail..,~. 

ma.eıwı kunetllN ı. Ubttı ..aıa: ------ ------

=~~..:! General 
~. Vellkljeluld ~ 22 nci 

8ovJet O!'d-..1111 Jmmı li ::: ==tU =~==:.ı.~.; 
tir. 30 binden fazla esir alınmış, bir t.eJgrafta yeııt han kablllelbdn 
400 top eımme eeçmiftir. nu, tefekkll •Wll lılldlrllmelrte. 
man tO,GOQ den ful& ölO VermJI .&U. "-'il ~ w A11 .. 

tlr.bmm smtUle l'inllndtya kel'. ..,.. llııll'ld1e .................... 
fezi .......... .,. F4nYnctı1a cep- lercllr. 

helinde de hsnlllt mavaffala· Alt :t'Uql ım ... lal • --
yetle devam etmektedir ....... de ~ ~ 

Bent. 18 (A.A.) Rus cep. Raa. ı._. lmnetlerbda bB,clk 
hesinden ıeten aon haberlere gG- taUdY'IU lwpmda Dil 4DlaDe'ldD ta • 
re Ruslar çekilmeden .,vveı Dnf.. ınam1J1e ta)'dala Ollla'1 tallaldtQ 
eperpetronk bara1mı berhava etm1f ol4ulUDdaD ,eaa kabine bUIUll 
etmişlerdl1'. bir lgUma aktedenk mu'-nmata .._ 

8n79t ......... il (.l.A.) - ba19t ftrllmeal muelılldııt teWk et· 
Alman ve mlttetlk ordular, dQn .-. 

bafhca dnrt cephede mlblm Der! ----------

VA.ID'r: 0taenı n bmatuJa. 
.nmm tebrJt .... " 1Drt Jalmae. 
tinde ._.. ........ diler. 

hareketlerl Y8PllUllardır. Bu cep. 
heler flbl)arcbr: 

Diny per d&lenıto noktam. Sm.,., 
leDlk mmtalrul, Lenlqnd ve Ka 
reli benalu. 

Dapreteroftk'aa mptmdan ... 
ra A hun1R bitin Dba1'IPel' m • 
mf dalrellnln iıllalla1 tammnlem" 
lantır. Raala1'm Delarin prp Baht 
Jbıde heırl1z ellerinde tat.matta Ol 

claldan kGprtl -.ıan blrlblrbll 

Beş HOlandalı =~::=:"':o.~ '°:ı:!i 
• • kfJcaetre mellfede bul11118D Pe 

Mecburi ..... yapan rfllludir. Mmf dairenin •IDteba 

lngdız tayyarıcitartu ~ ~Undz:.,~ 
blayllk 11Dsterdıkler11dn :.~ .., 1a1ı1Unc1e ba . d BaNlrltm iültatr bakkmda bl 

1 am 1lt lılr dHt i1ıtl1U' edilmekte 
fle de AlmenJarm Nlcopol. 1tıe 

d·ıdı·ıer ~« .. MerlruydeteM e ı =. ~~-ı-;-~y:-: 
Bene, llJ <AA.> - lnfçre per • ~ lte*e kadar 

teı,r.t ajlıMmm .A.m9terdamdan a0t8mdlıa oldülan blrQok alAm t 
baber üblma ;en, bava ıenera. Ierdea ~. Bu ilerle 
U KıiltlulleD .. ....,.... teblfll neı Jll1erln 1llrlMW Ne~ dofna 
retmı.ttr: llo TenDekte Te Dlnyeper mmC da" 

Her ne ~ olana; olan Al- lıeat l1e hrellop 'benabı aıum • 
111MJa dlllmaDlanam himaye edil dakı uuı,s mldafaa etmekte OlaD 
melleld ltlsannma Boluda balla • RU81an tellcUt e)'lemettecllr. Bu 
um mtltoaddit defalar uun el*- k8pril b8fJanııclU bal'eket eden 
katlııl celbettlm. Bana ralmen dUt Almanlar, ıetm laafta Gomell ao 
man lehinde 1ftl n alır bJr yar tetmil olan Ol'duJu'1a on bq ,an 
dmı hldlselli valnıbaldu. T 8 aı- nvel Ro11kma llJla1 etmlt olan \'8 
toe re e8l bfr lnstıts tayyal'ell llindJye kadar ~ olmuı 
mecb rt bir iDll 1.....U sonmda muhtemel bahmu Bılaut'a dol" 
kaldı. Kaçmap. teteblilıi eden -1. ra ~D criaJara b911f1Uia 
tı marettebata Bolu«•h • ~lar. Bu litllramette 
Jar taratmdaa para. ,Syecek • il ileri luu'eket, Orel, ....,. " Ver 
.O enm.e .,.tildl. J'abt &)'Dl slr Defe dolra mıtweeeaa olup JOIU'. 
de lqtJhler tenlf ecUlıll •e lııOft ladhdat etmetHdlr. IQv8fl 
Inctllllee9 1U'dlm n ~ alclataa eden hwetlftla ıtoat blar.. hafp clhui- banketi a..tam'ltlr. , ..... .. 
- B.rp .... - 1'edpet ,,. ~.,.. ....... .... 
Jarda lllıalıJ("-.. een•• ,,. t. ............ balımm.kta ~ 
cana c1e •IMiiıa •• =b' eaa " ...._ ..o.ektedir. av. • 
etmlttlr. .... w ••• ,_ .............. 

Almanya ya 
göre 

Sıra Efganistandi 
lıum ....... tt.tn ftlPllllle 

karan, İraDldana ~- Ma
dmn Jd ır.. hllktmetl bana bav 
vermlı, meclla de tudlk etmlttlr. 
o halde Jıemelhı lıa bnra b8r • 
met etmeel IAznndır. 

Berlin ndycı8u İnDdall ODra 
AfpnfatamD lDciUa - R111 Jua
U.. almaca#Jm blldJrmJtUr. ~ 
ndyoya a&'e .Afpa ~ Al
,,.ı.tuma bltaıafllk " lllt'dllnt 
lrOramat JımVmda olchıtaa te1lt 
etmlttlr. Ancak ini luııber .._ 
~ teyit edlbaesnltttr. 

- ...,. • ıtll!I -

Bu llmanJan b01lk ..... ,. •• 
Aauoq .......... . .• -......... .. 
..................... 3 o"· 
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... ............. _, ._ .... ' 7 
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dal ..... llflftbnlk ?dl?-. 
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..,.... lllıtblıltlft ~ ... 
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..... AmerlkQa lel&W .... 
bınw.-.. • ( > - Mlı..ua 

IDtlfar ............ M\ da 
..auıe. ..-- ....._ • m ... 
lmlalJ"e 11.-n ..... ..., .... 
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....._ •ı Mil 111r t111W ,_ a L ...... d. ·-- ... 11ı ....... .... 
alt ı.billeri ...,.. - .. .. 
hlDdıllUa ..,,.. ... 
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....aau-0 ................. . 
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65 
istediğini ver, fakat kcndis!nin 
her hususta sana borçlu olduğu 
hissini verme. Bn knlarının pa· 
nısına da kendi paran gibi lfınet 
et .. 

--
Kadıköy Evlcndlrn'H:l Memurlu,ruııda 

:E\•kım•n 1 r: 

lzıntr. İnönü sokak • ·o. 1009 da 
mühendis Arif Saltuk 1lc MüJı;tuı 

TUrkAıı, M harrlr Afif Yesari ile, ız. 
zet Pa a znde Sevinç Duygu, Kadıköy 
Yavru soky, No. 1G l!a mUhenclls 
Arif Bcrkmen lle, Sabriye Öcal, Ka.. 
dıköy Arapçııbaııı sokak No. 16 da 
tUccar J<:emal Molln 1hsıın ile Ay§e, 
Hamnlba§ı ~ıkmnzı No. 7~ de Sllreyyn 
J{ayıı.cıın ile iBelklıı Bar!ııl!, Yeldeğtr 

ınenl, Yeşllköy eokak N•ı. 10 da öğ. 
Kadınlar verilen cevapln.rdnn ıotmen Ktımıı özen ıı Fahrilnnlsa 

nz. çok tatmin edilmiş ibir şekilde 1-:rgin. Kurt.ağalıd re, Utl.ncU sokak 
<;ıkıp gittiler. Fakat tabii <;ıkar. No. 11 de cleklrlkçl Behı-et HcrgUl ile 
kcn hepsi masanın üzerine lirala Zekiye Karnkn§, ve KurNıraiıderc t. 
rı bıraktılar. ı çüncu eokak No. 11 do nıcınur CemCLJ 

. • H rgUı ile Snblha Karal::a§, Kerest 
Bır gece muayenehane ındc lAclrl n Ziya ne A Raııyc UskU<lar 

rn!mz kaldığı bir SI~tı.d:ı Teodor üınranl;e ktlyU, UtçU sok~k No. GO 
Z!-lıfeld.~IÇ~!raral~. ngla~ı \'C ken 1 dn Emekli Salt Dinç Uo Zeliha SU!. 
dı kenaıneş<>yle soyJendı: Um, Osmannğn Vl§oo oko.k No. 44 

- Eğer muhakeme beni bu de in~nat ustası Hamza Koçogıu ile 
hnyattan kurtarmazsa niha) et Fatma, Mlıı:ıkı Mllıt eoknl{ No. 60 dn 
gilnün birinde a§k muskaları, şi. / l>. D. Y. menıurlnrındar Ali Cani ılc 
l'inlik mu kaları dağrtmıya ve el· ŞUkr'.yc. Kadıköy Muvakl<!th:ıne cnd· 
lerin <;izgilerindc w ·a kahvenin 1 desi No. 82 de Şekercl 'Nurl Savgnn 
telvesir.de aşk maccrnları oku· ılc tnnyct Avgan, Dere yolu No. 38 
mıya başlıyacağırn. de Denir. blntıa§ıs1 Nly.lr.ı Oğur. ıı 

Meliha Knramdccc. Tallnıhnnc Misakı 
l"alrnt muhakeme <;abuk imda. Mlııt sokak No. r;ı de n. o. Y. de 

dunn yeti ti. memur lsmall Gökbulut ne Mevhibe 
(Devamı oor) Çoğalan, Kızıltoprak Ihlamur Cad. 

iv rm vı evvelk \lak ı 1 
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Amerika Postaları 
&yrllsafaln id:trcBincı• Akdeniz \'C 

Rcşltpnııa vopurlnrının Amerlk hat
.ll.rna t.aıısls edllec<!ğl haber alınmıştıı·. 
Bu hususta bir şlrkcUe nıUzakerc 

edilmekte iııc de s~) rU.ecfain ldnrcst. 
nin GUıcemall lşlet.c:.ı şırkcUe anı~. 

maaı muhtcme1dır. 

Zafer Bayramı 
ŞlşLi HALKEYtNDF.~ : 
Zafer bayramı mllnaa beUlo 80 A· 

guatoa Cumılrtesı günU aaat 5 ten itl
bnren Halkevlm!Zde (80 Ağuetoa) za. 
ferl hakkında blr konlerans verilecek 
ve Bc~lkta§ Halkevt Göa crıt .aubcsi 
taratından "'1 tKnbra manJ piyesı 

temsil dile ktir. H rkes gel bilir. 
• il- • 

Amnm llALKl;\'tNI>EN: 

30 Ağuatos 190 Zafer n:ıyramı 

mUnnscbeUyle Evimiz. tarafından. aşa. 
ğıdald program hazı:-ianmıııtır: 

ı - 30 Ağustos 1941 cumartesi gU· 
nU saat 13 tc BUyUKdrrr.de Beyaz 
P&rk yüzme havuzunda Ma.ğıdnkl mü 
sabaltalar yıı.pılllcaktır. 

rtl:r.MELER 
Küçükler im met.re rbeat, 100 

metre kurbağalanuı, fiO metre sırtUııtU 
BUyUkler 100, 200, 400 metre BCr• 

beat., 100 met.re sırtll8tU, 200 metre 
kurbağslama. 

ATLAMA.lu\R 

'No. 61 de Tarakçı Satm önyUkecl llo 
Ruhiye Ycsı lo cÇtı, Ne\"Z."ll özglrny ile 
Hıkrnet Ozglray, Gözl pc B kkal Şc. 
fık mınsızoğlu ile Ay el Emtne, Ycl
değ'lrmenl l~ltele soltn:< No. 61 de Ko.. 
mlsyoncu Aptu!Jah Tunç'!ioy Uc Hak· 
tanır, Aılnpazarı Çultur Ahmedlyc 
mahal!csı, No. 3 de D. D. Y. de Ma. 
knsçı Ş vket Erataç Jlc Ay§e, Çifte 
Sar ıylar Cad X'\o. 26 dn. tııc.mur Veysi 
Emre ile Şermin Nural. Ercnköy San
at Subayı Ali Sayman ile Saime GI. 
guv. Çlfto Snrnylar Cad. Bostan sokak 
No. ı 7 de Tılccar Ferit Erol ile Sami· 
ye Gündent, Suadlyc Rnll <tat. Cad. 
No. 61 de Deniz binbaşı ı Tevfik Sn. 
murknş ıl İhtihnç Ayşe Okcn, Ap.. 
tUrrahlnı Tutar ile Rahime Kılka, A. 
dana Bor, Sciçuk sokakta lstasyon 
memuru SUreyya Emlr Erkllet iıc 
Azim Aksoy, Kadıköy Rıhtım cnd. 
No. 2 de Dursun Kahrioğlu ile Selma 
Killi, Halit ağa sokak No. 17 de Kun· 
duracı Ahm t Hikmet Uc HaUcc Sc. 
llzi, Oısmanağa Arayı_ı ba§ı sokak No. 
9 da Doktor :Mustafa Bagtargil ile 
Bllhtcv saw. Göztepc lı.t.aayOll cad. 
No. 80 da Dr. ÜBtt.cğmen İbrahim 
Ça !ayan il Muzaffer özUntUrk, Tu· 
ıumbacı Aıım sokak No. 8 do mcn1ur 
Nurt Alsan Ue Ayoc Kıraı. ZUhtUpa. 
§a Şefik pB§a sokak No. 36 da Tile· 
cıır lbrahlm GUr ile Hatlco Melek, 
Erenköy E!cndi okıık No. 12 de Hü. 
eeyin GUrz ile Fatma Kalkan, Haydar 
Pil§& l. Hakkı sokak No. %0 de Gar. 
dlynn Yaııar Çakmak ile Hamide et-. 
becioğlu, Kadıköy Yoğurtçuda. memur 
Samri Yuntur il Nagıkı Ayoe, Su· 
adly Ay~avu~ No. 6 da Hamit Ha. 
ean ile McJruıat, Yeldeğirn.eni Nemli.o 
zade aokak No. 66 da 6ğretmen ABlan 
Özkal ile Kii.mile, Feno:bahQC, Daı. 
yancı sokak No. 96 da Deniz üatteğ· 

KUçUkler Trampı~n Atlamaaı. meni lbrahlm Denizer ile Fatma Sa. 
BUyUkler Tramplen ve Kule atla. bahat OUrs_ıe.n, Kadıköy Atıtbey so

mnm. 
2 - SO Ağustos 190 Cumartal 

günü saat 17,ŞO da BUyUkderedo Hal. 
kevt Spor snhasmda aşaf:dakJ mUııa 
bakalar yı:ıpııa.caktır: 

KUçUkler: 100, 200 st•,.r'at ve fOO 
muka.,cmet koşw;u. 

BOyUkler: 400, 800, J500 ınetrc ko§U 
GUreıı. tc'. adım, Uç r.dun, gülle. 

yUksek ntlnmıı. ve volrybol. 
3 - :-SO Ağueto 194.l Cumarteıl 

gfinU aaat 21,30 da Tenuıll oubemlz 
tara!mdan (Andaval Pn'u) plyeır1 

temsil edilecektir. Oavellyclerln I<~vı. 

ml.zden nlmınaBı. 

Nilkhct, yilzUnU lB&tığo göın· 
müey. siyah saçları dnrmadngınık, 
hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. 

Genç ve diri vUcudu, bu bıçkı -
rıklnrla topuklarına kadar enrsılı -
yordu deneb lir. 

Kocası lrfnn, başı ucunda, onu 
omuzlnrmdan okşayarak sustunn 
ga çalışı) ordu. 

Nukhctin, hıçkırıklar anısında 
şu sözleri i itiliyordu: 

Beni nldatt.ın; beni ldau. 
yorsun! 

O kadar dn güzel ve tatlı ağlı· 
yordu ki, İrfan onu il:ı:medlğıne e· 
mln olsa, böylC<'ı' bırakırdı hani ... 
Belki de hakikati birdenbire söy
lemeyişinin sebebi bu idi. 

Fakat Niikhct UzUJtıyordu: Ko
casının kitapları arasında, bir kar 
tm kenannn ma\'i Jnrrdelc ile iliş. 
tirilmiş, bir bukle sarı aaç bul.muu-
tu ••• 

Bu saç, klm bilir hangi kadının
dı?! Saman gibi donuk parıltılı ve 
ipek kadar da yumuşak ve kıvır
cık bir kadm Mçıydı blı ! 

irfan NUkhet.m yastığa gömdü~ 

kak No. ıs de amele Re~p llhan ile 
Rubabe Şenyuv , BUyUkada Oltacı 

sokak No IS de MUhe.ndi• Klml Allı. 
ok ile Suzan Ataç, Dogıuıbey Ta§dö· 
ner sokak No 60 da Garson Karabet 
Pintloğlu ile Virjin Mucur oğlu, Tuz. 
luca Muza.tfcr BcrgUdüu ile Nadide, 
B"klrderc, FüngUIU çıkmazı No. 44 
d B. Tevfik il , Mualll Derin, Hacı 
Hcanıı. Hatun mnıııı.llesl, Oeman dede 
sokak No. ll de te11vlyec.. Nlynz.1 Ak
yol ile, Adnklt Ay§an. S la.mi Ali Et. 
ml\halleııl, Hamam sokalt, No. 6 <H 
şoför Hlkm t ile, Naime Ô7.çakır, H 
eı Harız, ScrvUlk aokak No. ll3 de 

~U yüzUno k dar eğ lerek: 
- NUkhctç!ğim, dedi. Seni na-

ıl aldatırım? Tanıştığımız gUııU 
dUşün ! Seni kazanmak için. ne 
<Uller dökmedim! Sonra beraber 
kolkola gemiğimlz ye.rlerl. omuz 
<muza yUmilğilmüz d nlzlerilc b"
ze cennet gibi görünen yaz günl -
rlnl dllşiln ! Sözleştiğimiz gUnlerde 
kUçUcUk bir rahatsızlığın olacak: 
)nhut ufacık bir knpıisiıı tulup 
gclmly ceksin dıye ) üreğim tit
rerdi ... Seni Ö) le severdim... Hele 
bir giln, bir )az günU, akşnm ka
ranlığına kndar @le oyna) a kal
dığımız bir pltıjdnn başbaşn döndil· 
H.ımilz sırada, benim bir çocuk gi-
bi, gözlcrriınin yaşnrdığuu görerek 
"Ağlıyor musun! Niçin,, diye sor
mu§tun. Evet. Bnna verdiğin son
suz zevk, saadet için sevincımden 
ugladığun ol.muştu NUkhot .•. Son· 
ra beni öptUn.. Ve evlendiğimiz 
gUndenberl ne zaman öpsen; o ta
dı duydum. Hiç bir vak. t ban , 
dUnkU günUmU aratmadm. Saade
timiz arttı; e'ksllmedl. Renklendi; 
800nadı. Kalbimiz heyecanla dol-

29.8.1941 
7.S8 Miızlk: 

Hafif 
l'nrçıılnr 

7.45 j:ııı 

'1.00 Hatif. 

p:nçttlnr 
8.80 ı;,in ntl 

12.ss Şarkı ,e 
tllrküler 

12.1.5 \j:lıı" 

18.00 .,.arkı \'f" 

Türl\liler 
IB.13 Karı ık 

ıırııgronı 

18 03 Fasıl heyı>tl 

llUO :serl>Nit ı O 
dnklkn 

8.10 ltıld.)<ı 

s,·ırı~ 

kııart il 
10.00 Konu mıı 

(lktısat 

ti) 

ID.13 Hııd;)O 
5,1ng 
Ku:ırtNI 

10.SO ,\j:ın 

19.4.; Ki lk 1'ürk 
!\fiız.lğl 

Korosu 
:!O. ı.; Jtadyo 

Gozct ı 

to . .ır. Solo 
ı'krlar 

ııı.on zıruat 

'J"nk\1ml 
21,10 Tem il 
%!.00 fSalon 

OrkCSlm6ı 

22.80 A n 
2.45 alıııı 

crkestm!lı 

r-
""= Cuma Cumartesi 

> 29 Ağus. 30 Ağus. 
:::ıt: 
er ._aban: 6 ,.noon: , ...._ 

H~r U6 Hızır: ı 17 

\IUOUw \aaatJ ~ ,_, "--11 
(ıUUl!Çlı 

6,24 dr~ 'lıiı 10.35 G..2;; 10.88 

Ô~le ıa.ı~ 5.27 18.J& 6.%8 
ikindi IG.58 D.10 lG.157 9.ll 
Altşum 19.48 ıı.oo IO.<l.6 12,00 
l"ntsı tl.26 1.87 ~ı.ıu J.86 
imsak 4.36 8."8 us 8.61 

Geceleyin 
Bir kadına sarkıntılık 

eden mahkfım oldu 
l<'alihte oturan MürUvvet adında 

bir kadm, dün gece korn.5usuna mi· 
safirliğe gıbnck üzere aokağa çık
mıı:ı, fakat yolda Htıtan adında bi
risme rastlamıştır. Hasan, MürUv
votc sarkıntılık ct.mış, bu kadarla 
da kalmıyarak civarda, ağrı.beysi. 
nin sayacı dilkkdruna sıi;'lDan kadı· 
nı takip ederek kendisine knharet
te bulunmuş, dllkk!nm camlarını 
kırmıştır. 

Yakalnnnrtı.k cümıU meşhut il
çUncU sulh ceza mııllkemeaiiıe veri
len Hasan, muhakeme.fil eonunda 
4. gün hapse 4 lira da para CCZllSJ

na çarpılmıştır. 

Bir motör battı 
$sığan yUkJU olarak, Bakırköy 

taş iskelesi önünden geçen Ahmet 
reisin idaresindeki 4 tonluk Mar
mara motarü denizde görUnmcyen 
kayalara çarparak parçalanmış, 
dört kişiden ibaret tayfası kurtn.
nlınıştır. 

:Motör batmıştır. 

Emekll Ahmet Eminle AsJyc Dal, 
Velldayı sokak :No. 1/1 de odacı Ali 
ile, Fatma Eğilmez, Kızııtoprak Bağ
dat caddesi No. 32 d , öğretmen Ali 
Nihat 'O'çcl ile Seniha El~er, Ey1lp 
Defterdar No. 38 de Orman mUhc.n. 
dlsi Kemal Ergtıl ç ile, &bahat KUoo. 
Kadıköy MUhUrdar cadd<>S• No. 62 de 
MUtcllhhlt F th1 Ulu ile Fatma. 

O ı.lıdarda E~·lt·nenl r: 
UBkUdar Kaptanpap No. 10 da öğ

retmen Mehmet Ceyllln ile Halid A. 
ta!t- ÜakUdar Selı\ml Ali Et. mah. Sc· 
bllci Moııa. sokak No. 4 l Aııker Tom. 
son ile Sürplk, UskUda.r, Scllmnğa, 

Polis knrakolu polis mcmurlarmdıın, 
Rıdvan Yavuz ile, Fat.nın GUrgUr. 

At yanşhnmn sekizinci haftn 
koşuları pazar gilnü Veliefendı 
de yapılacaktır. Hemen heme~ 
her hafta büyük bir sürprizle ne· 
ticclenen koşularda favoriler 
belli olmasına rağmen belkı bu 
haf ta da büyuk bir sürpriz ola. 
bfür. 
Koşulara gene fazla at kayde. 

dilmıştir. Bu haftanın en ente
resan koşulnrı gene ikı yaşmdnkı 
İngiliz tayları ile bUyük Arap at· 
lnrı arasında olacaktır. Bu iki 
koşuya da girecek taylarla atin. 
rın hep i favori ve kuvvetli atlar 
olduğu için hangisinin kazanaca. 
ğını tahmin biraz kolay değildir. 
Birinci koşunun favorisi bermu· 
tad Tarzan, ikincinin Elhandır 
Büyuk İngiliz atlan arasında da 
en mühim çekişme Knranf illc 
Romans ara mda olacaktır 

Bu hafta gene Uç ikili. iki çif. 
tc, ve bir de üçlü bahis vardır. 
lkilibahisler 1 - 3 _ 5 incikoşular· 
da, çifte bahisler 2 • 3, 4 • 5 inci 
koşular üzerinde, üçlü bahis de 
3 _ •1 - 5 inci koşular üz rinıdodir. 
Koşuların mesafelerini ve iBf.i· 

ı ak edecek atlan ~ağıda bula.. 
caksmız: 

Bl RlNCJ KOŞU 
Üç yaşındnki safkan Arap er

kek ve di§i taylara mnlısustur. 
1krnıniye i 300 hra, mesafesi 
1200 metredir. 

Siklet 
1 - Kıtrı.ış (S. Ktrgiil) '56 
t - Taı·zıın (F. l'ttral) 56 
S - Sülcıjk (S. Börtcçeııo) 56 
~ - Gulgcç (F. AUı) 54,5 

IKINOI KOŞU 

Oç yaşındaki yerli yarım kan 
İngiliz erkek ve dişi taylara mah 
sustur. Mesafesi 1200 metre, ik.. 
ramiyesi 300 lira. 

Siklet 
1 - Hcucs (S. J{araosman) 66 
e - Drlikanl1 (F.A. Çmar),. 
3 - Elhan (P. HalimJ 54,5 
4 - Neriman O. Türe) ,,. 

OÇVNOV KOŞU 
(Bebek k'".()şusu) 

1 ki ya ındnki yerli saikan İn· 
giliz erkek ve dişi taylara mah. 
sus .. İkramiyesi 850 lira .. Mesa
fesi 1200 metre •. 

Siklet 
1 -Karabiber ( A, Atman) 56 
f - Çobarıkızı (S. Temel) 54.5 
S - Saron (Ywııı Ün) ., 
4 - Demet (F. SimsaroQluJ ,, 
5 - Buk·ct (F. Simsaroğlu) ,, 

DÖRDtJNCU KOŞU 
(BUyill:ilerc kıoşu.su) 

Üç ve daha yukarı yaştaki saf 
kan l ngiliz at ve kısraklara mah_ 
sus .. İkramiyesi 400 lira .. Mesa· 
fesi 2000 metre .. 

1 - Daudi (H. Alak·u~J 
2 - Kara11/il ( A. Atman) 
3 - t>zde.mir ( ~. Atman) 
4 - Romans (P. Halim> 
5 - R.oi (S. Kara.osmau) 
6 - Tl. /latun (P. Halim) 

BE-5/NCI KOŞU 

Siklet 
60 
54 
54 
52,5 
41 
45,5 

Dört ve daha yukarı yaştaki 
saf kan Arap at ve kısraklarma 
mahsus.. Me<ınfesi 3000 metre .. 
İkramiyesi 300 lira .. 

Sıl:lct 
1 - Tomurcu.l: (D. Gümlay) 60 

Sarı ve siyah saçlar 
du; taşmadı .. Bember )a adıkça 
ooğ lan zevkimizi bütün lczzetılo 
ıçimiz0 sindirebilecek kadnr kuv· 
vetimiz artıyordu. Bugün de bö)· 
Jo .• 

lrfan Nilkhetln beyaz ve yuvnr
lnk omuzunu, bir gUveroln sırtı 
gibi okşuyordu. 

Nilkhetin hıçkırıklnrı se)Telmi · 
t J. 

Başını biraz )ana çevirdi. 
Klrpıkleri ıslanmı. ve parlıyor

du. 
Sı) nh ve bükllim bıiklllın saçla· 

rındıın bır kısmı yanağının üz ıin
den k yarak. küçük bir çiçek gibi 
ağ?.ının kenarına. bir yaprak yu
'Iluşaklığiyle dokunuyordu. 

İrfan bir elini, NUkhetin göğsU. 
ne doğru usulca sokarnk, vtıcudu • 
nu kendinq doğru çekti. B~r kolu 
üzerine yatırdı. 

Nükhet şimdi bilsbUtUn susmuıı· 
tu. dcnfbillr. 

1''akat, çok ynğnn yağmurların 
altında yorgun düşen tıı.biatm ıs

lak ve hUzUnlU hn?ine benzer mu
ırie bi.r eagınllği va.rdı. 

lı'frtn onun saçlnrınm iyah tel
h.•ı-1 arnsınd:ı kücücük kulağını ok
şaynrnk: 

- Nı.ikhl't, Nükhetçiğım. diye 
tekrarladı. S nl aldatmak, kendi· 
mi aldatmak olur. 

NUkhet mınldandı: 
- Öyle İSE', o san snç kimin· 

aı?. 
Kimin olabilir ... Senin! 

Nükhet, lrf nın kollarından ken· 
dini çekı•rck: 

- Ne dedın? 
- Senin )a scvglllm!. Sen as. 

lında bir altın kadar pırıl pırıl sap 
sarı s.açlnı·ını k ndl ı rarınla siya. 
ha bo) amndın mı?.. Ben onlan 
çok scvı) ordum. una da karşı 
gelemediğim lçln, bir gece evvel 
en uyurken biltlln tabiiliği ıle nl· 

tın ısıltısmı muhnfazn eden saçla
nndan bir bukle kesmis ve böyle 
eUsliyerek bir kitabın nrasınıı sak
Ja.mıştım .•. Seni nldntıı mtyım? 

Niikhct tekrar. kocasmm kolla
n arasına girdi. 

H1KMJ~ M ,. ~IR 

5 - VAKIT 29 Ac1U OS 1941 

arı 
.. - Bo;;k ırt (N. Kurtay) 
3 - Bora (R. Batısal) 
4 - Işıl. (N. Tcmi:;cr> 
5 - Sava(/. Hakkı Tekçe) 

Tür <",feyüime 
bi( nciH. leri 

.. .. 
58 
., 

30 Ağu tos pazar ve 31 Ağus. 
tos paza.rtc<ıi güJ?lerı Bursada 
Havuzlupark'da bUtün böl~eler 
yilzucUlerinm iştirakiyle Türkiye 
yUzme birincilikleri müsabakala· 
rı yapılacaktır. 

Bu. müsab~kalarda 1staribulu 
temsıl ed"oek ·Uzme ekipi dun 
İstanbul Su Sporlan Ajanr Şazi 
Tezcan'ın riyasetınde Bursaya 
heı.reket ctmistir. 

Zafer Bayramında 
b ·siklet yarışları 

nkn • 28 ( .A.) - Bize blldiril. 
dlğfnc göre, her sene icra edilmekte 
olruı 80 Ağustos Zafer b!siklet yanşı 
bu ne .Anltnrad:ı. yaptlacaktır. 

nu yanşa ı EylQI 1941 tarihinde 
bD.şlıyacak olan Aııknra • l:ı:mlr bi· 
siluet ynrışına işUrll.k edec<!k olan 
lzınlr, lstanbul. .Ankara, Eski§ehir, 

Bursa v Hatay bölgcl n k~culan 
dıı. lotırAk edecektir. 

Bunlar haricinde .Ankara bölg 
b1Blkletçlleı1.ndcn rzu acnlcr de s,__ 
Urdkte BCrbestUr. 

Y rışa 80 Ağustos Cwn rtcs! a 
s t 16 dA AkköprU poı!B karakolu 
önünden ba§lanacaktır. 

Yarış gUzergll.hı, Akköpril polis 
rrıkolundan b:ı§lıyarnk baraja gidilip 
gcıtndikt n sonra EtımüJut yolu tize· 
rinde ıo ncu kllomctred n dlinUlmek 
vo AkköprU karakolu önUndcn tek
rar avd t edilerek aynı )Ol Uzerlnd 
1 kilom tro tşaretlnd n <ıCnWerck adı 
gecen karakol önünde bitmek Uzerc 
7G kilom lredir. 

Yan§ komiseri Hakkı Bckeııslr 

"baş ama ha.kemi Ekrem Ülger, muva~ 
salat hak ml r1 .Ankaradan Atıf 

Bursadan Süreyya Ögtlnç İstanbul 

dan Hııllt Tüccarbe o 'uaur. Dön~ 
ıcr Eskl§'Chlrden Nazır Yağızer tara
fından ldnre edilecektir. 
Ko~cu ve hnkcmıerln saat 15,80 

dil Akklipril k rakolu önUnde buluna 
caklardır. • 

Aydında 
hafriyat 

Yeniden tariht 
kıymeti haiz taşlar 

çıktı 

\;)dın 2G (llıısu ı l\luhnblrbııb. Bil 
diri~ or) - 13urnda bund .. n b r mu • 
det evv 1 b•r d fmc bulunduğunu bıl. 
dirml tim. Hatrlyat blltUı. hıziyl d -
vam tnıekted r 

Mezarlar ıı; nd bir çok tarihi kı) 
m ti haiz I.' ya ve mücevherat buıun. 
maktadır: 

Bllb yanı dıkku bir taba 
bulunmuştur ki, bu tabağın nltmdıı 

tyonca b r kelime vazıl bir surette 
okunmaktadır. Bir ka<: zUmr1lt, altın. 
dan mamul ytızUkler ve bir hayli al
tın tel bulunmuştur BUyUk bir 111.hltc 
tesaclUC edil c ti ve bu ltuıi tt llry 
metil e!!yalar buıun cağı kuvvetle tab 
mın d111yor 

• 



Subeye Davet 
Eminonü 'l"erll As. Şubcıdndea: 
Smı! vm Muamele memuru Mch. 

met R~t oğlu Osman Nuri 298 
(811-64). 

Topçu As. Tğm. HUseyın oğlu Cc. 
ltlettin '(80805). 

Deniz Makine Ön Yzb Ahmet oğlu 
Mehmet Gökçay 301. (1641). 

Deniz Lv. Mak!nc ön Yzb. Hasan 
otıu Ali Mumcuoğlu Çerkeş 302 (1711) 

Kayrtlan tetkik edilmek üzere pek 
acele olarak şubeye müracaatları 

ıMn olunur. 

Ueklid&r A ke.rllk .,uOOfiinden: 

Refah vapurunda §eh!1en vefat 
eden deniz gedikli üst çavu§ Nasip 
Alinin all"si olup gerek üskU?rda 
Sf>IA.mııız caddesinde 357 sayıda ve g~ 
rek.se Alemdar Molla AliyUJ.fcnarl 
ınahallcsi Türbe sokak 21) sayıda gös. 
termi§ olduğu tkametg4hlarda bulun .. 
nuyaıı ailesinin ma~ ruuamelcı!l ya· 
pılmak Uzerc derhal şuN:ye müraca. 
a.tıan lüzumu i1t\n olunur. 

Kayıp Çocuk 

-lstatt&ı1 Deniz. lromutanliğın(/a:n : < 
Deniz Gedikli Orta Okulu 

müsabaka imtihanı 
1 - Deniz Gedikli Orta Okulımun J8.8.WJ de yapılan mfü:abaka imU.. 

hanmı. yeliııenılycnleıln 10.9.941 r;iın!l .sa.at G ~ yapılacak lm~hanagircbıl· 
meler! için ~imdiden ı.·tıyıtlarmm )apt.InlrtUl.&1. 

2 - Okurların aynı gün ve saatte Deniz Gedikli Okulu binB11ında bu. 
lunmıılan ve yanlnr:ndn (Mtireı<kcı:ıı ve kur§UD kalemi ve llııtlk) bulundur. 
malan. (7524) 

Yapı ve lmlr ı,ıerı lllnı 

Nafıa Vekaletinden: 
1 - F.ksiltmeyc tor.uıan ış: .t.ı1kara. Atatürk llSesJ konferans Galonuııda 

yaptınlacak sabit !ıo.tı:k, sahne pe..-desl, ahşap dö~mc ve sinema perdesi 
sim bazı işlerdir. Kı ı,U bedcll 2Uı.il0.00 liradır. 

ı - Eksiltme 11.0 941 Pcl'§cnıhe gtinil saat 15 de .Nafia Veka.leU yapı 
ve ima:- f§lcrl ckı;illme koml:ıyon•ı odasında kapalı zarf uırulilc yapılacaktır. 

ıı - Ek&lltmf> ev:ukl ve bun-ı müteferrl evrak 52 elli iki kuruş bedel 
mukabilinde yapı ve !mar i§leri re~llğinden aımabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek ,çuı ist.ekllierin 1545,75 bin beş yüz kırk be§ 
lira yctml~ be3 l;ururıuk muvakıat teminat vermeleri ve Nafia Vek9.leUnden 
be iş için alınmış eh i}~t vesikMı ibraz etmeleri ıa.zımdır. İş'Qu vesikayı al. 
mak üzere isteklıleıin eksiltme bl:ihinden (taW gUnlcrl hariç) Uç ı;ün evvel 
bir lsUda ne vekdlct'l müracaat etmeleri ve dilekçelerine en az bir kalemde 
bı.: işe benzer 15.IJOO liralık bir iş yaptıklarına dair işi ynptuıın idarlerden 
l\lınmt§ ves:!ka raptctm~:cri ltı.zm:ıdır. 

5 - lsteklllcr tek.il mekbıplıırmı ihale gUnU oııı.n 11.9.941 Pcrvembe 
~U saa 14 de kadar eksiltme komlı5yonu rclsllğine makbuz nıukabllindt> 
vermeleri lAzımdır. 

Postada olacak gf'\;tkmeler im bul edilmez. (569") (7800) 

10.7.941 Per§Cmbe g'Jnü Kemah 
kaza.sının Babu köyUndeu Bektaşi o· 
ğullanndan Slileyman oğlu Hüseyin 
kaybolmu~tur. Bulan, gören qağıdaki 
adrese haber ,.·erildiği takdlrde mem. 
nun edilecelttlr. 

Kemah lutuı ında Ha.bu kıiyün_ 

derı üleyrnım Bel.-ta~r oğullann. ' dan. (370U) 

Uan 
O. H. Partisi ~ı Sekreterliğinden: 
28 Ağustos 941 Perşembe günü zıa. 

at 15 de Cumhuriyet Halk Partlııl !s. 
tanbul Vlltıyct idare heyeti binasınd'l 
ihalesi ey..·elce tekarrllr ettirilerek 
UAn cdilml§ olan (Çankın, Kocaeli, 
Kayseri) halkevlerl mefnıptmm 

eartnamede mukayyet muayyen gü
nünde teslim etmek şartlyle talibi çık. 
me.mış olduğundan teslim müddetinin 
1 KA.nunucvvel 1941 tarilılııo kadar 
uzatılmak ve ayni şartlar dahilinde 
ihalesi yapılmak Uzcre 4.9.1941 Pcr_ 
,.embc günü ~at 15 de C. H. Partisi 
İstanbul VilAyet idare heyeti reisliği 

binasında yapılması \ekarrllr ctmif. 
Ur. AIAknlılann maıcımu olmak Uzerc 
IH.n olunur. 

hıtanbul A!li.)C Dördüncü Ticaret 
M&hkCTT! inden: 

Devlet Llmanlan ııııetme umum 
mUdUrıUğil vcklll avukat Ahmet Arif 
tarafmd&n İstanbul yolcu salonu 
müsteciri Muzaffer Ertok ve kefili 
Si.ıleymanlyc Kirazlı Mecıılt sokak 30 
No. da Öm r Sabri Akçer aleyhine 
660 liranın faiz masarifi muhakeme 
ve ücreti \'CkdleUc tahsiline mütedair 
açılan davada mUddcialcyhlerden ke. 
fı1 Ömer Sabrı Akçere r,önrcrilen da. 
va. arzuhalı suretinin lkametg!hrnın 
mcçhullyettne binaen bil-\ tebliğ iade 
kılınmış ve tebligat tll'ı.nen ifa edilmiş 
olm !;la bu kerre mahkeme giinU ola· 
rak 17.0.041 saat 14 tayin edilerek 
davctlyenln yirmi gün müddetle na. 
nen tebliğine karar verilm!g olmakla 
keyfıyet teb'ıs makamına kaim olmak 
üzere il!n olunur. (37040) 

Be§iktı lı·nı M""murluJ:uııdan: 

rı 1 'l3 

.. acağm temini için haciz altı_ 
nr. ıntın bir adet Smg,.r D.klş ma. 
ktne:?l lııtanbulda Sandal Bedestanın· 
da 3 e 941 tarihine karsı gelen Çar
~mba ı;UnU saat 13 ten H e kadar 
açık arttırma suretılc paraya çevri. 
lccckUr 

Mahcuz mal<incyc konrın kıymetin 

ntış sıracında yUzrl yE>•miş beşini 

bulmadığı tnkdırd 4 9 P41 tarihine 
ka-şı "'rlcn Perşcmb<- gUnu aynı yerde 
ve ayni «aattc ıkincı ar/t:rması yapı. 
lacakur. Vcrgıl~r ınU§l<'rısine ait ol· 
ma.k lızerc alırrıann '-ııkarda yazılı 

ı;ün ve saatlerde orada bulunduruıe. 
cak memuruna mUracaat etmeleri 
l.lAn olunur. (6528) 

Acele satılık Arsa 
• Kartal Maltepesindc Runıçeşme 

Mevklinde Bağdat caddesinde 2 daki. 
ka mf>..ıafede M4 metre murabbaı ar· 
ııa acoııa olarnk eatılıktır raliplel':n 
Va.lat gazetcsınde Adnar ~vcimlğe 

müracnatlcrl. 

GÖZ HEKlMt 
Dr. Murat R. Avdın 
&yo~lu Parmakkaın hnam "Ulkak 
No. 2, Tel: 41658 

-======I 
Sahibi: ASIM US 

lt&stldığı ytt: VAKiT Matbtın-"' 
t1nıum rıPŞrivah idare eden: 

lllelik A1rnnd Bevenoil 

"Vakıt,, Kitabevinin yeni 
neşriyatından bazıları 

Ocrlıtt>• kendi ha;yııtwı yaııar - Hika..yelıer - BEKlR 
• SJT.Kı K UN'J r>O 

Selli Seviyorum - .Roman - OURllA.N BURÇAK 60 
20 DerstA> Guır:etooJ.lk - .SEBiL ALTUG Z5 
~leclbı Meb'UMll J&77 • ı.Wa - BAKKl TARIK us 800 
Cçllncü Sultan l\tehmedlıı Slinnet Düğtinü - HİLl\Iİ ·URAJll 80 
Kendi kendine 1000 kelime ue cğretlcl - Fransızca kitab• ~ 

Kendi ke.nd.lııı J 000 kelime Ue öğretici - A.Lma.nca kitabı 250 

Kendl kendine 1000 kelime Ue öğretici - lngtllzce kitabı 250 

Askeri fiıtmua - SALAIL1~"TlN KlP 250 
Haya.1 mı bu - Rcımıuı - HASAN B.A.SIM US 60 

Satıhk köknar ve çam tomruğu 
Devlet Orman işletmesi Bolu Revir Amirli-

ğinden: 
Beher ~ıs bmm % "1,ö mu\lildmt 

tstlt No. Adet M.S Dll 011lı"SI muhammen bedeli teminat 
Llra Kuru LiJ'8 Kunı:ı 

1 1858 1032 M9 Köknar 12 06 938 94 
86 18 fi7• Çam 13 36 ıs 61 

9~2 55 
2 1642 893 H3 Köknar 12 06 844 02 

38 16 927 Çam 13 36 16 96 

860 98 
1 - Revfrimlzitı Karacasu Demirciler deposunda yukan".a her birinin 

niza111nda m!kdar, c!ns, adet, mı.hı!mmen bedel ve muval kat t11mlnatı yazılı 
köknar ve çam tomurcı..klarr açık arttırma ile satılacaktır. 

:! - Tomrıı~lar 4,10 ve 8,20 metre boylarında olup hacim kabuksuz orta 
kutur ü?.erinden hcımplarmıııtır. 

3 - - Salış 2 0,941 tarihine mtısadif Salı gilnU saat 16 da ba§lar ve her 
istlfin satışını mUlcaldp numara sırrısile d!~r istiflerin sn.tıgına geçilir. 

<l - Tomruklara .. ıt satı~ §artnames! Anka::o. orman ,umum mUdUrlUğtl ile 
Bolu, İstanbul, Anitıır.ı. İzmir ~r.:ıım çevlrgc mUdUrlUklerl ve Adapazan or. 
man bölge şefllğınde görUlcbıllr. 

5 - İsteklilerin ı..~ 941 Sa!ı gtlnU saat 16 da aoluda Revir a.mtrllğl.ne 

uıüracaarnn. (7824) 

Otel yapılmaya elverişli 
kirahk bina 

'\n1'ara cMhle inuı e'" n.tıtcber yerinde fcvk&lide o&Laretb hıı 1 
vadar \'e aydınlık bir binu kiralditrr. 

\'akit gaıckıııi idarchnııeı-inc müracaat. ---
İstanbul Maarif Müdürlüğünden: 

l - Bıı sene resm1 ve husu.ıi ilk okullar Ui EylCll 941 c l 'l knyrt ve 
knbu!Une ve 20 EylCı! 941 de t.cdrunw b3§lıyacaktır. 

2 - tkmAı lml.hanları 22, 23, 24 EyJCıJ 1941 tarihlerinde .r.tır. 
3 - Bu ııcn.:ı !il: okullara 19~~ doğum'u çocuklar alrnacakur. 
AlAltaderJ:ırın vahtıncre okut.arıı müracaat etmeleri rica olunur. (7475) ---··---------
VAK JT· matbaası 

K ita o kısmıııı 
tanzim edip 

9eniden 
açmıştıı 

Kitap, mecmua, gazete basar. 
Tabiler n1ım1n-" rlizrn isleri alır. ........................... ~ 

GOZ MUTEHASSISI · 
Kemal Tarkan 

Pazardan oqka, oeı gQıı 
ÖÖLEDF'~ SONRA 

1 aksım, Kame1 Palas 
l nci kat 

Telefoıı: '9&18 

ftrld,e c~~a-rır;•t-ıniiıiiiıiiiii-....1 • 

~z~iAT_~l~~~~~L.. iSANtı 
... _ _,,_~ ~ , ., 1 ... • ·' 

Sube ve A'jam adedi: 265. 1 1 
Zirai '" tıcari ~n nevı banka muamıltlm. a r1 

.... ......................... ..,..,,,. ....,.... 1 D; ~ '~ .. ~·~,.;;;;~~ 

&raat Bankıımıda taunbarab 179 Oıbam casa.rru:ı ııe-.... ,~-,.~ .., • 
GO l1J'UJ rnııunanıara tenede • deıa "Klleeell -<ur'e OP '-Ş&ğtdak' 

pıa.n. (Öre lkram.iyf ~amttıarıı Mtr. 

ı .CSed l,000 llJ'a.lık •,OO<I ll.nı 100 ~ 50 llnllıtı 6.000 Ur> 

• • 500 • a.ooo • U4i • te • &.80< 
• • ~ • a.oocı • 168 • • 

c.o • ıoo • &.ooo • 
OIKR'.AT: Beaapıarmdald pa.ra.l&r bir eeııe !çlııde ~ l1r&d&D a.oa~ 

1U§mJ.ycnlerc ouamıye çıktlğ:ı takdirde 9'o ZO ta.zla.stylt veı11ec~Kt· 

Keei ... .. : 11 Mart. 11 Ba.zlraD. 11 ~·IQl. 11 Blrtncfk.A.nUD ~. 
rınde ya pıJ.Jr. 

[ 
'l'ahmiıı B. 

15,5' 

1)3,0<' 

258,00 

İstanbul Belediyesi ilanları 
111< T. 

1,17 Fatihte MUftu All mahallesinin Allıboğçıı. soka~ında 

27 ne• adada 20/ l numaralı ve 7,77 metre murabbaı sa. 
balı arsa. 

C,!l8 Ak• arayda Inrbcy mahallesinin Koçibcy .&0kağmda 64 
m.ü ndada ı1,2r, metre murabbaı sahn.lı arsanın sa.tl§ı. 

19,:-ırı Aksarayda lnetey mahallesinin Tiryaki Hasanpaşa ve 
Koçlbcy sok::ıkl3rında 63 neO adada 42,75 ıretrc murab.. 
baı s:ıhalı arsa. 

Tahmin be "ı:o. ilC! ilk tcnıınat mlkdarlıırı yukarda yazılı rı parça arsa 
satılmak üzere ayrı &yrı açık ıırttırmaya konulmuştur. Şartnt>melerl Zabıt 
ve Mu:ımelat: Mlıdıirb~ü kaıeınir~t: görülebilir. İhale 5.9.90 Cuma günü 
saııt 14 <İc Daimt F.ncllmcndc yapılncaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz 
veya mektuplarlylc !.bale gUnU saat H de Daimi Encümende bulunmaları. 

Beyoğlu Halk Sinema ı • 
Bugün matine 11 de~ gooe 8 de: 
1 - ZORO Kamçılı Adımı. 80 Kı ım 
Z - Kon;anlar Dli manı. 
S - ~ Ada.mlan (Avantur). 

---0--

Raşit Rıza Tiyatrosu 

(7339) 

Birinci sınıl 

mütehassıs doktor 
NURtBELLER 

ıtNtR re. RUH BASTALIKLAH ı 
Ankara Oııddeal No. 11 

Uuayene ııaa.Uerl: 11\ ten ltlbareı> 
Bıı Akşam: .Bııilde Pişkin Birlikte 

Şenyold:ı - KördUğilm - on temı;il 1 iılB•••••••••••• 

Dişlere oct181 

. ANC:J\• .. ,,, 
Her sabah, 0 e 
-ıkşam, her yeffl I 
;onra mutlaka 8' 
lamak şarttır· 
sulü ş(lfmaJafl• 
tazam bir ~ 
takip ederı/er• 
ri mikroplardat'' 
:alıklardatı ':, 
z:a edilmiş ol ' '" 
lanmaktatı "~ııt· 
Tıekten kurftJ 
-:aman tem~' 
1e ttüzel olarak 

ı ___ 
Unkaparu Ya\-UZ Sill,ıı ııı? 

den aidığım nüfus cuıd:,ıı 
tim. Yenisini aıacağtlll 
bükmU yoktur. of. 

815 doğwnlu JIB~ıı { 
Ka ım <Jglu. • 

:;: • cıJll 

Kumkapı orta okulUfl~~ı:ıt 
auğum tasdlknamcpll ~ııtıı 
nislnl alacağımdan es 
yoktur. .ul 

Kumkapı Ortaoi' ıtll' 
878 numarada ~ıotı 
zlhe Erkal. 

ı;: :/- .. ,s~ 

Fındıklı Meclisi :&!et>U eı'ııJ 
iliklerinden aldığım ~ 1 
ml zayi etUm. Yenısı.;ıı 
eskisinin hükmU yoktııl' 

~ 
Erzinr.ıuı Kunı?Y stS 
Tatlı oğlu Ahnıet 

• :;. • eııll> 
Seyrıfeserden aJd1P0:.111tP 

yı ve nüfus cUzdanıJt\1 t>lfıııll' 
nisinl aıacağrmdıı.n es 
yoktur. . 1~r~ 

816 doğumlu Şül<~~ 9 
Bolup gctittM ili ( 

• "' • ol~ 
Beyazıt Hudut blilil~ 

tarihinde alml§ oldUguııı 'J 
his tezkeremi kaybettitı'I ~ıl 
'ecağmıdan eMl:i~n !,.~ 

Adre5: Rtrenin 1'f tJI' 
und D BU) tik ~f ı1 
820 do~mlu !fC 
F.ngln. 

• :f. ~ 
tııtanbul Ziraat ~ e 

ğım 24121 Nolı tas Jtll 
kaybettim. Yenisini ~ 
eııklslnin hükmU yoktu 

T. iŞ BANKASI 
1 

i"tikrü ()zorsn . :;: . . ~ 

Kiiçük Tasarruf hesapları 1941 ikramiye planı 
KEŞlDELER . 4 Şubat, 2 Mayıs, l Ağustos, 8 Ikmdtevnn 

tarihlerin do yapılır. 

1941 ıkramlyelerı 
' adet 2000 L.tık • 2000.-Ltnı 8 • 250 • -2000.- la , 750 . a 1500.- . 113 • 100 • •8500..- • • • 1000 • -sooo.- . ;ıo • 00 • •4000.- • 
' 500 . - 2000.- soo 30 . -sooo- • 

Fen :E"akliltcsl fÇitıl~~~t 
U\'"' §Ubcıılnden aldrğtın ıı ,ı• 

zayi ettim. YeniSinl e<l 
hükmü olmadığmı UAll ,11 

Fen Fal.-Ult.~I Jiln'• 

leheısinden 1988 
111 

Etllt. 
"' .\': .. tJll :fi' 

Nüfus cUzdanırnlıı crtfl 
§Ubcsıııden aldığnn tc~ıı~" 
Um. Ycn!Eınl çıksrsc3 
nin hUh"mü yoktur· r't#" 

8ı'7 ıfoğµm}U Şt 
Htiııeytn Yontar· 


