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~eisi~umlıurumuz 
ek San'at Okulunu ziyaret ederek 

'-tt ü~ saat meşgul oldular 
•kıııe avdet ederken halk coıllaa 

~ ~ tezabtlratta balanda 
(<\,a) 

'-~ 4t lalllet 1 · - .Milli Şef Re- makta bulunan ve ilerde müh~ndiıı o-
.... "" ~n&ıtı bugün saat lacak genç subaylarımu:aı l§lerini ay_ 
~ "1ı lüee da Maarif Vckill rı ayn tetkik buyurmu~ıar ve her bl. 
~)1111ldllru Iı l, Tekntk tedrlııat rlntn çalı~malanndakl \ın§arı dolayı. 
.._,) ~ebe Ü§tu Uzel ve Genel. slle mı·mnuniyetıerinl talebeye, öğ_ 
-~it 11~ .ı\:retti§ı Dr. MUh. retmf'nlere ve mUesscsenirı mUdUri.i. 

"'Ql'at Oltı; lay olduğu halde ne ifade et.m.1.§lerdır. 
~ cltıııırc.tı[k • • c . . r ' il Üren bu ziyaret. 
' \~ ıa.ı...,~ara14goz, motör, 1 t en sonra, müe eseye gelen ba§VP.kil 
,~.!!iter at0ı PlasU tesviyeci- doktor Refık Saydam ile beraher, ken 
~ YelerUıı blrer birer dılerinl görmek arzusu ile caddeye 
~ ~h§an toplanml§ olar. bUyUk halk kllleainln 

'• ta.ı Banat okuıu ve oğ_ içten gelen saygı ve ııcvgı tezahürleri 

~"' • •beı.,, "' ataj yop. •~snda mu ......... aynım ......... . 

erıka harbin AMERıKA 
ftelilaın~sınaan BAHRiYE NAZiRi 

.. 

G .B&zlrandan ü:lbarm toplenacall ıru. E 
pon.J.a.rm tıer 2G adedlD.e aıukabt 

72 ••VAIU7 OIUJYVOUIA&I &VTUF 

llANJ'.sl., eertsinden AŞK UGBUNDA 

( Roma.rım.m S bQytık tonnası hediye edUecektir _J 

Dıinymıw en kanlı harbiniJJ dcıımn ettiği ~ark oephr.sinden hakiki resimler: Alman topçusu 

Alman tebliği --------
20 hin esır 

alındı 

Ruzv itle 
Ç6rcil 

'r,beklıyebilir? 
~~:Sadri Ertem 

~ ~ ~ıda Amerika ile 
,.~ ~ lll\n edilen miı • 

En küçük bir şüphe 
karşısında 

32 25 
k 

Amerikahları tank, · am-

Türkiyede 
imtiyazh demiryolu 

kalmadı 
-o---

Son hat da 
hükumete 

geçti , 

Sovyet tebliği 
Anudane 

çarpışmalar 

devam ediyor 
7 4 Alman tayyaresi 

tahrip edildi 

i ngiJiz 
Amerıkan 
Askeri itilafı 

vücude 
getirmışler 

~~-~~tt\i. eden \"C bu beyan
~ ~ latnıın harbi uzata-

Set.ını?St;lk. Bugünkli 
~ ~eıikanm bugünkü 
~)llh... töt u.ıaınasmda ne gibi 
~""'tını fobili elmel< 

~ ... ~~ beaa 1tazt Alma.nyn.ı>ı ııc 
~'~lan harpten e\."\'el
~ 'dt'll bi merhale merhale 

,;: ~~' ~ tarihe maliktir. S ~I'\ sanın mağlüblye-
~ ~ l'uJiı Almanya A nupada 
·~ sa oyna171aya ba.1;Ja. 
~~ 'ttt.ı rn hassasiyeti daha 

~ ~ıinı eden 5e11eler 

'"' ~etl~ ile Almanya ara-
g ~ hlnu ideolojik ba· 

~°'leli te liıyık husnsi~;ct· 
~tt \t~. . Ve mticadeleler 
~ "lb..";ıYotı1 erın zıddiyetinılen 
~>\ ·-=- \is:ı ~· Fakat harp lnki& ~ii Pakt de'\ !etlerinin 
~~ ~ hakkındaki t.asay. 
~ hı.~~ ldcuk etttnnek im· 
~ ;. ~ ki clalıa hakikat saJıa.. 
•~ela bi göriinmeğe başla-
~ "tlı ~ırıerlkanın cndiŞe· 

btı etld~ ~ nldı. Ame
ı.i t..~. ~ ne yalnız İn· 
"' ~lta.n )1 kaybetmesi., ne 
~ ~~;.~raJdannm derhal 

4 ... 11t llika ZUne uğraması mr·
~~, lıdır. 

~~ ıı:: Cllcli~ı, Amerl'ka· 
~ -llıalj rinde yayılan büyük 
\;1'ğı ~ l~-asi nlifuzunnn 
~~!lkeJerle ıkıdan sı-
~~ , 11 rika AHupa pamr
ı~tıı e o~al'a.k, AS}a, Amc· 
~ ~Yetur nu u Jınpbyan bir 

11~~1'\fl ~ llu mevcudiyet ar· 
~~ lıly~. ltlefhum olmaktan 
ı\ b,llrııı, 1kt1Sa.di, mali bir uz

~ ~ il altnıştn.. 
~ "- ~ Alnıaııya arasında
':tt ,. 

1 
<ıoğraf ya tezadı de-

l("~ lttıa.t, ' ıı...;, bir hlallyc, bir siya.-
~--':tk-- neUeesi olarak bil' 

ı\~~'Ufllığıdır 
~~!tıı.1' v~ encli~elerini harbtn 
ı.."" \>e go.;~ sa.Jıalıı.rda, gös· 
~. tıtly ekte olduğu 'in· 
~~ dan sıkıya irtibat-
~"' ııı,, ,,,_ • litıu llfia~·euen de' am e-
~ 11~t.edİl(ıl>akt de\letlcrl alin· 
~"'1';r" A.~ ~hı ta'ksim ede
~~ Vt rıı:crtka l!;in bug\nkü 
~~~~ 'ı!'1nyel1 muhafaza 
-. 'Y!Qıl!ı h~ tnax. 
~-"' ~ ı.tyUk okyanuı. a· 
~ "tııı~ ''e J\s}•anm muhte. S 'oı.~ YerJeşmesı. Ameri
~ .. ~~llerin nüfuzundan 
'"'-~ • Avrupanm mlhver 
'\~ ~ attmaa kalmMı A· 

.\.ıb ~ :Ya piyasalanndan, 
ltt.~~ his arıbnasr demektir. 
'-~ Otlu Ylc bir \'aziyctt kar
~ .ls:1 fıaa~ıra. irca etmeli için 
f..~ ~heletı tabii görmekte· 
~ ~ .. ~~onaı~ ki Amerika 
~~ ada e ntueadcıc etme
~ lla lb etınektcdlr. Sovyet 
~ıu. lngı't;'etnetfnde devam 
~ ltht enin harbi bırak-
ar .. ~ı-tı Ya A.lııertka llznn gelen 
~ bq Ptnaktaall'. 

krtJar ls:lncıe kap e-

Almanyaya hücuma' yon. 1 .zırhlı. tren 
davet ediyor tahrıp edıld • 

Kirovograd ve 
Pervomaisk 

tahliye edildi Berlin ll> (A .. A.) - D.N.B: , 
Bazı Alman kıtale.:rı, muzaffcra. 

ne ilcrle:Yi§!Bri esnasında 14 ağus 
toısta, şark cephesinin btr bölge· 
ııindc oldukça fazla miktarda Sov 
yet kuvvetlerini muhasara etmiş
ler dar bir saha.da sı:krştırmışla.r 
ve 'ımba eylemişlerdir. Şimdiye 
kadar 20.000 c&r almmış ve 32 

MoııkO\'a, 15 (A.A.) - Dün akşam. 
ki Sovyct tebliği: 

u ağustos güııU kıtalıırunu: beyaz 
denizden Karadenlze kadar bUtUn cep 
be boyunca dU,manıe. §lddetll muha
rebeler yapml§tır. 

Ruzvelt bugün Amerİ· 
kada karaya çıkıyor 

---o--

Bir habere göre 
i ta.tık, 25 kamyon ve 1 zırhlı tren 

Ankara, 15 (\'AKIT) - Bugün 
MUnake.IAt VekAJeUnde Balıkesir vi. 
111.yetindekl Arluca iskelesinden 28 ki. 
lometre mesafede bulunan llıca • Pa. 
lamutıuk demiryolu dar hattı Mü. 
nakall'ıt veldli de atrkeUn salA.hiyeUI 
mUmcsslll arasında ıınza edilen bir 
mukavele ile devlete intikal etmiş bu_ 

lunmaktadır. 
Cenup 1.sUkamctındo kıtale.rımız 

Kirovograd ve Pervomaisk §Chirlerinl 
tahliye etmiştir 

Moskovada üç devlet 
mümessilleri toplanacal 

Ne,-york, 15 (A.A.) - Şimdi;) 
kadar büı:lirilen.larden daha ~ 
mllhfm bir karar :ittihaz edilırıiş 
Ur. Mesut mahfillerde aöylendjğı 
ne göre RuzveltJe ÇörçJ4 ukel' 
bir ittifaJkm mukaddime&ni U!ş . 
kı1 edecek olan bir İngiliz - Ame
rikan itiJa.fı meydana geti.nnişler
dir. 

Amerika Bahriye Nazırı 
Nevyork, 15 (A.A.) - Amerika 

bahriye nazın albay Noluı "Colllera,. 
mecmuasında yazdığı bir makalede 
dlyor ki: 

Amerikan milleti Bitlerden evvel 
harekete geçilmesini ve Hltlerden 
şUpbe edtıdlğl takdirde Amerikanın 

onun üzerine atılmasını lıtemelidlr 
Bahriye istihbarat bUrosunun tamı. 

mine göre vayet H!Uer >. vrupayı ve 
İngiltereyi ele geçirirse bizden dört 
mlsll fazla gemi inşa etmeğe muvaf. 
tak olacaktır. Bundan ba§k& bütün 
Avrupa Hltıerin hesabına çalı§an bir 
tayyare fabrikası haline girecek ve 
bllA.lura bizimkinden bUyük ve şimdi. 
ye kadar tasavvur edilmedik bir do • 
nanme. ve hava ltuvveU vücuda getı. 
reblleeektir. Fakat bu saha.da bllhatı. 
ııe. yüksek maneviyat ve askerlerimi • 
zin zektıl!II itibarile Httlerden Uerdeylz. 

Amerika 
BOyOk bir 
marıevraya 

başlıyor 
550.000 
kişi iştirak 

edecek 

ılerse harbe bile iştirak edecektir. 
Bilhassa harbin devamında Ame
rikan haıı> sa.naylinin, Avrupaıım 
yeniden ihyasmda Amerikan mali 
ı;ennaye'RnJn büyük ümitleri ....,.. 
dır. Amerika da İngiltere gibi -. 
manm kendi lehine 9&1•'8"Alm• 
kanidir. Bu kaıaaatledlr Jd mütf.e.. 
rek beyanname miifıtakbel muJıa. 
rebclori beklemek hUAasunda ve
rllmiş bir rıöz b8lMedk. 

ya iğtinam veya imha olunmuşt.u'r'. 
~. Sovyetlere ltaü

b zayiat verdirihnlşttr. 

istanbuldan 
Almanlarla dolu 
trenler irana 
gidiyormuş 

--<>-

Tahran bu uydurma 
haberi tekzip ediyor 

(Yazısı 4 uncüde) 

Palamutluk hattının tlEwletc intikal 
etmesi aurcUyle bu enkaz da ortadan 
kalkm.I§. ve bu suretle Ttlrkiyede ım. 
Uyazıı Clcmlryolu şlrkcticrl tamamen 
tarihe geçmiş bulunmaktadır. 

Amerikada ihtiyatlarm 

Askerlik müddeti 
uzatllacak 

Vaııington, 15 (A.A.) - Ayan mec. 
!isi, mümtaz sınıflara ayrılmış kur'a 
efradile, milli muhafızların ve ihtiyat 
ıarm aakerllk müddetini 18 ay tem. 
dit eden kanun ltlylhasını 19 reye kar· 
oı 35 reyle tasvip et1ni3Ur. 

~~~~~~~~~~~--~ 

Ticaret Vekaletinin bir tebliği 
Pirincin azami satış fiyatı. 

tesbit edzldi 

Kıtalanmızla ilbirllği yapan hava 
kuvvetlerimiz dil§man kttalarma dar. 
beler tndirmeğe devam etmiş ve tay. 
yare meydanlarında tayya.rclerlnl tah 
rJ'9 eyleml§tlr. 

13 ağustosta. 74 Alman tayyarel!i 
hava muharebelerinde ve tnyyare mey 
danlarmdn tn.hrlp edil~Ur. Biz, 27 
tayyare kaybettik. 

Baltık denizinde dcnlzalt.ııanmnı • 
dan biri bir dllşman denizaltısını ba. 

tırmıvtır. 

Moskova, 15 ( A.A.) - Bugün 
öğle üzeri neşredilen Sovyet teb. 
liği: 

14 - 15 ağustos gecesi, kıta.la
rımız Kexholm, Staraya.russa, 
Smolensk istikametlerinde ve 
cephenin Estonra bölgesinde a· 
nudane çarpışmışlardır. 

Gece, hava kuvvetlerimiz, ka. 
ra kuvvetlerimizle İ§birliği ha· 
linde. düşmana darbeler indirmi
ye devam etmiştir. 

(Devamı Sa. 4 8Ü. 1 de) 

Rusvada 
Dirı serbestisi 

artıyor 
--<>-

Kliseiere 
Serbestçe gidiliyor 

Moskon., 15 (A.A.) - Rö~ı 

Surl. 17e in hususi muhal>iri bildlriy01": 
:7 Rusyada cUıtin parlak bir eu -

rette yeniden rurildiği haldmı<.ıa ve L übnana dünya gazeteleri:.cie bazı haıbP.r -
~ · ..... lcr nCl§l"edilmiştir. 

.t. .. 1r .. - 1=;: (A.A.) _ Ticaret olunan diğer ne•il~in vcsaır ud.§· ld k b 
1
.:. 

.,,.,..._.., .. lı . HL. •• ! t- 1--~l • tih ,. st ,. k 1 a· 1 Bu haberler, o u ça m. l a a• Veki.letinden tebliğ olunmuştur: ca ısw.ı~ mm öAdolarmm ıs · ğalıdrr. Faka.t şurası muhakkak • 
29 sayılı koordinasyon kArarDUn sal nevllerin:in azami fiyatları ~~ • tır ki halen SovyeUer Birliğinde 

birinci maddesi ticaret veka.Jetine rincl fıkrada gösteril~n esas ı - ' hiç bir hal& ol 
\"erilın;• olan salAhiyete istinaden yatlara kıya.aen mahalli fiya.t mü- ve r · ı ı· yor ~a::rderecede =ete sa -

"Y • u. rakabe komisyonunca tcsbit olu • bil 
memleket da.bilinde pirincin ön • narak ticaret vekaletine teklif e· bip bulunmak.tadır. Ruslar, • • 
mümeki mahsulün idrak.ile birlik h1U!Ba eski nesle mensup bulunan 
te mer'i olarak müstahsil mm.ta· dilecokt!r. ı" lk muahedeyı· lar dine aönmeğe devam eyle 
kalarmda aza.mi satış fiyatı &§O. - 4 - Pirinç istihsal mmtakala- mekte ve bu milli ,imtihan g\ilı]e 
m.ı~ g~·t ...... ı•-:., -• .. ·uguy ve,.bUe rmda olan fiyat muraltabe konıis- F 1 k . d 1-'J'-~,ere Mllenle:ıin ~t 
6.....,. ..._ ,,. uıa:,. wu " ynolan bu SCll.C kendi mmtakala. ransa ı· mza ıyaca ~k efaz--;~c;nıJ8 bu1unınaJLtadır. teebit olunmuştur: l'mda. mahsulün ı. .... ...; tarihte id- '""'. ...,. 

..... 
16

• Bugün neşredılcn resmi i'aklllQ 
ı - Burse.da. karakılçık, nevı rfiltine başlanahileceğini ticaret Kahire, 15 (A.A.) - İngiliz ~vlet le.ra göre, ~·etler Birliğinde or 

35 kU'l'U§, Kasta.monuda maretelli vekaletine bildireoeklerdir. ' nazırı Lyttelkın ıle general dö Gol todoks kilisesinin ba§nıda halen 2~ 
nevi 30 kuruş, Antalya.da mısrr 5 - Son malı.sulden elde kalan arasında 7 ağustosta teati edllen .ve melropolid ve piskopos varaır. 1 
nevi 29 kuruş, Seyhan voe Manı.şt& pirinçleri §İmdiki baldo azami fi- dün neşredllcn mektuplarda Surıye L haziranda, Sovyetler Birliği, 30 
yerli nevi 27 kuruştur. ya.tlarmm tesbitine lüzum görül- ve Lübnana Lstikltı.l vermek hususun- bin orlodoks oomaa.t mmtakasuuı 

2 - Bu fiyatla.r, fabrikada çel- memiştir. Aooak. fiya.Uarm sey- daki İngillz - Fransız kararı teyit e. a.}Tilmış bulunuyordu. Ayru t.arlb· 
tülenmiş, pa.rla.Wmt§ unsuz pirin rinde bunu ica.p ettirecek vaziyet dllmckte ve maamafih Fransanm bu te, katolik ve protcstan kiliseleri 
cin çuvalsız olarak bir kilosunun hasıl olursa gelecek mahsul fiya~ memleketlerde birinci ~rccedcki ro- de dahil olmak lizcre Sovyetler 
azami fiyatle..rrdır. lannm derhal tatbikine geçileceği !ünü İııgilterenin tanıdığı ehemmiyet.. Birliği, Polonya ve Baltık dev~ 

3 - Bu mmtaluılarda istibaal aliı..kadaı-lat'll bildirilir. le ke.ydolunınaktadır. leri dahilinde faaliyette bulunm 

Bir ayda 135 muhtekir 
mahkOm edildi 

Dun ihtikar yapan iki celeb tevkif 
edildi dört esnaf mahkemeye verildi 

' (Y-..ıS~) 

Lytteıton mektubunda bilhassa dl. kiliselerin a.dedJ 4.225 idi. Bun -
yor kl: dan başka Soyyelter Birliğiqdc 

BUyük Britıınyanın Suriye ve LUb. 1312 cami, mlihim bir enneni kil-
nanda hıırbl kazanmaktruı başka bir se tcşkimtı vardır. Ekserisi PIP 
menfaati yoktur. HUr Fransa ve bU. mmta.kalarmda ve üç tanesi Ma&
yük Britanyıı. her ı•·fBI birden Suriye kova.da. olmak üzere, So\lyetler 
ve LUbnanm fstlklA.linl vsdetml§ler. Birliğindeki ha'Vrala.rm adec1l lıai 
dir. Bu esaslı tedbir almdıktan aon. geçmektedir. 
ra, buna balel gelmemek ı.ıarUle, Fra.ıı Dln bürrlyıQti bugün eVTeldııl • 
sanın Suriye ve LUbne.nda imtiyazlı den çok da.ha tamdır ve bu hlrri· 
bir vaziyetten Lstı!ade etmesi lAznn yetin gittikçe daha f~ 
geleceğini kabul ediyoruz. aa.nılmalctadır. Sovyet guMıeleri • 

Haber alındığına gör~ Suriye " nin naziler ta.rafından ~ di
I .. Ubnnala ilk muahede aktedecek o • ni ta.eyfkleri bWıiih e8Delli 9* 
lan hür Fransadır. ınanida:t<'th. 
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olonya 
glliz hava kuvvetleri Kolon,> a 

e 99 uncu hava hücumunu 
~r. 
Koıonya Ren nobrinin sol sahi· 

700,000 nüfuslu bir Almnıı 
~r. Şt>hrin tam karşrsmda 

R n'ln sağ kıyınmdn 30,000 nilfus
hı Daç kasabası bugün Kolonya 

hrinin bir mahallesi halini 1-

Kolon,> a AlmanyadaJd demlr
.)O larmm ve bu demiryollarilc Ren 
nehir yollnmını iltisak ~tasıdır. 
P s - Berlin ) olu ve Ren kıyı· 
1 nndaki biltün demir.>•olları Ko
lonı~ geçer. Bu mllstcena \-nzl
' f'lf. yüzünden Kolonya ticaret ba
k ından gayet mühim bir 6clılr
clil'. Almanynnın en mUhim sanayi 
e.rkezleıinden birisi olan Kolon

'll. fabri~alarrnm yaptın çeşit çe
t eş~,>ı (pors lenler, ipekliler, 
aki:n ler, kolonya, klı.i;'lt, kiınye-

ı ınaddf>ler, boynlar) diinynnm 
r t.-ırafına gönderir. Kolonya ay

nı zamanda iilverslte.si. mekteple
r, konservutuvarile mühim bir 

r merkezidir. 

Kolonya Almanyanın garp cep
ndeki mUd3faasmm iltlncl e

lı hattını te kil eder. 1322 yı
:ı .> apılm ıs olun Koloıwa kilise· 

BP.lıre tama.mıle hii.klmdir. Bu 
•• ~ kulesi 1380 yılmdcı biü
r.ım olup 140 metre yilksekliğm. 

edir. 1019 tarihinde yapıldığı 
in dünyanın en eski kiUselerin
n biri • sayrlruı Sent Mnl'i kili· 

(' ' ~olom an en esash abidele-

f\'otoı . u eski blr Roma şehri-
• . Du şehır orta çağda, Alınan
a~ en C83.Slı ticaret mustcmle

dır. Din muharebeleri ve A
canın k i bu şehrin iktısadi 

mmiyetin1 azalttı. Fakat Al· 
manya ımparatorltınnı intihap e -

"D eçicilerden yedisinlıı burada 
lunma3l şehre slynsI b1r ehcm

rrııyet verımit>Ur. On dokuzuncu a
~ Ahnanyn eski iktı:sadi ehem-
. "U t~rar ka.zanmUjbr 

K ~ya Almanyanrn tarihinde 
Lhhn bir ı:ıoblrdir. Mbrtik te· 
"ri olan en e~ki Almnn re&

lan Ko'on.yadıı bir mektep te
<>lmlşlerdır. Şarlmcm zaınanm
Kblon,> nlı sanatkil.rlcır gümüş 

~rl<ı ve minynt.ürlerile çok me.
l'du. On dördüncü a.~ırda Kolon· 

a m'ne Uzerine yapılan reır.in1-
l r moda oldu. 1378 tarihinde ö

n Vilhelm fon Herle bu <;~it 
er'n unutulmaz Ustndıdır. 
yaı:b yetişen ressamlar scn-

1452 de ölen Stcfan LohnC'r 
kr.p:>dı. Bu zat Klaman ressamlıı.
rmı CS<'rlerini tıı.klit ettiği ic;in 

.. erine bir venllik g<>tireme. 
-ctu. 
Kolonya on beısnci aSJr zarfuıd 
pt.Ihrt fağfur ve pors<'len eşyn 

e dn saııııt:kiırnnc bir §Öhr<'t ka
nnı:strr. 

iT 
Daıma halkın menfaa

tini dü ünür. her sayı· 
smda en seçme vazılar 

nesreder 

Kanada 
Ruzvelt - Çorçil 

mülakatından memnun 
Ottovıı, l.i (A.A.) - Knnadıı baf. 

vekili ı.ıııcbenz.le King Hıı?.vcll _ Çöı
çtl mil1Akı:ıt1nd:ın çok memnun oldu. 
g\ınu soylemııı ve demi tlı ld: 

- - Bu mtilltkııt Bine lk Amerık 

ile tngilız imparatorlugu ıırasmda 
nncak cıaha ılu mUnıt"ebetı,cr yaro.
t.acııktır. İki şef tıra ındakl doaUuk 
ve blrblrlerlnl ıınlayl§ oımdl bu ilk 
mUl1kat ile teyit cdllml.şUr. :MUIAkat_ 
tan sonra neşrolunan nıUştcrck dek,. 
ı rnııyon derin blr tctl<Jke değer ve 
dUnya e!klin umurmye!l•nde muhak. 
kak eok mllhlm bir teıılr ynpııcakur 

Dekld.raayonun metni harbin fdaD}e _ 
sinde tam bir anlayış ve işbirliği ve 
zafer ııullıunun intikam sulhu de. 

ita/yanlara 
•• gore 

Bu haro 
10 sene 
sOrecek 

Zürlh, ır, ( .A.) - ltalya terbiye 
naz1n Hötlai '•CriUca S<>clnıe,, gnze. 
tesinde ne retUği bl,. makalede 
"harbin on sene devam edcbileeegt 
kanaati telkin edllmclldir,, demekte 
ve İtalyan milletini uzun bir harbe 
hazırlıınmağR davet etnıclıte<lir, 

ğtl- beeldlcrl hUll'JS'Jnda tam bir mu. CI nonun gaz,.tesl Telcp-nı.J'o da bu 
tııbflkatr ifade eder. , uokt.al nazara ırak eylemektedir. 

ispanyada büyük 
manevralar 

\ladrld, 15 (A.A.) - D.N.B.: 
Perşembe gUnU La Corouna açıkta,, 

rmda Gcncrııl Frnnko Uc Bahriye na. 
zınııw buzurundn lapan~oı harp do
nanma mm bUytlk manevraları ol. 
muştur. 

General Franko ıle bahriye nazırı 
lAı. Corouna'ya Kanaıia Amlrat ~e
mislle gitınl§ 11e orada donanma ko
mutnnı Am!rnl Bnst<'rrache ternfın. 
dnn karşılanmı,.,ttt 

--o---

Karabük müdürü 
\nkar.l, J,j (\'A~IT) - Sümer_ 

bank tarafınoon Karabük demir ve 
çelik !abrıkaları umum müdilrlU,Unc 
Yüksek MUbcndls Se.dnt t.ılyln edil. 
mlştir. 

Hidistanda hazırlık 
'inılu, 16 (A.A.J - Hındistan bil_ 

kOmeU, bahriye nezareti tarafından 

kullanrımak Uzcre snb(h doklar inşo.. 
ıınıı karar verml§tlr. Doklarm infnıH. ! 
na yo.lundn bıışl1UJJ1cağı :zannedilmek. 

tedlr. 

VECiZELER 
lı'azan: &L OT...MlL Pl!ZYAHŞI 

(Mazlurukl.rın çıkaıı:uiadır gökle. 
re Ahı) denilıni§tir; şimdi t.a)·yarclcr 
de dahıı aşağı tabıı.kadald göklere çı. 
kıyor. Bakalım h!ingl vnnı muradına 
erecek? • 

it- Mulıarıp mtitcmeddın devletler 
birblrlcrıne verdikleri terakki esel'I~ 
hedıyelerl tahrip IUcUcrıyle sonradan 
imh ediyorlar. Bu bal iyilik etUğf. 
nılz kıms nin elinden geri aldığımu: 
hediyeler gibi olmuyor IUM"f 

* Ludvıg dıyor: "Mektep terbiyesi 
ıhslyetl tazyık ediyor. halbuki mek_ 

tep şahsiyeti kurtarmak \'e lııkışa! 

ettirmek vıızlfcslyle rrlıkelleftlr ... 
Doğrudur. Eğer tslebenln bir kısmı 
hlırıiyetlcrlnl pek tatBız bir surette 
suUstlmal ctmcaeler ... 

* .lnsanlan oeınlyelio çalışmaıuna 
ıştırAk etl1rmeğe terbiye etmek d -
yorınr. Muh.!l.l'ipler ordulıınnı onun ı. 

çln mi umum mubariplcrin mesaisine 
Ortak ctmcğe tallflyOrlıır! 

1(. Moda kuvvetli bir hUkUmdar ı.se 

muharipler onun hUkmUnc neden bo. 
yun e mlyor1ıı.r: demek insanlar mu. 
rnt etse modayı yenecekler, ve bu su .. 
retle kadınlıır mo.skara kıya.Ccttcn, 

kocalan dn. lflAstan kurtulacak. 

Bosna da 
Bir tecrit kampında 

isyan çıktı 
---0--

29 kişi öldü 41 kişi 
idam edildi 

Zağreb, 16 (A.A.) - U.N.B. 
Bosnada Travnlk cıvannda bir tec. 

rit kampında vukııbulan ısyan hıır<'. 

keti csnaemda mcvkuflnrdan 29 ki§i 
öımtişU\r. Diger 41 mevkuf da divanı 
harp tornfındım idama mahkum edil
miştir. Divanıharp Saraybollnada be
yant1ame dagttan iki komUaiııti de (),. 

lün' ~zasma mahkil.n1 etml~ ve bun. 
1 r 'kurşuna dl7.ilmiştır. 

~eb, li (' ~.\ - D.N.B 

Jo.:mıcgde y~ııi... 1 uç kl§i kurşuna 

dlzilml§Ur. Bunlıır komünist propa. 
gnndııM yaptıklarından dolayı dlva • 
nıhıırpçe öfttmc mahkOm edilmi§lcr. 
dir. 

Kıbrıs 
yeniden 

bombalandı 

22 k·şi 
vara andı 

ltonki, Ui (.\ .A.) llaly:ın ordu. 
!art umumi karar~hmı.l 437 numa_ 
mir tebliğinden: 

Dl\n ttalyıın hnvn kuvvetk!rıoin 

< üzutomlıın, Kıbns adııaım benzin 
mağa7.a ve d<'polarını mlleF,1ıir sıırett.e 
bombıırdrman ctml.olcrdl ... 

Geceleyin dl~r İtalyan tıt.yyareıeri 
Mııltanın tayyare meydanlarına bü -
yük ı:apta bombalar atmışl!lrdır. As • 
ltert hedenere tam i8abetl"r vaki ol • 
duğu kaydedllmiştir. 

l.<•ll>o-,r, 15 (,\.,\ .) - (Kıbrı") U-0y 

kr njıuı~ından: 

Resmi bir menıbndıın blldırildiğine 

göı bu sabah Krbrısa karşı iki hn. 
va ıılanı yapılmışlır. 

Bırlnı;i akın Ci'111U11Uda 22 kişi ya -
rnıanmıııLıı". Bunlardan UçU ölmUıilUr. 
1kincl akın esna&ında blr kadın Öl • 
mUıı ve Uç ıılvll yuralnnmııtt!!'. 

A"kerler arMında yaralı yoktur. 

RuSlar 
Almanla

rın 

kaybını 
bildirdi 

\lvbku\·a, ıı; (A.A.) - .Almaola.nn 
Rusyayı istlLA etUkleri zama.nd&Dberi 
ağır zayiat verdiklerini göeteren ra. 
kamlar dUn MarcdllmifUr. Bu rakam.. 
ıara g()re. bir Alın n t.a.nk kolordusu, 
11 tllmen ve ıs alay imha edilmlıtır. 
21 tl\men mevcudunun yaruımdan faz 
taamı kaybetmlftir. 

SalAhiyettar mahfiller bu husuata 
apğıdaki beyanatta bultmmll§la1'drr: 

Almanlar imha edilen kıtoJarmın 

yerine diğer kıtalar ~etlrmck için 
mUoklllAt çekeceklerdir. HIUer. geç 
kalml§tır. Zira. birinci ıı.gıı&tosta ma. 
rcşal Von Kuchnerdin Lenlngrada. ma 
rEl§al Bvonbockun Moskı;vrıya. ve ma 
rc,şal Von Rendstedt'in Klyf'!e gire 
ccğlnl tllhmin etmiştir. 

Hltluin progrnmı t>ouuna uğnı • 
tıldığmdan beri lmba etmen Alman 
tUmenlert şunlardır: 

39 uncu tank kolordusu, s. ıs, 16, 
19 ve 20 inci tank Ulmttnlerl 27, inci 
zırhlı tümen ~. 68, 110 ve 137 inci pi. 
yııde tümenleri ••ötum başı" lıımini ta. 

şıyon meşhur bllcwm ti'menl. 

Mevcudunun varıamd:ı.n fauasmı 

kaybetmiş olan t11men1" arasında ı> 

tank \'C 1\ hücum tlimenl vardrr. 

Btr Amerikan askeri 
heyetı 

Londraqa 
geliyor 

IJ7..bon, Hi (A.A.) - D.N.B. 

Albay Klark Haven'in riyuet el • 
tıği blr Amerikan askeri heyeti çac. 
şnmba gUnü Kllper tayyare.t\e Lh: • 
bona muvasalat et.ın1ttfr'. Heyet Lon
dnı.ya hareket edecektir Heyete Uç 
blnba§ı dahildir. 

Smolersk 
neden tahliye 

edildi? 
l.ondnı, 15 (A. A.) - Mosk0w 

va, Rus tabiı<esinin Smolen.o;kten 
çekitmekle Alınanla.ra bliyük za
yiat verdirmek ve ihatala.rdan kur 
tulmn.k makındmı gllttllğünü ifa -
de ctmcktediı. 

Londra, 15 (A. A.) - Alman
ların Kara.deniz sahillerine inmiş 
olr!uklarmı bildiren fevkalade 
tebliğleri hakkında mUtnlea ser • 
deden Londra mn.hafili bunun ev
\•elce Londra tara.f.rndan blldiril • 
mlı, olduğunu aöylemektedir. Bu -
na rağm~ Mııreşa.l Rudienny'nin 
ordusunun en büyük kısmını ciddi 
zayiata. uğrnmaksızm Dinycpcrin 
arka sa.biline çekilmiş olduğu ha. 
ber verilmektedir. 

İstanbulda 
. 

serg~ ilk 
daimi sergi fikri 

pılan scl'ginin yıkılınB~~~ 
muntnza.m bir sergi >'c bftV'.1 
caya kadar hnli uzere bil ti Yazan: 

Niyazi Ahmet 
ve iki tiç senede bir ıce:uo1-~' 
ki gıöi sergi nçıımast 
lur. ıJ 

Mezkur çn.rşı otuz ~ yil' !.ı 
:rnsı yani nlb bin a1 :ııP ,.,, 
masraf vuku buıınus 0 ~ f. 

İstanbulda, yalnız 1stanbuln ğı takdirde enkazı ond~r 4e!• 
mahsuR bir sergi açrlncaknuş. Bir kabUI edemeıı:. yaıruı b e,1 
va.kitler da.imi sergi ya.pılacnğm- gl kUşadı matırtp netl~ıd uç 
dan bahsediliyordu.Bir türlü imkfın cdemiyeccğindeıı her :ır ~ 
ıbulwınmadı. Bura.da serginin lü· de bir kere 8 rgi için "'ıı~ 
zum v ehemmiyetini münakaşa şası hayli ma.cırofn ~ıı nıtııdııfl: 
edecek değilir.. İ!'llanbul ::ıergisi ve- ğundan bunun ifası ıuıtı..., 111 
silesilc 79 sene evvel gene lst.an- Buna rağmen ınuıı~1',I 
bulda açılan llk \'e büyiik seı·giden yıkilinış ve daimi serıi f/)rtt_ 
bah.sedeceğlz. suya. dlişm.Uştü, ondıU1 ~" 

nk L<1tanbul ~ergisi hakikaten biUr kaç defa muhtoılf ~ ~~ 
enteresandır. Sergi Sultanahnıet le tekrarlanan daifnf !~ '1"; 
meydarundn açılmıştı. Beş bin ar- ancak ga.zetreil<lre ~~~" 
Fm anıa üzerine mustatil sekild~ tan ileri gidemiyor. 'JO_,..ı O'-" 

kurulmuştu ve iki kuruş duhuliye gisi" in.5MJlah ~ giiP" i~~ 
ıı.Iınıyol'du. Bu sergi gerçi yalnız 79 senedir tahakkuk eJe;'i 'dl. 
İstanbul nıamulUt ve mahsulatı- ihtiyacm katı adrrnı atıl 
nı ihtiva etrnlyoı'du. Fa.kat İstan· ı 
bula mahsus milhlm Jni.ktarda eş.. dd 
ya da teşhir edilmişti. Daha c:c* F a ,,. 
ziraat ô.lctleri ne elı emm.iyet veril- r ar~ s . 
ın.işti. Teşhir edilen c ya cinsi on Ad . keti ' 
bin.den fnzln idi. Hazırlanan bir emı mer ili 
defterde her eşya haikkmda uzun •

1 
. .J'I ~-.ı 

UZUn tafsilat Veril.misti. ı•• gı"rı ır: L~ 
Halep. Şnm ipekhlcri, Uşak, USU une ., 

Gördes ve Rume11de Kırşehir ha- llJBt J 
Jılarr. Sımuılı, incili renk renk ~ MJDta 8 111 ~p 
çeşit çeşit terlikler, tahtadan gemi I JAblf18 
allit ve edevatı, Tophanei iimirede gen Ş 58 A 1 
yapılmış §işhnne toplar, ~uyumcu- verııece• 
luk sanatma dair mamulat vr sa-
ire .. 

Bura.da fotoğraf bile teşhir e
dilmi~. O vaktin bir mecmuası bu 
hususta şu sııtırları yazıyor: ":'.\1'e'k 
tehi Ha.rbiyci şahane şakirdanı
nm fmalgerdesi bulunan mfitead
clit levhıtlar şayanı tahsin olup 
memalild mahrusede işb\ı sanatı 
nrfisede dırtli kcef>i ikemalc müs· 
tait zcvn.tm noksan olmadığını is
ba.ta ka.fiı:lir. Fotoğrafya sa.nah ise 
bunun elyevm memalilri sairede 
vasıl olduğu dereceye reeide ol
m'tıştur • ., 

Se,-gide ~lr edilen gar.ıp icat
lar da vardı. O vaktin tnPcmuası 
''Hazinei fünun,, bunlardan ~ylc 
bnbfsediyor: 

"Tüfekçi cena.fmdnn biri dahi bir 
in~ ığııeyi boyuna delip içinden 
Wr kıl 

0

geçirm~. Şu sanat lıle
minin !kemali diltk.a.t ve mahareti
ne delôlet edense de bunu blr fay
dalı gcyde istimal ederek meyda.. 
na koymuş olan daha ziyade ma&. 
bul olacağı dcrklr idi. 

Bir heza.rrfeın dahi yumurta fuı'..e
rine nal resminde biT takan küçük 
demir parçalan mthla.mrştır. Böy
Jo şeylere hüner denilse bile 7..an
ru acizanemlze göre mahz.a bahse 
iştigaldir .. , 

ıjı ~ • 

İlk sergi de lstanbulda daimi bir 
sergi fikrini ortaya atnıım.ı. O va.
kit ilerl sü.rlllen mütalca şuydu : 

"Filhakika Der.saadet glbi bir 
§ehri nziın i<:İn meydanı nıer.bur 
misüllO bir değil bir kaç vasi ma
hallin lüzumu inkar olunamayıp 

biıneııalcyh elde bulunan meydanın 
bu suretle ebniye i.nşns:le kapa -
tılnıasr tecviz olunamaz ise de mcş 
hut olduğu üzere meydanı mezkfır 
heyeti muntnzama.Wı olmadığından 
ııhalil lstanbulun bun.dan L<ıtifado 
edemedikleri 7.ahirdir. lşte flU mü
t.ı:ıleata mebni meydanı meclcüre ya 

ofl: .,1 
Vi§i 15 ( A.A) - . iJ1 ~ 
~hntak& valilikleriJl bn•1, 

nin ilk netice.'ii oıara.le1. 11~ ~Jj 
ademi merkeziyet yo ·~;' 
ğe kat'iyetle karat · tgfde~ı+' 
~mtaka valilerine ~..tit• n' 
sal8.hiyetler veril~~., 
Jikle idare merkczinr ıatıı~ 
fiflcmiş olacaktır. f\- ~1$ "'Jj 
bundan evvelki Fr. Ff. 
mülkiyesi i# hah~.,. t~ 'f 
bulunmaktaydı. Eıcset1 ııl~ 
him kararlar yalnız ~ıl~ i 
taallik dosyalara b Jl~ ~ 
mahalli tatbik §artl~tif' 
uzak kalan icaplar "iP' , 

rilmckteydi. ~~ 
Bundan böyle nıillk!J ~ 

vazife ve salaruyctl teP'"Z 
ve mahalli icaptarın ·ıc ~ ~ 
mahiyetine göre tetld ~l 
edilecektir. Mıntaka.iliJlÔe l 
kendi mmtakalarI ~tıb e<lilİ~ı / 
rin iyi ecklldo tedVil' 111~l 
memesinden şahsen ttl ~vs 
caklardır. Buna ınu~et' ~;. 
lerine yeni salA.hiY tstVt* r 
ccktir. Bu h"qsusa nıil ,,,. 1~l 
rak neşredilen 11 Sf;- ~:I 

-tarihli kanun vilfl.vctlcfC ııı~ 
kaları dahilindeki bütll~s)lz:i 
lar üzerinde murakabetlt:! ~ 
haiz mühim salahiye 
tedir. .____..., 

o 

LONDRAD,4 

Kurıuna dizileİ ;' 
asılan caıU8 " ./.. 

wndra, 16 (A.A.) - u:ın~o% 
mndc casus ,Takobaun idaıııı~ 1.. 
betile harbin bl\§langıcındaJI #1 ,J, ı 
defa olarak kur§Una diSildi ~1,t 
mektedlr. Diğer bütUn es"' 1,r# 
ben idama mnhkQm ecıııınlf 

Tefrika numarası: 44 
-=======================================================================================:::;:::============:::::::::;;...-""w~ 

olduğu bu merhalenin heyecanına göı1' 

- Bilmem... Öyle mi olmuştu ... 
Dedi; sonra bu sözlerinin soğuk bir 

tesir vücude getirmesi ihtimalini dii~ iinerek 
ilave etti: 

- Yanı size oyle iyi mi bakmıştım? ... 
Lakin rica ederim, bana cevap veriniz, sİ7 
öyle rast~ e bakılıp geçilecek hastalardan 
mısınız? Hastahanede kaldığınız müddetçe 
olduğu gibi hastahaneden ayrıldıktan sonra 
da beni daima meşgul ettiğinizi niçin saklı· 
yayım"? Mademki knlkıp buraya kadar gel· 
dim ... 

Ahmet Dündar kendi kendine hnyret 
ediyordu. Bunlar nasıl sözler? Kim öylü
yor ~ Şu senelerdenberi yanında kadın lôf r
nm konusulmasından bile utanan \'e bir tiir 
lü açılıp sacılamıyo.n Ahmet Dündar mı? 

Garip bir şaşkınlık içinde idi. Üc ay ıs· 
ız bir adada, sokakta blr kadın görmek. 
tnımvayda vapurda trende bir kadm t-lbise-
inin hışırtısını duymak, bir güz~] kadının 

cüZeI gözlerini hatta şöyle uzaktan seyret
mek ihtimali bile olmadan tam. mutlak ve 
k:ıti bir yokluk icindt> rasamıctr; onun ic;in 
TT'~ k ndisinden kendisinin bile ummadı~ı 
l "r c""retl bu maceraya atılıp eski bir tanı

t!mı buTmalc i.;n burnlara kadar geldi 
<l ı;iı11rdi bu kac3mm karıırsında böyle usta ve 

l j b"r a!'lılan sihirli .. ;; .. )eril .. krınnsuvor? 
Ahmet Dündar, lrnrahdan Mudanyaya 

I' 

üM~AILD 
Yazan: 

REFiK AHMET 
SEVENGtL 1 

Edebı 
Roman 

................................................................................. 
gelirken. hatta ı\1udanyadan Pınarcık köyü· 
ne gitmek iızere otomobile binerken ne bu 
sahneyi, ne de bu sözleri aklından geçir 
mişti! 

Gözlen bağlı küçük çocuk, elindeki ya· 
ya geçirdiği oklan nasıl insafsızca ve nasıl 
rastgele sağa sola atıyor? Ahmet Dündar 
hatta yarını saat önce, yolda gelirken de bu 
coşkunluğu bu derece şiddetle ,.e lezzetle 
hissetmemısti. Yer yiizünde efsanevi bir ha
va ile sarılc olarak dolaşan genç kadının bir 
dişi peygamber kudretile gösterdiği mucize 
mi Ahmet Dündara bu sözleri söyletiyor? 

Demek sevişiyorlardı! Dört ny önce 
hastahanede karşılaştıkları ilk gündenberi 
ruhlar arasındaki o esrar~ngiz nkışma bu iki 
gene insanı biribirine bağlamıstı, lakin bu 
ic alemde!<; kaynaşma şimdiye kadar türlii 
içtimai ve harici sebeplerin tazyiki ile şum 
altına itilip kahms ve meydana çıkmamıştı ... 
Genç doktor aylardanberi siiriip gelen f!U\ır 
altı hadisderinin biribirini takip ederek yü
rüyüp büyümesi ve nihayet tesirini göste· 

rerdc 8UUr üstüne çıkması neticesinde artrk 
day&Dfllnryarak işi giicü bnekmı ve kalkıp 
genç kadm3 gelm~i. Kadın ise tamamen 

hi i ile ya§adığt iç.in daha ilk günden itiba· 
ren bu sevgiye mukadderata teslim olur gi· 
bi teslim olmuş, geceleri rüyalarında Ahmet 
Diindarı yaşıyor ve giindiizleri uz.aktan kö· 
ye otomobil ve arabaları getiren toprak 
yollara ba!~arak Ahmet Dündarrn gelmesini 
bekliyordu. Ve nihayet. .. 

iki genç insan yalnız bir odada hemen 
hemen yanyana denilecek kadar yakın iki 
koltukta biribirlerine bakıp oturuyorlar ve 
lİÇ aylık hBsretten Onra biribirlerini adeta 
hissederek karşılıklı varlıklarının 7evkine 
varıyorlardı. Odanın havasında tatlı bir yarı 
sarlıoşluk hakim gibi idi; bir sır çöziilmii,
tü: iç alemin zen~inliklerini t kil eden ma· 
nalar ortaya yayılmıstı; esrarlı bir havadn 
kanat crrpıp ' uçuşan !ıınl kuşlar gibi mana· 
lar. 

Konusmadaıı anlaşmak . biribirlerini u
zun uzadıya dinliyormuş gibi biribirlerine 
bakmak ve sonunda bir kelime bile söyle· 
meden her seyi roylemitı, dinlemi$, anlamış 
ve celseyi bitirmiş olmak mümkiindii. Ah· 
met Dündara kalen galiba bir eski zaman 
dervi.i gibi ruh; bir taşkmfık içinde susup 
manevi ~ .birden Ye unvnadan vasıl 

"kala~~tı : fakat kadın konuşuyordu ... b·rle' 
Uç aylık nyrılığm hadiselerini bırı ~ 

rine haber verdiler. Selma T umrul, ~ııııt~el1 
köy okulu öğretmenli_ğini nasıl isteyıP ttı: 
disini buraya nasıl naklettirdiğini arıla ~ı~ 

- Havası, manzarası ve sükun~ S f)• 
bir köy ... dedi, burada tek öğretmerııf11·. btı 
li kadar talebe var, okul üç sınıflı: ?8h# 
elli çocuk i~ç sınıf seviyesinde ... Lakıll 1' 9JJ"' 
bir salonda oturuyorlar; onlara kıs~ ~ı( 
üç 8mıf dersi veriyorum. Binayı göriı~0 ~o' 
nuz, fena değildir; biiyük dershane. b: rı' 
ridor, bir öğretmen idare odası ... Ar 

8 
11( 

raf da öğretmen ic;in ikametgah ofo.~aieriffl' 
rılmı~. Burada oturuyorum, misafır ·~o' 
kabul ediyorum, çalışıyorum, yemek yı 1'5' 

. rum, içeriki odada da yatıyorum... 0~ ~efl 
yiin meyvıı bahceleri meshurdur; gellr~tl'r 
vohm iki tC\lafı~da_ gördiifii~üz ?~nr dotıı' 
boydan boya eftalı, armut, erık. fiları. et 

dur.Bana hastahanede meyva kürii tavsıY;.lit" 
miş6niz: barsaklanmı, hazım cihaz11'11 1 

Ji' 
dii7eltir, sinirler üzerinde de tesirli olııttbİ~ 
ye... Burada tavsiyelerinizi tamamen tıt rt .. 
ediyorum. Gıda basit, fakat saf, karışı~S ııli 
Köylü kadın1orla çabuk anla tık; b~ıı~ ~1'1 
ba seviyorlar. Köyün tuhaf bir tıdet•,.1:~111 
Yaşlı kadrnlC1r, h<ıtta ihtivnrl r, rec:ıt"'"1 ··pii' 
v~ .. .l,. yaklasw •·hocanım" diye elinıİ 0 

vorlar. 



10000 liralı k sahte pul Esnaf hastahanesi 

b 1 1 f bin Si a $ 1 P e V a m 1 Ş ar . j Birle ik E naf Cemiyet-

N 1 d k.. I d . Jeri t r fınd n satın aznun ar Un U ce se e SUÇ arını alıriıyor 

tamamen inkar ettiler 
Damga ınat sı tabı işleri m~ 

muru Hibni Erşen, matbaa ma.ki· 
nlstıerinden Mahmut ve zamk us. 
tası Etem ile teşri.ki m i ederek 
bir zımb malıinesi nlıuıslar ve kı. 
sa bir zamanda 10 bin kUsur lira.. 
hk sahte pul Jmal ederok Pandc
li, Baki ve Nazmi adındaki pul ba
yileri vruııtasilc p"yMaya sUrmü§. 
lerdır. Suçlular bu paralan nra. 
farında taksim ederek ev !mı • 
lnrdır. 

Hilmi, Mahmut ve Etem tevkif 
olunmuş, tlün de ikinci ağrr ceza
da muhakemele'rine ba.şlnıımuıtır. 

Pul balilerinden Nazmı, Baki ve 
Pandeli de biler k satın almak su· 
cundan kendil ri ile lıiı Ukte mah. 
kemeye verılmlşlcrdi. 

Surlularm h psi d inkar et. 
mı tir. Neticede gelme~ en pul ba
)ii Pandeli Ue N:ı.zminin mahkc
mcl e c ipleri jçQı duru ma ha§ka 
bir gUnc bırnkılını§tır. 

iki tanmmış avukatımız 
Belediyeye seneoe 8 milyon 

lira kazandıracak 
Ankara ıı \"ukatınrına ; Rcfll< İnce. 

nın kardc 1. Hfunld lnce ile .lstan bul 

Alcmdnrdaki Esnaf ha taba 
nc~i binasının E snaf Ceınıyetlcri 
tarafmtlan satın alınarak büyük 
bir Esnaf hnstahanesi haline ~:!
tirilmesi kararla mlm·ştır. gı_ 
nanın satın alınma~ı için bina sa
hipleri ile b"rleşik esnaf cemi\'et· 
leıı arasında konuşmalar ecre· 
yan ctmekt~dir. Mal sahipleri bu 
bina ic:in f>O bin lira istemckt;e_ 
dir. Ji]snaf cemiyetlt'ri ise 3fJ bin 
lira vermektedir. 

Mo.amafih. vakında bir anhş· 
mıya varılacağı ümit cdılmckte 
dır. 

Bir genç ıza 
Hastahk aşılayan 

tevkif edildi 
Nazmi aclrn a biri:ı.i, dün gece 

sokakta tc:uı.dU: ettiği 11 - 12 
yaşında Rahime adm.da. lbir krzı pa· 
m il~ kan~, Ayasof.ra camii 
arkasına göUirerek burada kcndi
sıne tasa.llu t etmiştir, 

Ruzvelt - Çörçil 
u ~nası 

''HuzvC'lt" le "Çörçil., ın Atlan
tıktc knl'§rlaşmalan, bugUn içın, 
bclk · ı}Oyle böyle bir hıi<l gılıi 
muhnk :n edilebili-. ak t ben, 
bu . mul.üc tın zuma ·nde çığ 
g lıı gıttikçP. bU Uyr n hir on<'m a-
1acaı:;ma l!lananlardonını. 

Amerika cümhurrc sin·n, Belnz 
Saraldnn n~ rihşı, bir balık avı 
şeklinde göstenlmisti. Diınyanm, 
kım ve nteş içind çalkandığı, U· 
7.a - arkt Amerikan rnenfnntleri
.ll ıı üyuk tohlikeJerJe karş laştr -
[;ı donanmaların mühim manm: ra
la1 a başladı ~. Sİ) i kaynaşma
nın, her zıımnndan daha ta ım ha
le geld" ~ bir devirde hk RVl 

halt.il Amerikada b1lc, garip sayı~ 
Jacak bir j ti. Netck'm bu hikiıl e
ye k msP. ınanmamı \'e ç0k geç
meden Çörcilin de l..cındrad olınn
qı ~ı nnlaşılm tı. Onun, Avam Ka· 
mnrasuıda her hafta verdig:i he· 
~ap kü1'Süsüne, "F..den" çtkmca, 
ki d ~Jet adannnm biri tiklcrinr 
uı he kalmadı. 
Dün gvlen ajanslarda, bu mü

.. k· t n neti elcrfol gördük. Sekiz 
m ddode, hemen bütiin dünya 
me elelcri ı.oplarunuıtır. Her ı;ıoy
den evvel anla mamn bulutsuz ay
drnlı " ı V" lekcs"z duruluğu gö~e 
çarpıyor. 

"Dilnb.erk" felaketi, bu ga. e 
uğrunda sinele çek;:tmlş, ana va
tanın, bomba dolularrna tutulma-
sma, bu heple kntlanılm ştı. 

Bulun d dikodularn, bütun pro
paganda kı\'ametlcrine m m n 
ırercc-kl en Amerilt n ~ rd ı d , 
~ıne bu knyna~n hız aldı. 

Bugiln, d nlzlc>ri dolrluraıı ' 
pur kervanlnp, bütün Amerik ı 
sarsan m k:nc zclzcl i de bu 
ııtiştl'n doğmu tur. 

İki senelik bir boğuşmadan son
ra, dünyanın manzarası ~k dP -
ti. Dostları düsman, düşma.nları 
o t etti. Son mtihikııttan anlzyo. 
ruz, ki İngiltere ilk glinkü gayes.ı-

ne bağlrdır. Ve yanına. her t W:fü 
yard mıyle Amerılt yı da. alın?Ş 
bulunıruıktadrr. Net ce> i zaman 
g<isterec kt1r. 

H AKKI SÜHA GEZGiN 

\iukatıarındıın Suat Tab n Dahiliye 
Vckfiletıne b.r lstııia lf' tıaşvurarnk 

1 t:ınhul bclcdıye ıne sen de 8 mllyon 
llralıl< varıda:t l.eOl n ede ek bır gelir 
mcnb:u bulduklarını blldınnl§lerdlr. 

lirin gayet kol y olacağını, halka ve 
bcledlycy hir. bir UI! t tnhmU ct.m . 
yccc~lnı blldınnl§krdır. Fakat avu. 
kntıar kesülcrlnl kcndll,,.rUc muka. 
'eıo yapılmnd n ön e b c bir ey ifşa 
ctnıl>ccrklerınl b l'tlirmı lcrdır. Öf;rc. 
nıldıltln gor , avukatlar bu g lird n 
kendllcrıno r n bet d hiUııdo klı.r 

iskm ktedlrler. 

Nnzmj böylece mfıptela olduğu 
hastahğr da Ra!ıinıeyo aşılıımıştır. 
Rahirnenın şık(ıyeti üzerin(' İR 
me)damı r cmqı, Ralıimc hasta -
neye kald ırrlmrş, Namni de adliy • 
ye venl<:>re}t ı.ev:kif edimi Ur. 

GO ND E N . -
GO~ E 

Dahiliye \ ckll.letl, nıAJ n ı dolaYJs
le iıstidaJI tstaııbuı ,,11 yetıne v be. 
lcdlyeyc llll\"ale ctmJıı\.lr. 

Hılmld ince ite ;ıat Tarııin bıı se. 

Kağıth nede hir Ko-
ru5u tesiş edilecek 
Kağıth:ınede tesıs olunac k 

şehir korulu,ğtı ile y~s l sahsya 
ait planlar beledi •e fen heyeti 
tarafından haztrlanmıs ve dahi. 
liye vekfiletine gönderilml tır. 
Bu yerler emlfil<i milllyeye ait 
oldugundan belediye bıu·a ı pa • 
rasız olarak yapı ve yol kanunu 
hükümlerine ~ore verilmesini i · 
te ektedir. Bu l tek emlaki 
mılllye ıtarafmdan da kabul edil· 
miştir. 

72 bin metre muratfuar olan 
hu ahanm tapoları belediyeye 
ıvorUmi c bru anını ır. 

Spor ca d desi 
genişletilecek 

.Beledi •e, Ma.çk;ıdaki ~yhler 
m zarl1ğınd"n geçen Swr cad • 
desini genif?letmiy.c karar ver -
miştir. Bu mezarlıkta bulUllan 
§C) hlerin kemikleri başka yerle
re nakledilecektir. 

- 54-

- Seniha büyüdü, okudu \•e 
evlenecek çağa geldi. Seninle ta· 
mştı Hakkı·. Bunları biliyorsun. 
Evlendiniz.. 
Hakkı bunları da biljyordu: 
- Bunlarda bir fevkala.delik 

yok iki .. Yalnız Scnihsnm kendi 
kızın olmadJğım ve ysrılışlıkl a, 
h y canla ba.şka bir .çoclltıit kı· 
z m, diye e.ldığıru mı anlatacalf
sm ? .• Senihanm anasızlıir mı 
bu felakete sebep oldu diyecek
sin? .. 

Mahmut bey dinlemiyordu bL 
le .• Sözünün kesilmi§ olması onµ 
inirlendirmi.şti. }lele Hakkının 

gayet soğuk kanlı hareketlerine 
çıldıracaktı: 

- Hayır Hakkı! .. Günün bi· 
rinde JWtü bir tesadüf bana çok 
acı bir hakikat öğretti. Onu an· 
!atmak istiyorum· 

Hakkıyı yavaş :Yavaş bir me
rak sarmı tı : 

- Ne gibi bir acı hakikat 'bu. 
!\fahrnut bey HakkIYJ ;hareke. 

tc getirebilrni§ olduğuna sevin· 
di: 

- Kötü b ir tesadüf dedim, ev· 
lat.. Bizim aileden, büyük anala· 
rım1zdan kalma , ortasında kır. 
mızı benek olan bir mavi boncu· 
ğumuz vardı. 

!Hakkmm yüzüne baktı. B u 
benekli boncufun Hakkı üzerin
de yapacağı tesiri bekledi· H ak· 
kı gözlerini irileştirmiş din.liyor. 
du. Mahmut bey devam ettı : 

- Bu bencldi lbonçuk Çin di
rarlanmfan sarava getirilmiş 
kıyme.ili bonc:uldar, taşlar «ra • 
s.ından aJınnıı" anadan evla.da 
bir na7.arlık olarak intikal eder
m:if.. fıte evlıniz 8C>yuhu-Jren bu 
ma.Vi booet.ık da b ybohnlJ6tu .. 
Fa.ka.t ba OOııcuiwı ~klardan 
biri Uaer mae Wuı:ması ihtimali 

i veç Elçisi Valiyi 
ziyaret etti 

1 \•eç hukiim tinin Ankara el. 
çisi M. Ema Medıgue ile ltaıyan 
bn§ konsolosu dün vilayıet.e gele· 
rek vali ve belediye reisi\ Lut.fi 
Kırdarı ziyaret ctmi tir. 

284 öğretmene te ekkür 
mektubu gönderildi 
Thi yıldanberi orta ted · at 

mile oJnrmd muvaffakıy: tfc 
mümeyyizlik ) apan ~öretmenler 
den 284 üne Maarif Vekaleti 'bi· 
rer t~kkür mektubu gönder· 
miştir. 

Temizlik amelesine 
elbise 

'.nomidik işleri amel İlli' 800 
kat elbise yapılmn?tır. Yakınan 
kendile.rinc 1e,7j 0Qilecektir • 

Ticaret Vekili geliyor 
Tica~t Vekjli 1iimta;ı; Ökmen 

bu ki ekspresle Anka.Tadan 
~hrimizc gelecektir. Vekil, ya
rın lzmire gidecektir. 

Azami Fiyat mevzuu 
etrafında tetkikler 

1939 senesi aonlarma doğru 
ikbsat cemiyetinin ·ı i içinde 
iki konferans vermiş olan A~ım 
Süreyya İloğlu bunları ba.ıı ıl.ı· 
vclerlc ve yukardaki a.<lla bır ki~ 
tap halinde neşretmıştir. 

Bu kıy.metli eserin ihtirn etti· 
ği !birinci konferansın mevzuu 
"Nazari ikbsa.t !bakımından aza· 
mi fiyat•• tlT. 
Asım Süreyya Jloğlu'nun ikin· 

ci konferansının mevzuu "Tat. 
bikat sahasında azami fivat' ' tır. 
;'Eşer sahibi, ikt t ~hetinin 
t<>P.lruıtıs v ktiJı duh ~, sc
bebiylı:; ffÖY')~mJiği bazı lkıaım· 
ları ta;bı Blt'a mda 4.amamlllnıış· 
tır. Bıı 4~1i e5eri biltiin oln.ı. 
yı.t<•ularım17,a tav iye ederj~ 

B\iyUlı;a.dada ~rıbı. lek e.oWın
da o~uran ve ~eyislik y p;µı M,eb· 
met, diln ,a)lmnda. hayvanının be
line dolanan ipi çOzerken nt kar. 
nmn şidd Ui bir le indım Ur. 

Mehmet agır sur tte yıır:ılan-
mış, !bııy,gm bir h~ C hpa.c;.:ı 

ba:; tan esine kıt PınJmı: br. 

• •t1•r . ... ~:lJuır .. • ... ~ 1 .. , 

VAZAH!LE 

ç0k fazla idi. lşte ben bu bon.. 
cuğu buldum. 

Mahmut bey durmustu. Hak· 
kı düşünüyorQ.u. Böyle bir kır
mızı benekli mavi bonculc ken· 
disinde de vardı. Onun kin bon. 
c.uk hiç de ;yabancı değildi. Hem 
de uzun zaman cebinde ta ıml§" 
tı. Acaba ibu boncuk çift olamaz 
ınıydı? •. Ve imdi hatırJıyorou 
ki bu boncuk kaybolmJJ.Şt.u· Q>k 
aram ıstı amma. buJam.amışb .. 
Nerede olabileceğini de düşüne· 
miyordu. 

Hakkının bu dalgınlıj{ı ve 
düşünceye dalmış olmac:ı !\1ah · 
mut !beye ümit verdi: 

- İşte yavrum.. Ben bu ma. 
vi boncuğu buldum. Bunu bul -
makhğmı, kasaba~·a. olan çete 
bas.kınında !kaybolan oğluma doğ 
ru beı i ilk yakla.,,cstmın bir adun 
oldu. Ben &deoo bon.cııiıu bul • 
ınaml§tnn.. boncuğun sahibini de 
tantJ."Ordum. 
Hakkı merakla sordu: 
- Demek 'lbon<:uğun sahibi..· 
.Mafunut beyin sabrı ·oktu .. 

Tamamla<iı: 
- Bcni.m oğlum, kaybolan oğ-

lum olabilirdi. 
Hakin abldı: 
-KimnUş bu?! .• 
Malumıt bey cebinden boncu. 

ğu. ~ıkarih. Hatkmı. 'UZ3ttJ. Hak· 

kı bu boncuğu eline alır almaz, 
sarardı.. Parmakları Utremiye 
başladı, gözleri karaıdı .. Dili tu· 
tuldu. bak şiarı ;ı.ptallaştı. 

Mahmut bey bu deği.şı:pe kar
şı mda heyecanlandı. Simdi Mah 
mut bey anJ.auypr~ Hakkı dinli. 
yordu: 

du .. 
llk i§im lzmirc gitmek ol· 

Hakkı kekeledi: 
- Ne yaptm orada?.· 
- Babam gördüm oğlum .. Se· 

ni sordwn. l zun boylu ve fakat 
boş §C}ier anlattı ve öz oğlu ol· 
ma.dığım aöylodi. 
Hakkı ba mı ~.di.· R"Cn~i :sa. 

r.armıştı. Elleri titriyordu. 
Mahmut beyin b.Ayreti biraz 

daha art.m.ışt.ı. Bu hayret ve §aş· 
kınlık k~ısmda kil~ dillııi 
yutacaktı. ÖyJe ya! .. Hakkı ba
basını tarumıyor. bjr yabancı 
yanında bil) üdüğünü biliyor. be. 
nekli boncuğu görünre dili tutu· 
luyor, bakıeları deği. iyor ve son· 
ra gene <le Senıhanın kardeşi ol· 
duğunda şüphcde}•di. Ve ~arşı. 
.sında öz baba ı durur}rnn b9Y
nuna sarılıp, koklnşnuyacak ka· 
dar da soğuk davranıyordu .. 

Bütün bunlar karşısında 'Mah· 
mut bey kekeliyordu: 

- Seni babalığına !bir başkası 
gctinniş ve kasabayı çetenin bas 

Maksatlıımz h lk hızmct 
ve bu yolda tam hır hus· 

nu niyetle alakadar lnrm dı])ka 
tını ce betmck olduğuna göre, 
okuyucularım arasından Yeni
kapıdn Yalı mahall i sakinle.. 
rınd n Mahmut edim ısımlı 
zatın §U mektubunu aynen der 
ccd bilirim; 

"Mnhtcrcm efendim. 14 · 8 r 

19 ~1 trırih/i g<ı"" tenizdo "Gımp 
d n ~ınıe" bnşZı(jz ile "/~tmıbul· 
dQ "bir saka der<li var nı dır?'' 
başl klı '' ını;;;ı olcud m. Bu 
ya~, bızim <f dcrdimızc tC71Ul8 
c,ftiğinilcn, §U 11 cl:tubumtızla 
si""lcri tasdia nıocl>ıır ];.aldım. 
Ycnikapmm Yalı mahallesi, 
ta1m inen 300 hane kadardır. 
Bunlardan anca7;. fO • 25 ituk 
fCf'kos tc.matı 11ardır. Diğer 
hMıclcr, ga"'inolar caddesinda 
bir ç~m den ihtiyaç/arım fc. 
miJı etmektedir lci, hele ,suyu11 
en f n""/a smjed,ildıqi b-ir mev
simde. Yonikapı sa1ıWcrine gc· 

Altın Fiy tı 
Dun, b "r Res dı}c ltmınm fı· 

yatı 25 fıra 55 kuıvştu. 

tJğmdan sonra şeni bulduğunu 
ve a il bir aileye mensubiyetini 
bildirm~ bırakıp gitmi .• 
Hakkı ha.rcl:etşjz(ii ve dmlemi. 

yDr gibiydi. 
1'lalımut bey gene a kındJ; 
- Oradan Samsuna ve Sam· 

sundan Ankaraya geçtim. ~ni 
kasabadan alıp ba.baJJğma ~eti· 
ren a.damı arıı.dım .. 

Mahmut ooy .sustu. 
}fa.Jdn merak ettj: 
- Peld, <>ne dedi? .. 
Mahmut bey <>k )avnş sesle 

söyledi: 
- Olmü tU .. Kendısını aradı. 

ğımdan iki buçuk ıır once ölmuş
tü. İşte çocuğum .. Ortada bır fa· 
cıa .ka)ıyordu, S n ka aba baskı· 
ıundan kurtulmuş t ek erkek .ÇD. 

cı.ıktun.. Üstünde beneklı boncuk 
''ardı., llaba diye t nıdığın ba· 
}Jalığındı. Ve .. 

Mahmut bayin goılerı lrılestı. 
Sesi kalınlaştı. 
Hakkı Mahmut beyin omuzun· 

dan tuttu, sarstı: 
- Çabuk SO}Je •. Yok a ? .. 
Mahmut beyin sesı titrıyor • 

du: 
- 'Evet Hakkı .. Kızım Senıha 

şenın ... 
Sc ı bo~uldu . Guç halle •ut. 

kundu: 
- Senın kardeşındi Hakkı .. 
Hakkı az dah'l ihtiyarı to at· 

hyncak, "iumruldrvacak ve boğa
caktı .. Ne yapacağım şaşırmış 
bir halde düşün\irken Mahmut 
bey devam etti: 

- Bu hakıkatti artık .. Facia, 
kaçınılmaz b"r hale gelmişti. 
Hakkı kendini toparlıyabildi: 
- Bunu Senıhava sö}1edin 

mi? .• 
Mahmut bey başını önüne eğ· 

di \'e sustu. Bu susuşta en buyuk 
itiraflar saklıydı. 

(Devamı var) 

HiKMET MONtR 

• eıv~efk 

Yağmur 
Oç ayJJk kural{ ktan nra n. 

bula dUn 12 milimetre yağmur ~ 
Yeğnlur<Uuı evvel ya n dtJlaclaa bU. 
krce cam kırıldı. Dolu 321 11e11ı~ıt. 

ben gq ı (! tt.e 
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Bertin, 15 (A.A.) - Yan rcsmJ blr 
aynaktan blldlrlliyor. 
!ngiıtcrc ve Sovyetler birli"'! tııra. 

mdan, Ttlrk toprağınd.\ hiçbir mel. 
eri olm:ıdığın:ı dair Ankaıayo. yrıpı _ 
an mtışterek dclddrasyon hakkında 

~man hariciye nezaretinde §U cihet 
mUşah~de ediliyor kı, A!.ma.n maknın

ı rmın elinde, Molotc!un son Berlin 
yarcU csnasmd3 çok sal~ y Ut nğ. 

zmdan çıkan ve azamı derecede Sıtrib 
müsbet vcslknl:ıra dayanım dcl!ll r 
vardır. Bu vesikalar, TUrk topraıl"t 

ta.cr:lndeki Sovyet emellerini reddedil., 
il" .. t!r tarzda isbat etmelttcdir. 

... r SovyeUer birliği çblr znman 
vıe emeller beslemediğini zannettir 
ğe utirnıJıyorsa, Almım nuıhfilleri 

l nııatlnccı bU, zamana uymak 
ı n sor,'Uk blr harekettir, 

-,c.vyeUcr blrllğinin TOrkiycnln ba. 
ntakalıı.rı hakkmda.kJ emelleri, 

ı 1 "e dalma Kremll.Iiin genl§lcme 
rk ı sıyasctlnln ayrılmaz bı.t par • 

m t kil ct.'llektedfr, 
E r l.ıgılt re, TUrldyeye ka?'§t An. 

radnki So.ryctlcr hlrllği mllmcsslli
ı:ın y ntığl tarzda bir oeklArasyon t. 
ı t('~ nUL hnllıde ise. buna Alman • 
\ada bUyU't bir ehemmiyet atfolun • 
mam:ı.kta, takat. bunda hlr tabiye ma-

Baron iranumaya 
yapllan suikast 
Tokyo, 15 (A.A.)- Ofi: 
Siyasi mahafilde Baron Bira. 

numa'run şahsına yapılan sui· 
kasttan mütevellit büyük bir he. 
yecan mevcuttur. Fakat hükO.· 
metin meselenin ehemmiyetini 
kfü;ültmek iç.in aldığ'ı t~irler 
neticeEi halk suikastl.ı pcl< o kn. 
dar alakadar olma n • .:; görün
:n '•tedir. Şayiaların Jılden dile 
iolaşP,:> mahiyetini de..,öiştirme. 
nesi kin sert ve çetin bir mUra-
abe tatbik edilmektedir. BU. 

a Baron Hiranuma'nm bir 
m u h n f a z a k fi r , bütün 

ğcılık temayüllerinin lideri ve 
prens Konoyeden sonra J<\pon. 
ı; anın en mühim 6ahsiyetlerin· 
den biri olması bu murakabenin 
daha şiddetle tatbikini icap 
P.ttirmektedir. 

RuzveM-Çörçil 
(Baş tarafı 1 incide) 

Sö:;•lendioöine göro beynelmilcl 
vaziyet ieaı>ettirdiği takdirde ka
ti bir lttüa.km inkişaf etmesi de 
derpiş cdilınişt:ir. En yüksek e -
hemmiyeti haiz ve bu meyan.ela 
askeri ve bahri vaziyete nlt me
leler hn.ltkmda. karn:rlar alındığını 
zannettirecek sebepler vardır. 

.Los Angelosta. çıkın "Mes" di
)l>l' ki: 

Mühtkatm neticeleri hııkkmdıı 
gizli tutulan bazı: 11eyler olduğu n
fJl"kfırdtr. Bunları er geç daha kuv· 
:vetli ihtimale göre pek yn.kmdn 
öğreneceğiz. 

Svnpscott, l5 (A.A.) - Beyaz 
Snrny basın sekretcr.ı Vilyrun Ha
set Ruzveltln ı:ı.vdctini beklJyen 
gazetecilel"e kendilerine, bir teb
liğ vr.ilceğinj söylml{tir. 

Gazetecilerin intibııma göre, 
Ruzvclt ynrnı knrnya çiknca.k ve 
de.rlıal hususi bir trenle Vaşing -
tona hareket edecektir. 

Ruzvcltln hiıkümet merkcziM 
hare.ket etmeden evvel gnzetcile
re mühim beyanatta bulunncağı 
zannedilmek tcdir .. 

Nevyork, 15 (A.A.) - Akşam 
gazetelı::rlnde çıkan bir habere 
göre Ruzveltle Ç çJ, Stallnlc, 
Sovyet askeri efleıi vo yüksek ln 
giliz ' e Anı ~kıın memurları ııra
smda bir toplantt .prhn-ısmı Sta-
line tcidif etm J ... 

-<>-

iman r 
Ruzvelt - Cörçii geveze
likleri ciddive alınmaz, 

diyor 
1.ondrtı, 15 (A,L\ .) - Londra mat· 

buatı bu sabah dllnyaya dahn iyi blr 
istlkbal vııadoden Çörcıl _ Ruzvet 
bcyanau hakkında uzun tefsirlerde 
bulunmaktaı!ır. Gazeteler bu beya • 
natm, HiUcrin yeni nl:rnmma karoı 
mukavemeti kuvveUendirnıek bakı • 
romdan, nazı boyunduruğu altında Ln 
J y n binlerce Lnsn.na cesaret verece· 
ınl yazmaktadırlar. 

· Taymls şöyle yazıyor · 

Bu beyanattn bildirilen prensiplerle 
e.'3aret altına alınan mnıetıerın 1Bt1•. 
mannı istihdaf eden ııazl ve fa§i8t. 
prensipleri arasmdakı tezo.d o kadar 
barizdir ki medeni elknr Udsi::ıdcn 

blrlnl intihap etmekte h!<: tereddllt 
edemez. Uzun zamandan bert harp ga· 
yelerlnln sarahaten tayini ııo mühim 
bir ~!uğun doıdunıim4 olac&ğı O • 
mit edilmekteydi. 
Şimdi harp gayeleri vt>o harbin han

gi prensipler uğrunda yapıldığı nok. 
tasında d!lnyada. hlç klm9ellln §Uphe.sl 
kalmamıştır. Halihazırd,\ beyanatın 

sekiz maddcsl kdfldlr. nu bwıuata 

WBll&.t talep ctmcğe de hncet yoktur. 
Taymls şunlnn na.ve etmektedir: 
Çörçll ile Ruzveıtln eseri, lngill.z 

tmpaartorluğunun hllkümellerl ve mll 
JiyeUerl De dlloman işgali altında bu· 
lunan bütün mcmt.ektıer ve hllrrlyeU 
seven bUtQn tDsanlar tarafmdrul ha • 
raretıc ka11ııanacnktır. 

Gazete, bu beyanatın Amerikan et· 
knn umumiye.since har.ırcUe taavip 
edileceğine inanmak lç!n birçok ae • 
beplcr mevcut olduğunu 11.Ave etmek
tedir. 

Taymls, Japonyanm da ''ta.bakktlm 
slyaseUert tle dllnya medenlyetlDJ 
tehdit eden .. mcmlcketkır r.raaında bu· 
lunduğuna §Üphe olmadığı lmnaatiD· 
dedir. DDnyadıı uzak şark kadar A • 
merlkn ile lngUlz lmparwrluğunun 1§ 
bl.rllğl yapmalıı.rmı tııUlzam eden bh 
yer yoktur. 

BerUn, 115 (A.A,) - Yarı rcsml bir 
kaynaktan bildiriliyor: 

Berllnhl Blyast mahfillerinde müıı .. 
terek Ruzvelt .. ~rçlı .ickliı.rasyonu. 
nun eski ve bo~ cümlenin nüma)1§lı 

bir tekrormdan ~ka bir OCY olmadı. 
ğı ])'l~ahcdc edllmekted\ı· 

Hıırp müşevviki Çörçll, şimdi çok 
sıkmblı bir vaziyette, Yenay ve 
Cenevrcdcnberl çok iyi billnen edo .. 
blyııtln, dllnyanın dlkkatinl nazik ve. 
ziyctten başka ttı.m!lara çevirmcğe 

çalışıyor. Her zaman oldu~ı gibi Çör 
çil ve Rur.velt, bud:ılaca ve kUstnhça 
hAI~ hakem roıonn oynayabllccckıe • 
rinl zn.nncdiyortıır. Hem de bunu ar. 
tık hiçbir lcu\'vcUn Avr•ıpnyı kendi. 
ne yeni bir nlznm kurmcsına ve ke~ 
dl isUkball:ıl kendinin ttı.yln etmesine 
mani olıunıyacağl bir anda yapıyor • 
lar. 

Çörçll ve Ruzvclt, memlt'ketıerinın 
toprnk genişlemesi hakkında hiçbir 
emel beslemediklerini iddia ediyor .. 
lar. Bu hususta daha geçenlerde Gro.. 
enlandm, tzıandanın. ~ııriycnin ve 
bundan başka Versay munhcdcslnln 
arazi hnkaızlıklnn hatırıattlabilir. 

Ç(jrçil ve Ruzvelt mU!eUerln kcıı. 

<llleri. lçln en muvafık ı;öreceklerı 

hllk(lmet şeklini karnrluştırmakta 

serbest bulunmak haklarına rıayet 

edeceklerini rtyakdrca iddia ediyor -
lar. Bu hususta lngiltcrcnln işe Hlndis 
tan, Suriye, lrak vesalr11 ile b:ış:o. 

ması Bcrlln siya.si mabtillcrtnce tek. 
lif edilmektedir. 

Bunu ileri sUrcn Berllrı styaSl aıab. 
filleri şu sua.11 de soruyorlar: 

Neden İngiltere ve Amerika uzıın 
zamnndanbcrf hütUn milletlere deniz 
vo ham maddelere erl§mek hUrrtyetlnl 
vermcdıtcr? Neden plUtokrasiler nan 
etuklcrt bu güzel programı uzun za.. 
m:uıd:ınbcrl tntbik etmediler? 

Pcrlln siya81 mabtillcrlndc sil!lhla -
nn tahdidi lçln FUhrerlıı yaptığı n.ıU. 

tekllfler hatırlatılmo ktadır. 

l u:.ı t1.:kll!ler rcddedılmlştır. O 
•u elt - Çörçll dckıtırasyonu • 

• un blltlln bu eUmlelen. bu gc\•ezellk. 
lcrı nasıl ciddiye aıınnbiitr? 

Nevyorlt Post ga?.c.te'>i bliyük 
bir başlık ?tında !n-ilrovada Uç 
devlet mum<>.ssillcrinin :ışUrnkile 

bir konfel'anS toplannınsınrn der -
p edildi' w'lli yaznın.ktadrr. A\TUpa kıttı.sının .stıkıAlını -ıôzler 

Nevyork Sun gazetesi Amen'lm d ğll Alınan wfcrlerlnlıı yarattığı vıı
ıle fo'"!'ilter(nin Stnrnin üc devlet ı.ıalnr ve hıllukaUcr uıyııı eyuyec:ek • 

rasınd:ı aktedilecek konferansa Ur. 
1 tirak etmesini talep etmeleri Ih- l.\lontn•ııı. 15 (A.A.) - lnglllı: ha. 

tmı.alindcn ııhsetmtkte •·• va kuvvetleri transaUant.lk ı;ervislnln 
Nevyork v0 .. 0 tel<'gn: t.ı dev blldlraığinc göre, birleşik Amerika • 

lf"t ar.ısınd 'Lir konferan• -ılttcdil- d:ıkl İngiliz mU!>ayo.a komlııyonunun 
mesi hususuru:la bir İngilL.; _ A- umum mUdUrll Purvis !ngıltcrede bir 
meriknn teşe-.b'büsü etrafmda t..ıh- tayyare kazası nellccsınoo ölmUştOr. 
minler ~ Jkt<'ll son. a cu,, er Vıı!}ltı.ı;ton, 13 (A.A.) Amerika 
ki: barı nazın H:ordcl Hul Ruzvelt • 

Hüldimct• mc. · czi elen~, ı vu Çörçıl ıl<'klarasyonunu ··umumi tat -
ku bulnn mül:ikat Uzni .e hayı ı blk sah:i uı.IB clhan.ştlmııl u mdclrr ve 
te d<'ğer bir teşebbu.se ıntızaı et- 1 um 1 lyasl haUar .. suretfuae LA"• 
m&tedir. tm ş ve demiştir ki: , 

Marmara kupası yanşlan 
17 ağustosta Mudangada 

yapılacak 

Odesa tecrit 1 8. k d 1 bogı ~ edildi ır a ın ~ 
Fakat Rus kıtaları maktan .k~rtar 
imha edilemedi . ıçın el . 

kırdağ, Balıkeaır ve Çanakkale ue Badlyeaı-•- Rol.ıs mem. uru 1 ı. te , 
malQm.ata gl>re, Beden Terblyul U. lzmlr bölge.si tak.ımlan tfUrA.k ede- UAM } d ati OJ I\..~ 

mum mndurıutunun ou yııı au "por. cektır. m8b8r8tll tlblJ81 I ı emuevnaızffeak oJdO.ııl '.\t~ 

Ankara, 16 (A.A..) - Bize ftrilen 

lan faaliyet prognı.mına göre, 17 A. Kllrek yartflarma, ber bölge bir tP' .. 
tuıstoa Pazar gUJ?ü Bandırmada Mar _ çifte, iki çifte, ve dört tek kürekli Loncka, 15 (A.A.) - R6yter ajansı tan ~ ' 
mara kupası. kürek ve -r-lken yarış. klklerle. yelken yarl§Lanna da ıerpı._ bildiriyor : tçerc.nk6yllnde otu dflll 
lan icra edlle~kUr. Yar.şlımn tert... ıerle ~tırlk edecektir. M:Usabaka!arda Alman başkumaııdanlıtı Alman ~- mlnde geng bir kadJD __ A& 

batmı Balıkesir bölgesi bıızıruvacak_ kazanacak olan tek.nele"O mUkUat lerl birliklerinin b1tğ halicll:ıde, I{a. Kadıköy iskelesi ctvııı-;; ııo:; 
tır. o: arak kups.lar ve aporc·Jlara da ma.. radenlz sahillerine van:lıklanm ve bu dcntze dll§mtl§tUr. :take t ~ 

Bu yan§lara Marm31'8 snhillnde dalya verilecektir. auretıe Odesantn tecrit edllmig bUlu.. llyen Kadıköy Em.Dl1e~ 
bulunan İstanbul, Kocaclı., Bursa, Te. duğunu, aynı zamanda da SovyetmU.. rctteb::ıtmdan 12il ~ 

da!aasmın garbt Ukraynada yıkllma.. memuru Hıı.sa.n .Kor d~ 

B •• 1 • ğa başladığını lddla etaıektedl.r. g8rtlr görmez eibtaeicrflatçlll ugun mer ıııete gzren Odcsanrn tecrit edllml§ ol:muı ibtı. ınış, kadmı kurtarınJl'lt ıııııısı 
:7 mali dUn Moekovada bOytlk b1r en. tchllkeyo sokmaktaıl CCi.'lll o 

k n l ,.. 'h l dişe uyımdmnlJll& da ıııöylendlğine Bu cesur memuruznUZ. Y ısııt 0 

an u . a 91 a Q r l göre BudienDy Clddt za)'iat -vermek • elb!.selcrlle dcnlu a.tJlnO ~ 
k _..,..._ hn•lıca kuvvetlcrinl muvaffat.ı cılarmdan Ahmedin de Y- A Ankara, 15 ( \.',\KIT) - As erlik asker ailelerinden muhtaç olanlara ........ ., --..g ..._ ıU'~ .. 

kanununun dördüncü maı!dcsinln tadili yardan hakkındaki kanun lt.ylhaaı, kiycUe geriye çekmiştir. zaheU boğulmaktan ~ 
hakkındaki kanun lft.ylhnslylc muha_ yedek subay ve 11.11kcrl memurlar ka. Almanlarm maksadı Sovyet ot'dula. kurtarma amellycsl 'fGıl 
ırlp yabancı ordu mP.nııruplarından nununcia df.'ğl§lklik yapan kanunun , nnı tecrit ve imha etmekti. Elovyot ço yarnlnnan ve !o.zla ~ 
TUrklyeye iltica edenler hakkındaki tadll!M dair kıuıun lt\.ylhası, subay tabiycsi maharetle ayaklan 1lzerinde murlo. Nezahet tedavl 

8 

kanun lt\.yiba81. ordu mensup\anna \"e askeri mf'!murlaro. elblııc, kaput. çl% aıçnyarak haammm ezld darl>t!crln.. !ardır. ~ 
bir er tayını istihkakı verilmesi hak., me veya potin verilmesi bakkmdakf den mütemadiyen 1akman n hasmı• .ıı 

kmdakl unun lAyUı.ası örfi tdare l<anun lAyUıası bugünktl rc.sml gau- nm hUcuınlannm şiddetlnl kaybettiren ~aksim kış}tl&}~ctl 
KanWlunun bazı madde;erinin değ!{. tedc neşredilerek meriyete glrml§tl.r. bir boklörtın kullandığı uaulo benze • JJ1 şı· 
tırilmcm hakkındaki kıuıun lAyihaaı. mektedir. yıkılması taına ., 

Yardım istiyen talebelerin müra
caatları tetkik ediliyor 

~ 15 (A.A.) - C.H.P. Genel 
Sekreterllg-lnden tebliğ olunmuştur: 

önüm\17.dekl dera yılı için C. H. 
partiatnden yardım JsUyen talebeler 

300 lngiliz 
bombardıman 

tagqaresi 
Alman sanayi 
merkezlerini 
bombardı
man etti 

Lcmdra, 15 ( A.A.) - Cuma 
gecesi Almanya üzerinde yapı
lan hava harekatına 300 İngiliz 
bombardıman tayyaresi iştirak 
etmi§ ve bunlardan 12 si üssüne 
dönmemiştir. Büyük ölçüde ya_ 
pıldığı söylenen hücumun baı:ı.lı
ca hedeflerini, Hanover . Brui'ıs
vik ve Magdebourg teşkil el. 
rrıiştir. Rotterdam doklnrivle 
Boulogne'a ka~ı daha ufak mik
yasta hücumlar yapılmı.ştır. 

Sovyet - Polonya 
anlaşması imzalandı 

L<Jndra, 15 ( A.A.J - Bugün 
öğleden sonra Moskovada bir 
Sovyct - Polonya a"keri anla.'j. 
ması imzn. edildiği rc.s.nıen bildi
rilmektedir . 

Bu prensipler 'imdiye kadar bD .. 
tün medeni mllletıerc-e kııouı edılmlş 
ve bazı memlekcUer, medeni milletler 
arasmdakJ medeni ml\ruı;:ebctler sta. 
temini yıkmak ve fcttıolunacak mil • 
letlcre Karşı va~et ve barMrlığa da. 
yanan bir tahııkkllm usulü kurmak 
yoıunda clhall§Umul harekete ttıvr.ssuı 
cdinclye kadar da şldcl<?Ue mUdn!u e. 
rlilegelmlştlr. 

.\mstt-rdam ı:; (A,,\ ,) - o .s.u. 
Ruzvcıt . Çörçll nıUlikatı hakkında 

AUi tnrat'm<'lan dlln. udyoda yn • 
pılan beyanat hakkında lnglltz istth. 
barat blırosu tanı!mdıın Vf'tilen ma • 
lftmata göre iki devlet ndıımı arasın. 
da mUldkat liç gtln stlrl!lll:J ve muıa. 
kat cımıısaıda iaşe nıeB<.'lelerlnıJen 
başkn u:r.nk fark, Dnkar h!'ıdlııe.KI ve 
Sovyet • Alman harbi de ~örüşlllmliş.. 
tUr. 

• ıı. • 
Tok lO 15 (A .A .) - lto~ t ..r: 

ııuzvelt • Çörçll dekl!Lrnsyonunun 
akislerini ö~rcnmek ıçln vakit henüz 
erkense de Tokyodaki milı.ıahlllerln 

kanaatine göre iki demokrat memle • 
ketin ,şefleri tarafından tanzim edilen 
sekl.z noktada Japonyayıı temu eıın. 
memiş ulmıısı mBnlalıdır 

Müşterek Ruzvolt - Çörı;U dek.ltıru 
yonu itimadı a.rttınnllktnr'n .. 

Mevcut kanaate nn7.aran, ırıezkCır 

dekl!\rasyon lnglıtere UP Amerllta a.. 
radmdakt sıkı işbırliğlııır> reddedile • 
mcz bir delilidir. 

Dckltırasyonda Atman\'ıı ıle birle~ 

miş olan dcvleUere yapllen telmih Ja. 

pon va.zlyettnln bllh&Uıı tetkik edU • 
mlş olduğu 11uretiııc!e tcrııır edilmekte.. 
dir. 

Ruzveıt • Çörçll mllllıkaLma hiçbir 
Kanadalınm iştirak etmedlğı öğıenll -
ml.§tlr. 

tarafmdan vaki olan mUracaatJann 
tetklklne ba§lanml§ olduğundan bun,. 
dan 90nrald mUracalltlar bakkmda 
muamele yapılmıyacaktır. 

Birmanva 
Harp halinde 

kendini müdafaa 
edecek 

K&ııgoon, 15 (A.A.) - Harp tehdi. 

di, komşu memleketler üzerinde do. 
laşırken Birm.anya kendl.tne yapıla., 

cak herhangi bir tecavııu mukave
met ctmcğe hıu:ırlanmaktadrr. Blr~ 

manyalılar, aonuna kadar döğüşmeğc 
amadedlrler . 

Vali Dorman Smlthe, aon zaman. 
!arda yaptığı bir aya.hat esn.a.smda, 
icabmda tcbllkell çetelP.r teııkll ed('I. 
bilecek olan hudut aşiretleri taratın.. 
dan hararetle karşılanmıştır. 

Sovyet-J a11on 
münasebatı 
samimzdir 

Tokyo, ı.; ( A.A.) - Höytezv 
Japon istihbarat dairesinin 

so:r.cusu M. tshii, Japonya ile 
Sovyct Husya arasındaki müna
scbatın samimi olduğunu gazete. 
cilere bildirmiı?tir .. 

Sözeli, Japonvanın So\'\'et 
Rusyadan mütalebalta bulundu· 
ğu hakkındaki haberleri tekzip 
eylemiştir. 

istanbu :dan irana 
Alman akını 

Tahran, 15 (A.A.)- Pers ajan
sı bildiriyor: 

Son 7.amanlarda Delhi radyosu, 
Iran dili ile neşrettiği haberler a
rasında, bir çok defa t rana ait ba
zı asılsız şayialar yaymıştır. Bu 
radyo, ezctimle bir çok Alınanı ha
mil bir trenin lrn.na gitmek üze
re f st.anbuldan hareket ettiğini ve 
bu trenin halen Erzuruma vannrş 
olduğunu iddia eylemiştir. 

Yabancı kaynaklardan çıkarok 
bir kaç zamnndanberi yayılan ba.-,. 
ka haberlere i.rı.7imam eden bu ha
ber, başından sonuna kadar haki
kate muhallftir ve tnhrik gayesi 
ile uydurulmuztur. 

Herkes bilir ki, hiç ltlm.~c. Iran 
maka.ınla.rı tarafından verilmiş 

munlllza.m bir vlza.sı olmadan 1 -
rann giremez. Bu hayali tren bah
sinde ise, bu sözde yolculara hiç 
bir viza verl.lnıiş değildir. 

F..snsen Dclhl rad:rosunun İran 
hakkında neŞrettiği haber lerin 
bUyük bir kxsmı, a.,ağı yukarı hep 
aynı cinstendir. Eğcr'Delhi rad
yosu, İran hakkmda.k:i haber leri 
ya.yarken daha büyük bir dikkat 
göstertrse, he rhalde bu gibi em.is· 
yonlarm taaccüp edilecek mahj -
yet.lııt anlıyacak ve bdki de bun
ları tuhlı edecekür. 

Sovyet kuvveUerl bu tablyeyl tat.. Belediye, ıı.rkn kısııtı e~ 
blk etmekle beraber, dtl~:nana zaman lan Taksim kt§lastnın ön ...,,J 
la tesirini göeteren ayısız darbl'Jer ı·ıw 
Lı:ıdlrmektedir. Muharebe 52 gtınden • yılnlmasmn. başlamnğıı • ~ ıı' 
beri durmadan devam etmektedir. tir. Kı§!anın sona ~ ~ • ,J 

, caddesi Uzerlno tesadllf şf f!'·, 
----<ı---- m.mm da yıktlmasııtB ııu .ı.ıı~~ 

Korent Ve dan evvel başln.nacnk ~.,.(?" 
mahalli tamamen :meY(llY"" ~ 

G 1• r ,. t tır-i-akslm kI§lasmın ıırk' 
yan kısımlan tamoJılen ~~ • •r t 1 • sonra plAn muclbinCC yıı~ 

ıngı ız ayyare erı ::~nd;::1~;:z:ıto:;:\~~ 
tarafından men do ikmal edllm!Ştlr• • ~ 

nm 6n cepbt:SI yıkıld1l<~J:l)e>-d;/ 

bombardıman edildi :ıg:mnı:ı~~~ ~ 
Kahltt, lG (A.A.) - Orta Şarkta_ 

ki lngW:z hava kuvveUert umumi k~ 
rarg&Junm tebliği.: 

Dtl§man gemileri Korent. kanalm,. 
dan uzun zaman iBtl!ade edomiyecek,,. 
tlr. lngili.z bava kuvveUerl, 8/9 ve 
13/1' Ağustos geceleri bu kanalı 

bombardıman etmişlerdir. Alınan fa. 
toğra1'lar kanal sahilleri tlZerlnde ka,. 
Daldaki aeyrtlseferi uzun zaman dur. 
durac:lk bUyük a.razi yığuılan t.eabit 
etullştlr. Bu barek!.t ean.asmda bir 
llombardıman tayyaremlz kn.ybedll. 
mlştır. Gintte Herakl!yon tayyare 
meydanma bombalar at.ı.l.mJftll'. 

Ağır bombardıman tayyarelerimiz 
13/H gecesi Troblu.su bombala.DınL 

lardır. ReamJ binalar& ve tayyare da. 
fi bataryalarına. isabetler kaydedil. 
mlşUr. 

Bahriyeye mensup tayyareıer 13/ıt 
geccal Slcilyada denl:r.alU gemilerinin 
bUlunduğu Avğ'..ısta Ussilne hUcum et. 
mlşlcrdlr. Atilan bombalardım iki de_ 
nizaltı gemisina lsabct olduğu vo rııı. 
tım Uzcrlnde bUyUI< bir yangının çık., 
tığı görlllmUşttiı. 

Suorsfish tipinde ~kn bahriye 
ı.ayyarelerl SiragUzada kışlaları bom_ 
bardınmn etml§tir. Bura,..a iki infillk 
olduğu ve bUyllk bir yııngmın çıktığı 
görlllmllştUr. 

tiuors!lsh tipindeki tayyarclerlmizln 
Siragilza limanında yaptıkları diğer 

bir kc,şlf uçuşunda yine bu Lıp tnyya. 
relcrlmlr. tara!ınde.n 10/ll gecesi bu 
limana yapılan akın esuMmdıı bom. 

balanan ticaret gemlsl.n!Jı balml§ ol. 
duğ'u tesblt olunmuştur. Habcşistanda 
H Ağustos günll VolcMfll'de dll:man 
mevzilerine ve askeri blnnlarma hU. 
cum edilmiştir. 

Bir gUn evvel Gondara yapılan bir 
akınc.lıı dllşman karnrgt.lu yakınında,. 
ki askeri binalara lkl tem 1Jm.bet ve 
tali:nJ:'a.b.lara üç isabet olm~tur. Bu 
isabetler netlcesinde yangmlnr çıktığı 
görülmU~tUr. 

VAKiT 
Büyük 

ve 
heyecanlı 

J Yeni bir 
1 Romana başlıyord: O 
ı Bir casus Oldürill 1,, 

lngilizceden Çeviren: H. 140 
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i.SS Hant 19.00 Konuııma 

Birçok Türk dağcıları'f dlşanıanaaıar I 
Bu ay sonunda Bclkar ------

Kır.ilıl:inü :ıı;, lc-ndirme l\lemurluttııı_ 

~,r, "-ne : 
RILLJ 

Türkçeai: 
MUZAFFER ACAR 

proırram 

7.4;; jaa11 
ıı.oo 11a11r 

19.la f'a1: 

19.80 Ajanıo 
19.o&S ~le~ dan 

dag-ına çıkacaklar cıa 1'·ışanıaııanıar: 
Çadırcı Ahmc-t Çch:bı Tıy tro s • 

kak :No. 12 4 de kapıcı l{amcr J{u 
ili' • bire Elen Emin Sınan M Pt:'r. 
kv paş3 No. 20 de subay Mazlı r 
~rkan llc Hık.net GUcir.ay, Fcne 
Kasım GUrAnı ır.ah. Cambaz sokak 
No. 20 de nrnbscı HUanll H:ırbıı.r il 
Aylde llo§tan, Antakyııda Clektrikç 
F:nver ıle Fatma Amazon, Alemdar 
Dnnnyolu No. 02 de ReBSam İhsan 
Bulat ile Nadide Çelık, KAmll Duru 
ile Ahs ne Sat,. Samatya Arabacı 
sokak No. 18 de Saraç .Muzaffer öz 
lle Hııyrlye Tamer Alemdar Cağa!_ 
oğlu Şeref sokak No. 36 da amele 
Adil ıle Şerite Karakoç Yercbatan 
lnclllça\'uş aokıık No. 12 de Hallı 
Koçyiğft ile Bergüzar Pala, Adapaza. 

\~. 55 
Ş o~1 

biliyor? zeJ t.endisini temin etti. 
lb~da ı~cn anladı.. - Ben de kendimi tesadüfe 
'ı.~ . ıç bir te ir yap- bırakıyorum, diye Teodor Zui· 
~l'tk ınilnaeebetiıni.ze o feld cevap verdi. Tesadüf en bil-
tıa~lldalıY'Or ki, şimdi de yük kuvvettir. Yarının tesadüf. 
~~ Jc· a ben hiç kahyo· Jerinin bizim için neler sakladı· 
>u...~ biJo da artık benim ğmı bugünden bilmek mümkün
""'t bu e sayılmıyor. müdür? Tahliye, beraetveyahut 
~t be ~a rağmen buraya mahkumiyet, tevkif hep gayri 

~... ı:ııın boynuma sarı· muayyen hadi:'Clerin. tesadüfle· 
~it v b rin elindedir. Eler beni mah 
~~it e u hareketinde küm edip tevkif etmiye kalJ<ma~ 
~~ l'arÇok samimidir. O. Jaı-sa hayatımın son günun\.J Kn· 
~'k adıhsı nihayet bir dar bu ideal memlekette laı.lnrnk· 
)atıırıdkaı.anrnak için bir ta hiç bir mahzur görntenı .. ~er 
~on a durmuştur. E· mahkQm etmek isterler:,·~ () ı::a
~la u eski rotunda ,viı· man tavsiyenizi yerine ~diririm 

-.ı:~ hamı gönir~m bu· Fakat daha şimdiden, bir ;:ıö_ 
\..~k !'ret _etmem ve dün li maceranın neticesine ;ntızar 
~~. irıÇf" 1ı::unun onu tes· etmeden bir yere harPl·wt ede· 
~lıSanlaştıracak ve mem .. Hayır, esasen bu hiç d·' 
\:'~e ed anormal şahsiye· doğru olmaz 
'~aea .ecek bir vasrta o· Jizel vücudunu Teodor Zuifel 
~_dit f 111da dn şüpheli· de yaklaştırdı ve bir elini a\-uç

'liYat 
1 'ocu~unu da ha· ları içine aldı. GenG kadın ha. 

rnaının bar açmak. rarctli ve soJCulkandı. Trodor 
klikı~Ya koşmus gi· Zuifcldin biraz daha ~·anına yak· 

tıı.:..~ erınden farzetek !asınca üzcrindelti bornoz açıldı 
~l ~ sac;ları kızıla ya- ve uzun güzel baacklariyle. an· 
· ~ık Ya.mu" gibi basit cak bacaklarının en nihavetindc 
\ • 

0 larnk kabul et. ufacık birkı::.ını kapıtu11 jimnas-
~- . ~ ~ . L!l\ rı1ayosu me,vdaııa çıktı. 
~ · ız ne yapacak::w Hen <:ok 1.avallı bir kadı • 

Zın nım!. diye içini çekti. Çok za· 
ik: eld .elindeki müd· \'allıyun. cünkii herkes beni va

~ davctıyesini g-öc:ter· si. ölçüsüz salahi,yetlere ~a11iu 
.llti, <ied· zannettiği halde görüyorsun ki, 
ıl~ d ı, ben şimdi ha. senin icin bile en ufak bir şey 

tb....~Uıe~a olarak bir mfü~- yapamıvorum. Doktor Dufanm 
"~( . ulunu> orum. o sakil kızlan seni hiç tanıma
~ te hır adli macera si· d·kları halde hakkında oldukça "'t essure c:evkedi:vor? mühim bir davanın aGılmasım 
~ ~ sev1cediyor, çün - mümkün kılıyorlar, fakat hen 

1 

program Faslı 

8.So Evtn ırıaau 20.15 Had~u 
18.13 Türk~ Oazeteı.ı 

Plıikl~ır 20.11) Şarkı \f' 

J3.-I,') Ajau" Ti\rk\iler 
H.OO Kant'ık "! ı.oo ~iraıtt 

J>rogl'llnı 'fllk\•lnıi 

14.4": TUrkçl' %J.ıo l>lnle;) 11'1 
ı>lllklar M.~klerl 

llUHI l>Mt1 21,10 Konuı;nuı 
~hb.lğ'i (.linlin 

Ul.O:t Muhtelif \1 esr !t'lf' ri 
şarkılar 21.M S.Jon 

l 8.30 St·rbeet orı.:c tm .. ı 

10 düika 22.80 Ajanıı 
18,40 (\t;ı: 22 • .J!I ısaıon 

o1'1ıl'ııtra."ı nrkl' .. tra,.ı 

Cumat esi Pazar- 1 
16 Ağus. ~ Ağus. 

Ueeep: 22 1 Rooep: 2S 
Hızır: lOS Hıur: 104 

"&IUUer "... •• &G&am \l ... t eı;ır.aıı 

Olbleii•• 
8.11 10.03 8.12 10.06 

' 
..... 

ÖA'le 18,18 6.11 l&.111 5,1% 

!kindi 17.07 9.00 J'7 .07 9.01 
Akpm 20.07 lJ.00 20.06 12.00 
'\"attıı 21.60 1.-12 %1.o&S 1.41 

lınuk 4.17 8,09 4.18 8.12 

Yeni N eıriyat : 

Yeni Edebiya t 
Her on be§ günde &ıtr muntazaman 

inUııar etmekte olan bu özlü Edeb!
yat gnzctealnln yirmlncl sayıBl bu. 
gUn çıkmJ§lJr. 

:!ıl; 1'1'18 le hareketler.mdc senin hakkında en ince tcferrü. 
ıııı ~ an değilim. Zen • ata kadar her şeyi bildiğim hal- • Mudanya Feribotu 

· e <'ocuğumu düşün· de bu davanın önüne gecemiyo· teslim alındı 
~l>at"tiylc karşı karşı· rum.. ı\lersiıı, ıs (Husıuıi) - Lima· 

~ 1rnı birçok defalar Bir dakika sükut tttiler, son- nımıza getirilmiş olan ve Mudan· 
~deercien alamadım ve ra Grandüşes tekrar Teeıdor Zui. ya adı verilen Frlbot teslim alın. 
~il.ktı 'başladım. Yeni- fclde sokularak sordu: mıştır. Teslim alına ve /bayrak 
,~tGıı Oldum. Fa.kat o __ Söyle, dedi. Jud·ui hakika· çekme merasimi dün saat onda 

t.:' ~ ailem bir valiz eş. " gemide yapılmıştır. Merasimde 
~~ '"aliz içinde bana 18· tel1 sevmiyor musun·~ Ve ben başta valimiz Sahip Örge o!du
'~rı,ey buluvor ve ser- hfıifı. h"~una ~:rıiyor muyum? E- ğu halde resmi daire müdürleri 
ll'a~ bu valizle paylaşı- veL mı:' ... .ŞU hald~ .ı:cuen beni 1 ve bahriyeye mensup zevat na· 

Lr:.aft • şimdi sırtımdn kollarım• almalr ee~k i.temi- ,, :&ır bulunmuglaıdır. 
d.!~ es mivorsun? ~i ı var. Yalnızca Graııdüşes yerinden kalktı. Bir krta deniT.Ci gençlerimizin 
Lı...' başkalannı da dil. kollarını Teodor Zuifeldin boy. çaldıkları boru ve trampetle ln
"lt 'n ~rum. nuna dolarken bornozu tamamen giliz bayrağı indirilmiş ve yeri. 

~ {)\·l~~: kah:dı.bir Nih~~ omuzlarından ~-.ağı doğru sıy- ~~ ayn;ekll~~i.ı;ııe ~-ı l>ayra
rılarak "Jplak vücudunu bütün "' mız ., ~ 1 

• ~ ım mua-
!' t ... melesi münasebetiyle gaat 18 de 

~ ~ Ckok ciddidir. dedi.. güze!liğiyle meydana koydu, ba· belediye bahçesinde bir ziyafet 
• .,.~;.-.·~~ ıı ki sizin için bir şmı Toodorun başına yaklaştır- .imi . -~ tte lb" ,_ d 

1l'l dı ve sanki ağıma söylüyormuş ven ş ve zıyıı.ıe ın:on a-

Adana, (Jlu~usl) - Bu a) m 
sonunda yurdumuzun blitün dnğ
cılaı ı, fedcrnsyonun talimatına 
uygun olarak Bolkar dağına çı. 
kacaklardır. Bu nağa çıkıı:; prog
ı runını şehrim z Pıkek lisesi he
den terbiyesi öğretmeni Hal's Knd 
ı i Tok.kal hcızırlnmı!I ve umum mü· 
durlük tarafından kabul edilmlıı
tır. 

Halis Kadri Tokknlın nezareti 
nlunda bölgemizden Alaeddln A-

t.asoy, Nejat l>enızden mürekkep 
kafile-miz, 28 ağustosta Pozantrdıı 
diğer dağcılarla birleşecc>ktir. Son 
ra muhtelif mevkilerden gN,llecek 
vr. Bolkar dağma C'rkılacaktır. 
Dnğcılamnız 4 eylfıld gezintilc
ıine nihayet verilecektir. 

Bütün dnğcılal'nnıza I'7nys<.'ri 
maarif müdürü Muvaffak u, anık 
riyaııet edecektir. Kendisi şehri
mize gelmiş ve bölge ile temasa 
geçm~tir. 

UskUdarda 
Beden Terbiyesi 

mükellefiyeti faaliyeti 
l 1 Bölge kürekçileri 

1 

Bütlin mmtaıkalarda olduğu gi-
. f "'k d k bi t..lsküdar ıkazası dahilindeki be-

'zrıılrış(Hır~ ")e eBce L'-· den terbiye: 1 mükelleflerinin ye-

Fuar güreş 1 

müsabakaları 

l , u,.u. .. ı - u sene ,. u- tı"tin) · • 
n ·· U b • 2 • ""9 mesı hususunda azamı gay-

r gure;ı m sa aırn.lnrı O agustos- ret! sa.rfedil elded' O k"d 
tn Fuaıın açılma töreniyle hem- er m '!'· 8 .u ar 
Lc:r ı..... 1 kt B .. b k mıntaka.sı beden terbıyeSı mükel-
-u ., .... ~ ryaca ır. u musa a a- 1 fl · 
la.ra on bir bölgeden ilti senedir e erı kurwnunun aabaşkam olan . 
Tiirk .. bi . . kaymakam İhsan Üna.lm bu hu· 

ıyc g~reş rinclliklerlnde bı· bUSta gösterdikleri ciddi alA.ka 
?inciden UçUncUye ıkadar derece ki b'r a lan k ' cs-
k teknik k lli ı .. porcumuz o ununun 
azanmış en ve ıyme .... arı...~ı.n-• v a d ·· 

gür ..,.il da t ediı .... ıa ld ğuna J ~.. e ynı zaman a mu-
.. e~ er ve "'us> 0 u kelleflerin öğretmeni bulwıan ka-

gorc mUsa.ba.kalarm çok çetin v~ za tahrirat başkatibi Muzaffer Tok 
heyecanlı olacağı qikArdır Denı- sözU b.lgi t ··be d 
lebilir ki bu müsa'bakalar · telm:k ? ı ve ecru ye ayana.n 
.h.. .... mıdan Tü._.._, b'-'--t1"-J . enerJlk çalıştnalan bu mıntaka -
OJUA ılAJye ıı-JolM.ailll. erın- dak' l . . • k . i 
den daha h<muni etli lac&k ftd • ı genç enmızın ço ıy ve arzu 

. • e Y 0 
. t' edUı'ın §ekilde yetişmelerini temin 

ta nullı ~akım seçme mti6&bakası etmektedir. Bu arada hasılatı köy 
mahıyctini t.aşıyacakt.Jr. mektepleri inşaatına sarfedilmek 
. Bu mUsa.ba3talara. gUrcş fede~- üzere tertip edilen ve yarm Du-
~onu tarafından davet edilen gu- d 11 k'" "nde ııa--'· ı ağ •1 u u oyu yap ..,_. <> an y -
rcıJÇı er şunlardır: 1 • n.o.ı.u ·· ıft • 

Ankamda.n: 1sroaiI Sezgin (De- ı ve yag:sız ,,,.... v8?1 ~r~ . .,.rı es-
mirspor), Mustafa Beton (An.kara nasında bed?n ~;t»Y~ mükellef· 
gücü), Yaşar Doğu, Nurettin ÖT.- lerl de milhım ~göstenlerde bu~u -
ten (Ankara.gilcU), c.etAl Atik, A- nac~tır .. Bu g~riler o ~e 
ziz Klper, Vahit Cevişakar (An- tertıp edilmlvtu: ~i hem halkımı· 
kara.gtıcü) Hüse in Alt.aş (Demir- zın spor zevklerıru <>kş.ayaca.k, hem 
spo ) ' ~ de kısa bir zaman içinde beden 

,. ~ • terbiyesi mükelleflerinin şimdiye 
. .uı~buldan: Ahmet Çakır, Ha- kadarki çal1fmala,rı hakkında hal-
lil Yuzer, Kenan OJcalı, Adnan k bir fiki · lacakt.ır 
Yurdaer, Ankaralı Hüseyin, Sam- ımEızaı r vdanerm.ışb ~ 30 ~ · 
sunlu Ahınnt Faik Büken Çoban peyce ~ ~n agus -
Meh et ' • ' t.o6 resmi g~e J:iazırlanma.kta 

m · . olan Oeküda.r kazası beden tedn-
Kocaeli<fen: Beslen Kışmbay, ye& mllkelleflerlnin bu g~t ree-

lsmail T~pçu. mlnde fazlaaile muvaffak olaca.k -
Balrkesırden: Ahmet Göker. 1 · did talı · ed bil"riz 
Seyhandan: Mehmet Balcı, Be- arını şun en mın e 1 

• 

kir Ta~. 
Çoruın'dan: Mehmet AJi ~l!'

kaya, Ragıp Tetik, 1hııan Yılmaz. 
Çaırland.ıin: Cetnll Ytlmu. 
Samsundan: f'e);t Ahmet Ya-

vuz, Adil Yener . 
Asdmdan: Hamza Akhan. 
Slvastan: Hamdi Tops&acal. 
lzmirden: Şefik Kandemir, Ziya 

Elbirler, Muhlis Trlcor. 

Adana · Mersin yüzme 
müsabakası 

Adana, 13 (Hususi) - Bölge. 
miz yUzüclilerinl grup birinclli'k
lerlnc hazırla.maJc için önümüzdeki 
cmna.rtesi ve pazar günleri Mer
sin gençleriyle Adana gençleri a.
raem<ıa su spo"rları müsa.baıkalan 
yapılaaı.ktn-. 

\ir. Bu muha(ızlar Ü· gibi: vetliler hazır bulunmuştur. 
~lt·Şekilde tesir et- - Dinle, dedi, lbııaiin saat Ü". Eyüp Halkevi gençleri Adana. 18 (Hususi) - Ada.na 
ltab·anıarı yoktur, çfuı.. ..,..... '!< B d 

Adana gençlik klübü 
yeni idare heyeti seçildi Eaki çeyrekleri Altın 

suyuna batırıp lira diye 
sürüfordu }'~ ınb~ d~tüğü zaman te nazırlar içti.mama riy~t ede· ursa a gnçllk klübü toplanarak r,enı ida· 

ır muhalif mebus ceğim.. Saat beşte J>olonyanın Bursa, {lfustUti) - İstanbul re heye-tini şu suretle s~mlştir: 

~b.:"' a mümessilini ka:bul edeceğim. Sa· Eyüb Halkevi temsil kolundan Kfüp reisliğine Recep Tümer- Dolandıncıhk ve yankesicilik -
ı"at" çrkmalanna mu- at altıdan sonra tamamen ser. mürekkep !bir heyet iki temsil kan, umwni katipliğe Sal8hattin ten yirmiden fazla S&bıkası bulutıl..,.!ııa l}·le bakmak icabe· 

~~ \....~t~~teessüf si?.e, aH\ka- bestim .• O zaman da seni bekli. vermek üzere dün akşam saat Akgün, muhasip ve veznedarlığa n!n İbrahim adında birisi, eski 
uu un yeceğim. Gelir bana müddeiumu· 18 de şehrimize ~elmiş ;ve Ata· Ali Öner, beden terbiyesi ve spor gümüş ceyreklerl altın Ruyuna ba.-

al'."..i ~~lelerdc tam mi ile f{Örilştüklerini anlatırsın... türk anıtına ibir çelenk koymuş· iımirliğlne Abdi Ata.mer, yurt mü- tırarak bir çok kislye sürmüş ev-
~~I' k' lYe mecbu - Ve Grandüşes Teodor Zuifelde tur. Amatörler yarın akşam ve dafaasına hazrrlık Cı.mirliğine Ne- velki gün de cUrmü meşhut halin
~ t~~'t~~~~~ı~ evvela bir elini, sonra. diğerini. öbür akşam merhum lbnirrefik ja.t Güneri, hekim azalığa M. Yal-. de yakala.nmıştır. 

\ taı.11;' lıükrnün infazım gö- kolunu. yüzünü ve ağzını lJT.3t· Ahmet Nuri Sekizinci'nin iki pL çm Ozeı ve .idare fı.mirliğine HU· İbrahim Beyoğlu sulh mahkeme· 

~~~f E€ 
1 
_t=m~···=wn:::;r.:.:,~~~Afl;;ra:rH=D=evom=~j~"""=K;;:;:»~-~:::=i.:w=· t:.:e=ı:;· '~·ı =):ı~il::c:;e:;:ı~~;;;ll;ir::;.i1;;;---se_)_in_u_~_4_. :--N-:--:--~-4--:-_s_jn_cc-:te~"ltl::-f-ed~ilm=-iş-tir_· :· =--

~"'"~kadın gözü •• r- a!L_~ ~~ K l Z 
\.~ ~lardan daima sa
'- t._~8. ır. Ben size !bir 't. 'Ye edebilirim: Ka. 
,,~~ 
'~'iil'ını nı.r! 
\S~ ~ üzerinden bir 
~ S:.ı~nra artık hic kim· 
~·-~!Cllnıyacak ve hadiae 
~·:·arı a.ruına gömüle-

~~ifeld bir müddet 
~~ 8onra: 
~ t '~! d@di. Benim kacmak 
~~~ Yoktur. Ben Tudi-
~~~ ~ı. buradan f{idiyo. 
~~~-.Rem nereve gi· 

\ ftl.... ~~ya. onun evi· 
~ l~ benim evime mP 

ata ir şey varsa o 
N ldderaek ıtidcUm. 
~ ak mtiyacmda 

~ ~ lbtihaldcak bir ife, 
~. I ~ ~k bir İle bat-

~~~~~·Halbuki ben 
. :"'&llCl'İlikleri tekrar 

Gözlerimin içine öyJe mubabbet w 
§C!katle bakıyordu, ki gayri ihtiyari 
Urperiyor ve tatlı, derin bir haz der. 
yam içinde yüzüyor gibi oluyordum. 

GençtJm. Kanım kaynıyordu, Fa; 
kat ıur tarat'ım dalıa. kuvvelll idi. 
Manzaralan dalma penbe bir Ull ar_ 
kasından görüyordum. Bır kaç genç 
kıza karJı alAkadar olur gibi olmuş. 
tum. Da.ha doğrwlu evveli mahalle,. 
zıln Prlfll' kızlarından blrl için: 
''Mutlaka onunla evlenmeliyim" diye 
arzu 'bealemiftinı. Sonra bir. emneri 
hOfUJDa gitti. Onu da Ju.ekandmı. Fa. 
ka.t hepsi kendi kendime yaptığım ku. 
nuıtuıardl. ODiara ~um. 

1nsan açılınca birden açılır, derler, 
doğnıdur. 'Oç aenıe hayatımı kazan. 
diktan 80IU'& iki sene metres bayatı 
y&§&dım. Btr kaç kıZla aeyiftlm. Ha. 
yatı Ye kadml&n biraz anlar gibl oı.. 
dum. :ı,te bu eaalarda J'ürl)'ll ile 

tanıftmı. 

- Ben! yarın KadıklSy iekeleslnde 
bekle .• gezeriz olmaz mı!.. dedi. 

Ne nereye gideceğimizi sordum, ne 
de gelip g-elemiyeooğlml blldlrdlm. O, 
geleceğimden eminmiş gibl: 

- :qıenİ.rl.z, dedi. 
Dogruau g~U eğleneeli idi ama 

ben eğlenemedim. lınkü açılamadım. 
Mahcup kaldım. 

Geceyi evinde geçirdik. lyi de iç. 
miştik. 

yandığım vakit yalnu.dmı. 
Gece ma.saamm tüıtl\nde blr kAğıt 

vardı. "Ben banyodayım. Kodlronın 
solunda, 80Dda. Uyandığın vıı.klt gel •. ,. 
diyordu. 

- Ya .. dedi. 
- Bana gösterir mlainiz .. 
Bu meınıllyetll işi yapamıyacak g'i. 

bi yUzUme baktı: 
- Fakat, dedi. Banyo almanız ili. 

zım .. 
-- Buna mecbur muyum? 
Cevap vermedi ve sUküt etmekle: 

- Evet, mecbunruııuz .. demek ıs. 
tedl ve yUrtldU. 

Şöyle dUııUndliın. Bu eve benlln gı. 
bi birçok kimseler gcJmlştir \l'e ayni 
merasim tatblk edUmi§Ur. Ve her ge. 
len muvakkat bir zaman B011ra ko. 
vulup gidiyor. Yarın, öbllrgUn benim 
ue başıma gelecek. En doğrusu çıkıp 
gttmekt:tr. 

Tekrar odaya girdim. Sllratle giP 
)indim ve dışan çıktnn. Bahçenin ar. 
ka kapısından çıkıyordum. Bir genç 
kızla kargılaştım, 

Genç ve harlkulAde gUzel blr kızla .. 

kışta böyle bağlıınmult tıclk! aklın 

alacağı şey değildir. Fakat olmuıtu 
i§te •• Buradan gitmekle onu büsbütün 
kaybedeceğimi sanıyordum. Gene ani 
bir kararla geri döndUni Odama Çık
tım. Soyundum \C lt'ahrlyc Hannıu 
bekledim. 

Fahriye: . 
- Bir kız mı gördün.,. Dedi. YU. 

zU bwanrnı9, bulutlanmı§U. Bir mUd. 
det öylo kaldı, Sonra: 

- Çok mu gUzeldl •. dedi 
- HarikulAde. 
- Bana benziyor mu ıdl? 
- Dikkat etmedim .. 
Omuzumu okşadı: 
- Çocutum, dcdı. Kızlıı macera 

dünyanın en tehlikeli şeyıdlr. Ha,. 
yatın bütün güzelliklerini insanııı 

gözünden siler. Hıı.yat bir cehennem 
olur insana. 

- Fakat .. 
- Yoksa bir g!!rtlşte sevdin mi? 

Hem orada ne arıyordun .. 
Ve birden clddlle,U: 

rı Semerciler mab. No. 121 de yedek 
subay Kudal Cengiz Ue Nazmiye BI. 
ler. lzmlr Alsancak Şercfl:>ey sokak 
No. 72 de Marangoz Mehmet Akın ile 
Zekiye Kulaç. Şebreınlnl Nevbahar 
Zindancı sokak No. 31 de Şoför Suat 
Kırımlıoğlu il Kamer 1çten, Eııki§e. 
hlr Fevzlpaf& cad. Dökmeci Rıza <;'-' 
çarlı ile Rnif Çag-ııar, Knsımpap Sö. 
ğtltl:lzü, No. ıo da Yascf Zilberman 
ile Lea, Nuruosmnnlye 'Mengene eo. 
kak No. 6 da Tersi Snit Ulumeacit 
fle Mürvfde Eroğlu, Çadırcı .Ahmet 
ÇelP.bf, Tiyatro sokak No. 12/4 de 
kapıcı Kamer Kul ile Sabire Eten. 
Eytıp, Süleyman Subn.şı Mescit l!Okak 
No. 3 de Tornacı Recep Ungan fle 
Nazmiye Denkkayn, Çanakkale Kl
litbnh1r, fO!ör Seydl Yalçın He Hase. 
ne Özkan, Dlzdnrlye M. ktı.tip sinaıı 
sokak No. 18/l de kunduracı Kadri 
lııclmer Jle Emine Şcnöz, Mahmutpll. 
§&cami avlusu No. 17 de kahveci .Ap. 
tillbakl Öçaur Ue Saadet Bingöl, Can.. 
kurtaran M. Seyit Hasan No. 19 da 
ckçekçi Cevat Erancı ile Hadiye Scy_ 
git, Mahmutpaııa Mola~ı No. 15 de 
Boyacı Hacı A Ukoğlu ile Emine, Sul- • 
tanahmct lnciliçavuş No. 29 da ~af 
Recep Ali Gök ile Emiııe, Kilı:ükaya. 
sotya Cinci meydanı No. 20 de Saat. 
çı Mustafa şensaat ile Sabahat Ba. 
hkçılnr, Bebek mektep sokak No. 10 
da. Samuel Kanafyan ite Beatrla Ta. 
Ukyan, .Mollafc:nart BabıAll cad. No 
18 de bademe Recep Dirkay ite AY§e 
Barlı, K. Ayıuıofya Clncl meydanı No 
6 da K&.Up A8ml Pekmezci ile Kevser 
Berman, Kasımp8§a Mescit sokak No 
10 da Tornacı Nurctt!Jı Keser ile Ce. 
mlle Tarcan, Ortaköy Cavıtağa eski 
Türk sokak No. l6 da kubdurtı.cı 

Mustafa Göreç Ue Mümine GUldUler 
Sıva& Aydoğan mah. No. 2!S te Boya-
cı M. Nazif Ekman ile Hediye Aytav 
Kunguncuk Nakkaş sokak No. 7:5 de 
Ustabaet Fenl Uryanl ile Mahmure 
Denk, Sıunatya Yedikule Kazlıı;epe 
No. 60 da amele Hasan Göm~ ile 
Mahmure, Sultanahnıcl Dlvanyolu 
cad. No. 70 de kal!a UJ.si Demirel ile 
Ayıc Karaı, Bahçcköy sokak No. 6 da 
~l Akıt Yılmaz ile Zeynep, Yeniçar. 
111 cad. No. 85/S de Manıngoz Kastan_ 
Un Papadopulo ile Kiveli Piplçlv. 
Ge.bzc Güzeller mab. No. 16 da kun
duracı Ahmet BUyükonur ile Medl.ha 
Gürakar, Beyoğlu, Eczııcıbaşı sokak 
No. O da Emll\.kçı Alexandros Fillpi. 
cıı. Uo Filomen Belgini, Nl§alıca Ha. 
vuzlu Ham:ı.m No. 22 de ArUet Ay. 
valak oğlu Ue Meryem Kalaycı. Emin. 
önü Emlnbey mah. No. 12 de öiret... 
men Re,at .Şenyol ile Naciye Caner. 
Kadırga. I.Jınaıı cad. No. 159 da ~ 
duracı Sadık Yaman ile li'ikrlye Er. 
madar, SUleymaııiye lfçi Abidin :ile 
Murlaa Aslan, Takalm Ölçek aokak 
No. 70 de KürkçU Obannea KC§i§Yan 
ile Ankine, Samatya Sancaktar Hay. 
rctUzı sokak No. 128 de Balıkçı Ki11oo 
kor l'a.pııtyaopıu ile Zııruht, Rodoe 
adasında. Semerci Şııba:ı. Demlt'Ci De 
Beyza Sarıbıımın, Kllç!lk Ayaaofya 
Medrese sokak No. 25 te işçi Dervi§ 
Ahmet lle Resmiye Erman, Şe.hsuvar. 
bey, Kadırga, Tuna cad. No. 117 de 
Kolonyacı HUsoyln K.arııbıyık ile Na. 
zire Cilve, Beşıkt8§ Ciba.nnuma No 
3 de NuretUn Baysan ile Ferihan Bir
sen, Çanakkale Hastane bayın l'lilmi 
KönıUrcüoğlu Ue Hanaan Seyhan 
Urfelı Halil İbrahim ile Sakine, KA... 
tıp Kasım sokak No. 38 de :Matbaacı 
Hüseyin Kurdlkoğlu tıe Sabah.at, Ll. 
leli Antalya apartmanı, memur lhııan 
GllZeY Uc Mübeccel :Onder, U:wnkap 
tıı.lebeyurdu No. 104/50 de Nuım Ge

linovalı lle Leytn. Dentzyaraıı. 

GOZ HEKiMi 
Dr. Murat R. Ayd ~ . Bir yere b.. 

~ rada ka!~ 

Fahriye dul bir kadmih. Temts \'e 
.zengin gtyln!yordu. Gbel bir k8fkte 
oturuyordu. Bir arkadapmla ~da 
rutlamlflık. B1al erine davet etti. 
EflendlrdL ;Aahçede yemek yedik. BI. 
ra içtik. 

Ne tuhaftır. Adeta &ltfDll§tım. Ona 
yalan bulunmak &det& bir ihtiyaç ha. 
Jinde iÇime sinml§tl. Ropdöp.mbrımı 

~yle UırtUme aldım. Kapıyı açtım. 

Beyaz IJnltlkJU blr hizmetçi kız 6Dtlme 
çıktL Hiç hayret etmeden yüzüme 
bakb. Gerçt beni tan.nr.ıaaı l!zmldl. 
ÇQnkll bah2f!de yemek eerviıı1nl o ida. 
re etmlftl. Fakat bu kıyafetle hanı. 
mmm odaamdan çıkmamdan biraz 
hayret etmeaı 11.zım gelmez mi idi ? 

Bana ,ot verdi wı: 

Mnvi iplikten bir blUZ glyinmijtl. 
Elinde bir kitap vardı. Bana baktı ve 
sonra .sUratle gözlenni yere indirdi. 
Tabil adımıaı·Ja biraz iterdekl kana_ 
peye otunıu. 

- Bana bir daha ondan bahsetme.. Beyoğlu Pannakkapı. tmam !l(l\. 

o benim her şeyimdir .. Yani kızımdır. 1 No. 2, Tel: fl658 ~"-lllt ~ mkltsm .. E-
~~ boı,,.,_~timde de 
~ ~811l altına. alın
~ ' beta ettim, her- halde 
~\..._~t ederim. Eier 
~ S . de önil!ıınd dai. 
,,~ }c:in uman vardır. 
~ki burada 
~ ebniy0rlar, değil 

'deriıaı teovktf etmek 
~·& djYJI Ji-

Bir araılk n .. ı Oldu bilmem. Ar. 
kadafllll yuımı74&n uzaklqtı. Biz 
Pahrl,. n. ~ kaldık. Dimi bat.. 
tn. GMlerlmln lçtDıe lıalrb w: 

- Gbel gocUJı •• dedi. 
Bu lrelimenin mlnul D8 idi'· ~ 

ı. sibl obıılqtum. ... wnlltim ....... 
ııa lcalMHJI iQiQde ~ ıb6r llaJde 

leli. 

- Banyo ıurasıdır .• d1Jie l§aret etti. 
Demek banyoya gideceğimi blllyor. 

du. Yahut lSyle twıblhU idi Fakat du_ 
daklarmdaki mAnalı gWU§ beni ye. 
rlmde mıbladı: 

- Hayır, dedim. Banyoyu aramı. 
yorum. YlldmU yıka)'lp siylnecetlm-

1,te 'bu een.bua SeDO ~et.çiyi 
bayrete ~Gölleri ~dl. Ke. 
lHiedi ... 

Gidemiyordum. Kimdi bu genÇ kız? 
Adeta beni büyüleml§ti. Bana ehem. 
miyet vermeyişi de merakımı uyan. 
dırml§tı. 

Birden ona döndliın. Bir iki adını 
llerledlm ve: 

- Atfederalnlz, dedim. Bu yoldan 
sokağa çıkabllir miyim? 

- Gidebilirsiniz efendim .. 
Fakat gfdemedlm. Çtlnltil bu genç 

1us iıir harika idi. Bir anda, bir ba... 

Boğazunda bir ıey düğümlendi. 
Ba§ıın döndil ıve ~re yuvarlanacak 
gibi oldum. 

ıu~:~~=~ ~=:Y::pe~ıu: ·ı·:~ A"i::yunla 
geçirecek blr in.aandır. Evlenme.ine 
imkAn oımıyan bir kızdır. l'alulm 'faHmhane PUlle N., 1 

AHMET REŞAT puarclan amada ilerstm _. il 

1 tem ...,... TelefOll f0111 
lSonu yarm) llm••••• .. ••••• • 



ŞUNOAH BUNDAN: 
Bir tren yolcusu
nun müşahedeleri 

Vagon restorana koşuşa nlar - Geceleyin pijama 
nerede giyilir? - idarenin levhaları 

neden okun mayor ? 
İşiniz yoksa, okuyunuz! 1 ı:.iyor. Armut, şeftali, kayısı otu. 
Trendeyim. İnsan gündüzün 1 tulduğu zaman yiyici onları lbi· 

.5eyahat etti mi ctrafiyle pek ta· rer birer parmaklarının içine a· 
bıi alakadar oluyor. Ben de An. lıp, ham mıdır, olmuş mudur di
ı<ara yolunda gördüklerimi top· ye uzun uzadıya kontrol edip, e
adıın, işte siY...e !bildiriyorum: lemeden sonra beğenmediklerini 

Ben kimim? Bir yolcu! Ame· tepsiye iade ediyor. Onun be· 
rika ve A\TUpa tren işletmeleri ğenmediklerini siz sonra beyenip 
ıçin :bir yolcu da el üstünde tutu- yiyeceksiniz .. Üstelik de rnmcrk
lan mukaddes bir şahıstır. Onun !anan yemişi! ... 
yolculufeunu kolaylaştırmak. her Yemekler lezzetli olduğu ka. 
türlü istirahati temin etmek, se. dar etraf iştah kapatıcı. Bilmem 
yahat esnasında onu oyalamak siz çok yer misiniz? 
kumpanyanın borcudur. Vagon Restoranda (sofraya 

Yolculara azami konfor vere· nasıl gelinmelidir) diye bir ni· 
bilmek ve ~ıkô.yete meydan ver zam asılamaz ya .. Herkes terbi: 
memek için yolcuların seyahat yesini sofrada isbat etmektedir. 
esnasında (impression) !arım Yemek yiyişler, çatal ve bıçak 
toplamıya memur refakatcılar tutuşlar o kadar komik ki bu işi 
vardır. Bunların başlıe.a vazife- anlatmak başlıca bir mevzudur. 
si yolcuların yanma oturup ( ca~ Trende yemek zamanı nere· 
nmızı sıkan bir şey var mı?) di· ı den anlaşılıyor. biliyor musu. 
ye soıunak ve aldığı cevabı not nuz? Kampana filan yok .. Tren· 
etmektir. Böylece yolcunun nı- de bir koşuşma başlıyor. Herkes 
hu okşanır ve canım srkan şey· 1 vapurdan çrkıp Suadiye tramva
ler yokedilir; veya iz.ale edilnıiye yma k~ar gibi yer kapmıya ko· 
çalışılır. Amerikada ;;;ikayetlerin fiUyor. Halbuki masa yerleri nu. 
de istatistiği tutulduğundan e. maralı olsa buna mahal kalmaz, 
hemır.iycte lbinaen ıklasifiye cdi· Avrupa hattı böyledir. 
!ip ona göre sıra ile bunlar hal Hiç bulunduğun.uz trenin bir 
olunur. fslfi.h çaresinin en pra· ucundan bir ucuna kadar gidip 
ti2i bu yolmuş... geldiniz mi? Ben gidip geldim ve 

BHirsiniz ki, bir vapur seyaha- kendimi Amerikadaki Trans -
tinde kap"..an ne kadar yolculari. Kontine~..al, zenci kondüktörlü 
Je candan n12'ka8ar ve :meşgul o· Pulman treninde sandan. Bizim 
lursa seyhat de o kadar tatlı ge· trenlerimizin (3 üncü sınıfı en
çer .. Hele kapt.an bira-ı cc:ıebaz teresanmış da haberimiz yok· 
ve iatifeci oldu mu ona doyum muş .. Bakınne oluyor: 
ohnaz.. Saat 21 c yaklaşırken herkes 

Amerikadaki büyük tayyare bavulunu açıyor, içinden pija. 
6irketleri en cazip ve ~Uzel ka- masını çıkarıyor ve (100 No.) 
dınları yolculara ''Bakı memu. da bunu giydikten sonra elbise· 
ru" tayin ederler,. Bütün sey&.· sini muntazam surette dev§irip 
ha""..inizin ıstıraplarından bu cici bavuluna kaldırıyor. Uykudan 
bayanlar mesuldür. Varacağınız sonxa.çanta.cımr açıyor, diş fırça.
yere bindiğini2;1fon dalıa keyifli smı, macununu ve traş takımını 
indiniz mi işte kumpanya işinde alıp, havlusunu da omuzuna atrp 
muvaffak olmu:? saydır. Yolcu· (100 No.) ya tuvaletini yapmı
yu memnun bırakmak lbaşta ge- ya gidiyor .. (Meşgul) işare i ve. 
len prensiptir. Rağbeti ancak bu ren bu kapıda sıra beldiyeceğini 
ar:ttır.ır. daha evvelden göT.e almış bulun· 

Ankaraya giderken yanıma maktadır. 
hiç kimse oturup lhatırunı sor. Tren i~letmesi bu yolcular n 
madı. Olsaydı lbu y~ıklanmı o- keyfini bozmak için. masraf edip 
na söyler ve yazmazdım. vagon içlerine plakalar a...,c:ıtırmış. 

Treni rımizde "Bakı Memu· Bakın ne yazıyor: 
ru" olmadığından ibu nazik vazi- ''Trenlerde ve istasyonlarda 
feyi kondüktörlerimiz ellerinden pijama veya gecelikle bulunmak 
ızeldiği kadar yapmıya çalışırlar. veva dolaşmak yasaktır." 
Buna daiına da şahit oluruz. Bu Bereket versin yolcular kendi 
seferki Ankara treninde Kazım rahatlanna 'bakryor. Yazıyı oku
Altınsoy adında güler yüzlü, ne_ yan çıkmıyor .. Varsın yolcu ke
şcli, terbiyeli kondüktör seyaha· } ifli ke\ ifti gitsin! 
timi yarı yarıya kısalttı desem Siz de yolculuğa çıkarsanız 
yalan söylemiş olmam. fşletmer- g(irdüklerinizi anlatmıya unll""._ 
nin bütün memurları böyle ~- mayınız. Bu sefer siz yazar. ben 
me eleman olsa .. Yolcu gideceği de okurum. 
yere vardığı halde trenden in. 
mez. 

Müsaadenizle şimdi canımı sı· 
kan ~ylcri sayar-ağım. Nihayet 

Tııran Aziz Beler 

Askerlik llanı 
liu maksatla trende kağıt kalemi Eminönü Yerli A ker tik ~ubefılnden : 
ele aldım. ı - 337 doğumlu ve bu doğumlu. 

İşin tuhafı Demiryollarmdan !arla muameleye tAbi eratm yokıa. 
şikAyetim olmamasıdır. Vagon maları 28 Ağusto,, 941 tarihinde so. 
ve komp~ımanlar Allah için na erecektir. 
tertemiz. 100 No. mükemmel. 2 - Yoklamalar aşağıdaki madde. 
Kanapcler Pahat. de gösterilen gtlnlcrde saat 9 dadır. 

Fakat benim derdim. yolcu· a - 18, 20, 22. 26, 28 Ağustos 
nun t! kendisidir!.. 4 - Talebelerin de aynı günlerde 

Her evin misafirlere mahsus mektep veslknlarUe müracaat etme. 
bir odası veya salonu vardır. !eri. 
Trende bu yer (yemek vagonu) 5 - Gelmlyenıer hakkında kaııunt 
sayılır.. muamcll! yapılacağı 11An olunur. 

Bu \·agona gelmek için insan • • :t. • 
kendisine 'biraz <'~ki düzen verir. Eminönü l"l!rli A . Şutıeıılııden: 
El yüz yıkanU'. Saçlar taranır. 1 - 940/941 Lise me:ı:unu oiup &11. 
Bavanlar pudra kutularına mü· kerliğıne kanır verilml~ ytlksck oku. 
raca.at ederler. Gidilen yer niha. la dovam et.mlyecek oıa.n kısa hizmet. 
vct bir salondur ve orada da \·e· lllerle tam askeri ehliyet.Lameli olup 
mc...ı.. yenile<>ektir. · her hangi bir sebeple sevk edilmemiş 

Yemek yerine ne kadar temiz 1 olan kısa hizmeUller sevk edilecek., 
gidilirse o kadar iyidir. Ne ka· !erinden 2:5.8.94J. gUnU saat t9) da 
dar güzel yemek yenilirse komşu nüfus ctızdanlarile oubedc bulunma_ 
masadakiler o kadar iştahla yer- lan. 
!er. Bunu yazıyorum, ıbenim ~~ 2 - Llae mezunu olup ta askerliği. 
ta.ham kaçtı, ibari flizinki kaçma· ne kanır verilmemi.§ olanların 
sın .. Vagon Restoran'm müste· 25.S.941 tarihinden evvel şubeye mU. 
rileri ne müşteri .. Kendimi ;,,,İr· racast ederek yoklamalarını yaptır. 
kecide bir piyazcıda ?.annedecek. maıarı ve sevk için aynı tarihte §U• 

tim. C:arsonlar bağırarak yemek j bede bulunmaları nan olunur. 
sipa iş ctmedik4erinden ve daimi 1 ------- ------

Beyo'ğlu 11 alil Sinemctaı 
Bugün a Büyük tum blnlen: 
1 - Ponpeyln ııon rtınıert. 
1 - Deniz &IMleı !cinde. 
S - Kanun1Utlar ç.. tes\, 

--0--

Raşit Rıza Tiyatrosu 
Bu Akşam Beşlktaı•a: 

- Beni ÖpiinUz - Komedi 3 Perde 
Halide Pi kin birlikte. 

-o--

Jl'1f,)f REJtSORU BAŞ, o·ş, NEZLE. GRiP, ROMATIZ~ 
NEVRALJi, KIRIKLIK VE BUTON A~RILARINIZI DERHAL KESER./ VEDADURFI 

icabında günde 3 k<l§e alınabilir. TA KLiTLERiNDEN SAKININIZ. yer Yaı: tenıı.Uleri 

Bu Akşam Bakırköy l\llltiyadlde: Pullu Kutulan ı•rarla uteyiniz. 
BtR DOKTORUN VAZll"ESt 

A)',.r~a Artl!'ltll"r ~ümi • "'· ... ... .1 - - - •• )o ..... 

_ .................................. "\. 
TlrlllJe Cam.bariyetı 

ZiRAA T BANKASI 
~uruıu, tarihi; 1888. - Sermayesı: 100.000,000 Türk unm 

Şube ve Ajans adedi: 265. 
Zirai '" ticaTi 'ıer nıvi banka muamıleltri. 

Para blrlkU.ren18N ı&.800 Ura Ua1uJıQw ~-

.,.._, Bankumda kUmtıarab.,. lbbannl taaıTUt ~'·-ıı'lıı • • 
10 1ruı bQ1wıanJara eenede t dere ~ .. lcllecek kV'a De apfıd&ID 

pl&na cOre Utram1Je datttıJaca ktır. 
' 9ded l,OOf> llralılı &.000 Ura 

t • IOO • a.ooe • 
• • • ?50 • 1..000 • 

&O • 100 • &,OOI • 

100 Mtet! 50 liralık 5.000 llr> 

Dl • .. • &,BOe 
181 .. .... . 

OIKJU.T: Besapl&rmd&Jd para.tar bir 98De (~~ 00 Urad&n af&~ 
ıtıfDUyeD.lerw tkr&m.11• ı;Uttıgı takdirde 'lı 20 tuıa.style ftrllecekf:tı 

Keei·' "·!': 11 Mart. ll aazlran. U JCJ'Hll. ll BlrinclkA.mm tarthl& 
rinde yapılır. 

. 

-................. rı:m ................ h 

D. D. Yolları 4 işletme Müdürlü2-ünden: 

Şube 45 mmtakasrndaı: ihzar edilcoek aşağıda ocak kilomt>trclerl, mlk.. 
darları, muhammen bedelleriyle muvakkat temJnat mikdan ve mUnaka 
sa tarihi göaterllmlıı olan tıa.ıast tııne talip çıkmadığından yeniden ve saat 
ı:s de Ko.yderld t üncü 1ııletme komtsyonunca kapalı zarf usullyle mllna. 
}(asaya konulm~tur. Bu ı~ girmek latlyenlerin temtnatıannı ve kanunun 
tayin ettiği vesikalarla teklif mektuplarını mUnakaıta gUnü olan muayyen 
saatten bir .&aat evveline kadıır komisyon rcisllğine vermeleri llzrtndrr. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
Balast tılne ait mukavele ve vartname projeleri 4 tııletme müdür. 

111ğUndon, \.nkara vo Haydarpqa gar şefliklerinden parasız olarak veri 
Ur. . {6718) 

Ocak 
ldlomctresl 

812 + 600 
82~ + 000 
8152 + 800 

864 + 800 
894. + 900 

Juhammen movn.k\.at 

mit.dan bedeli t.emlnat mlina-kaea 

fJUbefıi &U L. L. tarihi 

1000 1300 
1000 1200 

5 1000 1200 787,50 26.8.9'1 
2000 2600 
3000 4200 

8000 10.500 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 

ı - Hüyük boydaıı (20) çlı:. vo yarım boydan (50) çift lAsük çizme 
açık eksiltme usullle salın alınacı:ktır. 

2 - MuhamıuPn \Jt'doli (5-l!J) lira olup yUzd1: 7,5 muvakkat teminatı 
r 4il.~ı;: liradrr. 

3 -- Ekslltme !?G.8.941 Sall gtlnU saat 10,30 da Kabata§ta Levazım şu. 
bcmlZdckl &lım kom·r.vonundıt yapılacaktır. C6ıl93 1-4 

De vlet DemiryoHa rı ve Limanları i ş letme 
Umum idaresi ilanları 

MuhammE'n •:ıedcll (l~.950) lira olan Manyatolu tdefon ve Santra.Uarı 
2 10.l!H~ Perşembe gU•,i.i 11a11t 15.S ... da kapalı zart uauıu Ue Ankarada idare 
blnaemdıı salın alını-raktır. 

Bu ı~c girmek lstıyenlerin (l.~96,25) liralık muvakkat teminat ile ka. 
nunun tuyln etliği veHkaları ve ttk'Mlerlnl ayni gUn aa.a.t 14.30 a kadar Ko., 
misyon Rel11llğine vermcierl ıA.zımall'. 

Şartnameler paraı ız olarak Anknrnda Malz.cme Dairesinden, Haydar. 
p&'}ada 'l'escllüm ve .:)cvlf Şefliğinden dağıtılncaktır. (7020) 

~ . . 
Muhammen bcrtl!ii (12000) Ura. olan 3,40-4,00x0,2~-0.t~x0,09--0,115 

metre cb·awnda 1150 metre mJk'cbı Karaağaç kalu '.?2.8.1941 Cuma giinO 
saat (15,SOı on beı;ı otuzda H&yı'larpa§&da Gar binallJ da.hlllndekı komiılyoo 

1 
1 

1 
1 

Devlet Deniz Yolları işletme 
Müdürlüğü IJanları 

G ·ı . . . . k"' .. .. lırı"'~~ emı er ıçın gemıcı ve omurcu a ıı~l · 
DL\'LET llE~IZlOLLARI İŞLETME lOIU!\f MODOnl- ~ 
Gemilerimi?: !çir {.emici ve kiJmUrcU alınacaktır. aunta:,!Jl1 

buylik oımamaıarı ve fili a.ekcrilıt hlzm,tlerini yapml§ bulu• l!lutf ~ 
Tai:p olanların /at 4ıteri .MUdllrltiğU mürettebat kJBil1111 (fı 

ıııın olunur. .l'.I 
• • • ,ar:. 

Alım!n İdaremize intikal eüen Haliç vapurlan için ısrıı!ıXI ~ 
tieret tarifesi 20 AğU.,toe 941 tarihinden itibaren tatbil< 

11 

ıanacuktır. r ~(. 
Bu tarife mucibince Köprü t:e lekeleter aram mnnaııeııeU~· 

kaya ayrılml§trr. Buıılar için te.!lbit edilen ücreUer qağıda > 

Vıllnrr ('ddl~ Gidi' • Dônü, 

Blrtnd tkfncl Hhmcl tklnrl 
Mevki l\levkl Mevkt Me\.-tri 
Kuru) Kunı~ Ko~ Kunıo 

~ 
ne Birlncl mıntaJcll 6 3 10 8 KöprU 

8 4 11 7 
"Ve Hal Uıkeleleri araııı. Atı!!'>.., 

KöprU ile İkinci mmtal<a Y sal'' 
Cib&ll, Ayakapı, Fener. 

a lli 11 
aram. ~, 
Köprü ile ÜçllncU MıntalCS fttrlf 
Ayvansaray, Ho.Jıcıoğlu, J)6 

10 ' 18 Ui 
ilke, Eyüp iakelelcri ars!l· )~ 
Rbprü ile Dördüncü ınınt..sJt$ 
t'&ne iskelesi ara.sL 

~tj 
Aynt m•ntaka dahilindeki V.!)1l karşılıklı Uıkeleler arası tte~ 

birinci nıevki ilcreti !::}. ikinci toevkı ücreti (3) kuruştur. ~ 
Her mıntakada ııı.baylardan iLrincl mevkide (5), erıcrdel' 

kide Cl). çocuklardan bırlncf mevkıde (5), ikinci mevkide ıs). 
birinci mevkide (i), ik'.I!cl mevk•d (2) kuruı t.ıret alınır. 

Bu UcrettP.rdc lerı,iıer dahUrfir. tJl 
Ayrıca bütün mıntakalar ~.1 tenzilA.tıı gidiş _ dönil§ Qc~ 

6 
~ 

üzerinden onar yapraklı umum:ı roııheus abonman karneleri il~ 1 
n.ahsus yüzde otuz tt,,z.l!AUı elli~• yapraklı abonman ı<arııete ııJ.ll,,1 
tenin tatbikına b:ıı,ılanı:cağr tariJıterı itibaren salı§a ı;:ık&rılaCllğı (ı 

Istanbul Deniz Komutanlığıncl3 
ıı: 

uf1l 
Derincede bulutı&-:o bir do.ıııı: tl':ekkilltinde muamele ıneııl 

llnde ücretle ıstnı.ııun edilmek ııze:-e bir memura lhtıyaç vır.rd"· 
1 - L!Be mezunu ve ihtiyat subay olmasL 
2 - 30 yaşmdan yukanolmamast, ~ 
S -· Sıhhi vazlyet~n1n sağ1aro olması ''Derincede çaıışs.bil 

te bulunmll.SJ" 
4 - Yazt, t.vrıık, c'osya ve tetap tılerlnde bilgili oımal!!r. 
5 - Plln çizmeye kabUlyeW olmam, 
3 - Kanunen 10.zım gelen ~ğer 11artıan haiz butun01alllr iJ~ p 
Yukarıdaki şartları haiz bulunacak !.atek.lilertıı bir dllel<çe 

Deniz. Komutanlığına mUracaa..•a,.._ (6871) 

"Vakıt,, Kitabevinin ye~1 

neşriyatından bazılar~ 
7 

Hork(>'" kendJ baystrw J'8f&!' - Riklyeıer - BEK.tR 
ITK.J g V?tc<'f 

Seni Seviyorum - Roman - BURHAN BURÇAK 
ZO Dente Ga.zetec-Jıi..k - S~BU. A.LTUÖ 
Mecliılı 1'1eb'wıan 1M 7 • ı29a - BAKKJ 'rABlK us 
CçUncü 8oltan Meh.aıedln S'\nıwt DUflinü - HİLMi ueAJ'i 
KendJ kendine 1000 kelime lle i:tretıl"I - Franm.ca ldıab' 
Kcodl lrt>ndlnt ıooo kelime lt l" öğretici - Al.manca ldtabl' 
Kendl kendine 1000 kelime •Je öğretici - lngi.Iiz.oe ldte.IJI 
.\ııkerl Kamus - ~A.LA.Hı\'ı'IİN K1P 

--~ 
~ 
pO 
pi 
pO 

~ 
Hayat m1 bu - Roman - RASAN RASt\t US 

---------------::!'; 
KAYIPLAR ' F J: -~ · ---- ,,J 

1937 - 1938 dera aeneatnde letan. su··nns v 
bul ünivemtest P. C. N. ;,ubestnden 

aldığrm hüviyet vara.k:ısmı kaybet., g.,OJ ..4 
tr!~crlek sar'Smtısı trende oldu· 
iumu hat·rıatıyordu. 

:\1a-..c;a başında oturanlar, ce· 
ketsiz. kravatsrz. kollar sıvalı. 
saç sakal biribirin.e karışmış, ki
mi terlik, kimi tenis iskarpiniyle 
sofraya g-elmiş._. 

Birinci sınıl 
mütehassıs doktor 

NURt BELLER 

tarafından kapalı :ıart uııuliıe sa.t:n alınacaktır. 

1 Bu ~e girmek Jsllyenlerin (900) liralık muvakkat ~mtnat, kanunun 
tayin <:lUği v"sikalarla tekllflCJ:lni n;uhtevi zarflarmı ayni glln saat (14,30) 
on dört otuza kadar Kı;·ml8yon 11 eiz;llğine vormelert l.Uımdır. 

tim. Yenis!nl alaaığnndan eskisinin -~~ 
hUkmü yoktur. T~/ı 

M . Ull Mahir Aysoy ~ 9ft JCI~ 
<369181 pansuın tt" 1 

Çartık3P1 1J1 

Garson ekmek gezdıriyor. Ek. 
meklik dolu. Bir wrsyon alan 
gene istlyebiJir. Yiyici iki elivle 
birden ekmeğe saldırıyQr ve önü· 
ne bir .. stok .. yapıyor. 

Yemeği garson da*1ttığından 
bu tevziat az çok i~ gidiyor, fa· 
kat · yem_~ ~ ~ene d~ 

t N1R n RUH RASTAJ.IKL,UU 
Ankanı Caddesi No. '11 

Muıtyene saatleri: u ten IUlıarerı 

Sahibi : A SIM UB 
&sddığı yer: V AKIT Matbaa.." 

Umum neşriyab idare eden: 
l«Jllk A1ttm.n 8~ 

Bu işe aıt rartnameler komisyondan parasız olarak dağttılmaktadır. 
(6698) 

l stanbul Deniz Komutanlığından: 
Bu yıl den1z liscw ne kayıt ve ltarul için müracntıt odcn oku1 .. l&rm mUM. 

baka sınavıarı 1 Eyi i 941 Pazact.csı günU saat 9 da tırt.anbuı Deniz komu. 
tanlı~ına. mUr~caat f."l coklPrın ruez.lu'lr komutanlıkta .,. Keratnde Deniz 
Harp Okulu ve Llr:eıılnc ınüracant edeceklerin de nıezk(ır okulda yaptl&cakttr. 

Smava i§UrAk c~L·ccklerin kUr§4n ve milrekkepıt kalemlerile ya.zı t&.a., 
tiklerini bora-bet"lcrlncd: gctirme!oP,rt ıa:;ımdır. taO'rot 

• .ı; • 

l .8.9U tanhınde fırtmadan Kara. 
denizde Co§kun adında yelken.linJ.n 

be.bnuite a.ak~rlik kaydımı havi tne. 
bola nüfusundan aldığım hüviyet cllz. 

d:ırum ve gemıcl tezkerem ve Şileden 
alınma kll22l?Ç vergi makbuzum uyl 
oldutundan eıOOalnin hükmü otma. 
~ tuıer~ ve ka~ ~ Jeııi. 

l+r rJO· 
durab· Jll 
3nnneWI 


