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• •ııı Şalla &alla Vali, halkımıza ihtikdrla nasıl 
~a•da ziyaretleri mücadele edileceğini bildirdi 
~rı us~a okulunu gezdıler ve ensıiıu -. ---------
,~~ıne kıymetli öğütler verdiler Bu harpte Dr. Kırdar dedi ki ı 
~~a (AA.) - ın:ıı Şef Reisicumhur İ8met lnönU, dün 1~.30 M il t• ti ti k •• • d ~' tJıeı O] Jılaa.~ Vekili H&&lln Ali Yüct?l ve teknik öğretim müdürü ' h. ı · a arın ıya arı, mu a a uzer1n e Akd . d 
~~Ozltık dutu halde yapı UF;ta okulunu ziyaret etml§ler, duvarcılık, t z e 1 r 1 1 1 kt e r 1 1 z e 

Qkıuıa~(i.ıJserlik, ta§ç.ltk atölyelerini, SJhhl tesisat çah§matarmr, yazı 1 o aca ır 
~da ~kpılıp depo rollmi§ okul A.Iet ve makinelerini talebenin n_ a z . . . d d t ı · b . 

Ut Xlıo l:ı~ı, okulun Ucri yıllar projelerini, yeni yapııan aaı:>at o- !-1 A 'T k '"l b . ş 1 e 1 1 r ~<lordult)·;rı .. . .. ı~· lr .' · " :11 · ~ ·1• 1 • r r•'!lı~ır·~tr. grıca ye a etin fes it ettig""' ı . 
ııt.:ııaıar, de Ça.ışma wrul ve venmınden memnunluklannı ifade bu. Kullanılacak den iZ hava 
*fJ~ Yaı ğerıı cirekutıer vcrml§tcr ve okulun dettertne "Yapı usta Azami kir b&ddlal glıter&D listeler -
"%t'rtıl§~k EllrE:tllc "İnşaat usta okulu,, nu bu gtlzel Türkçe isimle ? 

""-l''ııı~~tdır. mı . de matazaıara asılacak.. çarpışması 
ı.;:.n ırııı._'8.kc·ku.undan Ga& terbiye cnsUtüsU babçeelnde, orada tatili F h • f 
"("'l -~ 6ğ --o-- a ış iyatla satılan 
' lıhetın retmen okulu ve enstitü talebeslle konll§mu~lar, müa_ malların fatur""•ını 
~: ttır- taıenıcre kıymetli öğUUer vcrmlşlerdir. Ak§am 19.30 da bu- s ti r wo 

-.._ ~;,._ eblo .. hrin saygı ve sevgi alkışları arasında mUes._cıeeeden ovye e behem ehal İsteyiniz 
~~ Camekanlarda 
ı~...._,_ ____ ._..._..._ __ ~ Almanların gördüğünüz " fazla 

~U A 1 Büyük bir kimya har- fiyatları,, da 
lVeltle Çörçil ınan bine hazırlandığım KOMtSYONAHABER 

b~ .. ta ı ı· ne teb ı ı· qv ,. söylüyor v~z Q Londra, 16 ( A.A.) - Mo.'ikova 

1 
radyosu Pra.vda gazetesinin "Kim· Ihtikarla mücadele sizin 

t rn • --<>-- ya haribine hazırlanınız" ba§lığı l dı l e Sa J V altında bir makale nctıret.tiğini bil şuur u yar mınız a 

96 
n araden ize clirmektedir. başlayacaktır 

halkm yardımını istemi§, ihbar edile. nder- dog
""'ru yapılan (Devamı Sa. J, sii. 6 da) Vllflyet ihtikA.rla m!lcadele ~itıdc 

S t cek yerlerin telefon numaralan gazete. 

dl• ı y ov ye lerle il.dn edllml§tir. Bu mtlnaaebeUe er arma vali ve belediye reisi doktor LQtll Kır. 
b t b ı • v • dar dün bir muharrlrtmlze §U beya,. 

"'Osk""'--o--o d b. hare k et,. e 1 g 1 na~ta H:~~:7:t:a lhtiya~ madde • va a ır Od lerl al~ veriginde aldanmaması ve Uı. 

konferans Gl•ttı•kçe esanın tikô.rla mUcadelc işinde tereddüde 
dUşmedcn alCı.kadar makamlar ve me 

toplanacak genişliyor tahliye 
8~1· --o- Cenupta en muhim edildiğine 

ijırıe ın mesajı veren HENÜZ 
~ara Ssı ı ıere Sovyetlerm mevziler 

retıı teşe1<kürlerım Alman la- iNANMAMALI 
11. . bil cı i rdı ---o--
~a"-. 

~:~:u~a~~~ -rea°!: tebliği : rın elinde \ ~ ı::n n~Zdindckl birleşik 
Cenup 

cephesinde 
mu~avemet 

tlcteı S .kattı.de murahhası ve bU. 

" Starı ttinh8.rd ile İngiliz bUyük 
~~ ~Y 0td Krtps dUn milgtereken 
~ ~ ıar:et etmi3lcr ve Ruzvelt ile 
~lıı..~ t~'ldan gönderilen mesajla.. 
.'ıtotı11a lcrdır. R esmi tebliğ dUn 

~~ ~eltı!.n 11C§rcdllen Ruzvelt mes:ı. 
•;::,: l V'!rtnekte ve eöyle de. 

~il ~~lnhard Ue Staffaord 
~' ~.-Yet Ru.syaya yapmak ıs. 

ttı:ıltı Yardınıdan dolayı Sovyet 
~ ~~e Sovyct hllkümetınin sa-

ı::,e l!ıı. .... Urlerinin iblA.ğmı rica et
'ııı ~."ltaı ~tr k1 : 

~' l:ııaddelerle harp malzemesi. 
~~<et ve tevzii maksadile Uç 
~~~ hır l:nUınessmerı araıımda lıılos. 
~' konıerans toplanmasına 
~ :alarak Ruzveıt ile Çörçil ta. 
~ ~. Puan tekllll hararetle se. 

~~e~vzuub&bs konferansın 
teQbı toplanması için icap eden 
~ rlert ittihaza Amadedir. 

~ esajın Metni 
'- ~~16 (A.A.) - Ruzvcltle Çör. 
lt ·~ ll 8.§ağıdaki mUıterek me. 
~ lto.,. erdl.kıerı blldirllmektedJr: 
\ il4ıı ~&.darı dönen Hopklns'in ra. 
~~ rıa:ık VeBilesinden istifade e. 
~~t~ hUcumuna kar§ı parlak 
~ ~ 12da alzlen:ı memleketleri.. 
~~~ttlzcı hangi ıekllde yardım 

.Qa buı huııuaunda mildaveleyi ef. 
-ıa... unduk 
'~ -ı . ~ert e.ıa.ceıe Ulzumlu olan azaml 
-~la ~llm için halen 1§ birliği 
tttıu'l!r :z.. Şimdiden ·muteaddit 

e.!zeı:ne De yUklU olarak ıı. 

s ' lleu.,,., 8•. ı .ıı. 6 dnl 

HİTLER 
Ukraynada 

Berlin, 16 (A,A.) - A.lma.n or 
duları ba.'}kummıda.nhğmm tebliği: 

BUtün şark cephesinde ba.reki.t 
sfstema.Uk bir şekilde ve muvaf • 
faluyetlc devam etmektedir. 

Anudane 
devam 
edivor Berlln, 16 (A.A.) - D.N.B. a. 

ja.nsma Alman ba.şkuma.nda.nlığr 
nm bugünkü tebliği hakkında. ae • Moskova, 16 (A.A.) - Bw·a.da 
keri menba.lardan 8.§ağıda.kl tafsi. beya.n edildiğine göre, Odesanm 
lat verilmiştir: hakikaten tecrit edildiğini söyle · 

Bu hatta da, bilhassa. gari>i Uk" mek için henüz vakit erkendir. 
ra.nyada Almanlar ta.rafından elde Böyle bir ihtimal tahakkuk etse 
edilen büyük ve kati muvaffa:kı • bile §ahirdeki Sovyet garnizonu · 
yetlerle neticelenmektedir. Kara.. nun meıikez yolu ile takviyesı her 
denize doğru yapı:lan ya.nna hare· zaman mümkündUr. Ve bu takdir. 
keti, Dlnyeper dirseğinde hare • de de Odesa Alınan cenahında ra· 
Utta bulunan cenubi Sovyet ordu ı hatsız edici bir diken olacaktır. 

(Devamı Sa. 4 sü. 5 dt) . (Deva,mt Sa . .6 sft. 4 de) 

Belaratta 
442 kişi kur
şuna dızildi 

Çelıoııovakyada da 
Şimdiye kadar 
140,000 kiti 
tevkil edildi 

YARIN 
Büyük 

ve 
heyecanlı 

Almanların Yeni bir 

Ruzvelt 
Vaşıngtona 

dönüyor 
---0---

Çörçil memleketine 
avdet etti 

RocJdand, 16 (A.A.) - Ruzv<ılt, 

Rockland'da karaya çıkml§tır. 

:Scvyork, 16 (A.A,) - Potomac 
yatından bugün Ruzveltıe Çörçllin de 
karaya çıkacağını zannedenler &ldan. 
m~larclır. 

Alınan bir t elaizdc yatta Rciaicum. 
hurdan maada yalnız Hopkins ile Oe. 
neral Vatson ve Relsicuınbunın kA,,. 
tibl Ue yaverlerinin ve tıusus1 dokto. 
nınun bulunduğu blldlrilml§tir. Gazc. 
teler Ruzvclt ve Çörç1lin resimleri ile 

doludur. Harp ba§ladığından beri ga_ 
zcteler lnglltereye ait muharebe re
simlerine bu kadar çok yeı tahlis et.. 
memtşlcrdlr. Bu resimler arasında re_ 
lsicumhuı·un August kruvazöründen 
Çörçnın elini sıkması ve Prince Of 
Vaıes İngiliz zırhlısına çıkışı ve Çör
çılln kendisini askerce eclA.mlayışı 

0

Tardır. 

(Devamı Sa. 4 sü. 6 da) 

Sovyet denizal-
~ısı batırıldı 
~ l& (A-A.) - Oft· 

tebliği Romana başlıyoruz: 
LMdra, 11 (A.A.) - Aft: . Bir casus öldürüldD 

-.,:._, •: blldlrildlğln • göre, •IA. 
~et d ~iller Karadenlzde be§ 

~~Usının batinldığmı be. 
... 

Qarbi Bomıad& Sırplar u.ıa,uert t . 
• ::;'" ,;.;':~::~:.· Mi<kon""'· I .... _ ..... '.!!~~lf !~:.~~~ .. ~:'::;:.!':!~ .. '!.:. M ÜN I R 
(~, Ba. .. BÜ. .. deJ 

Vali ve Belediye Refai 
Dr. LtU/ i Ktrdar 

murlara yardım edabilmesi için dik. 
kat edUecek baZı noktalan, bir daha 
izah etmeğl lüztımlu görUyorum; 
Biraz dlkk&tıı vatanda§larımızm gı. 
"la maddclerl Uzcrillde ald&tılabilce6k. 
ertne ihtimal veremem. 

Çünkü 111.§Cye ait maddtlerln t.ııtilı. 

l!k mmtakalarmdald azamı :f11atıarı.. 
m Ucaret vek&leU, UA.n ediyor. Tica. 
ret vekA.letlnin tayin ettifl fiyatlara 
nazaran fiyat mürakabc komisyonu 
da k!r ve masraflan hesaplıyarak 

sat'!§ flyatıarmı teabit ediyor. 

Ankara 
Gazetecilik 

merkezi 
B~lin, 16 (A.A.) - HU$usi 

.muhabirimiz bildiriyor: 
Alınan gazetecilerinden Petenı 

Türkiyenlıl birin<ıi derecede bir 
ga.zetecillk mel'kez.i olduğunu yaz· 
maktadır. ~k gazetecinin bu· 
lunduğu Ankara §ehri bir istihba. 
rat merkezi olmuştur. Ttlrk hükfı· 
meti gazetecilerinin vazifesini ko • 
layla.~tirmak için büyük gayreUE!T 
sarfetmektedir. Bütlin dlinya ha· 
berleri silratle Ankaraya varmak. 
tadır. 

Dünya efkarmrn görUşU 
~~~~~~~~~~ 

RUZVELT-ÇöRÇil 
BEYANNAMESiNi 
Almanlar, İtalyanlar, 

Japonlar , Ruslar 

Ve lngilızler 

Nasıl 
a6rüvor? 

Moskova, 16 (A.A.) - B&§mako. 
lesini ÇörçU • Ruzvelt mll§terek dck
l!rasyonWl1l tahsüı eder. Pravda ga_ 
zetui §Öyle yazmaktadır: 

Sovyetler Birtlği vo bütün Sovyet 
Rueye. mnıetıeri lngtllz • Amerikan 
mü§terek dekl!rasyonunu alkı§lamak. 
ta ve mUcadeleyi zafere kadar idame 
ettirmek azmindedir. 

BüyUk Britany& ile Blrlc§ik Ame. 
rika.nın işbirliği ve ayni ~.manda na.. 
z zulmüne karft mllcadelo eden her. 
kea tara.tından takvyc f'dilen bu iki ! devlet adammm aldıfı kararJar Al. 
manyaya §lddeut bir darbe tndlrml§ 

1 
ve onu bllsbUtün teerld etmiştir. 

Londr:a, 16 (A..A.) - Gazeteler bu 

Trablusgarp 
• 

genıaen 

bombalandı 
Kahirl', 16 (A.A .. ) - Ort.aşark 

İngillz kuvvcUcrlıün tebliği : 
14·15 ağustos gecesi ve dün do. 

nanma.ya mensup tayyareler t.ara" 
fm.da.n Akdenizdc çok muvaffakr -
yetli hücumlar yapılmıştır. Ta.y • 
ya.relerimiz torpido muhrlplerinin 
himayesi altmda seyreden 5 dili 
man ticaret vapurundan mürekkep 
bir kafileye hücum etmişlerdir. 3 
ticaret va.puru ile bir torpido muh 
ribine torpiller isabe t ettirilmiş 
tir. Vapurla.mı birinde §!ddetli bir 
infil.Ak vukubulm'.UŞtur. 6000 toru· 
lAtolult mr diğerlnin de siyah bir 
duman koyverdiği isabet alan va. 
pu.rlardan 3000 ton.ilıltoluk üçlinoiı 
slinlin de yn.na yattığı ve torplli'e' 
nen torpido muhribi mürettebatı 
nm ba.'5}ta bir muhribe nnkledil 
melde olduğu görülmüştür. 

mıAlıara yapılan keşif esnasın 
da Trablusgnrp linianma ~·almz 3 
ticaret vappunmun yaklaşmakta 

olduğu görüldsğUnden 6.000 ve 
3.000 tonilatoluk iki ticaret vnpu· 
ru ile bir torpido muhn'blnin bat 
nuş olduğu anlaştlınmtır. 

lt./15 Ağustos gecesi lnglliz ağır 
bombardıman tayynrcıerl catona'da 
gemilere hücum etmişlerdir. Atılan 

bombaların merkez mcndirct1 ile, de
polara isabet ettiği ve rıhtımda bu. 
lunan vagonıarm, otomobil malze. 
ı:nesi ile bir çok Stllldıklann büyUk 
hasara uğradığı görlllmtıştür. 

Diğer ağır bombardıman tay· 
yareelrimiz de Agusta limanına 
hücum etmişlerdir. Atılan bom· 
balar garaj yollarına. ve şehrin 
kalesine isaJbet etmiştir. 

Aynı gece donarunaya mensup 
tayyarelerimiz Sicilyada Gerbini 
ve Trapani tayyare meydanlarını 
bombalamışlardır. 

BütUn harekata işirak eden 
tayyarclerimizden ikisi üslerine 
dönmemiştir. 

sabah başınakalclerinde Ruzvclt ve 
Çörçll tarafından Stallne gönderilen 
mesaj hakkında mUtalealar yUrüt. 
mekte ve bu mesa3ın uzun \-a.dcll bir 
&yasetten bahseden kısmını bllhıına 
tebarüz ettirmektedirler 

Taymis gazetesi, tesllhat koordi. 
na8yonunun bir strateji "' e siyaset ko_ 
ordinasyonununun takip etmesi ıa.zun 
geleceğini yazmaktadır. Geçen harp. 
te olduğu gibi yUksck bir harp mcc. 
Usinln teşckkülU için ~·cnılmesl im. 
ltlnsız bir takım gilçlUkler mevcut. 
tur. Fakat uzun va.deli bir slyaset ta. 
klbi için mUtemadlyen lstl§arede bu. 
tunmağa htlyacı p ek bariz bir surette> 
Relslcumhur Ruzveıt ile lnglllz be.§· 
vekili Çörçllln zihinlerinde yer etmi 
bulun~aktadır. 

Gazete, Mesajın Rusya ya yapılan 

nazı taa rruzunun en hM şe-kllni aldığı 
bir sırada göndcrılmiş olauğunn işa, 

ret etmekte \•e Almanlarm baZl mu_ 
vaffakiyctıer elde ettiklerini t.cslim 
etmekle beraber arazi terki bahaııuıa 
olsa da Budiyc.nni ordularmm tam o
larak kalmalannın en mUhim noktayı 
teşkil etti~nl na.ve eylemektedir. 

Bu n!!ticcnin elde cdildlğne glipbe 
yoktur. Alman tazyklnın §lddctinl, 
Rus orduıan tarafından aarfedllen 
gayretleri ve Sovyd menbalarma tab 
min edilen fedakn.rlığı azınuıa.mrunak 
lA.ztmdır. Fakat Kızılordu en tehllkeU 
vazlyeUcre göğüs germlgt:lr. Bu ordl 

'Devamı Sa. k 8fl. .& del 



- VAKl'l l7 AGUSTOS 1911 

VAKIT 'IN 1 
__ n_ı_KLO_P_E_o_ıs_ı_ 

~uriye 
Dunkü g-azetcler Suriyeyi ış

rı altında bulunduran lngi. 
cr ve Hür Fransızların gerek 

.ınyeye gerekse Lübnana i ~·~
vereceğini yazıyordu. 

Suriye, Tevratın Aram adıyle 
nd1ğı memlekettir, Anadolu 
.ı' asının cenubundadır· Garp 

t rafını Akdeniz çevirir. Şima
Je Toros dağları. şarkında 

Fırat nclıri. cenubunda Amhis· 
n çolu vardır. 
Suriye bir ya.yladrr. Garp ta. 

rafında Akdenize müvazi ola· 
rak devam eden iki sıra <iağlar 
vardır. Garp silsilesinin Akdeniz 
t afında olan yaınacJan denize 

!'!ru yavaş yavaş iner. Şark 
rafındaki daiilar daha diktir. 

~u dağlardan birçok seller akar. 
ebrülkebir v .... M nehri ilk kay 
1klannı bu sellerden alır. t..i 
lsile arasındaki vadle $erin 

nehri dolaşır. Tabariye gölüyle 
deniz seviyesinden 400 metre a. 

?,1da olan Bahri Lut bu mmta· 
anın gölleridir. 

Bu sellerin getirdiği çamur 
... ve3inde Suriye· sahillerinin es. 

Vi manzarası çok değişmiş, bir
cok körfezleri dolmuş, birqok a
d ar karaya !bitişmiştir. 

:!er bu yüksek dağlardan u · 
9 an bol sel suları olmasaydı, 

uriye sarktan ~len çöl ~ar. 
ı yüzünden çölden farkşız o

lurdu. Fakat d niz ve dağlar ibu 
JY1mtakanın iklimini tadil eder •. 
~ nide 'kış !hafif ge(;er, yazın sı
cak çok fnzladır. 

sya ve Afrika kıtalannın 
birleştiği yol i.lzerinde old~olS-u i
çın Suriye !karma kanŞTk ırklar. 
dnn gelmiş insanlarla meskUn· 
dur. Asuriler, Mısırlı\ar, Tü.rk
er burada yerleşmiş ve veni bir 
ırk vücuda getirmiştir. 

Bur ... dı. in.sanlan ırk vahdeti 
·r ar da. toplamaz. hısanlar 

din birliği etrafında toplanmış· 
ı. rdır. Ekserivet MUslUmnnln.r. 
" dır. Bur:-/aki Müslümanlar 
ara ında SU.nnJ'ler ve Şil'lerden 

D"i'rz.l. Ensnrı~er ve 1e
malll'ler vardır. Hıristiyanlar a

da ekseriyeti l:ntolilder ve 
oı-t dokstlnr teşkil eder. Buruar 
ra mda 1arsini'ler, Ennenileı-, 

M 1 rt'lar, Süryani'ler de birer 
ek lliyet halind bulunur. 

<;uriye 1918 mütarekesine 
dar Osmanlı imparatorluğu

nun bir parçası idi. O tarihten 
~rn manda altmda y~:ıyan ibir 

memlcke•tir. Filistin ve Mavera. 
\ Erdün 1 ngiliz mandası altında 
blunan iki lhilkftmettir. Suri:ı,; ~
tin mütebaki ktSI!lr Framnz man 

ı altında bulunan Lübnan 
umhuriyeti, idare merkezi Bey
ut. Surive devleti idare merkezi 

~anı. Latkiye, merkezi Satldye 
ve Cebeli Drüz, merkezi Suvey· 
rtı, hükQmetıeridir. 

VAKiT-
Daima halkın menlaa
tini düşünür, her sa.yı-
1Jın(la en seçme vazılar 

nesreder 

lhtikUrla n; ücadelege dair 
v aı·nin beyanatı 

(B~ tarafa 1 mcfdeJ 
O flynUarn ı;örL gıdn nınddclerinln 

Uzerinde etiket bulundunılmneı l8c 
pazarlıksız satıll kanununun ıcaplann 
dandır Bu vazıyete gor .. müşterinin 

kuruşa satmış, dün asliye ıkinci 
C<'za mahkemesi tarafmdnn 2f> 
lira para ve 7 gün de dükkanının 
kapatılması cezasına çarpılmış_ 
tır. 

n yapılmıştır. 

, __ ,. 

atıcıyı kontrol ctnıcsı c;ok ko:ııylaş • 
ınıgtır. Ayrıca bu kolavtıgı daha art. 
tırmak Qzet ucaret vckAieUnln e 
mlrlerlle ıızaml fiyııt veya klır had-

Yapılan ihbarlardan Beyoğ
lunda bir kasabın dana etini 110 
kuruşa, Ayaspaşa.da lbir pastaha· 
nenin şe'kerlemenin yan m kilosu 
nu 175 kuruşa sattığı anlaşılmış 

SARIBE1<1RLER1N DAV ASI ha,klarmda takibata geçilmiştir. 
Yapağı üzerinde ıhtikar su· HALKTA."\1 ALINACAK 

çundan tevkif olunan yapağı ta- T-" ı IK 
ı .. rt tcsblt edllmış n ıı ıeıerın tarn • ciri lhsaıı ve 7-cki Sarıbekir kar· l'U'\.R M TARl 
tımızdan haz.ırJaıımaktn olan listeleri deşlerle ortakları Yoı-gi Kaba n. Ticaret Vekaletinin, fiyat ınu. 
bu gibi malları sattın mağazalara kalın da muhakemesine dün de· rakabe komisyonu tarafından ka· 
yakında turtınıacıı.ktır. vam olunmuş. müddeiumumi mü bul edilen yii2ıde kfır hadlerinin 
~ ihtiyn.c maddeler. çurcevcslne talca mısöulemek üzere mu'ha - ve azami satış fiyatlarının ali · 

gırmlyccck mııllann nlı vcrl§tnde ih. J • b ld" 
Uklln önlemelt için pratı~ çarelerden keme başkn bir güne bırakılmış· kadar mağa?..alara telbliğıni i ı· 
btri satıcıdan faturıı iatemektlr. YUz lır. ren bir emri. fiyat murakabe ko. 
kunı§tan yukarı alış vcrı.şlcrde mll§t \LTI IHTfl{AR İHBAR mi yonuna bildirilmişti. Mura· 
rlnin isteği Uzerlne s ıtıcmın fatura EDİLDİ kabe bürosu bu list eleri !hazırla· 
vermesi kararname 11,azasındandır. mıştır. Fiyat listelerinin pa7..ar· 
Biliyorsunuz ki ahval dolayıslle malı Halk tarafından fiynt mura. tesi gününden itibaren mağpla. 
yet unsurlan çok sık d~§iyor. Ay- kabe bürosuna yapılan ihtik~r nn vitrinlerine vesair görületek 
nı cins mı:ıtın birer hatta fnsııaıa ue ihba;~arı devam etm.ek~c~ir .. Dlin vcrlere asılma ı faaliyet ine ?aş· 
ıtııaı dllml§ CCDltlerl arosmdn dahi de. öğleye kadar 6 ıhtıkru· ıhba- !anması kuvvetle muhtemeldu:. 
mıı.JJyct unsurınrmnı dcğiı;mcsl fiynt. 1 
ıaruıa tesir yapar. Mesel. ooı.ı v tnn 1 İngilterede 1907 doğum I 
da so Uraya b r Avrupa ııyakkabısı lular h izmete çağırılıyor 
Qlmak ıst.ediğl vakit behemehal fatura 

temelidir Yahut nmekllllda g6rdU. Lonılra, l6 CA.A.) - lngiliz 
gil bir ınalm tıyntını fı\hlş görüyor. rod)osu ·u tebliği neşrrtmekte 
se, t"lefon numııralaruıı llı\n ettiği. dir: 
mlz bürolara haber vcrmelldlr. Kömitr ve maaen ocaklanuda 

tbtlkdrla mUeadde halkın fUurlu ve dPniz ticaretinde çnlış!!U~· n 
nıllzaberotitc böyle umumi bir bal a. : 1907 doğumlu bütiln er~<Okler bu 
ımca bıçak gibi keskin ve kClU olur.,, giln milli h17.met bUroıe.rındn kal~ 

Dün bakılan ihtikar dola.caklarclır~ 
davaları Fransız asker ve a dliye-

A liye ikinci ceza mahkemesi l d ki 
dün de, yarnn mc at günü olma. cİ eri yemin e ece er 
ama rağmen 19 ihtikar davası 
görmUştilr. 

DUn görillen davalar arasında 
Teşvikiye caddesinde 162 numa· 
rada tuhafiyecilik yapan Nezihe 
adında ibir kadının da muhake
mesi vardı. Nezihe kadın çora:bı 
~rinden ihti1t8.r yapmış ve sor· 
gusu sonunda tevkif olunmu • 
tur. 

Bundan başka Sirkecide Köp· 
rUlü handa 21 numarada mey
hnnecilik yapan Şahan bira üze
rinde lhtikfır yapmıfi, lbu da ay. 
m mahkeme tarafından tevkif o
lunmu§lur. 

1 
7 GÜN DÜKJ9\Nl 

KAPANACAK 
KUQUkpazarda bakkallık ya -

pan Hayret, 120 kuruşa satma· 
sı Uizrmgelen sandal clvilerini 300 

V ECiZELER 
Yazan l\I, CEl\llL PEK 'Y AIIŞl 

:t- Ba§kaaırun zararıntı kendı men. 
foatı peşinde koşmak naınl mel'un ise 
cemaatin lUzumsuz bir surette bn -
l<alarmm zararuıa olarak menfaııt 

arkasında koşması öyle mcrduttur. 
"' NikbinUkte itidal gözetmtyen, 

bedbin olmıığa mecbur o!ur: ha tnlık, 
delUlk. yoksUUuk, taassup, zulUm, 
bn.rp hep itidali teco.vüzden gelir. 

• Bazan ağlayanlar için balolar 
tertip olunarak dana edilir; bazan dn 
-bu haıpte olduğu gibi- yakmda 
dana ıttmlt olanlann bom bardmıaıı. 
dan ölenlerine ağlanır. 

• Öfke veya. f§rct., yahut muhabbet 
ve sevda sebebll dQşU.nmeden 

bayırsıztıklar yapılıyor: .zeng1n1er de 
böyle dQ§{lıımeden Kızılava yardımda 
bulunur olmalı. 

\ 'i i, l6 <A.A.) - Resmi gaz . 
tenin bildirdiğine göre, bımda:ı 
böyle Fıansız ordusunda vaıı:ifr 

görecekler u ta'rZda ycnı.n ede 
ceklerclir: 

Devlet reis.lnlıı §ahsıııa s:ı.dra ka 
lacağrma, Fransa ordusu s il!hlarr 
nm muvaffakıyctl içl., hıma tevdi 
ve emredeceği vazifelcr~n .ıfasın 
da ona itnat edeceğime ymnin c· 
derim. 

Frnnsız ndllye memurları için 
de aynı §ekilde yemin etmek mec 
burlyetl vardır. 

---<>
tngiltere hesabına 60 

iaşe gemisi 
L()ııdra, W (A.A.) - 1ngillere 

hesabına Ameriknda ynpılmnkto o 
lan 60 ticaret, vapurwıdaıı ilki bu 
giln Kalffonıiyada deni2c mera . 
simle indirilecektir. Bu vapumn 
ndı ''Ocean Vangua.rd" d:r. J.ıpra· 
sime Amerllm bahriye t'nclim<'ni 
reisi Amiral aLndm z<>vcesl riya· 
set edecektir. 

--0--

Kanadanın yardımı 
Ot.ta\ a, 16 (A.A.) - Gelecek 

31 martta bitecek nıali sP.ne zar 
fında Kanadanm büyük Britanya 
ya yardnm için toplanması mnt • 
lOp olan miktar sekiz yüz illi dokuz 
yilz mih·on dolardn-. c 

--()--

İspanyada serbest 
bırakılan mahk11mla r 
'fndrtt, lfl ( \ .A.) - Oft: 
Dahilde m!lll bnnş eiynscttnln to~ 

b1kine dPVftm edt?n lspanyol hUkfımetı 
1506 mahkQm fle 204 m<!'Vkufa mu 
kayy t olmak prtlle ııerbeetllerint a. 
nde etmiştir, 

İngil izler iki ia•e gemisi 
yakaladı 

l.oııılı1l, 16 (A.A.) -- Britanya 
Amirallrk dairesinin tebliği· 

iki clil§man ia e ;;e• ilii genı§ 
mikyasta taarruzi devr!ye faaliye. 
tinde bulunanık dü~ıı'l gemisi a· 
ıııyan llritanya devrly~leı 1 tarafın 
dan müsadere cdilmiştJı. 

Gemilerden biri 36t>7 •on hac 
nıJnde Nordenıey Al~'nn vapuru. 
diğeri de 1talyanlann 4272 tonluk 
Stella gemi:iidtr. 

--0--

750 milyon dolarlık 
kredi 

\ 'a.Jugton, 16 (~\ •• \. ) - Ayan 
vo mebusan meclisleri. muhtelit 
encümeni, tank vesalr harp malze 
mesi imali için harbiye nazın Stirn 
son tarafından teklif edilen 750 
milyon dolarlrk krediyi kabul et • 
mlştir. 

Stimson teklifinde tank ve sair 
malzeme imalinin mcmlekeUn em. 
niyeti bakmımdan son det'«'e e· 
hemmiyetli olduğuna işaret etmiş 
tir. 

--<>--
İngiliz kralının karde

şinin beyanatı 

\ iniı>eg, l6 (A.A.) - Ga~bi Ka 
nadadan avdet etmekte olan Kent 
Dükü matbuat konfereJ1$mda de · 
miştir ki: 

lngiltcrenin ta.yyarecl tallın 
programı, bu prognunı taıhnkkuk 

etttnneklc milkellef olıınfarın ü • 
mit ve t.ahmıninden çok daha ile. 
lemi.stir. 

DUk bugün tayyare ile Kenora 
ya gidecektir. DUk bundan dolayı 
kardeşi DUk d<S Vindsor ile bu1W$. 
mak kahil olruntyacağuu söylomiş· 
tir. 

Ceza 

len hususi mahaUerd 
caktır. 

Suçu ı11ıeuıği 7.aman 15 yagmı biti. 
rip de, 18 ya§ını b!tlrmiyen ve ceza.. 
sının çektlrllmeı>ine b~andığı anda 
18 y~nı doldunnıyan m:ıhkfu:nların 

cezaları hususi ceznevlfıriı:!de veyu CE'• 

zalıırının mllddet ve mı\JılyeUne göre 
hUkUm veren mabı<eıne nC"zdindekl 

--<>--
Fransız suba ylar Ku

düste serbest 
gezebilecek1er 

Kudüs, 16 CA.A.) - Haber .. alın • 
dığına g6re, general Dentz dUn Su • 
rlyedekl tngtliJı kuvvcU')ri k umanda. 
nı general Vllson ile )<18a bir mlllAkat 
yııpmlf ve ge~enlerde tevkif edilen 
Vl§i subaylarına yapılan muameleye 
mllteallik meseleler dostane bir bava 
içinde görüşU!mllştilr. 

G~neral Dc.n\.z mezkur eubaylarm 
8ur Uzerinde serbest bırakılmalarım 

vP. şehrin taslht lı.bıdeıertnı gezmeıe.rı.. 
ne rı:ınaan.de ~mımeslnl isteml§tir. Ge
neral Vllaon bunu lcalıul etmiştir, 

Amerikada benzin 
tasarrufu 

Tefrika nmnarası : 45 

~---------------------------------------------, 
Her gun okula gelip ışıını görüyor

lar, bana bakıyorlar; bazan olur olmaz işler 
için akıl danışıyorlar, dert yanıyorlar, çare 
arıyorlar. Böyle temiz ruhlu insanlar görme· 
elim. Basitlikleri içinde sağlam, oldukça de
rin ve .özlü bir ruh sahibi insanlar ... Ben ka· 
.abada ela, büyiik şehirlerde de bu samimi
yeti. sadeliği, temizliği görmedim 1 

Selma T umrul anlathkça Ahmet Dün
dar bir §iir dinliyormuş gibi zevk duyuyor
du. Günlük hayatın manzarasını çizen ve 
ufak tefek işleri anlatan sözler; fakat galiba 
böyle güzel bir genç kadının ağzından din· 
lenilffiği içindir ki büyük, derin ve tesirli mu· 
nalar taşıyor. 

1 
Edebı Da M fE5) A n o ~EFl~8~~METI 

R o man ~ 16 SEVENGIL 
................................................... .___ .................................. ... 
ihtimal vermiyordu. 

Öğretmen bir çobandır; sürüsünü teh· 
lıkelerden koruyup sel5.mele götürmeğe uğ· 
rnşan bir çoban; doğru yolun rehberi; iyilik, 
fazilet ''e terakki yollarının istikametlerini 
çizen ve kütleye değneği ile bu ufukları gös.
teren yarı peygamber. 

madığım yapıyor; genç hekimin kadına kar· 
,.ı duyduğu hayranlığın menbamı burada hu!. 
mak mümkiındiir. 

Ahmet Dündar bu sözlerin çerçevesi 
;ç.inde köy kadınlarının ve olanların arasın· 
ela genç öğretmen kadının portresini kalın 
kara kal~m cizgileriyle çiz.ilip belinnis bir 
halde buluyordu. · lsa havvarilerine nasıl 
müessir olmuş ve onlar kütlenin içine yayı· 
lıp nasıl çalışmıslar ve fikirlerini yaymrşlar
aa büyük sehirlerin konforunu bırakıp 
memlel~et davası uğruna mahrumiyetlere 
katl!lnarak bu kücük köye kapanan öğret· 

Öğretmen kütle için kcndısini feda et· 
miş olan insandır. Hayalindeki ileri alemin 
zevk ve heyecanına bağlı, ~iinli.ik hayatın 
nimetlerinden kendisini mahrum etmekte 
mahzur görmeden, davasının yolunda yürii· 
yüp gide ... Ahmet Dlindar, Selma T umrulu 
böyle görüyor, böyle dü ilnüyor ve ona 
karşı bağlılığında muhabbetle birlikte derin 
bir hürmetin de büyiik tesiri olduğunu farke 
diyor. 

Dereden tepeden konuşuyorlardı. Ka· 
dının ilk karşıla§ma anında isimlendirdiği 
duyguya dair o ilk sözlerden sonra başka 
tek biı kelime ge·ınemiş oldi.ığu halde bir 
yerde bir odada bir arada bulunmuş olmak 
tan mesuttular. Oı!iıardan klakson sesleri işi" 
dilincı: Ahmet Dündar adeta giizel bir ri.i. 
yadan aynlır gibi i.i;zi.intü ile uyandı. Selma 
fumrul: 

ttı· 
- Ne demek ? .. Hatta meftu t oltJftJ ttl 

işte kararım' verd im: Bursaya gidip ~şs_t 
yapacağım. Mademki Pınarcık köyii Jt. 
dan ziyaretçiler gelmesine alrşrkmrş; be" plr 
bir haf ta iznimi· burada geçireceğim: kıt 

en de öylece bu iyi kalbli, temiz ruhlu ve 
disine yi.irekten bağl; köy kadınlan va· 

ıtasiyle yenilik ve inkılabı cemiyete yayma· 
çalıııyordu. Bu iş her halde böyle olma

lı idi; Ahmet Dündar ba§ka tiir1ü olmasına 

Ahmet Di.indar, çocukluğundanberi 
memleket davası icin daima iyi niyetlerle 
vetişti: fakat onun rnhunda eksik olan bir 
irade şimşeği var ki bu aydınlık icinde mü· 
temadiyen yanıp sönerek dört bir yam tu· 
tusturmadrğı için düsüncelerini hiç bir za· 
man hareket haline geçirmek kudretini ken· 
disinrl • bulamadı. 

Selma Tumrul, Ahmet Dündann yapa· 

- Buradan ara sıra otomobiller gelip 
geçiyor. kaplıcaya gelenler oluyor. 

Deqi. Ahmet Dündar: 
- Hayır, bu beni getiren şoförün ışa 

retidir; lcendisile burada b ir saat kalıp dön· 
mek üzere pazarlık etmiştim ; vaktin geldi" 
ğini haber veriyor. 

Diye cevap verdi. Genç kadın üzülür gib i 
oldu : 

- Nasıl . hemen dönecek misin iz? Bu 
kadarcık mı':' 

caya istirah ate gelmis clunım. ıııııı 
- Ôvle ise gidip boş oda olup 0 

dığmı soralım . 8~ 
Çıktılar. Şo~r. o tomobilin kapısın• 

mak üzere yerinden hrladr. Kadın: . ht 
- Gideceğimiz yer yakın. .. ded1• 

men şuracıkta ... Yürüyelim. daha iyi.. ) 
(Devamı .. , 



l' ,__' \f(IT 17 \(,( ')S 1941 ~lltı k .-. -. 
~. E,.,R-=-•• - HA-a~E..... ~[ ~. Girip d d ilçe: 

tı ~· nendifer D 1 Düşündürücü ;~;:.~eue , •. yn •• g ... ._ 

l}egj 80 d" • b. A Yın. tarih "''Wr. ki'•'"" , 
~~~~a e~ıo' Umumi Meclis yak nda fevka-1 Ticaret ~ekili lnsnnl~~:~!~~C<. ~~~~:;;;:~:~~ 
~Oltı 18Sb.O vu u tu. I "d b ı f 1 f k gef dl miyeUerin ancak binde biri refah bu devirlerde cemaatlerinin en 
s~ 1ıJ dan sonm a e 1 r op an 1 yapa ca •Çindc Ali hı dtl ünilrle:r, n' nukta ~iık ek dercccsinô ıkavu urb.r. 

1 rşam a gunu zmır e ~ Alaıkten yr.lı , "f nn. fili h''. tt~ınr 'ı:&rlıku. 19 uncu j Ça b ·· ·· 1 · d nimetin mınnetini i"smıı...k, 0 n'ı · 

~ f'- a ır ardan mette kcndı s~ Je bcrab r, 'fan 
• •ıısadi m ı ·· •·tı Fuarı açacak ''mA.siv"t" dan y\lz çevirme bü•-uk 

"- -· . ' ı !':On n. rmm ihsamm "'Örmek, herk e ncı· " 
Ilı... "'4Qdinı b ld • B ı d" " kt h kk · f f d 0 

dünyevi inkisarların netic s'dır. ~dlfor da, u ı u'J.m:- e e ıyenın me um a 1 e ra ın a .. Ticaret Vekm Mümtaz UJmıen, sip olmaz. Bu nılı uyn.nrklığı, nn.d r Uzun soze ne hncet, ço umuz 
ı-..~ btr "-kiı J· dun sa.bahkl ekspresle Ankaradn.n bir çiçek gihi, müstesna gönüller. ğ 
•'IQ .... ' ı ı o de sapasa ı mkcn Allahr ıuımrulığonı 
il o t'cnebi 1 tll" yapılan r"hbar da mu··zakere edı"lecek §ehıimlze gclmi .. Ur. Vekil, istas nç•IU'. halde, felaket ve tehlike içine dil L- •. lclıı .. ..ınden 1 i .udınl.m yonda Tıcarct Ve.kiıletinc merbut Tarihe alıcı göz.ile hn.kımz; sal 

.~"" "'' > "" u · iıp, ha tn d eğine c;erılinct>, u· ı. •. ltıta A,-. " şehrimizdeki devair er.:ıcAm tara . tıınn. arın şanr, kU\'\ eli artıp, Jıu-
"(11> •unn rm • B ! t d h' M bir d U nuttuğumuz kurt~ncnn !fıatıdar: ı..~ edı~ordu 'nunun ~Yı° ay .zze na.mm ıı ır zat ile uh ler, bu iş için kendılerile fından ka!'§rlanmıştır. Mumtnz Ok u an genişledikçe, dunya ZC\'kl" ·..r· 
~. rneı..;,' ç n avukat Ha.mit Şevket, avukat Su· mukavele akdedilmesi hu~usunda men, trenden çrktıktan sonra is nin h!Lkimiyct kurduğunu görocck. - Aman Ynrnbbi ! 
\. __ ha&ı.n 1 {'[l, gazete, a.t Tahsin, avul at Haslp tarafın. umumi meclisten salahiyet alın · Ura.hat maksadile J'adrköyilndekİ siniz. Deme e ~la.rız. 
,;:_etli~~. hJr maksat dan belediye riyasetine miıracant masını istemişlerdir. lstanbul u • evine gitmi'}tir. Ticaret Vekili Her bliytik zaferde bir jmaJl Bunun en yenı mis:ılini, dilnkU 
~ ~llıı 1 1 

· An-upanın edilerek belediyenin bir ecnebi mumi meclisi son za.manln.rda BiL pazartesi günü hareket edecek bayrağı c1algn.lanır. Çünkiı iman, ajn.nslnr vcrdilC\r. Anadolu AJan. 
\..~ )'a do 0 ~l tınnakl §lrktten 15 16 milyon lira raddesi· yilk MiUet Meclisince kabul edil · Tırh1ın vapurile ve Bandmna tarı· ! feragati tat, fedakarlığı z vk Ja· sının Moskova mahre ll bir tclg
b.ı.~ koJonı hrut~an do mıya, ne kadar yükselmesi muhtomel miş olan belediye memurları te · kile lzmire gidecek, 20 ağustos pan bir kudrettir. Her mılletin, rafı Ru yada dın s<'rbestlsinin 
\_'"l'di. l"llrdu b~ akıo 1 Ol mal•. mcktum bir hakk1 bulu; duf;'U ha· kaüt !kanunu tatbiknlma ait karar çarşanba günü açılacak fu rın kU· coşkun ç~hya.nla.r gı~i aklığı çagı rttığınr ve halkm kil sclere alrtr 
\.~ m lollan her vcrllrni \'e kendilerine yüzde lar ittihaz C'tmek ve ohu işin bUt · şat resmini yapacaktır. inccJers nız, orada dinden gelen ğını bilcllrlyor. Bunda ş..ı ıla.cak 

~. bıı • • 20 nisbetinde hi e verilmesi kn.. çedeki mali altislerlnı naza.n dik. ulvi bir "hasbi'' tikle ka~ı1~D'6I bir <'y )O tur. Rusya, bugtin 
ri!ı_~linct 1 

tH usıtala· bul edıldtği takdlrde ihbarı tafsil kate nlmak üzere yakında fevka • İstanbul Sergisi gelecek ruz. İnsan yüreğine bu yüksek harptcdır. Din, hem heyecan kııy-
.":'.lllıat e nıemlckcte gi· cdeceklerlpi bildirmi !erdi. Hadise !Ade olar~c jçtimaa çağmlaeağm • tokluğu, yalnız din 've mcfkflrc na ı, hem lh r truıammuı ve muka. 
"ti~ p edilerek olursıı bu bclcdıycce tet.kılc edllmiı ve muh· dan 16 milyon liralık mektum ha!k sene açılacak rnrfr. "Kcmn.1" jn en mutlak şek· vemet kalesidır. lnsan, bugüne 
ltıı hl• nz i t1 nalarb bir avukatlar mevzubahs mektum luı. ait ihbar :keyfiyetinin de mec- Bu sene Oalı:ı.tasa.my lisesinde li, bu mcfkfıronin insanda tecelli. kadar çozeme<l ğbnız b rtakon giz· 

tlal'akuk gn.rnntı b.11o· hakkı başkaca !bir Ucrct alıııadan lis1n bu fe,,.kalAde içt.iınar rul"!l'la. Yerli :mallar ee'..""glsi ar.tlaeağı hak. sıdir. il ba tarla bu C'srnrh ruh hft.dlsesi• 
~ tlhsaa)ak ha mıs, sonuna kadar takip ve~~ etme· meslne konulması uygun görill · krnda ya.pılan nf' riyııt doğru de· F kat saadet, bolluk, fAtihleıin ne perçinlcnm· tir. En Myıf san· 
i:!, ııruc 1 ah 1?dn yi ve ancak para b::lediycı ltasasr mUntilr. Keyfiyet umumI meclisin ~ildir, Ge1ecek ) ıl fstanbu1ıda. bir getirdiği hazineler ve gurur, ya dığnnız y<'rde ('n kuvvetli lbir ham. 
"'l(lct f hu ule getlre. rıa g-Wllctcn sonra yüzde 20 n'sbe. bir iki haftaya kadar yapılacak o· İstanbul se.rgisl uçılması kararla~r va.ş y~waş yüreklere pas gibi ynpr lC' ile kendini g teril'. "Taassup" 

&t:\1ı tt ~h 1 e ~ ını tinde hissç verilmesini kabul et· lan fcvkalfi.de fçtimamda müzake· tınlmışt:ır. Bu hususta §imdiden §rr. Ruh, temizliğini damla damla la "gerçek iman" ın lbtrLbirfnc ikn.• 
ttııen 1

kil ~bi, ynbancı m şlerdir. re edilecektir. hazrrlıklare. ba§lanaca:k ve bir he· kal heder. rı tmlmndığr ) erlerde, cemaatler 
il elen 1 tfölft < yet bu işle meşgul olacaktır. Ser. Dino döxunC'k, Allaha bağlnn· daha büyük hır dirayetle idare e· 
terıı7enııckl'te kola)ca Pı·rı·nce nark . 1 b 1 k 1 . d gi eimdilı:i İnönü gezisinin !bulun· !11ak. jr. ve dış ağrılrurmı:zn "vccid" cm·r. ı. b ~ ctını • h0 l 1000 IS an U öy 8f 10 8 duğu meydanda xun.ılacakt.ır. ın merhem.in! \'Urmnk için cok H AKKJ SO HA GEZGiN 

L e ~ol hn, ~ rli sn.na~i· ============='-=============::::::..==.. 'ttlle ~mı tır. Mürakabe komisyonu 35 ilk okul binası Beledi;ye binası hakkın-
dl haıdın o n \TUJla yüksek fiya lı pirinçleri yapılıyor da bıı rapor verildi Pa nug"'u ve çı· "'ı.dı·n '1' lifeleri i tlsmnr d t tk"k d• Bcledly c n hoyoU n-ılldürlUğü bı>-.. r kend'~__. f~t"""li;,; e e ı e ıyor Maarif Müdürü Tevfık Kut, ya.· 

.... , ~ ~ .,. T' lcdiye merkc.z bino.sı hakkında. rell!l • 
ı>:ı_ı __ ordu. Turlri'-'e.~e ıcaret Vekft.lctinln, dort rlns nmda mııarlf mimarı ŞemsettınJe ,.. b 
"'"~ " pirince nark ko.}duğu malfı.mdur. hirlikte Yn.lova kazasında inşa e • 6 e lr rapor vererek bmonm inhlda. f • 

~'ltad iloir: U<!lJ~';!u~l:lı: Yalnız piyasada, bunlard n başka <lilmoktc olan okulları gezmhıtir. ma müsait olc1uğunu, Urıt 'kotta bulu. g at l na a r 
1 
~ an , t nd n hudu. k.Uosu 55 kuru n kadar sn.trlnn pi. Bıı s<'ne tstanbulun muhtelif k6y- nan mubıuıeoo kısınma alt dosyaların 

Ilı~ Ya a~nı hn.clınde rinç nevileri de Yardır. Evvelce, )erinde 35 ilkokul yapılmnktadır. binaya ağırlık verdiğini knydetmi§-

..... ,e dahfllndo daha (la· fıyat mürakabo bürosu. bu cins Bunların mUhlın bir kmmı Cıımtıu· Ur. T ,. car e e ka" 1 n ,. n te b 1 
v ı· ''",. irin 1 "-" d t tkikl ri t b k d 1 1 Belediye ihllyaU tedbir olarak bin l oı... e nakloJunoyordu. P çer euu.ı.m a e er yap· ye ayııı.mmn. o. ar ıaıw anı· 

•q ğ b I t ,.,.ld dll k caktır dahllinde bulunan iktuıat ve hukuk 
1
, rnııu ıım dm bir e· mn a a;ı n.m~ ı. cı e c ece . 

f
o ı.. aZlnıdır. lla.lbnld bu neticeye g6re fiyat mtlrakabe ko· ----a---- !§len mUdUrlUklcrlnl b:ı~ka blr bina. 
~t ıneını kl'tto serma· misyonunun bu cins pirinçlere. de Orta okullarda ya aımağcı karar vermiştir. 

\lıt nbnak ,e nlablldi. nnrk koyması mukarrerdir. Ancak İmtihanlar Bu mUı'.IUrlUltler için uygun bir bina 
~l:n vekAlet, §imdi nark konulan 4 cıns aranmaktadır. 

~ otmek ga~ • plrln9ton başka diğer novi pirinç· Orta tedrisat mUesseselerindc ----o----.. 
~ 11 ııı.ıır"· Bunun idn ı· lerc de Ticaret VekruPtl tn.mfın • hntıhanlara 26 at'Ust.ostan itiha • Altın Fiyatı 

Ilı'- ~ 1 
münakale lyıı· dan nark konulacaktır. Vekiılct, ren başlanacaktır. Maarif VokJlli· Altın fıyatları düşmekte devam 

1ıı - t ~r t roıu olmamı ur. 1 . · biti k ği imtihanlann ne şekilde yapıla· 
·" 11_- tan bazı h=ıt r hem bu husustaki tct.ıc klennı rd · etmektedir. Evvelki gUn 25,55 ıı~ 
' ~ · ' ten sonra ka:bul edeceği narkı ay· cağını maarif mUdUrlUğUnc bir tn.. olan Rc3adiyc altmrnn1 fiyatı, dUn 

" 'U~ıJ i, J:nJ..!:~~e '-a. i!ô.n edecektir. mimle bildirmiştir. 25 lıra 50 :kuııı tu. 
._ o gc\.U"auu.ı tir. Maarif mUdUrlU;;.n bu tamhni 

' 

h ... ~ttı b on -•~-•ıdfr. «> ı ı;u 
~~ ılUNIJ N ki 1 dikkate alarak hangi okul talebe· 

Sı. t~ kilomotrlkt ...... •su· a l vasıta arına . 't ıı; '"' a::ı Ierlnın lıa.ngl okullarda imtihan 
l t di mf'nf tler te· zam meselesi olacaklarını, imtihan koınls)onla • 

' "k ~hancı bir de' let he· rm bulunacak mUmeyylileri pa· 
~ti lıl rnetıer ) apnuştır. Asker ailelGrine yardmı kanunu zart.esi günü tesbit ederek alfı.ka. 
1~ ti na eden, yalnız Resmi Gazete ile neşredilmiş ve darlara bildirml§tir, 

~rr. llalhukl imendlfer Dahiliye Vekaleti belediyey bir 
lrtti11 ı:~t eder, Şimendlfcr de izahname göndermiştir. Pn.zar. 

lıc~"'<lll ullerinı dilnya pi. t~l gUnU belediye muhıısebe mü· 
~ ıca nakleder. nem:ı- dilrlUğü faaliyete geçerek icap e· 
~ kültür birliğinin den tebliğleri alfi.kadarls.ra yapa· 

'a akaı bu , ıu:ıtanm ealı:tır. Kanun bir hafta iç ersinde 
ın· 1ilbldir, flulı gibi.. meıiyet mevkilne girecektir. BU. 

ti rıUdarn.'\ edq. Tiirk ı;;i· tiin na.kil vasrtalarma birer kuru 
w· 1 aneak mllli Rrtıs:u'lm za.m yapılacaktır. 
~ ııı.ı t llni n.ldı1'ı gtindenbe· ----o----

tler. lılzınetJerlnl gorcblL Belediyenin tahsilatı 
~ eıı . 

1 ı:ı ı tlMal suunı lktısa· 
erııe de hl cdllmef;e 

· lindl'nberidlr ld, Türki· 
"t ~ tt~nıUfer polltJlaı mı trı.· 
Jıon~ehedir, Milli tmen 
~abat; bir taraftarı hat • 
cs~ et ınenf tlcrden to· 

l'ııı b bir ta.raftan memlooe· 
lııd:t!:U-Ia ' detinln temi· 

11endisinl U " etml • 

~ llecıır ki, binlerce kilo. 
t ~ l'lolunu mllli lktısada 

llcledlye Haziran ayı içerisinde l 
milyon 84,749 lira, Temmuz ayı içe. 
rlslnde de 1,485,000 lira vergi tah.si· 
111.tmda bulunm~tur. 
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Hakkı coştu: 
- Demek Seniha senin telkL 

ninle hayatına kıydı. Senın yü • 
zünden intihar etti .. Katil sen -
sin ha!,. 

Mahmut bey susmadı: 

Zeki Rızanın mağaza
sına hırsız girdi 

Evvclld gece eski Fenerbahçeli 
futbolcul rdan Zeki Rıza Sporelin 
Sulta ammdaki tuhafi~e ve 
spor levaznnı mağazasına hrrsız 
girmiştir. Vaka geceleyin olmuş 

ve 3 mr1.imetlerik vitrin camları • 
nm kırılma.sile mağazaya ginlmlır 
tir. 

Hırsız 3 parça kostilmlilk kuma 
çıılnı st.ır, Zabrtaca talıkikata baş· 
lanmrştır. 

Bakn·köy bez fabrika
sında hırsızlık yapmış 
Bakırkby bez fabrlk&smda çnlı ıuı 

ŞUkrtı admı'.lıı. birisi, ber c-Un fabrika_ 
dan bir miktar bez a 1ml1i ve arsaya 
sakladığı bir çuvala doldurmuştur. 
ŞükrU dUn çuvaıı sırtlamış, fakat 

ııatm:ığa giderken jandann lar tara. 
tından yakalanmıştır, 

ŞUkrU bunun Uzerino jandarmal~a 
iki lira rüşvet vermek 1 temtş, fakat 
jandarmalar kabul etmlyerck kendi. 
sini adliyeye tMllm etmişlerdir. 

Öğleden ııonra asltye altıncı ceza 
mabkcmcstndo muhakeme olunan 
Ş\lkrUnUn aklen malQl o1duğu g!lrUl. 
müş, hem adliye doktoruna muayene 
ettirilmesi, hem do şahitlerin celbi t. 
çın muhakeme başka bir gflne bıra
kılnu~ır. 

ı..: l~aı::t hır hale koydllk, bin· 
~ ~;- -p"e yenı hat in.tm et· 

'ııı~ ·28 &lanıutJuk ara mdakl 
U' kilom treli1< dar hat 

- Fakat hem kardeşin, hem 
de ~uhnun ana ı olan Seniha· 
nın alnına sUrillmüş bir damga. 
nın §iiphe bile olsa bern.berce me 
zara ve senin kalbine gömWü er 
larak kalmo.smı isternetdim. Kı
zım. daha açık konuşalnn, kar· 
deşiı'\ q,u lekeyi temizlerken sa.. 
dece bir şey düşünüyordu: Ço
cuğunun dünyaya. gelmemesini 
istiyoJ'du. !.şte o zaman ne olur
du ? .. Ne olurdu oğlum Hnkıkı? .. 

..... . . .... .............. . .. . : . 

\ ı da. bu unrln oküp 
1"Yoı 

tı tı Polit.lkamızı anarken 
ıı~~ ınııu uura &0knn Bü· 
~ \ tı 1' hlilü f inönU)ii hür 

~. ltılnnetJc anmak 'ıızlfe· 

SADRI ERTEM 
ı,t 
te~ı~ıl!l müra~abe 

1 atı takviye 
~ edilecek 

~4 ~ nıUcnöelenln gittikçe 
~- (l bu zaman.lnrda 1s • 
'~~at n:ı.Urnlm.be teşkilat 

'l'fcar azltğı, komisyon tam.. 
'111~._et: VekruetJno arzcdil· 
~et :makamı da bu hu· 
~,;__teytt etmtıştfr: Bfnae· 

l ~tlZdeki hafta i~inde 
ı-. esııı 2nUralaJ.be teşldlA.tmrn 
... c b lanacaktı:r 
lgfik~ 
it. en cezalandırılan 
.,.,~ Yerler 
~ dıfıld Tokauı lokantası ne 

l t l e AU lırlulıittüı Hacı B kJ. 
~ alltlıaM.stnin p18lfk. 
iiı~ ı..,_, ııtır. 
,~ 69 esıuı.f daha aıWı. 

~~ 

HRkkr kudurmuş gibi ihtiyara 
saldırdı ve parmaklarım boğazı
na geçirdi: 

- Demek sen Senihaya benim 
kardeşim olduğunu söyledin,. se.. 
niha kardeşiyle evlendiğine 1 • 
nandı hal .. Hey koca bunak hey! 
Sersem ihtiyar:· 

r kkı ne yapa.cağını şaşırmış· 
tı. thtiyarm gırtla.ğmr bıraktı ve 
lıir müddet etrafna !bakındı. 

Mahmut beyin parmakları a
rasında ince altın zincire ~çiril. 
miş ateş yanarmdaki kırmızı be
nekli mavi bonmık duruyordu •. 
Haldcı uzandı ve halsiz parmak· 
Iar arasından bunu çekti, aldı .. 
Kızaran gözlerine sokarcasına 
burnunun ucuna. kadar yaklaş • 
tırdı. 
B~rdu, lbakcyordu.. Bu 

kırmızı benekli mavi boncuaun 
ortaya çıkardığı nilelcri talılilo 
çalıeıyordu. Hakkı haykırdı: 

- Annemin 4msa.lbGa olan 

YAZAH: l.EMAHAHISKAI. 

çete ba~kmmda öldürüldüğü doğ 
ru,. Bunu ancak hatırlıyabiliyo. 
rum .. Fakat oradan na ıl kurtul· 
duğumu bilmiyorum. Ben de ba· 
balığımı son zamanlara kadar 
öz babam olarak bilirdim. fakat 
evle,!ldiğim gece bana hakikati 
söyledJ .. 

Mahmut bey atıldı: 
- Ya bu kınnıu benekli ma

vi boncuk .. 
Boğulur gibi oldu: 
- Bir sey ifade etmiyor mu? .. 

Hiç bir şey hatırlatmıyor mu? .. 
Hakkı QOk büyük bir acı ile 

kıvrandı: 
- Yetimler mektebinde bir 

arkadaşım vardı. Benden bir yaş 
kadar büyüktq, Onunla beraber 
kızamığa tutulmu$uk. Mekte. 
bin hastahanesinde yatıy:orduk. 

Hakkı suStu, düşünüyordu. 
Mahmut bey Hakkıya sokul · 

du. Gözleri yuvasından oynamış 
bir halde sordu: 

- Eh! Sonra!.. Sonra ne ol· 
du? •• 

Hakkının gözlerinde yaşlar 
sıralandı .• Akları parladt·. Sesi 
hıçkırıklı idi: 

- Aıbda§lm Hayaınjn de 

anasını eşkiyalar kasabaya sal
dırarak öldürmüşler. O da ana. 
sından tek hatıra olarak bu ma· 
vi benekli boncuğu bulmu ... 

Mahmut bey olduğu yerde 
titredi: 

- Hayati mi dedin?.. Şimdi 
nerededir o? .. 
Hakkının boğazım bir acı tı

kadı. Söileri dil.ğümlenerek, ~ırt 
lağına takılarak kesik ksik çıkı
yordu: 

- Hastahanede öldll Hayati,. 
I<ollarmnn arasında can verdi .. 
Ölürken "Bu sana hatıram olsun 
o annemin annesinde kalmıştı." 
dedi ve bu benekli boncuk onun. 
du ..• 

Malımut bey sersemlemişti.· 
Haykırdı: 

- Demek boncuk Hayatinin 
ha? Hayati oğlum, öldü demek .. 
Ha!. Ha!. Haha! .. Hahahahay! ... 

Gülüyordu, katılırcasına ı:üIU· 
yordu. Mezar taşlarına. ~arpa
rak, selviler arasından ikiye bö
lünerek, otları yalıya.rak bir kah. 
kaha rü~~rı mezarlıiı dolaşı
yordu .•• 
Hakkı elindeki henekliboncuğa 

:rnşlı gözlerle dalmıs, onun uğur· 

Ankara, lG (A.A.) - Ticaret Ve. 
ktıletinden tebliğ edilml Ur: 29 sayılı 
koord nasyon kararının hirlnct mad
desilc verilmiş o!nn salAhlyctc 
istinaden ve 186 sayılı koordinasyon 
karannm UçUncU maddesi mucibince 
1ktrsat VcklUetine mUşlel'f'kcn mem
lek t dahlllnd pamuğun ve çlğtdln 
l!l41 - 42 mahsul mcve!mi d vamm. 
ca a:r.am1 fıyatl rı 8.§ağıda gösteril.. 
mlş olduğu veçhU~ tesbit olunmuştur: 

l - Birinci klcvland 70, ikinci klev 
ln.nd 67,5, kapı mo.lı (dağ ve kozacı 
mallan dahil) 64, piyasa psrlağı 5S,5, 
piyasa temizi 66, blrlncl .A.Jcala 75, 
ikinci Aluıla 71,75, UçUııcU Akala 69, 
Şamp nya 63, E~de birinci yerli 66.5 
ve ikinci yerli 61.25 kuru§tur. 

~ - Yukardaki fiyatiar Çukurova. 
nm Adana, Tarsus ve Mt'nıin ve Ege. 
nln İzmir ve N zilll :ınerkezlerlndo 

bir kilo çırçrrlanmı§ fakat balyalan. 
mıı.mıı pamuğun dökme nzamt satııı 
flyntıandır. 

3 - Bu merkezleri ihtiva eden Is. 
tibsal mmtakalnnnm v.nmt fiyatla. 
rlyle, brnc tıkrd yzmh ess merkeza. 
Jerden pamuk alan bUQmum isUhllik 
merkezi rinln azami fiyatları, haldkI 
nakliye masraflarının tenzili veya 1... 

suzluğuna, kendi talihsiili~ne 
ağlıyordu. Mahmut beyin ı:ıl
dırmış haline ağlıyordu. 

Mahmut bey birdenbire Hak
kının üzerine atıldı. Hakkı bu 
çılgın ihtiyar tarafından gırtlak. 
lanacağmr sanarak kendini geri· 
ye doğru, bir mE"..zar taşının Uzo
rine fırlattı. at'tı.. Kafa ı bir 
mezar tacıının köşesine çarptı. 
Sakakları sızladı. gözleri döndü, 
etraf karardı ve kendinden geç· 
ti .. Yalnız kafasının ic:inde Malı. 
mut beyin iri patlak ~özleri. sı· 
rrt~n suratının ortnsnda par
Jı,·an beyaz disleriyle haykırdı· 
ğım ~örüvor. kulaklarında kah. 
kabalar <;ınlryordu. 

Mahmut bey kendinden geç
miş bir halde baygın vatan Hak· 
kının kollarına saldırdı. Kenet
lenmis parmak1'4rrnı kırarca!:.ına 
açtı .. Avucunun içinden, ortasın. 
da kırmızı ateş yanannda bene· 
ği olan mavi cam pa~ası bon-

• cuğu çekti, aldı ve kızı Seniha_ 
nın mezarım Gi~iyerek mezar
lıklar üstünden aşan deli kahka· 
hasını kovalamıya başladı .. 

ır. 

Hakkı artık sık sık Bakırköv 
hastahanesindeki Mahmut beyi 
ziyaret etmektedir. 

Mahmut beyin gittiçc tehlike
li olmıya başlıylan halleri kar. 
şısmda onu zincire vurdular. Fa
kat o, avucunun i<:indeki benekli 
boncuktan bir saniye bile gözünü 
ayırmıyor ve mezarlıkta peşine 
dü.~tüğfi deli kahkahalarını da 
dudaklarından eksik etmiyor,.. 

Leman Ahıskal 

-SON-

1 vesi sur tile bulunacaktır. 

4 - Çukurova v ES'(! mmtak tarı 
haricinde diğer tst 1 :mıntakala.. 
nnd yeti rn Klcvlnnd voya Akal 
cinsi pamukların ma.hıllli azamı s Ui 
flyaUan, istıhlnk maballcrlnin U 
cu fıkra muclblnce teessus eyi mı 
fiyaUarmd:ı.n hareket sureUl naltl 
masrafları t nzU olunıırak bulunur 

ııalr cins p mukların 
kaaı m rkezndo l ın:am 
rlncl Klevland cinsin n 
nik kalite farklıın gözde tut ra 
SUmorbank ekspcrlcriylc tıılmU ' r 
mahalli flynt murnkabe komisyonla.. 
rmca tcsbit olunur. 

6 - lkincl fıkrada yazılı Is al 
merkezlortnde d6kme halınde ı ııo 

Klevlnnd çlğldlnin az.anıl fiyatı 6 715, 
Alto.le çlğldl 7.15 ve yerli çiğidi 6, ku.. 
ruştur. 

7 -Yukarda esaslan vnzolunan a
zamı fiyat hadlerind n her hangi bir 
suroUe fazııı.smx temine giuenler h k... 
kmda, milli koI'llilma kanunu hU Um. 
lerine tevftkıın cezalandtrılmcı.k Uz re, 
kanuni taklbntta bulunulacağı UAn 
olunur. 

8 - Bu iltı.nın 127 sayılı koordlnaa. 
yon b~ycU karariyl~ beyana tAbi tu,.. 
tulan pamuklara UmillU yoktur. 

isianbul gazete
cı eri izmird 

Şehrin şayanı dikkat 
yerlerini geziyor 

b.ınlr, IG (\'\KIT) - Fu:ır mUna_ 
s betile burnya gelen gıuetecil r dün 
İzmir KUltür Parkını ve clvnruu g :z.. 
mlşlerdir BilAhtrıı Kadlfeknley çıkil

mI§, yemek burada yenllml§tir. Ay. 
nı zamand bumdakI Bpor ma alil, 
açık hava rayı, h yv nat bah le. 
r1 gezllmlş, bu mUcss .!lcl rtn çalıııma. 
lan etrafında kcndllerlno izahat ve. 
rilml;,tlr. Akanın d:ı kcnd!lcrln KUi. 
tür Parkta blr gardenparti venlml 
Ur. 

lvırmı yı. evvelkı Vakıll 
17 Ağuıtto 1921 

Yangınlar çoğaldı 
Son zamanlarda §ChrlıntzOe bir OOk 

yangın vakolan olmuıtur 
Bu yangmlnr dUn ak§:ı.m &d ta bir 

yangın stlsll~l halini almıı. gıeblrde 
beş yangın vakıu;ı olmu tur. 

VAKiT 
Sizın gazeteniz.cli7. Her 
arzunuzu yazınız, size 

ceı'aP r>eı-ecektir 
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CEMiYET TETKIKLELERI : · - ~ -
o 

l E 
Japon kadını pe.k Mbırlı bir ka· 

dındrr ve güler yt:zUnUn arkasın
da bU) Uk bir enerji gizlidir. Da
ha genç bir kızken, göroüğü ta
l m ve terb"ye sayesinde evlen -
menin ne demek olduf;ıunu öğren· 
miştlr. Ve nile haya.tının gcçire
c gi ve goreceği gUçlUkler hak
knıdn oldukça derin bilgisi var
dır. Her memlekette o'duğu gibi, 
Japonyadn da evlenmek ke)-fiyeti 
modem udetler ve usull<?r meya
nında. nsırlıı.rdanbc:ri bu mt>mle
ketc y('rle6Illiş olan b:w an'ruıc
lero tabidir. 

Evlcnme-k arzusunda b:ı.Juııan 
genç erkek ve kadın biribirilı:ı ilk 
defa o1arnk nakodonun evinöe bu
Ju .. w-lar. Bu admn evlemnC'ğe ta
v ut eden bir ncvı telüi.ldrr ve 
'r • ı ıne bakı,.~ ~tleri a.rnştır • 

ma't ve bulmclt hususunda bliyük 
·.,. mümarese ve maharet sahibi

u ir. Fa.kat buluşmalar hiç bir ta
clı Ut mfınasım ifade etmez. Erkek 

kadın ilk defa olarak tanışır-
r ve görüşürler, blnöirin1n ho

ur gittikleri zaman nnca.k o va
·ı iı 'b!rile evıcnm.eie karar ve
rlrkr. Mııhcup olruı Wzlnr, iste

clikleri va'<lt, alı:mbala:rmdan biri
nin ref kntinde de nclrodonmı evi. 
n ~dchilirl('r. 

EvlC'nmek arzusunda btrlunan 
gene kız vnktini hiç boş geeinnez. 
Büttm Jnpon mağaznlann8~ kadr 
nm cıhazmı icışkil edci:>ilcct:lt e1~ya 
ard n ıba:ret kısımlar ayrılmıştır. 
B.ıra r ü.d ta bir djğUn se?'gisi
t.ir. 1. ?il , ev i'ilerinde l:1zmı o
laca.< c ya~..ı Juız iburadn gözden 
gecırir. Ve n gibi eşyanın daha 
J rn !k \ faydalı oldugunu, kendi
m .. .,, lıuyük bir lütufk ı.rlıkla. anln
tan sa.tıcrdan öğrenir, 1iah"RZilnill 
bu lmmmıdn. hem ucm ve hem de 
ba.htı.lı takt!Illar mevcut.tur. llcr.i
de kuraca.khrr aflc O<.'ağı JMn lü
zumu olan eşyayı evvelden hnzuı
~ olur. 

Ja:ponyada temizligc ve '"rlıha.te 
vcrile.n itiıuı. ve dıem:rivct hemen 
bir anane hWmıüne g..,.. Ar. Ja· 
pon evlerinde, sokakta giıyjJen a:.. 
ya.kka.bıyla dol~ .Fmdden 
bizde olduğu gibi herites .a.yakka • 
bJSDlı evin kapISIIl:lia çt.tar.m.ıya 
mecburdur. 

Aile lmrulurkcn de her ild tn· 
rafın sıhhat ve bedence biribtrine 
uygun oldu'.kbrmı what için dok· 
torun muayellC5i ve ra.po!U 1.i..."tm· 
<iır. Hem erkek ve lhcm <le kadın 
doktorun tavı!iyelerini dinlerler ve 
ona göre h r ket ederler. Srrf bu 
işle uğraşan sıhhi tesisat her e~
lıfrde mevcuttur. 

I•'aka.t dokt .. , ne .lmdar h~'lt ve 
filim olursa olsun amria.nhnberi 
bu mcmlC'kCtc yerleyniş olan iblr 
fi.det ve ananeyi ortadan 1 n.ldıra; 
mamL:ıtir. O da bu memlekette, 
hele bu gibi aş!crde falcıya ven 
1en büyUk ehemmiyet.tir. .Trı.pon 
mabetlerinin yn'kmı.n&ı ç:ıdırı:ı.nru 
kur.ın fnlcılar, !lı&!kiman sözlerile 
böyle bir :i2Xlivnçtan Çtk!l.Cclt ıme· 
sut neticeleri anlatırln.r, ve lbu su. 
retle her iki tarafrn da. mmıeviyn· 

ransadak· 
anif esnasınd 

iY.aralılan bırakıp ka -
çan doktorlar 

mahkemeye ver.1di 
Parls, 16 (A.A.) - "Farı Suar,, ga_ 

zetestnln verdiği bir habere göre h.<ızl
ran 1940 da. Almanlar llC'rlediği za • 
man vazl.felcrlni ve hnstruıelcrde yn. 
ralıl:ın kendi hallerine tR,rk ve p!lllt
ğo sebc'biyct veren ve eltserl.sl ynhudl 
olan mUtenddıt doktorlar ı;ı.1cyhfne Tu. 
Iuz askeri mahkcmesınrJ bır d l va 
açıl~tır. 

Bruns Musoliniye dair 
Rom:ı, lG (A.A.) - D.N.B.: 
Hava ordusu tahkikat komisyonu. 

nun rnporunn naznran Musolinln n 
ortanca oğlu yüzb::ıı;;ı Bruns Musolinl 
n1n ve tnyyare mUrettcbatındnn iki 
kişinin ö'UmU Ue neticelenen kaza pi_ 
lota mahsus yerin kayması netıccslr
de <":'&Z kol:ınun iyi f~lem m!ş olma.. 
smdan Jl ri gelmi§Ur. 

Daima halkın menfaa
tini düşünür, her sayı
sında en seçme l'azılar 

nP-flreder 

tını yUkseltırlcr. Fa.lcrnın çadm, 
c>srnrcngiz rc:>simlc:>r, yaz:lnr ve ra· 
k:.nıl.arla sü::ılen'llL5 bir bezle ör· 
ltilmtişt.tir. Bu reslmlerln fistilnde 
erkekler birkaç sınıfa ayrılmışur: 
Asil erkek, para ımzanan erkclt 
ve harp ynpa.n erkek vesaire .. Ay. 
nı zamanda nikfı.lun ne gUn ve han· 
gı saatte yapılmasmm muvafık o· 
lac.-ıgmı falcı söyler. Bu tavsiyeye 
her iki Uı.raf da derin bir ıtimnt· 
la riayet eder. 

Nikiı.h günü gel'n eski Japon 
fıdetln(' göre, elhise giyer, erlrnk 
de resmi bir elbise ile Naltodonun 
evinde görUnUr. İzdivaç mukavc. 
lesi imzalandrktnn sonra San San: 
Kudo yıı.prlır. Yani erkekle kadın 
parıncldarmı üçer defa yıirlnç şa· 

rabile doldurulmuş olıı.n tasa batı. 
nrlar. Bunun manası, Uç kere Uç 
dokuz demektir. Bu merasim yapıl 
dıktan sonra artrk karı koca olmuş 
sayılırlar ve büttin hayatları mUd· 
detlnce biribirine bnğlanmı,;lardrr. 

Bütiln ~ta olduğu gibi Japon 
yn.da da evvela evlenmek, sonra 
sevmek prensiPi aile hayatı için 
blr esas olmuştur. N eticc yani 
sa.adet veya felll.ket, ba.c;ka mem • 
Jeketlerde ba..~ka !}ek.ilde, vücude 
gelen izdivaçların verdiği netice· 
lerden fa.ruh değildir. Ve bu neti. 
ce a.!jağı yukarı aynı kalnuştir. 

Sovyet utaları 
Ukrayriada 

irovogradı 
tahliye ettiler 

Odesaya 
giden 

üyük demiryolu 
imanları 

konir lüne geçti 
l\108 0\'8, 16 (A.A.J - H.öytcr ajan 

sının hususi muhabiri bildiriyor: 
Sovyet ku\'vetlerlnin Klrovogradı 

terkctUl<ler! ıtırnf olunmaktadır. 

Buranın ismi evvelce Eıızabetgraddı. 
Bu ö :.Cri) or ki O 1esndan gtden 

bUyUk d .. .:nıryolunu Aımaı. kuvvetleri 
gcÇmiş v 'ikolayeften giden ana 
ıh!lt '\imanların tchdıdl ııltına gir. 
mi ~r. kat önUmUzdek. günlel", A!. 
m.m barruzunun llk hedefi olan Din. 
ycpcr dirseğindeki mUh!m cndil8arl 
mmtakasının zaptında ltısmcn oL""JD 
muvıı.ffak olup oı:ımıyacağını göstere
cektir. BilyUk maden ınerkezi olan 
Dintepotro\'sk mcr • zi ete bu mmuı.. 
kaya. dnhllJ.r. Burıısının eskJ adı Ye. 
katerln!ılofdur. 

AJmanlar, Rus mad"nlerlnln bll)1lk 
b1r .kISmını temin eden Kridvotrodu 
~ etttkler.nl bıldırıy<'rlar. Fakat 
Moskova Krldvoırodun dUı.man tarn 
fından ı galini tekzip etrnektedır. Bu. 

d!enny ordulannm elılt> tutulması 

Ukrayna.darı daha. mllhlm ve 
ı dnha kolny olııbllccek o1ıın 

a zide mevzi almnk Uz:crc ne kadar 
geriledigl btrkaç ı;Un Iç.ndo bclll o.. 

lııcaktır. 

Berlln 16 (A.A.) - D.N.B. nln 
ı;;:ıUUıiyeUı kaynaklardan öğrendiğine 
göre Alınan hava kuvvetleri Lenin • 

grad • \ ogrnd - Boır goye mmtaka.. 
smda Cilmıı gUnll do fasılasız olarak 
dcmlryollıı.rını bO:nbıı.lnmışlar vo mU. 
t addit nakliye trenlnı yoldan ç:kar • 
mı lurdır. Tanklar, 70 kr..ınyon tahrip 
edilmiş tıir batarya ve ayrıca 9 top 

austurulmuvtur. 
FlnH'ı.nJlyn kbrtczlnJe Uı;: bln ton

luk bir Sovyct ticaret gcm!Bl iki bom 
ba lsabetlle batmıştır. 

Şar'< ceph sinin cenu:> mmUı.kasın. 
d:ı Alman Stukalurı \'e savaş to.yyfl.. 
releri pike uçuısıarlle dU;uıan tahklma 
tına, topçu mevzilerine '°o kıta tecem 
mUl rlne taarruz: etmlşlerdir. 

Çcrlt::ıss! • Gorocllçe mmtako.smdıı 

muteaddlt ıstasvon hasara uğratıl • 
mıştır. 

Nıkolft•' fln cenubund.ı bir Sovyet 
gemisi mltrıı.Jyöz ate ıne tutulmuş ve 
ateş ıılmıştır. 

-<r--

B i r İn13iliz tayyaresi 
denize düşürüldü 

Hom , JG <A.A.) - Ofi: 
fng"liz Jmparatorluk hava kuv· 

vctlcrl bu r:ece Clltane \'e Agusta· 
yı bon '1--ırdannn <-tmi leroir. Bir 
tn iliz tnn·are.ci denize dUşürUl • 
mtişttir. 

.Ruzvelt -Çörçil 
beyannamesi 

<Bas tarafı ı incide), 

erzak ve takviye temini meselelestn.. 
den doğması muhakkak olan mUşkU_ 
ıa.tın Alman taarruzunu zayxtlntma. 
sına iDUzarcn sarsılıruvian müşahede. 
ye devam etmektedir. 

Tayınla gazetC'si netice olarak şöy. 
le yazmaktadtr: 

HaJlh!l.Zırdaki haddinden alacağımız 
ders şudur: Rusyaya gön~crebilece

ğlmlz yardım teşkUMımızı ıslah et_ 
mok ve bu yardımın miktarını arttır. 
mak. 

l'rALY NLARI!'< (iÖRt)ŞO' 
Roma, 16 (A.A.) - D.N.B.: 
İtalyan gazetelerine göre, tngtll:r. 

Amerikan deklt'trasyonu Vilson'un H 
maddesinin bir tckcrrilrUnden ibaret.. 
Ur. 

Popolo D'ltıuia gazet<:sl şöyle yıı_ 

zıyor: 

Geçen cihan hnrblnden beri 1ngtllz 
!er ve Amcrikalılo.r yeni hiç bir ııcy 
öğreneınemi~lerdlr. 1ng!llz .. Ameriks. 
deklArasyonu Almanya, ltalya ve bel 
ki de Jnponyanın snruııamnd:ın tcerld 
edilmesini ve Frnnsanın yerine Sov. 
yetler tarafından idare cdikıcek bir 
mnıetıer cemlyeUnin ycntdcn vUcuda 
getirilmesini derpiş etmektedir. 

Avrupada yagıynn 40'l milyon k!§i 
nin Soyyet Rusyanm po!ia teııkllll.tma 
tAbi tutulması lstcnilmektedlr. 

Plutokrn.t dcnıokrruillerln dUnya 
mahreçleri.ne hllliiın suretile lktlsadl 
harbi .kazannbilcccklerl hususunda 
besledikleri Umıtıer hn.yclldir, zira 
bUtUn harpler gibi fkt.l.8ad1 harp do 
silll.hlarla. kazanılacaktır. :Muhakkak 
ki, harpten doğmalı:t.o. oııın yen! Av,. 
rupada yeni bir Vcrsay iÇln yer oı_ 
mıyncaktır. 

.IAPONLARIN l\ltlTALEASI 

Tokyo, lG (A.A.) - Ofl: 
Ruz:velt • 9irçll bOyannamesincıe 

Japonyadan hiç bahscdilnıemeslnln ne 
sebepten ileri geldiği hnkkmda mat.. 
buat kongresinde sorulan bir suale 
Kohl.skll, bu babcla mUtalea serdet. 
mck ve cevnp vermekten imtina et. 
mi§ ve bu kadar cheınmıyeW bir lı<>. 
yanname her ,şeyden evvel dcrın tet. 
kik mevzuu olması lAzrm geldiğlnl 

15Öylemi§Ur. 
•Diğer tara.tt.a.n slyast mnho.fil be.. 

yannamede mUnderi!: sekiz noktanuı 
mUcerred ıruıhlyeUert ttıbarlyle tat. 
min edici bir un.sur oldul<larmı çUnkU 
müzminler arasında git.gide sıkrlaşnn 
işbirliği mecburlyctlnl ıhUva etmedi. 
ği mUtaleasmdadrr. Marunafilı, bu hu. 
susta pc.t Q kadar faz!fı nlgbln ik ® 
gösterilmemektedir. 

Hnlen mevcut zablrt it!d:ılin istik,. 
bale mUcssir ola.biteceği de dUşUnlll. 

mcktedlr. ÇUnkU iki devlet adamı a. 
raşındaki son telO.Jd her iki hUkQmc.t 
ve Anglo Sakson erk!l.nı harbiyeleri 
arasında gittikçe sıkılaştırılacak lşblr 
li~!nin n!Aınetl sayılmnkf.adır. 

Beyannamenin sekiz ınnddesl harbe 
müştereken glrllmeslnl mecburi kılan 
müşterek hooc!lartn e.&1smı teşl<ll et. 
mel:.tedlr. 
Amerikanın Sovyetlerc yardım ede. 

cc~ine ve Lord Bea,·erhrook'un bu 
maksatla Vaşlnı;tonda yapacağı mU .. 
zn.kcrelere husust blr ehemmiyet at. 
foıunmakUı.dır. 

Vladlvostok meselesinin bir teehhOr 
mevzuu bah.sedllmcsinden de endişe 
edilmektedir. 

Japon mahnflll, beyannamenin ııe_ 
klz maddesinin muhtcvlyatmt\ t,,arct 
edcrclt, Japonyv.nın da dünya sulhµ. 
nu fcvkaltlde arzu etUğln! iaı.ıe etmek,. 
te fa.kat bu sulhun Japonyanın işti. 
rll.kUe tatbik cdllecek mihver devlet. 
lerlnce mUstclzem yeni nlzam dahilin. 
de tecssllsllne kanır verml;, bulundu. 
ğunu na.ve eylemektedir. 

AL"l1 r\N"LA IUN !UtlTALEASI 

J,()ndrn, 16 (A.A,) - Yan resmt 
bir kaynnktan blldlrltdlğlne göre Bcr. 

lln siyasi mahfalll RUZ\'elt • Çörçıl 
bcyannamcsl.nln bfiyUk mllşkUU\.Uar _ 
dan mUtevell!t zaruretlerin ccbr!lo 
meydana gelm.ş oldu&;'Una kanidir. Bu 
mahn.f!l şöyle demektedJr• 
"Eğer bizi ailıı.htan tecrld etmek ır .. 

tiyorlars:ı gelsinler ve cllerlnıizdcn 
slllUılo.nmızı atsınlar.,, 

İsveçli komünist 
tevkif edildi 

Stol;Jın/m, 16 ( A.A.) - D, N. 
B-: 

İsveç ajansının bildirdiğine 
göre, Goeteborg'da yan.'bncı bir 
devlet hesabına casuslukla it. 
ham edilen dört İsveçli komünist 
tevkif edilmiştri. Mevkuflar ara· 
smda Gocteborg komünist teşki
latı reisi Dudsta Rydstedt de bu
lunmakt.adır. 

Budört komQnistin yabancı 
bir rndyo istasyonu ile münase. 
bette bulundukları ve rRezklır is
ta ~yona rifreli telgraflar gönder· 
dikleri anlaşılmıştır. 

Sovyet tebfiiji 
(BfJ8 tarafı 1 incidi). 

Moskova, 16 (A.A.) - Ofi: 
16 ağustos sabahı neşredilen 

Sovyet; tebliği : 
Dün gece kıta.atımız bUtün cep· 

helenle ve bilhassa cenup cephe _ 
sinde çok şiddetli ve muannidane 
muharebeler yapınağa devam et • 
mişlerdir. Hava teşekkiillerimiz, 

dUşman kuvvetlerine mUtcn.ddit 
dın beler vurmuştur. . ~ . 

l\loskova, 16 (A.A.) - "Gecik· 
mi§ tir" 

Dün gece neşredilen Sovyct teb 
Jiği: 

15 ağustosta Sovyet krtalarr bil 
tün cephe boyunca düşmana kar. 
şr anudane bir surette dövüşmeğe 
devam etmişlerdir. 

Hava kuvvetleri düşmana darbe 
ler indirmeğe devam etmiş ve düş· 
man tayyare meydanlarında bulu· 
nan tayyarelere hilcum etmişler. 
dir. 

Henüz tanuunlanmamTŞ oln.n mn 
IUmata göre, 14 ağustosta 21 Al -
man tayyaresi dil§ilrillmtlştUr. Sov 
yet hava kuvvetleri 14 tayyare 
kaybetmişlcroir. 

• -t: • 

J..ondrn, 16 (A.A.) - Londranm 
sıılfı.hiycttar mahfillerinde şark 
cephesinin umumi vaziyetinde bir 
salAh eseri görüldUğU kaydedil • 
mektedir. Bu kanaat emin RWJ 
menbalarmda.n alman hnhcrlero 
istinat etmektedir. Bununla be • 
ra.ber Ukranyada vaziyet daha. 
mürtekir bir hal almcaya kııdnr 
Ruslnrm vaziyete hakim olma.la • 
rma ve her yerde lrontrolil ellerin 
de bulundumıa.larma rağmen bu 
muıtnka.da. cereyan edecek müca
delelerin netice itibarile müphem 
kala.cağı da. söylenmektedir. . ~ . 

Mosko\"a, 16 (A..A.) - Tasa 
jansı bllidiliyor; 

Evvelisl gün Sovyet hü.'rlimet.t 
Amerikn harlciye müsteşarı Sum· 
ner Velsle Umıuıski arasında im· 
za edilen Amerikan • Sovyet tica.· 
ri anlr.Fmasmm temdit ed.1ldiğini 
bildirmiştir. 

6 ey1Ul 1937 do nkdedilen Ame 
rikan - Sovyet ticaret anla.sınası 
1038 • 1939 ve 1940 senelerinde 
tecdit edilmis bulunuyordu. 

* .. ,~ • 
I..omlrn, lü (A.A.) - Afi: 
Polonya · Rus nskeri anlaşması 

bugün Mos'k.ovadn. imza. cdibn.i.ştir. 

Belgratta kurşuna 
dizilenler 
(Ba~ tarafı 1 ıncideJ 

Bundan nsabıleşen hükumet ınaıtnm 
lan şiddetli tenkil hareketleri tatbik 
eylemiştir. Son on beş glir. r:nrfında 

Belgradda kundakçılık suçu ile 442 
kişi kur§Ulla dizllm}DUr. 

Londrıı. radyosunu dlnliyenlcrc şld 

detu cezalar verllmcktedir. Evvelce 
Uritannia mccmuıısmı idare eden sıı. 

nayl odası umwnl klLUbl MlllccvJe 
tevklf edllml§ ve hnp1sh:ınedu hnkarc. 
te maruz knlmL5tır. Mll!cevfe çılılır 
IDl§tır. Doktor Ante Pal<>vlçln Rus 

Alman· tebliği 
...................... 

'/Raı tarafı 1 incide) 
sunun imhasr ve ricati şümullü hfı.. 
diselerdir. Bu hafta. zrufmdaki 
harckfı.t esıuısmda, Alman krta1a.n 
ve miittefikleri ycnlden üç yüz 
kilometrelik bir ilerleme kaydet ~ 
mişlerd.ir. Bolşevikler f]İmdide.n 
Karadeniz sahil Ict'indcki en mil -
hirn mevzilerini ltaybetmL5 bulu _ 
nuyorlar. Bundan başka Donctz 
hn.vnlisindcld sıınayi mmtaluı.sı 
tehlikeye maruzdur. 

Diğer cephelerde Alınanlar, hü· 
cumlarda bulunarak Yeni Sovyet 
teŞekktiUerini çcvirm.Jş :ve imha 
ebnişlerdlr. 

.Alman krtal.a.n geç.en hafta Es
tonyruuıı şimıı.l mmtaı'kası:ıu tcmlz. 
leroeğe devam etmişlerdir. Şimdi· 
ye kadar Peipus gölünün şarlt 

ve gar:l.ımda harckAtta bulunan 
Alınan kuvvetleri düşmanla. dc>{;'l"U· 
dan doğruya tema.sa geçer~k. Fin 
cephesinde, Fin ve Al.m.a.u. kuvvet 
leri, kma. merhalelerle iierliyerek 
arazi mli!ikillatına ve dii,."'mMm 
mua.nnidane mukavemetine rağ • 
men yeni arazi kazanahllmişlerdlr. 

Sadrk bir siltıh arka.daşI ile ha. 
rcket eden Alınnn. ve Fin krtalarr 
Bolşeviklerin 1040 senesinde hak· 
srzlıkla. kopa rdıklan anı.ziri dur -
madan geri almaktadır. 

Bcrlln, 16 (A.A.) - D.N.B.: 
Alman ha.va kuvvetlen merkez 

cephesindeki Alma.n ordtıla.rmm 
haraıkatnıa biiyUk bil- ölçüde ynr. 
drm etmişlerdir. Cereyan eden lın: 
va muharebeleri oonasında dört 
Sovyet tayyat'esi düşllrülmü.st;lir. 
Düşmnn topçu mevzilerine pike hii 
cumlan yapıla.Tnk sekiz top lskat 
odilınL~tir. 60 Sovyot k.ıı.myonu 
yak.ılmL!} ve t.ııhrip edilıniştir. 

.Alman bom.ba1"dmıan tayynrelc· 
ri bir Sovyet zırhlı trenini mitral 
yöz ve bomba ate1Jıile imha et.nüş· 
lenilr. Bu mmtnkada da 13 Sovyct 
tayyaresinin dilşürill.dtiğü bil.dlril· 
ınektedir. 

Alman tayyarcleli tarafmdnn 
Odesa ilzerinc yapılıuı bir n:kmdn 
bir Sovyet torpido muhribi bam.. 
halanmış ve hasara uğratı'lnuştir. 

Eerlln, 16 (A.A.) - D.N.B.: 
Cen'llbi Ukranya.da. ilerliye.n AI· 

man birlikleri. Sovyetlerin diğer 
bazı mUhlm cüzUtamlarmr çevir • 
mişle:rdir. 

Sovyct z..-ıyiatı hnkkrnda kati 
bir m:ılfıma.t yo'ktur. iki bin esir 
nlmmış ve blly:Uk çapta cltı topla 
14 tane 'b::ısltu. top iğtinam edllıniş 
tir. 

Londrn, lG (A.A.) - Afi: 
Alma.nyadnn bildirlldJğine göre, 

&>v.ret tayyareletinin Berlln ü.ze. 
rine yapmak istedikleri akın tmn 
bir akamete uğra.nuştir. 

f,ondrn, 16 (A.A.) - Bir ta.. 
ra.fUın Sovyet Alman hududunda. 
muazzam bfr muharebe devam e· 
derken diğer taraftan Ruzvelt • 
Çöre!! mülakatı esna.smda Sovyet. 
ler Birliğine yapılacak Amerjkan · 
İngiliz yardmu giiruşUlmliştilr. 

Almanların cenupta yaptrklan 
lleıı hare-keti askeıi mil.']ahitlerl 
c:ndi"eye dili tirmektedir. 

Sovyet tebliği; Nikolayefi n 120 
mil ı;iıru:ıl'nde, Kirovogradm etlıll· 
Ye ecildiğini kabul ebnektedir 

cephesinde muh'lrebe etrı:ıtıh için Hır. Al t 1 i h 
1 

· i 
1 r· ıı.n gazc C' er . cyecan ı b t' 

vatıstandıı.n gönUllU to'JHımak teşeb- 1 d H 'tl · i k 1ı. 
1 

aı-z :ı. erın wnum arargahı 
bUsll akim kalmıştır. H.:rvat Unlver. nr Ukrn.nvada bir rna.ha.lde kurdu : 
sitesi bölliğUne yalnız ik' gônUllU kay ;;.,,n • k•~d 1 6 ... u vazına .... tr ar 
dilmiş ve Uııta~Uerln gUzidçler taburun • • 
dn.n on ıı.ltı kişi bu ıJavı-ul ~tırak et- Iludııpcşte, 16 (A.A.) - Ma 
mlşlerdir. car gazeteleıi dUn akşam Belgrnd 

YunanIGtandn lnglllz :ayyarclerlnln da Alman baolmmandanlığı tnm -
bombardımnnı mUnasebctile verilen f ndnn n-eşrcdllen :ı.şnf;'"Idaki resmi 
ıştklan karartma emrine halk tara _ tebliği nn'kletm'f'lcrdir: 
fındnn riayet edllme?Mkte ve totö! 
havn meydanına ve diğer askeri mev 
zllere düşen her :nglliz bombası bom. 
bnrdıuıan esna&L"l.da damlara çıl<an 

halk tarafından şlddeUe nll~ışlanm:ık. 
tadır. 

Rus • Alman harbinin iptidasından 
beri Çckosıovakyııda, Rusyaya mubah 
bet duyguları lnıf!yan on b!n klil geıı
tapo tarafından taratmda.... tevkif edil 
m!§Ur. 

Çekoslovakyadaki Alman )11ksek 
komiserinin bildirdiğine ~öre bir çok 
Çek şnhs!yetlerl temerkUz kampları .. 
na gönderlımf.ııler<lir. Çekoslovakya • 
nın Almanlıır tarafından işgalinden • 
beri tevkifat yckQnu yUz kırk bine 
baliğ olmuetur. BUtUn Çekoslovakya. 
da açlık hUkUm sUrınekted!r. 

Vesika. ne halka verilen gıdo. mad
deleri gitgide azalmaktadır. Mevcut 
yiyecek ve zahireler!n hepsi şnrk cep. 
hesi istikametine scvke<lilmektedlr. 

Gıdasızlık yUzUnden Çekoslovakyn 
halkı arasmdıı. hast.Alıkl r ve bilhassa 
verem hastalığı g!ttlkçe artmakta • 
dır. Prag sokaklarında birçok ihtiyar. 
ınr dermansızlıktan dU~p ölmektedir. .... 

Budapf:.JfC, 16 ( A.A.)- Ofi: 
!\lagyar Nemret gazetesi ya.. 

zıyor: 

388 Sırplı ; üksek şah!'!iyet, 
Sırp milletine hit~ben bir beyan. 
name neşrederek Sırbistandaki 
komünist ihtilat f aaliyetıerini 
takbih ve protesto etmişler ve 

Gomn l~indc-.kl Srrp şehrlnı.1~ 
Srrp komilnistler'nden mürekkep 
b'r çete bir Alr.uın askeri kamyo· 
nunn lılicum edere-le knmvond bu 
lunanla.rdan biricaçmı öldÜrnıüşlE'r. 
dir. 'J'<ı.hkik:ı.t neticesi köv hnlkı 
..,m <'inayetin h:ız.xrlanmnkta o'du· 
~undan malüma.tr olduğu ve köy • 
lünlin dilediği takdlrde janda.rnuı.. 
Y haber vel"('rc-k cfnavetin icrası· 
r.n mani olabill'Cekkeı{ haydutla -
rrn tn.rnfmı iltizam elmc'vi te.rcih 
ettiklerini göstermalr. Misilleme 
tcd,bırl ola.rnk köy baştan n.C\l\ğı 
yakrlm•ştrr. Ynn~ esnrurnda mü• 
himmn.t ifhar r.dilıniş bazr evierde 
lnfil.1.klnr vukubulmuştur. Buna n. 
halinin cşkiyn ile cürtim ortağı ol· 
duğunu göstermeldcdir. Ca.niler 
vnka mahallinde kurşuna clizilmiır 
lerdir. 50 komünist asılmıştrr. 

komünistlerin tatbik ettikleri 
tethis hareketlerinin Sırp mille
tinin hakiki hissiyatının ifadesi 
olmadığım bildirmişlerdir. 

Beyanname, Belgrad civarın.. 
da müteaddit köy)ere dehşet sa. 
lan komünist Ç(!telerinin tenkili 
için Alman kuvvetlriyle Sırp 
jandarmalarının harekete geç· 
melerini müteakip neşredilmiş. 
tir. Beyaname Sırplı piskoposlar 
laeski hariciye nazın ve Sırp 
mebusnn meclisi sabrli reisi ta
rafından da imza~~ .buhm .. 
maktadır. 

Pariste 
Komünistler ıcarga~a 

çı.kardı l~~e#e 
Polis halkın \l 

ate§ a~l'~; 
ZUrlh. 16 (A...4°) bit J1J ~ 

vıı:re ajansına. verllell ~ f 1. 
re dUn nk§nm Saint ~ 
varında vukubulan ~· 
smdıı. ıs Mrsi tevkif rıııd' 
Sa.lnt Louis kapısı c1'Vtl ~ ı:ı~ 
halkın üzerine nt~ ~ 9'J 
dit kimseler yarnl~~ 
lığın komUnlsUer tar \ 
dığı söylenmektedir· 8rt 
Vere eÇ ~ 

bul~. ~~~ı~ 
Bir Macar aliı11 tcdş 
lığı kati surette 

ediyor o~: 
Dudnpcııtc, 16 (A.J\•) -~ 
Sıhhiye nczıı.rctl ıa:ı;ııtlt, 

haatalığt hakkmdr. tc ~ 
mağo. memur edilen bir .• ııı 

- _,~;ıı '"/Cf'7 
tahıı.rriyatı neuc~0 iJler6 
lığını tedo.vl cdecclt Jtl!Şıı.# 
muı:ıtur. Macar ruııı:ıt Jll ıcoll ~ 
o.ycnesllo kru:d=ı. mevcut d ... ıı t 
n!n imhası için bnZI 111ıı 

111 
~ ı4 

knna zcrlted!lmcs:..ıo vcrcbııs~ 
rınm öldUrUlcceğlnl _'"1>,..tit• 
knlmıyacağmı k~C~-~ 

'r 
u harpte ıeh~ ' 

gaz ulla ı1ac.a~ · 
(Baş tarafl ~ :ır ~ 

Moskova. radyosu di) ııt 
Naziler şimdiye ıtıı.dıll' y~ 

görülmedik vnlışiytı%18 <JB 

harekette bulunnıııY3 ~ 
gazlar kullanmağa._ ~ııtl 
Jnr. DU§Ill8.Il, gaz hUC bit' 
:rnk bizi ummn.d~. ııit 
vurmak Umidile bil)'~#..ı 
mn.mıa yeni bir lciIDYa._,&V: 
nlği ve tAbiyesi h~,;. 

Fa:kn.t düşman aldaJllr e ıı 
vazifemiz atlmya h~~ 
olursa. olstm lrn.rşı ;ıco) vt: 
her zaman hıızrr bul~~ 

Sovyet kuvvetıerı uıil~ 
esir edilen Alnınn c ~ j. 
gaz hilcunılarma nıalıS ~ 
tcçhlz edilmiş buJundcb!l 
mUddet evvel Sovyet ı dıt 
de blldirildıgi hrı.trrı.ard11 •

1 
~ 

Ruz eltle örY11 

Staline rnasaıı 
f8<J8 tarafı !rfJ' 

manlarmw:ıJ!\n ıuıreı.et c rll 
r! de 

maktadır. Du gemile' • or 
gemiler takip edecolttU'· ,·e 
ve ordulu.rır .. ızın !hUyııC ~(! 
aııcak, bUtUıı iht!nlalh;f rı 
alınarak vo bUtJn tlınuıtr r 
bulundurularak tayin "~r•tl 
terci< nıenfaaUerimiz!P. rell 

ı;C .~ 
siml hakkında kararlnJ' on',.. 
ğhnlz ir;ln Moııkovada b'r t ııı 

13' pılmaeını tekli! C'dertz 11 
hn.kkmda doğruci:ın doğrtl) 111ıı 
görlı3Uleblle~k saıühıYct11 
lerlmlzı gönd.::rebtlirlZ: ııd r 
Muvafık görd'l ~nı.lr. tıı ıı 

ınnacak olan bu konferııı:,;ıı sl1 
r11tJC 

kabil olduğu kadar Fil ı;ıı 
hlzat ve harp maızemrsl f! 
devam etmek nrzu"undtl\ ı~ 
Şimdi dlkkntim!zi cıahtı p 

il bir siyaset Uzer.ııdP :dlrı:l 
ÇUnkU kazanılmadıltl t:ı!C tılle 
go.yrctlerim!zi israf tn:)'!l ye!P ıı 
cıı.k zaferin elde edilmesi iÇıs 1 r 
ç tln blr yol katetmcldlğlıtlt etPV 

ddl !emektedir. Harp mUtc:ı ı:ııl)llt 
de cereyan ediyor. Harp ~ 
\'el bu ccphelerclekl inkl.Ş p t!tl 
muho.rebcler verllmes!.nl ıcıı ti 
si muhtemeldir. ıı"1' 

Mcnbal:ınmız, genl.ş 01~111 <f 
bcr mnhduttur. Ve bU ıııen erede ~ ı' 
terek gnyrcUerimlz ıçı.n ıı t~ 

P e ~ zamnn kullnnılmrun !~ re" 
yln gerektir. Bu zaruret ~ l)!l 
zat gerekse ham maddele 

dan varlddlr. ~ş.11 ~ 
, H!tlerln hezimete u ~ ~~ 

göst.erd!ğlnlz knhrnmsnclllleıtıpı.>Jı~ 
lı mukavemetin hayntl e l31l i1'",J' 
tamamiyle takdir ediyorıı"• J-""~ı": 
ıa her han.gl bir vazıyet ıııU5t' 9"" 
mUoterek mcnb:ıla.rııxıızIİl !)! ııı\I' 
takslml programını snrııtl~ı; 
mak ve t&tb!lt sahasınn JtO.. , 

f\l"'•'' za cttiğlnl tahmin edlYO 

gto~t' Ruzvelt Vaşin 
dönüyor .,..cfllt~ 

· f Ba:J tarafı 1 1
) _,. 1 

Roc7dand!, 16 ( .A·A· #~ 
Ruzvelt, gazetecilere ~1fl ı 
bulunarak harp vaziyeti!I ~ı<OI' 
tün safhaları Uzerind~~~ 
le ara mda tam ibir aı1.1 
duğunu söylemiştir. 
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KANT o. R u ' ~~:~:~:;~:;~~,~; 

zat tarafından Bakırköy nkıl has 
ta.nesinden knldınlncıık bir cena 

Pı~ ~an: T v:esl olduğu yolunda bir telefon 

At Yarışları münasebtile: 

ı IC ürkçesi: yapılmış ve aynı zat ertesi gUn 
RILLI MUZAFFER ACAR cenaze işleriyle meşgul şubeye 

iM, 5 6 gelerek cenazenin kaytnvalidesinc 
•-~ Z ait olduğunu ve ikinci sınrf tıu ife 

~ ~'U~eld saraydan çık- eski heykelleri taklit e~tirdim ve ile kaldımınk i:;tediğfni aöyllyerek 
~ dol Uladı olduğu Uze. bu §Ckilde görüyorsunuz ki iyi 100 Um venniştir. 
larar1~rak mutfak ve yanmıya başJadım. Hatta zengin Fakat muamele bittikten sonr:ı 

Ilı. ~an sokağa çıktı. oldum, diyebilirim. Tekrar edi· adam hastaneye cenazeyi almak 
~ltolar ayım zaman za· yorum i.istad, hem sfain hem de Uzcrc telefon etmiş ve kısa bir 
t! er S: benzeten muha· ~lada.m Judit'in hakkınız var - muhavereden SOllrn ahize elinden 
~ bir raya gayri resmi mış. Meğerse dünyada insanla • düşrek baygınlık geÇ·rmişt·r. Zira 

~~l'dıki°~ ~srarengiz §a· rı:ı sersemliğini istismar etmek telefonda kendisine kaynanıuıuurı 
eldırı ennı ima ıc:in Te. gibi büyük ve tükenmez bir ma· dirildiğini, bir knlb krizi gı:-çlrtlı 
~ ark <:ıkrnak mutadın· den yokmu . Jı'akat üstıtdım, kö- ğfnf söylemslerdir. 

~"':ltı' di a kamya "arti t ~ü zevkli sernemlik dünyada da-
'•~ » .Yorlardı h ııı.~ ... ~Uıfe)d d · a çokm~~ Buna eminiı:ı. cünkU • Osküdarda bir ev yandı 
~eıu ?ğrudan doğ tccrubesmı yaptım, en zıvade sa. 
}:ıjl'er ~urnıliif'c gitmedi, tılan tablo, oturmuş yıkanan ço· 
ge~ n Silvenin duk. cuk tablosu, en çok sat1!an plak, 

ı~bı- ı. •. . . 
'il ıu ana sevgı verdım·· pl5ğ'r, en 
~nar '\e mobilyalar çok revaç bulan renkli tablo Mi· 
~ ~Sokulmuş olan kU· le Anjelos .• Fakat üstadım en zi· 
larart a~nrnen değicmi~· vad~ karşılaııtığmı gü~liik. bu 
he\lt al 1 lemeler. kuruk genç ressamların fena zevkle iş 

~klı ..,e cık\er, ı:otik tez· 'apamamaları. Dof?'u:su d~Ji. 
bin b / rıceklı antıka ta. kanlıların hepsinde de ~crakki 

~ı a'l;1~ krı taller. toz tut· ınkiaafı hamleleri .göı ülüvor. 
ti er, tarihi keman· Hcpsı guzel ee ... rJer ver·::orlar, 

~.arı ~n~hneleri dini hadi- fakat ~üze! eserler verdikıeri za· 
% ı ıra ta lo'ar. çe_ man benim de m~terılerim dük· 
~ k~ Ve kar üzerine kanı terkettikleri frin ben de 

a buı~ıe düello sahndc, kcndileriıw vol veri) orum. Bana 
~ kU~uk ara mümn il tab fena eser verecek gcnc:lerı güç
~r Zui.f e valar vardı. itikle bulabiih·orum. Birçok genç 

DUn s:ı!>ab, UskUdord Hatice a. 
dında blr kadına alt 70 mımarnıı llç 
kntlı ahşap bir ev tutuşmuş ve tnma. 
men denecek derecede yırndıktan son 
rıı llfıılye tarafından söndilrülmllştlir 

ı.•nnı;"ının elektrigin kontak y pmn. 
sı netice nde çıktığı an aşılmış tah
kikata başlanmıştır. 

-
Pazar IPazartesil 

17 Ağus. l 8 Ağus. 

fteoı·p: 28 /Recep: 24 1 
H17.ır: ıo.ı Hızır: 10/i 

S hı e~d eskı U!;ağı Pi· lere çaresiz kalarak: "Siz çok iş 
~ b.enın elinı hararetle yapıyo .. sunuz, benim icime treL 

L IJ\Ordijö-i; b . ~ :... lıutu·.;11• 
11oıı k ""' u ı:ıavanı mn.sir.iz ·· divorum a.12 ıo.oo 8.JS 10.08 
·~ e sivon karŞısında Pi •er Sen Sıh en. bu Rekilde lj c• 

~~!fade etmekten ken. konu~urkcn Teo<loı Zuifeld dam· öt-ıe 
"lllt · dan düşer gibi: ikindi 

18.UI 
17.07 

Ş,12 1%.18 
9.01 17.06 

ö.18 
9.02 

~U:n tanmmı}acak bir - Benim yeni bir da·ıam var. .\k,.ıım :!0.06 
~~k u~. seni tb:ik ede· dedi. 1·ntsı 21.48 

12.00 20.01 
1.41 :?i.46 
s.1z s.20 

12.00 
1.41 

~ek b? r dül kfın·nhdC - Bir dava mı? :-.:.ı.s1! dava lınııaı, ı.ıs 
tı.~at "'·ı ır ~c katı binle dak bu? 

S.lö 

:ııqj, v j' e rnı ., ö 
~ . - teki.gibi.. • 

et. %k k"' - Öyleyse ~eııe beraet eder-
e ~ıdiy şu ur, işlerim siniz .• di:ve Piyer Sen Silven hük 

' lSı)er 0~:· münü verdi. Günkü bu hayal Eminönü 'FerU !kerllk Şubctilndcn • 
~er· ·"}t!n Silven tasdik memleketinde b~ün e-.rarengiz 
e rtıi ın devamla şu ke- mesleklere müsaade vardır. Bu. 

lt.. _ llııet.tarlığıru bildir. rada her türlü dala\·erevi c;evir· 

Askerlik ilanı 

i?.e~n mek, hatta her türlU dolandırıcı· 
~ l'le kazandnnsa bu. lığı yapmak mümkündür. Bil. 

bu ~'Unuın tistad .. Çünkü hassa böyle sizinki gibi kuvvetli 
ı. ~olu ~ayın ve tnvsi, bir himave olduktan sonrn ... 
~ rveıtı. hastalarınızın Zuifeld ümitsizliğini gösteren 
'a.b)ia(~~Uklan bütün hedı· bir hareket yaptı: 
h~ks a işe başladım. ilk - Faka~ bu kere ınaattces üf 
~an adıın bunlardan ken Grandüşcs bana hiç bir yaroım· 

ı.':!l' k e"'.Vel kurtarmaktı. da bulunazr.ıvor. dedi. Çünkü be
~~ Uç':lk di:kkan at"tun· ni öne sürcrel< onn darbe indir. 
lh~ ~ ten aramaktan mek istiyorlar·. Bilmem . gazete· 
'"" aq' hılakis mü~..eriyi a - !erde meclis müzakerelerini oku-

ll'kı~r ~etırtccektim. Gö. dun mu? 
k. elq &ôrUncn n vars:ı - Evet, Grandü.şe in nutku. 
~IJlı. i~~ çıkarmıya karar hakikaten eğlenceliydi. 
~J:ıaıı n dukı. anım bin:ok - Fakat doktor Duffan da, 
~de b Ya ile doluydu.. hiç kimsenın hareketine mani o. 
~bu a.~ket etmekle me· lamadığı bir adamın kanunu a· 
bıtİtın Yuk bu ticarete bas· val:lar altına alıyor. diye söy
~o~UYor ınuşum da ha- !ediği sözlerde de doğrudan doğ. 

1', btr ~: İnsanlar çok tu. ruva ben ka tolunuyoroum. 
0d.~Yın hakıkisinin kıy· Grandü,~ darbe indirmek i· 
~~ nu ?.anncd rler, me· çin beni ileriye sürdiiler ve is· 
~()!a~ŞYavı satmak ııe mim mevzuubtı.his olmama ına 
~te ış, hatta diyebili- rağmen Gran~ü. esi.ı bazı kimse. 
b~it ~Yavı satmaktan da !ere müsamahakar hareket ede· 

ı - 337 doğumlu ve bı; doğumlu. 
larJa muameleye t.Abl eratın yokln.. 
malan 28 Ağustos 941 tarlhındc so. 
na erecektir. 

2 - Yoklamalar qnğıdald madde, 
de gösterilen gilnlcrdo saat 9 dadır. 

8 - 18, 20, 22, 26. 2R Ağustos 

4 - Talebelerin de aynı günlerde 
mektep vesfkalarilc mUracant etme. 
teri. 

5 - Gclmiycnler hakkmdıı. kanuni 
muamele yapılacıığı UAn olunur 

F.nıbıönli l'erU As. Şubceılınden: 
ı - 9'0;9fl Lise mezunu olup o.ı;. 

kerllğine karar verllml§ ytllisck oku. 
la devam etmiyecek olan kıaa blzmet.. 
illerle t&m a.skerl ehllyetı::amell olup 
her bangt bir sebeple 88Vk edilmemiş 
olan kusa hizmetliler. aevlr dilecek.. 
lcrtnde.n 25.8.HJ. gtınU saat (91 da 
nUfuB clizdanlarll §Ubede bulunma. 
tan. 

2 - Lise mezunu olup t& askcrlig-1. 
ne karar verilmemiş olıuıların 

26.8.941 tarihinden evvel ~ubcyc mU. 
racaat ederek yoklamalarmı yaplır. 

malan Ye ecvk için aynı tarihle ııu. 

bede bulunmalan na.n oiunur. 

Acele satılık Arsa 

~lt ha 'r i mi . Siz bana rek kanunu .avaklnı al~ma aldır
~lılı~ki o!an her ı::evin dığını sövledilcr. Bu vaziyet kar

\oıı:lt hak nden bahsetmişti - ·sında Grandüşes de ithamlar. 
.. 'l?.t~~l h irni inız. Ben de dan tamamen kurtulmak için ba· 

dl \ee ~a.rşılaşınca bir ke na hiç bir ~kilde vardım etme· Kartal Maıtepc~l.:ıdc Kunıı.;e§me 
~\~1 ndırne: "Acaba Usta· mek mecbur'iyetind~iı. Mevkıtncle Bağdat caddeslııde 2 dakı. 
~k1ı o~' :ar? dedim, Ve Si- rstadı böyle konuşurken Pi· Kn QlP. llfede OH metre murabbaı tır· 

~e'l Ugunuzu anlayınca \·,..r Sen SilVP'ı öte"ıd davad:ıkı sa aceıe olarak satılıktır rnlipler.n 
L' 1~ çtkt; aceıni re .. samlar a. n.ühim rolünü ,~ 11 .r •• :.i vaıat gazetesinde Adnar Evctnıığe 

Bu haftaki yaz·mı yarış yeri • 
rin:n g nç ve u ... a ıması olan 
Ahmedc tahsıs edeceğim. 

Horoz namiyle manıf olan Ah 
met Uslu bugün yırmı dôı t ya· 
ındadır ve Fıkret Atlının coke· 

) ıdır. Gavetlc gtizel ata biner de. 
meme hacet vok, çunKÜ Fikret 
Ati nın yanında <:alıı:ıma ı g\;nc: 
cokevin u talığım ı bata kafi ge 
lece - i g bi yarış ın rnklılıırı aa 
her haf Ahmedin muvaffalu 
yEt erine Ral ıt old•ıklanndan bu 
d··zumU ta 1i t C'derl r. 

Dün s b h antr nmanlsrdaı 
sonra \ eliefendı <'avırının ·e .. ıl· 
liklerı · ciı dn Ahmefü· l:onu~mı 
ya dald k. 

Sordum: 
- Yanşçılığa ne .r.aman ve 

nn ıl başladın Ahmet? 
Anlattı: 
- Dokuz yaşında idim. Ma· 

hallede oynuyordum. Bır arka· 
daş aldı beni. Karacabey hnrası, 
na gotürdü "Bak, c1edi. atlar ne 
@zel .. " ve hemen o gün hnraya 
müracaat ettik. Bizi kabul etti. 
ler. O zaman daha mektep ku· 
rulmamıştı. Mektebin ilk tale'be 
leri bızler olduk. Bir sene mck' 
tepte kaldıktan sonra Atıf bey 
bir ~n haraya geldi, bütün ta. 
!ebeler atlara binerek manej yap 
tık. Atıf bev benle Yunu u seç 
ti. Bu şekilde Atıf beyin yanın 
da çalışmıya ba ladım. 

Tı:ıbii çıraktım. O zaman Atıf 
beyin Premole, Mistinget, Olgo 
g bi fevkalade atlan vardı. 1929 
senesinde Mıf bey; Yunusu. be. 
ni, Nazmiyi ve Mehmedi tahsil 
için 'Macaristana gönderoi. Ma 
caristanda iki sene kalarak oo 
kcylik tahsil ettik. 

1931 de '.l'lıtrkıyeyE' donduk 
Bu kere yalnız ben Atıf beym } 
nında kaldım, diğer çocuklar da. 
ğıldılar. O zamand nberı Atıf 
beyin ~ terdiği atları çalı t.ır · 
maktayım. E a~ olar k b•ıgün 
Fikret Atlının cokeyiyim. 

- Yaptığınız yar lar arasın
da sizde en bUyük hatırayı b ra· 
kan han ısidır? 

- 29 n inde M \zika ıle 
biıyiık bir handı1 apı k zanmış.. 
tım. K rk b~ kilo ile koşuyor -
dum. llk yarı nndı. Kazannca
;:ımı iimıt ('tmiyordum. Cokey o· 
!arak } aptığ m bu ilk yarı ı ka. 
zanma!"lığım hatırasını bir türlü 
unutamam 

Yaptığım üyük yarışlardan 
biri de bu ene Ankarada Fehmi 
Vuralm Tarzanr iledir. Tarzan· 
dan fazla ümidim yoktu. Çünkü 
vanımtzda Prensin taylan koşu
yordu, nihayet Tarhan gibi fev
knliide bir rakibim de vardı. Ma. 
amafih Umidimi, neşemi kırma· 
dun. tart ile beraber fırladım, 
numarayı aldım ve rahat rahat 
varrnı kazandım. Son Y.amanlar
da Tarhan biraz bastırmak iste· 
diyse de muvaffak olamadı. 

Ahmet durdu. biroenbire ha. 
tınna miıthıR bır şey gelmişti: 

- Az dalın unutuyordum, de· 
di. bu sene Ankara yan lannm 
en büyük surprizini ben yaptnn. 
Yılmazla butUn atları geçtim. 
Yılmaz bu ~arışa hasta olduğu 
halde iştira'• tmişti, son altı 
vnz mC'treve kedar en sonda i -
dim. Diğer atların kc ildiklerini 
göriince, hücum ettim ve rahat 
bir birincilik aldım. 

Sonra bir de Ankara.da Om.ek 
ile vurduğum 2400 metrelik ya· 

Bir tu 1afi e mağazası · çin ezgah ar 
1 asiyer ve çocuk aranıyor 

ede 
tır 

MUracııat yeri: Yazı ~ veya do nıdan doğru Vakıt ktıtUphane 

memurluğUnıı. Telefon ile 20096 numaraya 

V A K I T matbaası 
Kitap klsmlıtı 
tanzim edip 

qenıden 

açmıştıı· 
basar. 

'it "'l'ln k· 1:1.• bunlara meşhur r Devamı var) mornc:ııauert. 
bir- otu tablolarım ve da· ------------------------------------------

ttabı~ana ifade etmiye1? ı RU H 
1
. 

1 ~la ar Vaptırdım, acemı r., 
ta e<iki mobilyaları. 

~l'\i~ 1 --Bamsmta:!:::ra:::if~ı .iiid;!ü!l!nS:ktiiiiilı;oaR~·l!!!un!!!!!:ız=d=a =_=iiiiiiinauiiimiiiii:ah;;;:k;;Uın;;;.;;:ctm;;;;;;;eg~e~h~a=kkı=n~ız~" ar 

C <>r ar. - :ôemek sizin kwn"ız? mı? 
e\tap veriyoruz : - Evet.. evet benim kızımdır. Gülümsedi: 

En büyUk emelim onu evlendir - Zaman oldu ki. anama liınet 
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mck, onun gelin olduğunu görmek cttiın. Halbuki o, her ana gıbl dUn 
ti. Fııkat bu hislerim öldli. Onu yanın en iyi ve temiz kalbli kadını 
ebedi bekarete mahkum ettim. idi. Benım Uzerime tit.rerdi. Hem 
Gözilmiln önünde kendi t.erniz hi kızım kimse ile evlenmez. O bü 
lerlle bn§başa kalarak yaııyacak, tUn erkeklerden nefret ('der. Bu. 
Bir roman krzı olacak o .. BUtün nu anlamak dıı !kolay .. s'ze müsa 
günlerini roman okumakla geçiıi· ndc ediyonun. Gidiniz, konu u 
yor. BelkJ bir giln, evet, belki bir nuz. Ona. hiçbir fikrinizi iknbul e:t· 
gün yilzll bembeyaz bir hal nlacak. tiremiycceksiniz, hııtt! hiç'bir fik 
Verem denen tatlı hastalık ilikle. rint söyletemiyecekslniz. 
rlne t11liyecck., Onun yavnş yavnş Benim için yapacak hiçbir 3ey 
eridiğini göreceğim. Bu bir insnn kalmamıştı. 
için en büyük mazhariyettir. Ha - Bir daha gezmcğc gidecc>k 
yatın ç.irtdnllkleri içinde bunalrp miyiz? dedim. 
yagarruıJı:tan ibin kat 9ahn iyi bir Cevap vermiyordu. Bende kcn· 
ömUr, Ne kim&enin kötü sÖ7Jeri, di kapımdan yürüdüm. gittim. 
ded.kodulan, ne ulaşılmaz emel· • • • 
lcrc hasret ve kd'vuşa.maymca hus Bu ne rü~ a, ne de hayaldi. Fa 
ra.n .. ne güzel, cldlibiciU elbise· kat lköŞkten aynldrktnn sonrn fıde. 
ler.. hiç, hiç bir eey.. sade evin ta bir rüya, ibir hayal iiJeminden 
bahçesi, yeşillikler ve roman .. son uyruunli gı'biydim. Ve bir daha 
ra ala.bildiğine hayal. n.ynı köşke ginnc imkünmıı da 
Hayr~tJer iç.inde dinliyordum. malik değildim. QünkU Fahri~ P 

Artık yilzlime hı.kaınıyordu ve o. hanİm, bambaşka bir insan obnu 
mm yfizflnde tanıdığım çizıgilerin tu. 
hiçbiri kalmamıştı. Aradan yıllar geçti. Ve ben bu 

Ne diyceeğim.i "ırdım. Bir maceramı ne kinuJcye anlattnn, 
müddet dilfündilkteın sonra: ne de bir daha on1a.rı görebildim. 

- Fab.t dedim. Büttin bunla· Fakat o havadan kendimi i..-ur 
rm 6İlıee ~ ım.aı1rul olabilir, o· ~- Berrlm gözümde 

• 

ANA 
btitlin kızlar Fahnye hanımın kızı 
hnl nde tcc silin ediyordu. 

Onlan gor 1 ccğimden tama 
mlyle Um t kosti m ve bunun te. 
sıriyl olacak QOk bedblnle tlg m 
gUnlerden biri i) di. Ana ktzı, köp 
rii U tUndc gördilnı. Öteberi alm 
ı r, konu :ı konuş:ı idi)orlnrdı. 

Ga)rtihtiyn.rl durdum v gözl n 
mi ltrzın gozlerine diktim. Gillum 
iyerek dikkntle baktı. 
Bu, Fahri~·e hananın g- Unde 

kaçmam tı. Evvelfı bana baktı. 
Sonra kızma ve sert s !1 k Iarı· 
m ç ttı. B"r ııeylcr SÖ)dedi. 

Beni tnnımnını t.ı, !cimoe tuh f 
b r sızı au:,dum. Aradan geçen se. 
nelerin hattralan gözUmiln önUn • 
dl1 canlnndı, 

Genç kız. ad ta h ç değişme 
· tı. Ynlnız nrtik skisl gibi bir 

roman .k•1.ı de -udı. Ve anası do o 
ou Wr bak reliğe mahkum ebnek. 
ten 'Waz ecm·su. 

Ji'r.Jmt ne obnu tu? 1 in içinde 
hır sır vnrdı. Takip ettim. Vapura 
bindıler. Görtlnmedcn ben de b"n 
dlm. F k t genç kTz beni göıı:lu. 
Gene gUlumsedi. 

Neydi bu gi\lUms lpr? Bu 
hareketini korkarak yaptığı da 
belliydi. Karar vemılstim. Evleri 
ne kadar gidec tim. Acnba gene 
eski kö ~derinde rnl oturuyorlardı. 

Koşede b :r bakkal v rdı Bir 
ı ara ldmı ve ko ili ı ıırct ede· 

rek sordum J<'iml nn oturd 1 
rını ardum 

- (. ••• ) b€ı ın 
mmı enci rce l 
lcŞti. 

-Ya! .. 
Bakk 1 serm:ı 

)ordu. 1 1 de o 
di dt rdu · 

Diln) 
k a h 
dmd . Kı mı n r eki ı l g 
rüncl1 bir nevi hastalık tutm 
kadını. Çok ı;en l ın dul k 1 
m• tı da belki ondandır Zerı "ndi . 
DPlice E'-lenceler vaıın ordu. Aın 
ne olmu , bunu k InSE' b"lınl)or 
Gir min oklr b:ışmn gelmi ve c ki 
gilnlerinı tamnm·ytc unut u . 

içim bir daha sızladı. 
Mırrldandnn: 

- Evet, dedim. Ne olmu , bu 
nu kimso bilmiyecek. •• 

Alll'tU::T H~AT 

-
? • 

rı \ardır. O zamana kadar Da. 
\ut ynrı ı vuracagım diye ibu a 
ta ib nıyor, fakat numaraya bile 
~ır ... miyordu. 

Sekizinci hafta ben bindim ve 
ı::Uzel bir birincilik aldım. 

- Gazi koşusunu nasıl kay 
bettıniz? 

Bu sual herkese: ''Nasıl ka· 
ıandmız?" şeklınde sorulurdu. 

hmcde de aynı şek ide soracak. 
tun amma, son günlerde Umacı· 
nm ha talanması yarışı kaybet
mes ne sebep olmuştu. Ahmet 
şunları anlattı: 

- l macı b'r hafta evveline 
kadar her me af ede bütün rakip· 
!erini d "rt bes ibongör ar:kada b:r.. 
rakıyordu. Gnzi ko usuna çık
tık. Hayvanın hasta olduğunu 'bil 
miyordum. Yalnız iki gün evvel 
ata birdenbire bir sakinlik gel
mişti. Biz bunu hastalığa yor
m dık. Fakat yarış gtlnü Startı 
aldıktan yüz metre sonra durdu, 
koşmadı. Meğerse müthiş ibir siL 
ma hastalığı i<:indeyıniş. 

- Umacı şimdi nasıl? 
- Çok şükür, sıhhati yerine 

geldi, hntta eski halini buluyor. 
diyebilirim. 

Ben de karilcrıme şunu Ha~ 
edeyim ki, Umacının salıibi Fik
ret Atlı dün sabah Umacı çalı
şırkan bu güzel tayın Ankara 
rarışlarmın ikinci haf'"..asınn ~
rak edecek §ekijde hazırlanmak. 
ta olduğunu müjde1edi. 

Ahmede bıraz da bu hafta ya, 
pacağı yan lar !hakkında fikriru 
sordum. 

- Delikanlı, Tnrzan ve Gun 
gadin'e bineceğim, dedi. Elhan 
varken delikanlıdan fazla ibir ~· 
beklenemez. Tarmn da çalışma· 
mııı olduğu için Pren in taylan. 
ru rahatça vuramaz. Fnkat Gun 
gad'nden lbir haylı üm"dim var: 
E;:er arka ay:ıklannm topukları 
iki hafta. evvelki yarı~ta açılma· 
mış olsaydı, !bu lbUyük yar151 kn 
zanmak i~in daha çok çalışacak. 
tnn. Uatronum yam ın gctircoe 
ği kazanç:;an zıyad çok sevdiğı 
atlannı düşün.dilğii için biraz 
hastalanan atları fazla üzmüyor. 
Yoksa Gun.,.aad n tutulmaz ib"r 
ta'\ dır. 

:_ Gazi koşu..~nda. Gungadine 
kimler rakip ol cak? 

- Eğer sakat olmazsa Çoban 
kIZI, ..X:. "ı ıkılmazm Şenkızı ve 
S. Karaosmanlnrm ıBar:barosu 
Gungadine rakip olabilirler. 

Ahrnede teşekkür ettim. O bir 
d kı ka 'başlarından ayrılmadığı 
atlara bah"lllak üzere ahıra gider
ken ben de cayırdan ayrıldım. 

MUZAFFER ACAR 

İstanbul - Edirne ara
sında otobüsler yİne 

isliyecek 

ve 

GOZ MUfEHASSISI 
e a ar an 

Pa.zarc> oav ıı. oer g1lıı 

001,.JWEN SOl'lı'RA 

1 aksım, Kamer Palas 
1 nci kat 

lefoa: Ulll 
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1 Haftalık Radyo Programı 1 ' ŞUNDAN BUNDAN: Tflrldye a;aauaarıyetı Si 
ZiRAA T BANKA ~ 

•• 

En ucuz eğlence: 
ev aramak! .• 

B!r yazıhaneae neler görülür. neler 
konuşulur? Emlak komisyqncusu 

ne demektıt ? 
Neşeli bir arkadruıım \'ardı: 

ha.vatın tadını çıkarmak ıçın ne 
çarelere başvurur, bir bilseniz. 

Bazan, tutar, akşam il.zerleri 
plajlardan dönen kafilelerin ''hali 
pürmelallerin.i" seyir için Sirke. 
ci ~arına, Haydarpaşa iskele ine 
gider. 

Bv.an tutar. Yenikapıda "ka· 
fayı çekenleri" seyredip eğlen· 
mek için ta Ahırkapıdan sandal 
kiralar, Yenikapıya gider. 

Son zamanlarda hazrete yeni 
bir eğlence mevzuu çıktı. Av a· 
ramak! .. 

bulamıyoruz. 
Bu arada, "patron" söze karış

mıstır: 
.::_ Bulamıyoruz, ne demek e· 

fendim? Bulduğumuz yerleri be. 
ğennriyorsunuz ki? Maamafih, 
busabah ( .. .) de bir oda boşal· 
dığmı haber verdiler. Malum ya, 
teşkilatımız ıkuvvetli, her şeyi 
vaktinde haber alıyoruz, biraz· 
dan oraya gider, bakarız. 

Belli ki çoeukcağızın ağzı yan
mıştır. teselli etmenin faydası 
yok. Hangi hasta, nasihatle iyi 
olm~tur? 

PAZAR: l'U.1941 1 ve tango orkestram, 18.30 Serbeat ıo 
8.30 Program ve memleket saat dakika, 18.40 Fam heyeti, 19.00 Ko. 

ayan, 8.33 MUzik: Hafif program, DUfDla (Derdleıme aaatl), 19.15 Raci.. 
8.45 Ajana haberleri, 9.00 Hafit mu. yo caz ve tango orkeatruı programı. 
zil< ve mar§lar (Pi.), 9.30/9.45 Evin nm ikinci kısmı, 19.30 Memleket saat 
aaatı, 12,80 Program ve memleket ayarı ve Ajana, 19.45 Müzik: Dünya 
saat ayarı, 12.33 Müzik: Solo ıark.J. şarkılan (Pl.), 20.15 Radyo gueteaı., 
lar, 12.45 Ajana haberleri, 13.00 Tllr. 20.45 Müzik: Kanun - Tanbtır - Ut 1 
kü ve oyun havalan, 13.30 KonuJIDa Tıiosu, 21.00 Ziraat takvım.i ve top. 
(Dereden. Tt;peden), 13.4!>/14.30 MU. rak mahsulleri borsası, 21.10 Solo 
zik: Radyo salon orkestrası, 18.00 p.rkılar, 21.25 Konu~a l8&n'atklr. 
Program ve memleket saat ayan, ıanmız konuşuyor), 21.40 MU.zik: 
18.03 Radyo caz orkestraaı, 19.00 Senfonik program, 22.30 Memleket 
Fasıl heyeti, 19.30 Memleket saat a.. saat ayan, Ajana, 22.45 Dana müzlfl. 
yan ve Ajana haberleri, 19.45 MUzik CHA: n.&lMl 1 
Meıhur caz orkestralarından parça. 7.30 Program ve memleket saat a-
ıar (Pl.), 20.00 KonufD1a (Yurt Sa· yan, 7.33 MUzlk: Hafit parçalar ·(Pi.) 
ati), 20.15 Müzik: Solo §&rlular, 21.00 7.45 Ajana, 8.00 Halit parçalar prog. 
Ziraat takvimi ve Toprak mahsulleri rammm devamı, 8.30/8.45 Evin saati. 
boraaaı, 21.10 Müzik: Karııık prkı 12.80 program ve ıHmleket saat a_ 
ve türküler, 21.40 htanbtıl at yal'lf. yarı, 12.33 JılUzik: Kal'J§ık prkılar, 

ıarmm neticeleri, 21.50 MU.zik: Saba. 12.45 Ajana haberleri, 13.00 MUzik: 
hatUn Kalender • Piyano sonatı. Ça. Kal'lflk p.rkılar programının devamı, 
lan: Beateklr. 22.05: Dıina mUzifl 18.15/H.OO Karifık program, 18.00 
(PL), 22.30 Jılemleket sa.at ayan ve Program ve DMmleket aat ayan, 
Ajana, 22.45 Ajana apor aervial. 18.08 Faaıl heyeti, ıs.av Serbeat ıo 

PAZARTESi: llLIJ.1941 dakika, 18.40 Radyo avlng kuarteti, 

~ut tarüıı. 1888. - Sermayesı. ıou.000,000 rfld 
5ube ve Ajan! -adedi: 265. 

Zirat ,,. tıcari '•n ıwvı harıko ınuarnılll#ri• 
Pan blrlkUrelllen ıs.800 ıır. llrraml7• nrlJG" 

..,..., liJankaamda ırumtıarall •• Oıt.l'S'ıl caaarnd 

5Cl ıua..ı DUlun&nJara senecıt • :2eta ~ııııeeeıı ıuır• dır 

~ &öre ı.IU'a.miye 

• ldeO 1,000 tlraldı •.OOCl ıtn 

• • • • 1.ooe • • • • ~51 • t.OM • ı• • ıt .. • 103 ....... Diyeceksiniz ki bu sıcakta av 
aramanın da eğlencesi, "eğlence. 
lifi" olur mu? Doğru, olmaz. 

Maamafih, bu şekilde bir eğ. 
lence için arkadaşımın bazı ~Un· 
ler, 25 er kuruşluk komisyon hak 
kını peşinen vermek suretiyle Uç 
beş yazıhane değiştirdiğini bili· 
yorum; aşağı yukan bir buçuk 
lira, bir defada 25 kuruş verdi
niz mi, artık o ev arama mües. 
sesesine abone oldunuz gitti de
mektir. Bundan sonra sürt Al
lah kerim! Bu sokak senin, o so
kak benim, bu ev senin, o ev be. 
nim, dol3l;lıp duracaksınız. 

7.30 Program ve memleket saat a. 19.00 Konuıma (İktıaat Saati), 19.15 
yan, 7,33 Jılüzik: Hafif psrçalar (Pl.) Radyo aving kuarteti programuım ı. 
7.45 Ajana haberleri, 8 00 lılUzlk: kinci kıamı, 19.30 Jılemleket saat a. 
Hatif parçalar programnım devamı yarı ve Aja.zuı, 19.45 KlAaik Türk mü. 
(Pi.), 8.30/8.45 mvtn aaatı, 12.80 zig"i kol"08\l. 20.15 Radyo gazetesi, 
Program ve memleket saat ayarı. 20.45 KU.zlk: Solo flU'kılar, 21.00 zı. 
12.83 Jılllztk: Fasıl prkıları, 12.45 raat takvimi ve toprak mahsulleri 
Ajana haberleri, 13.00 Mtlzik: 11'&811 boraaı, 21.10 Temail,, :l2.00 MU.zil<: DiKKAT: e._pıarmdUJ paralar bb MiM tçtnck 
p.rkılan programmm devamı, 13.15 Radyo Alon orkeıltrau, 22.30 Kem. tGfmlyeıılen ikramiye ı;ıktıll talullrdl "- ıc cuıaatY'' -

Fakat dedim ya "mirimumai· 
leyh" ta'}tan ekmeğini çıkarır 
gibi hi~n eğlencesini çıkarıyor 
Böylelikle ömrünü uzattığına, 
daha doğrusu, mümkün olduğu 
kadar uzun yaşadığına kanidir. 

Şüphesiz ki ibu ibir kanaattir, 
Hürmet etmek lazım. Fakat be· 
nim asıl hürmet ettiğim ve tel· 
Jmlarıdır. Yani arkadaşımın ken. 
disine eğlence mevzuu çıkardığı 
av aramak faslında ibüyük biz· 
ms!:leri dokunan ev telli.lları .. 
Bunlar, ne sabırlı vatandaşlar4 

dır, yara'tfui.. Düşünün bir kere, 
her renkten, h~r kafadan, her 
boydan, her cin.sten türlü türllı 
insan, herkes de onlara baş vu
nıı> "münasipçe" bir yer aramak 
ile meşguldür. Bunları, kımır. 
mamak, gücendirmemek l&zrm 
Gücendirirsen.iz, başka bir ko · 
JDİByoncu yok ya, sizi bırakıp ihe
men ona başvurmaları işten bile 
değildir. Hoş, ev teHAllan, ibu 
maluJuriarı önlemek için, mu.te
rilerden, komisyonluğun bir mik 
tarmı peşinen alıyorlar ya .. Bazı 
hesabi vatandaşlar için, bu meb. 
ltğı verdi~...en sonra işin sonuna 
ptirinciye kadar i~t müracaat 
ettiği ''müesseseden"' ayrılmıya 
imkan yoktur, işte, arkadaşırnm 
kendisine bulduğu eğlence mev· 
zuu, lboyleleridir. 

Bir yazıhanede, yakayı ele 
veı ıniş, bu gibilerden bir kaçmı 
bulup konuşmak, onlarla dert or· 
taiı olmak işten bile değildir 
Arkadaşım, bunlarla konuşmıya 
vesile teşkil clecek girizgahları 
da k~fe'tmiştir: Bir iki ah, of, 
biraz da somurtmak .. Hemen ar
kasından şu şekilde bir konuşma 
biqladığmı duyarsınız: 

- Ah birader, ah, tam bir ay. 
dır b-.ıraya devam ediyorum. 

- Desenize, siz de müdavim· 
terden! 

- Ne demezsiniz, gel git, gel 
Jrit, bıktım usandım. 

- Ne arıyorsunuz, ev mi, 
dükkan mı, han mı, apartıman 
mı? 

- Pansiyon bayım pansiyon .. 
Şöyle Beyazıt civarında temizce, 
ve ucuT.Ca bir yer arıyoruz da 

Yeni Neşriyat : 

ftNt ADAM - Yeni Adam'ın 346 
DCJ 11ayıaı dolgun bir şekilde çrktı. Bu 
•yıda .TUrke başlıca Öğüt fİ. H. 
Baltacıotlul, Tevfık Fıkrete aaygı 

(HilaametUn Bozok), Edebiyatın me. 
IUllyetl <Şefik özbay), Milli Mar§ 

yoksuzluğu (Cemal Bora) Barbu1111e'. 
ten bir hiklye: Bayram (Çeviren: cı. 
bat Burak). 1ruınmak (Resai Eri§), 
Antigone ( Sofokteıı' ten çeviren: N ev. 
at Hatko). Tavsiye edııriz:. 

Betlktaş Sulh Birlncl Hukuk HA.. 
ldmlltfndeo: 

1941/290 

Bayati i\kl11mak: fteıtiklat Ko.). 
içi Me3 dan sokak 1% numarada 
iken balen lkamt'tglJu meçhul. 

Tarafınıza llAnen yapılan teblığala 
ratmen mahkemeye gelmediğlnir.den 

1JY8bmı7.da dunışmaya devam olun 
du. Davacı avııkatı: 124 sayılı bir be. 
7&n1Jame ibraz etti. Duru§Dlanın 

bu kerre bırakıldığı 19 9.1941 l'Üllü 
aat :ı.o da mahkemeye gelmedifiniz 
takdirde cryabınızda dU?'U§maya de 
~ olunacatı gıyap karan yerine 
lla1m olmak Uzere (15) gtln mllddet. 
le ilb olunur. ı 

Kefl •: 1l Mart. ll 8azJraD ll ICJIQl. ll BlJ'IDClklJJ 
Kal'Jflk Pl'OIJT&Dl (PL), 18.00 Prog_ leket a&&t ayan, .A.j&Jy, 22.45 Radyo 

ram ve memleket saat ayan, 18.08 aalon orkestram programnım ikinci lllı~rlD!de~!ya~pıı.ır~.!!!!~~~!!!!~~~~~~~!!!!~!!!!~~~~ 
lılUzik: Dana mUziği (Pl.), 18.30 kJıllDU. r 

Dedim ya, bu sıcaklarda çeki· 
lir dert değil. Fakat eloğlu ken
dine zevk edinmiş bunu. Benim 
ne kabahatim var? 

Bu ve.ile ile ev tellallannın iki 
hususiyetine şahit oldum. K~
miyet ve meslek aşkı.. Hele Be. 
yoğlundaki bazı ev teUallan bu 
işi, deha mertebesine çıkarmış· 
tardır, ev tellfillan değil, emlak 
komiayonculan ! .. Zira, arkada
şın uğruna çektiğim çilelerden 
şunu anladım ki bazı tellAllar, 
kendilerine komisyoncu deyip çı
kıvermişler. Çektikleri !bunca a. 
iız !kokusuna mukabil onlar da 
müşterilerinden bu hitaıbı bek
lemekte elbette haklıdırlar. 

Canmız mkrldı de~I mi; öy
leyse ne duruyorsunuz. ev ara· 
mıya çıksanıza ... 

REŞAT MAHMUT 

Serbeat 10 dakika, 18.40 Oda maaw. cbılABTEst: 11.8.JMl 
al, 19.00 Konupıa (Mebmedin aaatl) 7.30 Program ve memleket saat 
19.15 JılUzlk: Köy havalan. 19.30 ayarı, 7.33 lıltlzik: H&tlf proeram 
lılemleket saat ayan ve Ajana haber. 7.45 Ajana, 8.00/8.t5 Hafif progra. 
leri, 19.ıl5 lılüzlk: İnce ııaz faalı, 20.15 mın devamı, 18.30 Program ve mem. 
Radyo gazetesi, 20.•5 MU.zik: Bir bAlk le.ket aaat. ayarı, 13.83 Türkçe pl.A.klar 
türktı.aü öğreniyoruz: ıs.~ Ajana, 14 oo Kanftk program, 

At. blneelm pldl. Hay dab da! H,45 Türkçe plA.klar programınm ı. 
Kiye pcleelm pldl, Bay dab da! kinci kıamı, 15.00/15.30 Daıı.e müziği 
ili& chltl ,..riml. Bay clab da! 18.00 program ve memleket saat a. 
Yine cönılllm pldl, Bay dalı da! yan, 18.08 xUzİk: Çitte taaıı, ıs.so 
21.00 Ziraat takvim! ve Toprak Serbest 10 dakika, 18.40 Müzik: R&d. 

mahsulleri boraaSJ, 21.10 Saz eserleri, yo caz orkeetraaı, 19.00 Konuıma, 
21.25 Konuıma CHetbeJJ, 21.45 Sen_ 19.15 MllZik: Radyo cu orkeatraaı 
tonik mUzlk: •(Pi.), 22.30 Jılemleket programmm 1ldDcl Jmnu. 11.30 mem. 
saat ayan, Ajau, 22.45 lıılUzik, Dau leket saat ayan'" Ajana, 19.45 KU. 
mUzlll (Pl.). zlk: Solo p.rlular, 20.115 Radyo gue. 

8ALI: 18.8.19.U teal, 20.ü: Unutulmut ll"'laJar, 
7.30 Program ve memleket saat a. 21.00 Ziraat takvimi ve Toprak mah. 

yarı, 7.83 JılUzlk: Hatif program (Pl.) .Wlert borauı, 21.10 KUzik: Dinleyici 
7.45 AjaDI haberleri, 8.00 KUzlk: iatekleri, 21.40 Konutma (Gtıntın me. 
Senfonik program (Pl.), 8.80/ 8.45 aelelert), 21.1515 Kllztk: Radyo Alon 
ID'rill ... u. u.ao Prosnm w mema.. orll~ n.ao 11em1.ut ... t ap. 
ket 11&at ayan, 12.83 Tllr~ pl&klar, n, Ajana, 22.t5 lıltıslk: Radyo salon 
12.45 Ajana haberleri, 13.00 Jılllztk: ot-kUttuı ~ ftlnd Jmbtı. 
Türkçe pllklar programmm devamı, 
13.15/H.OO Kanfık program -(Pi.), Fa1lb len Jlemurtuiundu: 
18.00 Program ve memleket aaat a. Şevket ~kçenln Htl.leyin Hergiln. 

•·-------------.ı yan, l8.03 lılüzil<: Radyo aaıon or. den ma faiz ft maaarlf aıacatı olan 
keatraaı, 18.80 Set'beat 10 dakika, 126 lir& 22 kurıJfUD tem1n1 t:aballl için 

YENl ÇIKTI 
18.40 lılUzik: Radyo salon orkeatraaı borçlunun Klrmut1 mah&llMinde Fe.. 

Türklyeııln en mühim eaeri programmm devamı, 19.00 KonU§Dl& ralzcl aokağmda eski 7 eski 5 ve ye. 
(Yuva aaaU), 11U5 KUzlk: Radyo n1 5,7,9 No.: " metre terbilnde 250 

Değişen Dünya salon orkeatraaı programmm llOll kıa. pafta 1921 ada 2 panel No. anadaki 

Yazan: mı. 19.30 Memleket saat ayan ve A. mahcuz yanın hiaae 16.9.941 tarihln• 
jana, 19.45 KU.zlk: Faaıl heyeti, 20.15 mUaadif Salı g1lntl saat 14 - 16 ya 1 

Alamet Hamdi Y tıfar Radyo gazetesi, 20.45 KUzlk: Tay. kadar icra dalrealnde Atideki p.rtıa_ 
lor - KtlçUk konaer Suit'l (Pl.), 21.00 ra ve tapu kaydına göre açık artırma .j 

Babranlar ve lbtH&Der - Kapltall7. 
Ziraat takvimi ve toprak mahsulleri auretlle aatılacaktıl'. Anıamn tama. ı 

mln dotufu ve batıp - Yl'lll cltlnya 1 
boraaaı, 21.10 MUzik: Hafif faaıl p.r. mmm kıymeti 880 llnL olup o gtlnU nlzammm ana premlplerl 
kılan, 21.30 KonU§Dl&, 21.•5 JılUzik: satılan hiuenln bedeli olan 185 Ura. 

Fiyatı: 80 kunl§. Tevzi yeri: KlA.aik Türk mUzlll programı, 22.45 ııın ytızde 75 ini buldutu, paraya çe. 

VAKiT NEŞRlYAT YURDU Dana mUzi#i (Pl.). vlrme ve paylqtmna maaratlannr 

•·------------•ı ÇARŞAMBA: t0.8.1941 geçtiği takdirde lhal.e edilecek, &kal 
7.30 Progr&m ve memleket saat a. takdirde en llOll artınuım teahhUdtl 

Cebinizdeki tenbel 
Paraları 

% 6 peşin faiz getiren 

BİR 

TASARRF BONOSU ile 
SefPrber l'dlnlL . 

-------~ 

1 , t>LAR 1 ----
1940 - 1941 de lıı•anbul ünlversı. 

tesi fen fakUltealnden nldığnn hüvt. 
yetimi vtı pasomu kaybettim. Yeni. 
sini çıkaracağımdan eskisinin hükmU 
yoktur. 

20t3 Nazmi Enıtıı. (36927) 

* • • 
Sahibi bulunduğum kamyonun 3613 

numaralı arka p!Akası V(' fener Top. 
hane ıle Galata arasında zayi ettim. 
Bulanın adresime göndermesini rica 
ederim. 

Adr~: Bakırköy Kartaltepe Ak
su Kire~ fabrlkaeı ubibl Hamdi 
l'eaer. 

• • * 

yarı, 7.33 MU.zik: Hafif parçalar (Pl.) btJd kalmak Uzere 26.9.941 tarihine 
7.45 Ajana haberleri, 8.00 !ııltlzik: Ha. mUsadl.f Cuma gtlntl aynı saatte ve 
flf parçalar programının devamı, aynı ma.b&lde satıp. devam edilerek 
8,30/8.•5 Evin saati, 12.so Program en çok artırana ihale edJlecektlr. Şu 
ve memleket saat ayan, 12.33 MUzik kadar ki, satı§ bedeli paraya çevirme 
Kan§ık p.rkılar, 12.45 Ajana haber_ ve paylaftırma ID&81'&flanm geçmek 

leri, 13.00 MU.zil<: Hatif türkUler, IA.zımdır. 
13,15;u.oo !ıılüzil<: Karışık program 1 - tıbu gayrimenkulde mllseccel 
(Pi.), 18.00 Program ve memleket ve gayri müseccel bak a&hlplerinln 
saat ayan, lS.03 MU.zil<: Dana mUzi- tarihi UA.ndan itibaren 15 gtın 1çlnde 
ği ( Pl. ı, 18.15 Seı beet l O dakika, veaaiklle birlil<te müracaatleri ı&.zmı. 
18.2:5 Konuıma <Dz,ı pl')lltika hldiıır. dır. Akat takdirde gayri mUaeccel hak 
leri), 18.45 Çocuk saati 19.:lO Kem. sahipleri payl&§madan hariç kalırlar. 
Jeket saat ayan ve Ajana haberleri, 2 - Artırmaya girecekler ytlzde 
19.45 Müzik Kadmlar faslı, 20.1:5 1,5 nl.abet:1nde pey vereceklerdir. 
Radyo gazetesi, 20.4:5 Müzik: Bir halk 8 - Artırma bedeli pe§llıdlr; me-
türküııll öğreniyoruz: Hay dah dah. 

1 
mur kanun! mehil verebilir. 

21.00 Ziraat takvimi ve Toprak mah- 4 - KU§tert beedll ihaleyi verilen 
.ııullerl borsası, 21.10 MUzik: Solo mehil zarfında vermezae !hale feahe. 
şarkılar, 21,25 Müzik: Fııuııt operaam dilerek gayri menkul yeniden artır. 
dan parçalar (Pl.). 22.10 JılU.zlk: maya çıkarılarak en çok artırana ı. 
Muhteıü prkılar, 22.80 Memleket aa. hale edilir ve aradaki fark ve zarar 
at ayarı, Ajana. 22.4:5 !ıılOzik: Caz. bllA. btlk!lm mU,terideıı alınır. 
band (Pi.). 5 - Tarihi ihaleye kadar olan ver. 

PERŞEMBE: ıı.S.l9.U giler satı§ bedelinden çıkarılır. YUzde 
7.30 Program ve memleket aaat a. 2•5 telllllye ile 20 aeııe1lk evkaf tavla 

yan, 7.33 MU.zik. Hafif program (Pl.) bedeli müıteriye aittir. 
7.4:5 Ajans haberleri, 8.00 MU.zik: Ha. 6 - Şartname bugünden itibaren 
fi! programın devamı CPl ), S.30/ herkeain görebilecefl surete açıktır. 
8.45 Evin saati, 12.30 Program ve Fazla malQmat iaUyenie,m 941/303 

No. ik mUracaaUan llzımdır. 
memleket saat ayan, 12.83 MUzik: 
Fasıl ıarkılan, 12.•5 Ajar.a haberle. (86923) 

Dumlupınar Şehir yatı okulundan ri, 13.00 MUzlk: Fasıl prkılan prog. Rn•it R••- TivnA-o•u 
19M - 1936 dera yıımda aldığım Ja. - ._. ,. ... ~~ rammm devamı, 18.15/H.OO Kal'J§ık Bu Alqam MDtlyadlde: 
hadetııameml zayi ettim Yenlainl a. 
ıacağımdan eakl.ıılnln hUkmtl yoktur. 

1 

program CPl.), 18.00 Program ve - Yataklı l '•l'onlar Koltrolirtl -
memleket saat ayan, 18.03 Radyo caz Kqmedt 3 perde. Hailde -·kin birlikte Kocamustafapata, C.nbazlye ma. • ., 

hallelll, Alay imamı eokak 11 nı•. 
manda Zeki Aktay. 

Sahibi: ASIM US 
Buılcbğı yer; V AKIT Jlatbaaat 

Umum ııetJ!'iyab idare eden: 
~.thdB__,,. 

Devl"t Demiryolları ve Limanları ltletme 
Umum jdaresi ilanlan 

1/9/1941 tarihln-ıen itibaren; Keyanköyll D&kll,atm& mauu. D.D/2115 
No.lı tarife, uzak m:-ı:afeler nakifyatma tenaDAU J8P1lm&k ıruretue tadil 
edilmiftir, J1'a.?la tatfdl&t 1ÇiD ~ mtın.oaat .meııwr. <aıN>. (nU) 

Devlet Deniz Yo11arı işletme 
Müdürlüğü İlanları 

Gemiler İçin gemici ve kömürcü 
DE\'LET llENIZl OLLABI İŞLETME UMUM MODC.aı.ti fi 
Gemilerimiz tçir. temici ve knmürcU almacaktır. Bunlarıll -•~ 

bllyük oımamaıarı ve fili uke:lL< hizmetlerlnl yapml§ bul~_.. 
Tal~p olanların ;tat İ§leri lılüdtlrlllfll mürettebat kısmına 111 

ilin olunur. 

"Yakıt,, Kitabevinin Y 
neşriyatından bazııart 

BerJuo· keadl ba:ystuu ~ - H1kAyeler - BEKtR 
8ITKI il v1ll' 

Seni Seriyorum - Roman - BURHAN BtJBÇAll 
!O Dent.fo Gazeteclılk - YEBU. ALTU(} 
~ Meb'UMD 1&'7'7 • ım - BAKKJ rARIK us 
Uçtıneü Sultan Melımedln Sl'nDet DlltonU - lllLMJ UBA1'i 
Kendi kendine 1000 keUme tJe &peticl - Franaıuıa kitalr 
Kendj lrt'fdlnt ıooo kellme Ue ötretlcl - ı\lmaaca kitabi 
KeadJ kendllle ıooo keUme ~ tstretıcı - lıı&ll!Uıe kitabi 
ABkeri Kamu• - SAIAIL\ı"IlN lltP 
Hayat mı bu - RGfnan - BASAN BASIM US 

iiçük Taacırrul he•cıpları 1941 ilırami,
KEŞl.Oım..JCR : f Şubat, t Kaynı, J Ağuatoe, 1 ~ 

tarihlerinde yapJIJr. f 

1941 111raa111eıer1 ............. _ ............. , 1 llO • -~ • 
1 • 115() • - ıaoo.- • il • 180 • 

_ ,.,.,_, 
• • 1000 • - aooo.- • • • ., . -~. 
1 • CIOO • • 2000- • aoo • ., . - f/#11/116" 


